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АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Наталя Абдула
студентка IV курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Звєкова В.К.
Останнім часом викладачі загальноосвітніх установ все частіше замислюються над
питанням: як зробити урок змістовним, спрямованим на пізнавальну активність школярів і в той
же час цікавим, повчальним і різноманітним за формою проведення. Вирішити цю проблему
можна, якщо почати застосовувати на заняттях активні методи навчання.
По-перше, вони активні самі по собі, оскільки в основі своїй є активними в
інтелектуальному і фізичному сенсі іграми.
По-друге, вони замінюють пасивний монолог на активний обмін думками всіх учасників
освітнього процесу, примушуючи учнів і навчальних із пасивних слухачів і «балакучих голів»
перетворитися в енергійних, мотивованих, творчих, цілеспрямованих учасників процесу.
По-третє, ці методи залучають і використовують для навчання всі допустимі види
вербальної та невербальної комунікації, активізуючи прихований при традиційному підході
потенціал учасників.
По-четверте, процес засвоєння знань, умінь, навичок, якостей і ціннісних орієнтувань
значно активізується, внаслідок використання всіх наявних у нас інтелектів.
Проаналізувавши думки педагогів, психологів, вчених важливо відзначити, що активні
методи навчання – педагогічні технології, які дозволяють розвинути у школяра ініціативність,
стимулювати самостійну діяльність учнів, формувати творчу особистість пізнавальну
активність дітей [5].
Провівши аналіз психологічних підходів до визначення поняття «АМН», можна
виділити компоненти в його структурі:
 Ігрові, інтерактивні, дослідницькі, комунікативні технології;
 Технологія проблемного, проектного навчання;
 Технологія мовного навчання іншомовної культури;
 Ділові ігри;
 Тренінги.
Активні методи навчання слід використовувати в навчальному процесі для
вирішення наступних завдань:
 Формування позитивної навчальної мотивації;
 Підвищення пізнавальної активності учнів;
 Активне залучення учнів в освітній процес;
 Розвивати інтерес до досліджуваного предмета, самостійність у міркуваннях;
 Розкриття особистісно-індивідуальних можливостей кожного учня і визначення умов для
їх прояву і розвитку;
 Розвиток пізнавальних процесів, мовлення, пам’яті, мислення;
 Розвиток творчих здібностей та нестандартність мислення;
 Розвиток у учнів комунікативних навичок, навчально-інформаційні та навчальноорганізаційних умінь;
 Вчити учнів аналізувати особисті пізнавальні та практичні дії;
 Ефективне засвоєння великого обсягу навчальної інформації.
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Дослідники активних методів навчання відзначають, що засвоюється учнями:
10% того, що він читає;
20% того, що чує;
30% того, що бачить;
50-70% запам’ятовується при участі у групових дискусіях;
80% – при самостійному виявленні і формулюванні проблем;
90% – якщо учень безпосередньо бере участь в реальній діяльності, у самостійній
постановці проблем, виробленні і прийнятті рішення, формулюванні висновків і
прогнозів.
На основі проведеного аналізу педагогічних методів можна сформулювати принцип
активності, який полягає в тому, що дитина активно цілеспрямовано сприймає досліджувані
явища, їх осмислює, переробляє і застосовує принцип індивідуальності – облік вікових
індивідуальних особливостей.
Для отримання ефективних результатів у вирішенні завдань педагогу початкової школи
важливо правильно підбирати дані методи, дотримуючись ряд критеріїв.
По-перше, необхідно проаналізувати цілі і завдання, потім потрібно перевірити чи
відповідають методи віковим особливостям дітей. Наступне, що важливо зробити вчитель, – це
вивчити умови (освітлення, комп’ютерне оснащення) і час (можливо вкластися в 45 хвилин,
якщо використовувати даний метод).
По-друге, при відборі матеріалу також важливо врахувати принципи навчання і власні
можливості (досвід у проведенні подібних заходів, особистісні якості, бажання і рівень
професійної майстерності).
Вчителю важливо знати відмітні риси форми навчання, адже тільки тоді можливо
правильно застосовувати цей метод у навчально-виховному процесі.
Одним з характерних рис є:
 Спрямованість на гру;
 Поєднання різноманітних форм виховання: індивідуальної, групової, парній;
 Максимальна інтелектуальна, особистісна, соціальна активність на занятті;
 Розвиток творчих, комунікативних навичок;
 Облік дидактичних принципів, психологічних особливостей, рівня освіти школярів;
 Інтерактивність;
 Постійний рух, спілкування дітей;
 Високий рівень емоційності.
Активні методи навчання можна використовувати на кожному етапі уроку або частково
в залежно від постановки цілей і завдань виховання.
Класифікація активних методів навчання
Залежно від місця застосування в освітньому заході активних методів навчання,
поділяються вони на:
 Методи початку уроку;
 Методи з’ясування цілей, очікувань, побоювань;
 Методи презентації навчального матеріалу;
 Методи організації самостійної роботи;
 Методи релаксації;
 Методи підведення підсумків [5, c. 49-51].
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Методи початку уроку
На початку заняття важливо викладачеві активізувати увагу учнів, задати потрібний
темп і зацікавити дітей новою темою. Методи «Пограй зі мною», «Посміхнися, адже життя
прекрасна», «Давай дружити» спрямовані на вирішення даних завдань.
1. Метод «Вітаємося очима»
Мета: привітання, створення позитивного настрою на роботу.
 Зараз я з кожним з вас привітався. Але привітався не словами, а мовчки очима.
При цьому постарайтеся очима показати, який у вас сьогодні настрій.
2. Метод «Привітайся ліктями»
Мета: зустріч один з одним, привітання, знайомство.
3. Метод «Добро в долоньках»
Учні з’єднують долоні (як у грі «Кільце-кільце»), «зібравши» у них своє добро і «передають»
його сусідові.
Для з’ясування настрою, емоційного стану дітей на початку та в кінці уроку можна
проводити такі ігри: «Сонечко, хмаринка і хмаринка», «Весела райдуга». Головним перевагою
даних ігор є наочність подання матеріалу в цікавій формі, змістовність, емоційність дітей.
Методи з’ясування цілей, очікувань, побоювань
1. Метод «Фруктовий сад».
Заздалегідь готуються два великі плакати з намальованими на них деревами (яблуня і лимонне
дерево), учням роздаються вирізані з паперу великі яблука і лимони. На «плодах» хлопці
записують свої очікування і побоювання і прикріплюють на гілки дерев. У завершенні методу
вчитель підводить підсумки з’ясування очікувань і побоювань.
2. Метод «Сонечко і хмаринка»
Мета: виявити рівень очікувань і побоювань учнів.
Учасники: всі навчаються.
Необхідні матеріали:
Картки із зображенням сонечка і хмари для кожного учня.
Проведення: діти, які впевнені у своїх силах прикріплюють на дошці з допомогою магнітів
сонечко, не впевнені – хмару.
3. Метод « Пісочний годинник»
Вчитель ставить по черзі кільком учням на стіл пісочний годинник і задає питання: «Скажи, що
ти хочеш навчитися робити на даному уроці?»
За допомогою вправи «Візьми мене» викладач може вирішити відразу кілька завдань:
 Підвести учнів до вивчення нової теми;
 Виходячи із умов гри, разом з учнями визначити цілі і завдання;
 Створення сприятливої обстановки для розвитку індивідуальних якостей, творчих
здібностей;
 Збільшення навчальної мотивації і активності.
Методи презентації навчального матеріалу
1. Метод «Інфо-вгадай-ка» .
Мета методу: подання нового матеріалу, структурування матеріалу, пожвавлення уваги учнів.
Проведення: вчитель називає тему свого повідомлення. На стіні прикріплений аркуш ватману, в
його центрі зазначено назву теми. Решта простір аркуша розділене на пронумеровані сектора,
але поки що не заповнені. Учням пропонується обміркувати, про яких аспектах теми, можливо,
далі піде мова. В сектори записуються ключові моменти маркерами різних кольорів. Вони
вносяться на плакат по ходу повідомлення.
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2. Метод «Ромашка»
На дошці прикріплюється паперова ромашка з відривними пелюстками.
Під кожним пелюсткою захований питання по темі. Добре таким способом перевіряти домашнє
завдання.
3. Метод «Міні-інтерв’ю»
Робота в парах. У кожній парі «журналіст» задає питання своєму «герою».
Узагальнити матеріал по раніше вивченій темі можливо завдяки застосуванню таких методів як:
«Необхідні речі», «Незвичайний подарунок». Проводиться він наступним чином: на дошці
розміщуються картинки із зображеннями предметів або цифр. Якщо проводиться урок
математики, то кожен учень підходить до дошки, вимовляє фразу: «Я купую (три яблука)тому,
що ця картинка задовольняє рішення задачі». Якщо ж урок російської мови, то відповідь буде
таким: «Я купую (зайчика) тому, що слово, що позначає цей предмет, відповідає на питання
хто?» Учень, який правильно поставив питання, забирає картинку [9, с. 121-124].
Методи організації самостійної роботи
1. Метод «Інфо-карусель»
На різних столах розкладається інформаційний матеріал, пов’язаний з темою уроку. Клас
розбивається на малі групи за кількістю столів. Кожна група за своїм столом знайомиться з
інформацією і виконує поставлені завдання. По закінченню відведеного часу кожна група
закінчує роботу за своїм столом і переходить до іншого. Групи працюють до тих пір, поки
кожна з них не побуває за кожним інформаційним столом. На столах крім інформації лежать
чисті аркуші, на яких малі групи записують свої міркування. Таким чином, групи працюють
спільно, хоча і не в контакті один з одним.
2. Метод «Шукаємо скарб»
Мета: привернення уваги учнів за рахунок підвищення мотивації до навчання, розкрити
цінність слова, поняття.
Тривалість проведення: 3 хвилини.
Технологія проведення: учні шукають «скарб» на сторінках підручника у вигляді нового
слова (терміна, поняття, правила), яке увійде в їх словниковий запас.
3. Вправа «Підбери і запам’ятай», яке переважно можна застосовувати на уроках
математики дозволить дітям запам’ятати матеріал вивченої теми, самостійно прийти до якихось
висновків, навчитися міркувати, думати, аналізувати власні дії.
Методи релаксації
1. Метод «Постройся по зростанню».
Мета: відволіктися, розслабитися, відновити енергію.
2. Метод активної релаксації «Земля, повітря, вогонь і вода»
Мета – підвищити рівень енергії в класі.
Проведення: вчитель просить учнів по його команді зобразити одне з станів – повітря, землю,
вогонь і воду.
Методи підведення підсумків
1.Завершити урок можна, застосувавши такі методи, як «Ромашка», «Мухомор»,
«Мудрапорада», «Підсумковий коло». Діти відривають пелюстки ромашки, по колу передають
різнобарвні листи і т. д. і відповідають на головні питання, що відносяться до теми уроку,
заходу, записані на звороті.
2.Метод «Ресторан»
Мета: З’ясувати отримати зворотній зв’язок від учнів від минулого уроку.
Час: 5 хв на підготовку; 1-3 хв. кожному учаснику (на відповідь).
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Матеріал: аркуш великого формату, фломастери, скотч, кольорові картки.
Для того щоб виявити рівень задоволеності власним результатом на занятті учнями слід
проводити такі ігри як: «Мішок бажань», «Допомога друга». Вони дозволяють оцінити
значимість теми уроку для дітей, ефективність і правильність висунутих цілей і завдань.
Як і у кожної методики є свої плюси і мінуси.
Активні методи навчання допомагають:
 Розвивати мотивацію до навчання і найкращі боку учня;
 Вчити учнів самостійно здобувати знання;
 Розвивати інтерес до предмета;
 Дозволяти розвивати в учнів комунікативних навичок, навчально-інформаційні та
навчально-організаційних умінь.
Активні методи навчання мають недоліки:
Діти початкової школи мають свої особливості, тому:
 не можуть упоратися зі своїми емоціями, отже на уроках створюється цілком
допустимий робочий шум при обговоренні проблем;
 Незважаючи на вислуховування різних думок, при виступі може домінувати думка
одного, якщо виступаючий психологічно домінує в групі;
 Для деяких учасників робота в команді з використанням активних методів – лише спосіб
нічого не робити;
 Якщо викладач в належній мірі не володіє методиками інтерактиву, то процес навчання
може перетворитися у звичайну анархію.
Уроки з використанням активних методів навчання цікаві не тільки для учнів, але і для
вчителів. Але безсистемне, непродумане їх використання не дає хороших результатів.
Тому дуже важливо активно розробляти і впроваджувати в урок свої авторські ігрові
методи у відповідності з індивідуальними особливостями свого класу.
Таким чином, були проаналізовані різні методи, їх результативність та ефективність
застосування активних методів і форм навчання на заняттях у початковій школі. Використання
активних методів навчання дозволяє забезпечити ефективну організацію і послідовне
здійснення ігрового освітнього процесу для досягнення високої зацікавленості та залучення
учнів у навчальну, проектну, дослідницьку діяльність; формування якостей особистості,
моральних установок, ціннісних орієнтирів, які відповідають очікуванням і потребам учнів,
батьків, суспільства.
1.Балаєв А. А. Активні методи навчання / А. А. Балаєв. – М., 1986. – 135 с.
2. Трофімова С. К. Пізнавальні заняття в початковій школі / С. К. Трофімова // Початкова школа. –
2012. – №9. – С. 121-124
3.Симонова Е. С. Методи на заняттях у школі / Е. С. Симонова // Шкільний вісник. – 2014. – Т. 9. – №5.
– С. 49-51.
Інтернет – ресурси:
1. Мультиурок – проект для учителей. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://multiurok.ru
2. Международный педагогический портал «Солнечный свет». – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://solncesvet.ru
3. Школьные файлы. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://schoolfiles.net
4. Копилка уроков – сайт для учителей. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://kopilkaurokov.ru
5. Социальная сеть работников образования «Наша сеть». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://nsportal.ru

11

Пріоритетні напрями європейського наукового простору.
Збірник студентських наукових праць. – Вип. 8

РОЛЬ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА
Ірина Андрієнко
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Звєкова В.К.
Сучасна система освіти дошкільників орієнтує дорослого на новий гуманістичний підхід
до дитини як до особистості, яка розвивається і потребує розуміння та поваги до її інтересів і
прав. На перший план висувається ідея забезпечення повноцінного проживання дитиною
дошкільного віку, коли вона відчуває себе не просто опікуваною, а активним діячем, що
постійно відкриває щось нове, долучаючись таким чином до оточуючого життя.
Для дитини в дошкільному віці важливого значення набуває гра, оскільки робить має
велике значення для розвитку особистості дошкільника. У грі не існує реальної обумовленості
обставинами, часом або простором. Для дошкільнят гра – це спосіб пізнання світу. Дитина
набуває нових навичок, знань через гру.
На думку Д. Б. Ельконіна, «Гра виникає в ході історичного розвитку суспільства в
результаті зміни місця дитини в системі суспільних відносин» [22, с. 5].
Одними з найбільш актуальних ігор для дошколят є дидактичні ігри. Дидактична гра –
це багатопланове складне педагогічне явище. Вона є:
- ігровим методом навчання дітей дошкільного віку;
- формою навчання;
- самостійною ігровою діяльністю;
- засобом всебічного розвитку особистості дитини.
Дидактичні ігри допомагають розвитку в дитини пізнавальних та розумових здібностей;
набуттю нових знань, навичок; закріпленню та узагальненню отриманих знань і навичок;
розширенню уявлень про навколишнє середовище та явища природи, рослини і тварини;
розвитку уваги, спостережливості, пам’яті; розвитку уміння висловлювати свої судження та
робити умовиводи; поповненню й активізації словникового запасу; соціально-моральному
вихованню дітей, формуванню соціально значущих рис особистості.
Питання використання дидактичних ігор в дитячому садку вивчалися багатьма
дослідниками (В. Н. Аванесова, А. К. Бондаренко, Л. А. Венгер, А. О. Смолєнцева та ін.). На
сьогодні встановлено функції дидактичних ігор, визначено їх місце в педагогічному процесі
дошкільного закладу, виявлено особливості та специфіку дидактичних ігор, розроблено зміст
ігор за різними розділами навчально-виховної роботи, методи та прийоми керівництва ними з
боку вихователя.
У багатьох дослідженнях підкреслюється, що гра є важливим засобом формування
ціннісних орієнтацій, діяльністю, в процесі якої дошкільниками більш успішно засвоюються
моральні форми поведінки [1, с. 50], розвиток творчих сил, уявлення, естетичних почуттів.
Учені стверджують, що в ігровій діяльності складаються умови для переходу від наочно-дієвого
мислення до образного і до елементів словесно-логічного мислення. У грі розвивається
здатність дитини продукувати узагальнені типові образи, подумки перетворювати їх. Саме в грі
спочатку виявляється здатність добровільно, за власною ініціативою підкорятися різним
вимогам.
О. І. Тихєєва вважала, що дидактична гра дає можливість розвивати найрізноманітніші
здатності дитини, його сприйняття, мовлення, увагу. Вона визначила особливу роль вихователя
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в дидактичній грі: він вводить дітей у гру, знайомить з її змістом і правилами. О. І. Тихєєва
розробила багато ігор, які досі використовуються в дитячих садках [4, с. 5].
С. Л. Рубінштейн писав, що гра – це перша діяльність, якій належить значна роль у
розвитку особистості, у формуванні її якостей та збагачення її внутрішнього світу. У грі всі
сторони особистості дитини формуються в єдності та взаємодії.
У процесі гри зароджуються і розвиваються нові види діяльності дошкільника. Саме в
грі вперше з’являються елементи навчання. Використання ігрових прийомів робить навчання у
цьому віці відповідним природі дитини. Гра створює «зону найближчого розвитку дитини». На
думку Л. С. Виготського, в грі «… дитина завжди вища свого середнього віку, вища своєї
звичайної повсякденної поведінки; вона в грі як би на голову вища сама себе. Гра в
конденсованому вигляді містить в собі, як у фокусі збільшувального скла, всі тенденції
розвитку; дитина в грі як би намагається зробити стрибок над рівнем своєї звичайної
поведінки» [3, с. 22].
У процесі ігрової діяльності поряд з розумовим здійснюється фізичне, естетичне,
моральне, трудове виховання. Виконуючи різноманітні рухи, дії з іграшками та предметами,
дитина розвиває дрібні м’язи руки. Засвоюючи кольори, їх відтінки, форму предметів,
маніпулюючи іграшками та іншим ігровим обладнанням, набуваючи певний чуттєвий досвід,
діти починають розуміти красу оточуючого світу. Виконуючи правила гри, дітлахи
привчаються контролювати свою поведінку, в результаті чого виховується воля,
дисциплінованість, уміння діяти спільно, приходити один одному на допомогу, радіти власних
успіхам і успіхам друзів.
О. М. Леонтьєв дав аксіологічний аналіз значення дидактичних ігор для розвитку
особистості дитини. Учений вказав на два моменти, які визначають роль цього виду ігрової
діяльності. Перший полягає в тому, що ігри створюють умови, в яких вперше з’являється
«самостійна свідома оцінка дитиною своїх конкретних можливостей, умінь». Другий
відноситься до моральних моментів, що містяться в іграх з подвійною задачею (дидактичною і
виховною). О. М. Леонтьєв зазначає, що дуже важливо те, що цей моральний момент «виступає
в діяльності самої дитини, тобто активно і практично для неї, а не у формі абстрактної
моральної сентенції, яку вона вислуховує» [5].
П. Ф. Лесгафт бачив у грі дітей своєрідну форму діяльності, при посередництві якої вони
готуються до життя, набувають певних навичок, засвоюють соціальний досвід, формують у собі
риси майбутнього характеру. Дитяча гра – це не марне проведення часу, а «розумний
педагогічний прийом виховання юної особистості».
Кожна дидактична гра має свою структуру, в якій виділяються такі елементи:
- дидактична задача (мета гри – навчальна або ігрова),
- ігрові правила,
- ігрові дії,
- висновок або закінчення гри.
Для вибору дидактичної гри необхідно знати рівень підготовленості вихованців,
оскільки в іграх вони повинні оперувати знаннями та уявленнями, які вже мають. Визначаючи
дидактичну задачу, яка завжди тісно пов’язана з програмою заняття, варто, насамперед, мати на
увазі, що дитина знає про природу, оточуючі предмети, соціальні явища, які якості особистості
можна сформувати засобами цієї гри. Всі інші елементи підпорядковані цій задачі,
забезпечуючи її виконання.
Дидактичні задачі різноманітні. Це може бути ознайомлення з навколишнім світом
(природа, тваринний і рослинний світ, люди, їх праця, події суспільного життя), розвиток
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мовлення (закріплення правильної звуковимови, збагачення словника, розвиток зв’язного
мовлення і мислення), закріплення елементарних математичних уявлень.
Наприклад, у грі «Магазин іграшок» дидактичну задачу можна сформулювати так:
«Закріпити знання дітей про іграшки, їх якості, призначення; розвивати зв’язне мовлення,
уміння визначати суттєві ознаки предметів; виховувати спостережливість, ввічливість,
активність». Така дидактична задача допоможе вихователю організувати гру, подати зразок
опису іграшки, ввічливого звернення до продавця тощо.
В кожній дидактичній грі своя навчальна задача, що відрізняє одну гру від іншої. При
визначенні дидактичної задачі слід уникати повторів у її змісті, шаблонних фраз («виховувати
увагу, мислення, пам’ять та ін.»). Вихователь повинен заздалегідь визначати дидактичну
задачу.
Велику роль у дидактичних іграх відіграють правила, оскільки вони визначають, що й як
кожна дитина повинна робити в грі, вказують шлях до досягнення мети. Правила допомагають
розвивати у дітей здатність гальмування (особливо в молодшому дошкільному віці), виховуючи
уміння стримуватися, керувати своєю поведінкою. Наприклад, дітям молодшого дошкільного
віку дуже важко дотримуватися черги. Кожному хочеться першому назвати предмет, отримати
картку, витягти іграшку з «чудового мішечка» тощо. Але бажання грати в колективі поступово
підводить їх до уміння гальмувати це почуття, тобто підкорятися правилам гри.
Дитину молодшого віку ще не цікавить результат гри, її захоплює ігрова дія. Ігрова дія –
це прояв активності дітей в ігрових цілях: катати різнокольорові кульки, розбирати башточку,
перекладати кубики, відгадувати предмети за описом, вигравати змагання, виконувати роль
лисички, покупця, перукаря тощо. Якщо проаналізувати дидактичні ігри з точки зору
зацікавленості дітей, то можна зробити висновок, що їх цікавить саме ігрова дія. Вона
стимулює дитячу активність, викликає у дітей відчуття задоволення. Дидактична задача,
завуальована в ігрову форму, вирішується дитиною швидше, оскільки її увага спрямована,
насамперед, на розгортання ігрової дії та на виконання правил гри. Непомітно для себе вона,
граючи, виконує дидактичну задачу. Завдяки ігровим діям дидактичні ігри роблять навчання
цікавим, емоційним, підвищують увагу дітей, створюють передумови до більш глибокого
оволодіння знаннями, уміннями, навичками.
Для дітей середнього і старшого віку ігрова дія має встановлювати більш складні
взаємостосунки між учасниками гри, оскільки дитина виконує ту чи іншу роль (лисичка,
покупець, продавець та ін.). Дитина починає діяти так, як в її дитячій уяві повинен діяти певний
образ. Вона переживає удачі та невдачі, пов’язані з цим образом.
Велика група ігор включає елементи своєрідного змагання: хто швидше добере пару;
відгадає, що потрібно для тієї чи іншої професії; закриє пусті клітини великої картки
маленькими; скаже слово, протилежне тому, що сказав ведучий. Найчастіше ігрова дія
змагального характеру зустрічається в настільно-друкованих іграх «Хто швидше». Діти
знаходять у предметах, намальованих на картках, схожість і відмінність, класифікують
предмети за групами (одяг, меблі, посуд, овочі, фрукти, тварини та ін.). Чим цікавіша ігрова дія,
тим успішніше діти її вирішують.
Наприклад, у грі «Знайди сусідів» у кожної дитини 10 числових карток (від 1 до 10),
розташованих у послідовності числового ряду. Ведучий підкидає кубик і називає число, яке
виявляється на його верхньому боці і стає основою гри. Дітям пропонується знайти сусідів
ліворуч і праворуч (чотири і шість). У цій грі ігрова дія – підкидання кубика і відшукування
сусідів. Підкидаючи кубик, ведучий викликає у дітей інтерес до гри, зосереджує їх увагу.
14

Пріоритетні напрями європейського наукового простору.
Збірник студентських наукових праць. – Вип. 8

Дізнавшись число, діти намагаються швидше відшукати «сусідів», тобто виконати поставлену
перед ними задачу.
У процесі дидактичних ігор здійснюється аналітична і синтетична діяльність, діти
вчаться узагальнювати (назвіть одним словом стіл, стілець, шафу, диван) та класифікувати (які
меблі ви знаєте).
У ході гри кожна дитина має можливість виявити ініціативу в досягненні поставленої
мети. Але така якість особистості не виникає сама по собі, а формується поступово. Іноді
дидактичні ігри з елементами змагання викликають у дітей зайвий азарт, збудження.
Вихователь не повинен цього допускати. Необхідно виховувати у дітей доброзичливе ставлення
один до одного під час гри, викликати бажання гарно виконати завдання і не допускати
глузування над тим, хто програв. Дитині, що програла, необхідно вселити віру у свої сили, дати
їй можливість виправити помилку, вдруге виконати завдання. Необхідно навчити дітей радіти
успіхам товариша, привчити їх справедливо вирішувати спори, які нерідко виникають у грі.
Якщо дошкільнятам будь-якого віку не розкривати чітко і ясно правила гри, то вона буде
сумбурною і втратить свою виховну цінність. Якщо дитина замість того, щоб із кубиків з
намальованими на них частинами тварини щось будує , а не складає з частин цілу тварину, то
така гра не вважається дидактичною, оскільки не приносить користі в навчанні та вихованні.
Отже, діти мають добре знати правила гри і точно дотримуватися їх. Тільки тоді гра буде
служити виховним цілям. Навчити дітей правилам має вихователь.
Проведення дидактичних ігор складається з таких етапів:
1 етап – ознайомлення дітей зі змістом гри, використання в ній дидактичного матеріалу
(картинки, предмети, коротке пояснення гри, в ході якого уточнюються знання і розуміння
дітей);
2 етап – пояснення дітям правил і ходу гри. При цьому спостереження за чітким
виконанням цих правил;
3 етап – демонстрація дітям ігрових дій;
4 етап – визначення ролі дорослого у грі, його участь як гравця, уболівальника або
спостерігача;
5 етап – підведення підсумків гри, що є відповідальним моментом у керівництві грою.
На думку А.К. Бондаренко, всі дидактичні ігри можна розподілити на три основні види:
предметні (з предметами та іграшками, включають сюжетні дидактичні ігри та
ігри-інсценування);
настільно-друковані ігри (розрізні картинки, складні кубики лото, доміно);
словесні [2].
У предметних іграх використовуються іграшки та реальні предмети. Граючи з ними, діти
вчаться порівнювати, встановлювати схожість і відмінність предметів. Цінність цих ігор у тому,
що за їх допомогою дошкільнята знайомляться з якостями предметів та їх ознаками: кольором,
величиною, формою. В іграх розв’язують задачі на порівняння, класифікацію, встановлення
послідовності. Залежно від ступеня оволодіння дітьми новими знаннями про предметне
середовище завдання в іграх ускладнюються, що дуже важливо для розвитку абстрактного,
логічного мислення.
Настільно-друковані ігри – цікаве заняття для дітей. Вони різноманітні за видами: парні
картинки, лото, доміно. Різні й розвивальні задачі, що вирішуються при їх використанні.
Підбір картинок за парами. Найпростіше завдання в такій грі – відшукати серед картинок
дві абсолютно однакові. Потім завдання ускладнюється: дитина об’єднує картинки не тільки за
зовнішніми ознаками, але й за змістом: відшукати на картинці дві машини. Вони можуть бути
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різні за кольором, розміром, формою, але їх об’єднує, робить схожими приналежність до
одного виду предметів.
Підбір картинок за загальною ознакою. У цій грі встановлюється зв’язок між
предметами, робиться узагальнення. Наприклад, у грі «Що росте в городі?» діти добирають
картинки з відповідними зображеннями рослин, співвідносять їх з місцем, де вони ростуть,
об’єднують за однією ознакою картинки. Або гра «Що було потім?» : діти добирають
ілюстрації до якої-небудь казки, враховуючи послідовність сюжету.
Запам’ятовування складу, кількості та розташування картинок. Наприклад, у грі
«Відгадай, яку картинку заховали» діти повинні запам’ятати зміст картинок, а потім визначити,
яку з них перегорнули донизу малюнком. Ця гра спрямована на запам’ятовування та
згадування. Ігровими дидактичними задачами такого виду ігор є також закріплення у дітей
знань про кількісну та порядкову лічбу, просторове розташування картинок на столі, уміння
розповідати зв’язно про ті зміни, що відбулися з картинками, про їх зміст.
Складання розрізних картинок і кубиків. Задача цього виду ігор – учити дітей логічному
мисленню, розвивати у них уміння з окремих частин складати цілий предмет. У молодших
групах картинки розрізають на 2-4 частини, в середній і старшій групах ціле ділять на 9-10
частин. При цьому для гри в молодшій групі на картинці зображується один предмет: рослина,
предмет одягу та ін. Для старших дітей на картинці зображається сюжет із знайомих казок,
художніх творів.
Опис, розповідь за картиною з демонстрацією дій, рухів. В таких іграх вихователь
ставить навчальну задачу: розвивати не тільки мовлення дітей, але й уяву та творчість.
Наприклад, у грі для молодшої групи «Відгадай, хто це?» дитина, яка взяла картку у ведучого,
уважно розглядає її, потім зображає звук та рухи (кицьки, пташки). У старших групах
вирішуються задачі більш складні: одні діти зображають дію, намальоване на картинці, інші
відгадують, хто намальований на картині, що роблять там люди (моряки пливуть морем,
будівельники будують дім та ін.).
У цих іграх формуються такі цінні якості особистості дитини, як здатність до
перевтілення, творчого пошуку у створенні необхідного образу.
Словесні ігри побудовані на словах та діях тих, хто грає. Дошкільники вчаться,
спираючись на наявні уявлення про предмети, поглиблюють знання про них. Діти самостійно
описують предмети, виділяючи характерні їх ознаки, відгадують за описом, знаходять ознаки
подібності та відмінності. Ці дидактичні ігри проводяться ув усіх вікових групах, але дуже
важливі вони у вихованні та навчанні дітей старшого дошкільного віку, оскільки сприяють
підготовці дітей до школи.
Умовно словесні ігри об’єднують у чотири групи.
У першу з них входять ігри, за допомогою яких формують уміння виділяти суттєві
ознаки предметів, явищ («Відгадай-ка», «Магазин», «Так - ні»). До другої групи відносяться
ігри, які використовуються для розвитку в дітей уміння порівнювати, зіставляти, робити вірні
умовиводи («Схожий – не схожий», «Хто більше помітить небилиць?»). Ігри, за допомогою
яких розвивається уміння узагальнювати та класифікувати предмети за різними ознаками,
об’єднано в третій групі («Назви три предмети», «Назви одним словом»). До четвертої групи
відносяться ігри на розвиток уваги, кмітливості, швидкості мислення, витривалості, почуття
гумору: «Зіпсований телефон», «Фарби», «Літає – не літає».
Отже, гра в житті людини відіграє колосальне значення і особливо значна її роль у житті
дітей. Чим молодша дитина, тим більшу виховну й розвивальну функції в її житті виконують
дидактичні ігри.
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Дидактична гра може служити складовою частиною заняття. Вона допомагає засвоєнню,
закріпленню знань. Оволодінню пізнавальною діяльністю. Діти засвоюють ознаки предметів,
вчаться класифікувати, узагальнювати, порівнювати. Використання дидактичної гри як метода
навчання підвищує інтерес дітей до занять, розвиває зосередженість, забезпечує краще
засвоєння програмного матеріалу.
Якщо в процесі навчання систематично використовуються різноманітні дидактичні ігри,
то діти, особливо в старшому дошкільному віці, починають самостійно організовувати їх:
обирають гру, контролюють виконання правил та дій, оцінюють поведінку гравців. Тому
дидактична гра – важливий засіб формування особистості дошкільника.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ
ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Володимир Бабинін
магістрант педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Пенькова С.Д.
Знання педагогом психофізіології та вікового розвитку основ рухів дитини молодшого
шкільного віку має сприяти вдосконаленню методики фізкультурно-оздоровчої роботи в
загальноосвітній школі. Науковцями доведено передумови успішного розвитку фізичних
якостей учнів у певному віковому періоді, але бракує досліджень, присвячених розвитку
основних фізичних рухів дитини протягом усього періоду шкільного навчання, тобто з 1 по 12
клас освітнього закладу. Останнім часом переважає думка і науковців, і учителів-практиків, що
потрібно оцінювати роботу з фізичної культури в школі не тільки за призами й нагородами,
здобутими у спортивних змаганнях, а за станом фізичного виховання в ЗОШ, за даними
фізичної підготовленості учнів, їх станом здоров’я й фізичного розвитку. Особливої уваги
фізична підготовка школярів потребує зараз, бо з кожним роком зростає кількість фізично
нерозвинутих учнів, що приходять до школи, здоров’я яких не відрізняється міцністю, тому й
фізичний розвиток школярів знаходиться у полі зору педагогічної громадськості (батьків,
учителів, медичних працівників). У той же час оцінити фізичну підготовленість школярів вкрай
важко, тому що немає апробованої методики її визначення, недостатньо публікацій для
порівняння рівня фізичної підготовленості учнів порівняно з попередніми і майбутніми
показниками.
Науковцями доведено, що у процесі фізичного розвитку, формування рухових
здібностей учнівської молоді особливе місце займає різнобічна фізична підготовленість. У ряді
наукових праць (Л. П. Матвєєв, Н. Г. Озолін, А. О. Романов, В. М. Заумерський, З. І. Кузнєцова)
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фізичну підготовленість термінують як сукупність певних фізичних якостей: сили, швидкості,
витривалості, спритності. На думку А. Д. Новикова, вона визначається морфологічними
особливостями і функціональним станом всього організму і окремих його систем, серед яких
провідні функції відіграють серцево-судинна і дихальна. Н. А. Лупандіна вважає, що фізичний
розвиток неможливий без постійного покращення фізичних якостей та здібностей, без яких
неможлива спортивна діяльність, зміцнення і загартовування молодого організму. Дослідниця
поділяє її на загальну і спеціальну. Під загальною фізичною підготовкою розуміється різнобічне
виховання фізичних здібностей, знань, умінь і навичок; основних життєво важливих або
природних видів рухів. Спеціальна підготовка характеризується через розвиток фізичних
здібностей з огляду на специфічні особливості виду спорту, що обрано школярем. Деякі вчені
пропонують поділити останню на дві частини: попередню, спрямовану на побудову
спеціального фундаменту, і основну, мета якої є більш широкий розвиток рухових якостей
щодо певного напрямку спортивної діяльності.
Відповідно до цього теоретико-методична підготовка учнів у 1-4 класах включає
ознайомлення з основними способами фізкультурної діяльності, а саме:
 школа культури рухів з елементами гімнастики;
 школа пересувань;
 школа м’яча;
 школа стрибків;
 школа активного відпочинку (рекреації);
 школа сприяння розвитку фізичних якостей;
 школа постави [2, c. 336].
Рівень фізичного розвитку молодших школярів у навчально-виховному процесі
загальноосвітніх навчальних закладів, стан фізичного виховання мають важливе значення в
професійній діяльності вчителів фізичної культури. Фізичне виховання як один із провідних
напрямків виховної роботи школи має своїм завданням керівництво педагогом розвитку
фізичних якостей молоді, якщо необхідно підкреслити прикладну спрямованість фізичного
виховання по відношенню до трудової, оборонної та іншої діяльності йдеться про фізичну
підготовку.
Процес, спрямований на поліпшення фізичної підготовленості, за З. І. Кузнєцовою,
називається фізичною підготовкою чи руховою підготовленістю. Отже, фізична підготовка
сприяє зміцненню здоров’я, розвитку рухових якостей людини, розширенню рухових уявлень,
формуванню правильної постави й людського тіла в цілому.
Проблеми організації фізкультурно-оздоровчої роботи серед учнівської молоді в умовах
освітніх закладів постійно знаходяться в полі зору науковців, фахівців з фізичної культури і
спорту та педагогів-практиків. Навчально-пізнавальна, практична, соціальна складові предмета
не підлягають сумніву, тому вдосконалення змісту і форм передбачає визначення мети
діяльності й оптимальних способів її досягнення. Основною метою освіти в галузі фізичної
культури є спрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей
формування у школярів стійких мотивів і потреб щодо збереження та зміцнення свого здоров’я,
творче ставлення до використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового
способу життя. Відповідно до цього, програма з фізичної культури для загальноосвітніх
навчальних закладів (1-4 класи) спрямована на формування ключових компетентностей:
соціальних, мотиваційних, і функціональних.
Змістове забезпечення навчального предмета узгоджено зі Стандартами галузі, повністю
відповідає його меті й завданням, враховує загально дидактичні принципи: науковості,
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систематичності, розвиваючого характеру навчання, наочності, систематичності та
послідовності, наступності і перспективності тощо. Провідними завданнями уроків фізичної
культури загальновідомо виступають:
1) розвиток основних фізичних якостей та здібностей дитячого організму, розширення
його функціональних можливостей та зміцнення здоров’я;
2) формування культури рухів, збагачення рухового досвіду фізичними вправами
загально розвиваючого й коригуючого спрямування;
3) реалізація комунікативної функції фізичного виховання, засвоєння знань про фізичну
культуру і спорт, їхню історію та сучасний розвиток, роль у формуванні здорового способу
життя [1, c. 122].
Дослідно-експериментальна робота довела, що свої освітні, розвиваючі, виховні та
спеціальні функції фізична культура найбільш повно здійснює в цілеспрямованому
педагогічному процесі фізичного виховання. Важливу роль також відіграє й розробка
індивідуальної програми здорового способу життя кожним учнем. Зазначимо, що поняття
«фізичне виховання» було введено вперше ще в кінці XVIII ст. Новіковим Н. І., а передумови
шкільної системи фізичного виховання сформувалися в другій половині ХІХ ст. У цей період і в
європейських країнах також активно створювалися національні системи фізичного виховання,
оскільки передова громадськість, яка займалася фізичним станом молоді, активно вела пошук
нових форм, засобів і методів фізичного виховання. Значний внесок у створення вітчизняної
системи фізичного виховання зроблено П. Ф. Лесгафтом, перу якого належить фундаментальна
праця «Керівництво з фізичного освіти дітей шкільного віку» (1888 – 1901). У ХХ ст.
посилилася увага щодо фізичної культури учнівської молоді, у практику широко увійшли
спортивні змагання різного профілю. Крім навчальних занять школярі відвідували у
позанавчальний час гуртки, що створювалися при школах, позашкільних установах, житлових
мікрорайонах тощо. У літній період організовувалися табори, санаторії для міських школярів.
На сьогоднішній день держава приділяє увагу фізкультурно-оздоровчій роботі з молодшими
школярами.
У шкільній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів рухова діяльність
молодших школярів як розділ навчального предмета «Фізична культура», представлена двома
змістовними лініями: фізкультурно-оздоровча діяльність і спортивно-оздоровча діяльність.
Кожна з цих ліній має відповідні свої три навчальних розділи: знання, фізичне вдосконалення,
способи діяльності.
Загальновідомо, що в останні роки значно збільшилася кількість дітей, які часто і
тривало хворіють. Вплив багатьох чинників призводить до ослаблення імунітету, що тягне за
собою: збільшення числа і тривалості захворювання; збільшення тяжкості перебігу
захворювання; часті переходи захворювань в хронічну форму; розвиток важких ускладнень.
Часті захворювання молодших школярів несприятливо впливають на фізичний стан їх
організму, негативно позначаються на нервово-психічному і фізичному розвитку, а також
ускладнює виконання дітьми їх соціальних функцій. Під час виконання різних фізичних вправ,
участі в рухливих і спортивних іграх створюються сприятливі умови для розвитку процесів
сприймання і пам’яті дитини, виховання працьовитості, активності, правдивості, чесності та
вольових якостей. Покращення фізичного розвитку, зміцнення здоров’я і підвищення
загальної працездатності, що досягається в процесі фізичного виховання, позитивно впливають
на поліпшення розумової працездатності дітей. Статистичні дані показують, що успішність
молодших школярів, які систематично займаються фізичною культурою і спортом значно
вища порівняно з тими, які взагалі не займаються фізичними вправами.
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У сучасних школах для молодших школярів проводяться значні заходи фізкультурнооздоровчого спрямування, покликані сформувати інтерес до використання фізичних вправ,
виробити практичні навички щодо самостійних занять фізичними вправами та проведення
активного відпочинку. Дана робота повинна здійснюватися комплексно, за участю не тільки
вчителя фізичної культури, а й соціального педагога-психолога, медичного працівника та
включати: фізкультурно-оздоровчі та лікувально-профілактичні заходи; прищеплення навичок
здорового способу життя. Вся система фізкультурно-оздоровчої роботи дозволить:
 забезпечити оптимальний для кожного учня рівень фізичної підготовленості,
 вдосконалити навички життєво необхідних рухових дій для повсякденної та ігрової
діяльності;
 забезпечити успішну адаптації дитини до умов шкільного навчання;
 вирішувати оздоровчі завдання всією системою засобів фізичної культури;
 попереджати гострі респіраторні захворювання і невротичний стан профілактичними
методами;
 організувати здоров’язберігаюче освітнє середовище класу і школи;
 пропагувати здоровий спосіб життя і методи оздоровлення в колективі дітей, батьків та
працівників;
 сформувати морально-вольові якості та позитивне ставлення до навколишньої
дійсності;
 зберегти і зміцнити здоров’я дітей, знизити їхні страхи перед медичними процедурами
[3, c. 162].
Таким чином, фахівці з фізичної культури, виховання та спорту повинні звертати
систематичну увагу на необхідність кардинальної перебудови навчально-виховного процесу
загальноосвітніх навчальних закладів, впровадження інноваційних підходів в систему навчання
з урахуванням психофізіологічних закономірностей розвитку дитини.
1. Ашмарін Б. А. Теорія і методика фізичного виховання: посібник для вчителя / Б. А. Ашмарін. –
М.: Академія, 2001. – 287 с.
2. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім
«Освіта», 2012. – 392 с.
3. Цвек С. В. Фізичне виховання дітей молодшого шкільного віку: посібник для вчителя /
С. В. Цвек. – К.: Здоров’я, 1975. – 246 с.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕСІЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ ГАГАУЗЬКОЇ ТА
ЄВРЕЙСЬКОЇ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ ЕТНІЧНИХ ГРУП
Вікторія Бездетко
магістрантка факультету української філології і соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – проф. Циганенко Л.Ф.
В традиційній культурі кожного народу весілля, як обрядовий інститут є одним з
найконсервативніших, і це дає змогу використовувати його в ролі джерела для вивчення сфер
життя, простежити тривалий та складний шлях змін суспільства та культури для дослідження
цих процесів необхідне вивчення весільної обрядовості як системи яка складається з цілої низки
різних обрядів
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Дана тема є малодослідженою у нашому регіоні, тому вивчення гагаузьких та єврейських
обрядодій є актуальним.
М.Г. Георгієвим та А.В. Шабашовим була видана робота «До питання про походження
одного з символічних атрибутів гагаузької весільної обрядовості» в якому висвітлено деякі
обрядодії гагузького весілля [1].
Як ми бачимо вивченню даної теми присвячено мала кількість робіт.
В поліетнічних регіонах Південної України характер розселення яскраво позначився на
розвитку традиційної культури етнічних груп, які проживали і проживають на цій території, в
цілому і зокрема весільної обрядовості.
Колоритні весільні традиції завжди привертали увагу. Не є винятком і гагаузьке і
єврейське весілля.
Традиції святкування як єврейського так і гагаузького весілля на півдні України є
давніми і практично незмінними. Всі вони формувались у взаємозв’язку між представниками
різних етносів, що певною мірою вплинули на ті чи інші традиції. Розглянемо основні обрядодії
кожної етнічної групи.
Гагаузи, як і інші народи, відповідально ставилися до створення сімей. Шлюби
укладались досить рано – з 16-18 років, що можна пов’язати з тим, що гагаузька громада на
протязі довгого часу зберігала пережитки первісно-общинної організації. На початку XX ст. у
гагаузького етносу існували різні форми шлюбу: капмак, каврамак, каймак. Капмак – форма
шлюбу, що передбачала насильницьке викрадення. Каврамак - удаване викрадення зі згоди
молодої. І третя форма каймак – самочинний перехід дівчини до родини її обранця.
Четверта найпоширеніша форма шлюбних обрядодій був шлюб через сватання
(дююнюрлюк). Головною постаттю в данному випадку виступав сват. Для ролі свата
найчастіше обирали когось із найдотепніших близьких родичів молодого. Коли згода дівчини і
її батьків була досягнута саме сват призначав день домовин. У домовинах (сєз, аннашмак)
брали участь близькі родичі з обох сторін. Вони й вирішували питання шлюбу. В разі згоди
обох сторін, дівчину перев’язували хусткою. Це означало, що вона – засватана.
По проходженню тижня два батьки молодої справляли заручини. В цей час молодій та її
рідним підносили подарунки. Брат молодого, або так званний дівер, «викуповував» молоду в її
подруг. Закінчувалося усе запальними танцями і перев’язуванням гостей.
По кількох тижнях відбувалося весілля (дюн). До нього гагаузи, як і українці, пекли
обрядовий хліб, готували гільце, яке мало назву байрак. До гілок байрака червоними нитками
прикріплювали шовкове полотнище, все деревце обплітали м’ятою, а верхівку увінчували
яблуком. Дане гільце виставляли, як прапор весілля.
Безпосередньо перед шлюбом молоду пишно вбирали. Вона, за звичаєм, пручалася, що
символізувало небажання кидати рідну домівку і переходити до іншого дому та брати на себе
нелегкі сімейні обов’язки. Переїзд до оселі молодого складався з кількох обрядовій. Дівчина під
журливі пісні товаришок прощалася з батьками. Гостей обдаровували подарунками. Молодим
вручали хліб і сіль, обсипали зерном, грішми, ізюмом. За весільного походу лили на дорогу
воду і вино [4, с. 83].
Перед будинком молодого хлопчики наввипередки намагалися сповістити батькам про
наближення молодих. На зустріч їм виходила ціла «делегація» з калачем та вином. Після
піднесеного вина, на закуску над головами наречених ламали калач і роздавали присутнім.
Поблизу оселі весільний віз із молодими обходили з вином і калачем. Цей калач також
ламали над їх головами і роздавали шматки присутнім. Батьки вітали молодих на порозі, теж
пригощаючи їх вином та калачем з медом.
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Але всі основні весільні події проходили на другий день – у неділю. В цей день молодим
складали дарунки не лише їх родичі, а й усі присутні гості. Особлива роль тут належала
весільним (хрещеним) батькам. Вони перев’язували гостей рушниками чи хустками, а під
кінець підносили молодятам калач, курку і сіль на добробут, на щасливе життя.
Закінчувалося весілля проводами хрещених батьків, під час яких на вулиці розпалювали
багаття.
До післявесільних обрядів належало посвячення молодих у стан сімейних людей для них
влаштовувався серйозний екзамен з їхніх знань та умінь.
Весільна обрядовість євреїв, як і в гагаузів, складалася з кількох частин. Першими були
заручини. В більш ранні часи зарученими ставали ще в дитячому віці, але з часом ця традиція
майже зникла і з середини ХХ ст. майже не спостерігалася на території Південної України
Розглянемо традиційне єврейське весілля. Перше, що треба відмітити, той факт, що
посередником між сторонами виступав сват. Це була свого роду професія. Сват наймався як до
батьків майбутньої нареченої, так і до батьків майбутнього нареченого. Саме його функцією
було залагоджувати всі незгоди та добиватися компромісів.
Кінчались заручини урочистою процедурою підписування акту. Робили це батьки
молодих у присутності родичів з обох сторін. Підписували акт про заручини також двоє
спеціально запрошених свідків.
Зарученого нареченого щороку на Пасху кликали до родини нареченої (в рідких
випадках бувало навпаки). Але заручені між собою навіть не розмовляли. Минав не один рік,
поки діло доходило до весілля. Але перед весіллям батько повинен був вручити подарунок
майбутньому зятю – годинник.
За єврейським звичаєм музики передавали запрошення на весілля, грали на передодні
весілля в будинку нареченої і нареченого[3, с. 47].
Перед довгожданим днем весілля у домі молодої та молодого влаштовували молодіжні
гуляння. Обідали окремо, а на вечерю молодий разом зі своїми гостями йшов до молодої.
Невдовзі його гості розходилися. Подружки молодої розплітали їй коси під журливу мелодію
оркестру, молодий у присутності двох своїх свідків накидав їй на голову хустку, таким чином
ставлячи знак своєї власності, і теж йшов (разом з оркестрантами) додому, бо і на неї, і на нього
чекав іще обряд омовіння. Обов’язковою умовою для цього обряду було те, що виконати його
треба було обов’язково до півночі, тобто до настання суботи, бо цього дня євреям заборонялися
всякі роботи й справи, окрім молитов, читання Біблії та звертання до Бога. Щоправда, перед
виходом до шлюбу молодий мав іще пройти обряд випосадження, коли на нього накладали
китель – одежу, яку євреї одягали тільки на Песах та Йом-Кіпур, і в неї їх ховали. Але цю
чинність не мали за гріх, бо вона, як і шлюб, була звернена до Бога і кликала єврея до синагоги
[2, с. 115].
Молодого до синагоги в день весілля супроводжували двоє його друзів зі смолоскипами,
близькі родичі і той, хто хотів, із знайомих та сусідів. Молоду – її найближче оточення.
Церемонія проходила просто неба, на спеціальному майданчику синагоги, в присутності
не менш як десятьох дорослих і шановних чоловіків. Молода разом з батьками обходила сім
разів навколо молодого і ставала обіч нього по праву руку. Рабин читав спеціальну молитву над
чашею, з якої молоді надпивали, після чого молодий на вказівний палець молодої накладав
обручку зі словами «цією обручкою ти заручена зі мною за законами Мойсея й Ізраїля». При
цьому, на знак пам’яті про зруйнування Єрусалиму молодому було необхідно роздавити ногою
спеціальну посудину. Після цього молоді пили з молитвою з другої чаші і шлюбний обряд
закінчувався. У домі молодої їм подавали «голден зуп» (золотий бульйон в перекладі з ідіша) –
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для підкріплення, а гостей частували вином і всякими печивами. Приблизно опівдні
розпочинався так званий «форшпиль»( весільний обряд з почастунками, найкращими
зиченнями й подарунками), а по заході сонця, не раніше, приходив оркестр (причиною такого
пізнього приходу була заборона в цей день працювати в суботу) і починалися танці.
Закінчувалися вони тим, що кожен з гостей чоловічої статі підходив до молодої, яку садили на
окремому стільці, брав її за хустку, другий кінець якої вона тримала в руці, і проходив на одне
коло танцю.
Так само «обтанцьовував» усе жіноцтво молодий. Насамкінець він підходив до молодої, і
їх обох проводжали під музику до шлюбної кімнати.
На другий день весілля, з ранку до самого пізнього вечора, в домі молодого лунала
музика. Молодого вітали з законним шлюбом, і теж з цього приводу обдаровували.
Як бачимо в обидвох етнічних групах спостерігається традиційна схема весілля. Вона
складається з трьох циклів: передвесільного, власне весільного і післявесільного. Кожен із них
структурно складається з обрядів двох груп – функціонального і функціональносанкціонуючого, з притаманною їм послідовності.
В обрядовості обох етносів є як схожі так і відмінні обрядодії, що пов’язано з традиціями
та звичаями цих народів. Проте не можна залишити без уваги те, що частково на весільні
обряди даних етнічних груп впливало корінне населення проживаюче на даній території. Тому
можемо прослідкувати схожість між вищезгаданими та українськими обрядами.
1. Георгієв М. Г. До питання про походження одного з символічних атрибутів гагаузької
весільної обрядовості / М. Г. Георгієв, А. В. Шабашов //записки історичного факультету. – 2014, № 25. –
С. 7-23.
2. Кушнір В. Г. Народознавство Одещини / В. Г. Кушнір. – Одеса : Гермес, 1998. – 245 с.
3. Хаздан Е. В. Музыка и музыканты в свадебном обряде евреев и белорусов / Е. В. Хаздан //
Научные труды Белоруской государственной академии музыки. – 2014. – № 31. – С. 45-54.
4. Чебан О. М. Особливості українського Придунав’я з погляду поліетнічності / О. М. Чебан //
Культура народов Причерноморья. Философские науки. – 2005. – № 68. – С. 82-86.

МОВЛЕННЄВА ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ
Анастасія Бейлекчі
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Пенькова С.Д.
Зв’язне мовлення старших дошкільників і дітей 6-7 років як педагогічна проблема з
огляду на наступність мовленнєвого розвитку у дитячому садку і першому класі початкової
школи посідає чільне місце в загальній системі роботи з розвитку мовлення в дошкільному
навчальному закладі та початковій школі. Психологами (Л. Виготський, М. Жинкін, І. Зимня,
О. Леонтьєв та ін.) доведено, що за допомогою добре розвиненого зв’язного мовлення дитина
навчається мислити, спілкуватися, слухати та поважати співрозмовників, виявляти творчість у
думках і діях.
Важливого значення набувають наукові положення сучасної лінгводидактики щодо
формування і розвитку мовленнєвої діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
(А. М. Богуш, М. С. Вашуленко, Л. О. Варзацька, Н. В. Гавриш, В. Г. Захарченко, К. Л. Крутій,
Т. Г. Постоян, Т. С. Ушакова та ін.).
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Мета статті – визначити напрямки розвитку мовлення дітей старшого дошкільного та
молодшого шкільного віку з огляду на принцип наступності між дошкільною та початковою
ланками освіти.
Сучасна лінгвістика та лінгводидактика розглядають поняття зв’язного мовлення у двох
напрямах – як процес створення зв’язного висловлювання та як продукт мовлення (текст).
Зв’язне мовлення розуміють як монологічне мовлення, діяльність мовця, єдине смислове та
структурне ціле. У побудові зв’язного мовленнєвого продукту науковці виокремлюють
діяльнісний та особистісний компоненти. Діяльнісний компонент пов’язують із процесами
утворення й сприймання висловлювання, рефлексією мовлення, особистісний виявляється у
тому, що під час творення тексту мовець репрезентує свій інтелект і рівень загальної культури.
Інноваційні лінгвометодичні підходи до навчання мови і розвитку мовленнєвої
діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з огляду на реалізацію принципів
наступності та перспективності розглянуто відомими дослідниками у галузі психолінгвістики та
дошкільної лінгводидактики А. М. Богуш, Л. О. Варзацькою, Л. О. Калмиковою та ін. [7, c. 39].
Вчені зазначають, що зв’язне мовлення характеризується розвитком у дітей основних
мовленнєвих умінь, монологічного і діалогічного мовлення.
Пошуки шляхів ефективного розвитку мовлення є однією з важливих проблем, що стоїть
перед сучасною освітою. Першочерговість розвитку мовлення визначається необхідністю
оволодіння мовою, вільним опануванням умінь і навичок спілкування. У період дошкільного
дитинства малюки чутливі до розвитку мовлення і пізнавальних процесів. З 3-4 років виникає
«чуття мови», особливі загально лінгвістичні здібності, дитина починає входити у реальність
образно-знакової системи мови. Розвиток мовлення проходить у двох напрямках: по-перше,
інтенсивно накопичується словниковий запас і засвоюється морфологічна система мови
оточуючих; по-друге, мовлення забезпечує перебудову пізнавальних процесів – уваги,
сприймання, пам’яті, уяви, мислення. Треба зауважити, що активізація лексичного складу та
граматичної будови мовлення, а також пізнавальних процесів дошкільника у цілому напряму
залежать від умов життя і виховання.
За новою програмою «Впевнений старт» передбачається навчання читати і друкувати.
До кінця року п’ятирічки повинні навчитися читати, записувати окремі слова на рядку в
клітинку, засвоїти позу під час письма. Аналіз цієї програми дозволяє узагальнити, що увага
приділяється також ознайомленню зі звуками мови, формуванню вмінь звукового аналізу;
рекомендовано дати дітям практичне уявлення про речення, вправляти у складанні речень з 2-4
слів. Також варто ділити прості речення на слова, вказувати їх послідовність, ділити
двоскладові слова на склади, будувати зі складів слова, ділити на склади трискладові слова з
відкритими складами. Провідна роль належить саме формуванню вмінь аналізувати звуковий
склад слів, оскільки процес читання і письма пов'язаний із переводом графічного образу фонем
в усне мовлення і навпаки. На значенні аналітико-синтетичної діяльності у формуванні
грамотного читання і письма наголошували ще класики лінгводидактики, зокрема
К.Д. Ушинський, якому передусім і належить розробка аналітико-синтетичного методу
навчання грамоти через пропоновані ним прийоми звукового аналізу та синтезу. Варто
підкреслити, що цей метод, заснований у другій половині ХІХ ст. залишається майже без змін у
практиці початкового навчання і дотепер. Звуковий аналітико-синтетичний метод навчання
грамоти полягає у використанні різноманітних прийомів звукового аналізу та синтезу слів з
метою підготовки учнів до самостійного читання складів і слів, а також запису їх за допомогою
друкованих чи рукописних літер.
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Виняткове значення у шкільному навчанні має лексичний склад першокласника, до того
ж він збільшується досить швидкими темпами, загальновідомо, що лише на уроках навчання
грамоти кожного дня учень має засвоїти 5-7 нових слів, пов’язаних певною лексичною темою.
Так, за добукварний період навчання грамоти йдеться про наступні навчальні теми, яким
присвячено розвороти Букваря: літні розваги, навчальне приладдя; овочі та фрукти тощо.
Учителю початкових класів слід ураховувати, що словник шестирічної дитини містить
від 3000 до 7000 слів і переважно складається із іменників, дієслів, займенників, з’єднувальних
сполучників, рідше – числівників прикметників. Успішність мовленнєвої діяльності залежить
від активності мовця. Дитина залюбки вправляється у словотворенні, вмінні дібрати потрібне
слово відповідно до заданої ситуації. У першокласників з’являється орієнтування на системи
рідної мови, наприклад, звукова оболонка мови є предметом активної, природної діяльності
шести-восьмирічної дитини. Вправи на звуковий аналіз слів знайомі учням ще з дитячого садку,
вони з радістю виділяють інтонаційно перші звуки у слові, розкладають слово на окремі звуки,
встановлюють їх послідовність. При спеціальному навчанні діти здатні відокремлювати
фонетичний бік мовленого слова від орфоепічного. Дітям, що не оволоділи у повній мірі
навичками звукового аналізу та синтезу потрібні додаткові індивідуальні заняття, оскільки
аналітико-синтетичні вміння з різними мовними одиницями є запорукою успішного опанування
читанням і письмом.
Розвиток мовлення обумовлений потребою у спілкуванні, створенні власних
висловлювань різних типів, тим самим актуалізується мовленнєва діяльність. Мовленнєва
комунікація передбачає не тільки багато мовних засобів, а й осмисленість повідомлення,
логічність і змістовність мовних конструкцій рідної мови. Шестирічна дитина вже спроможна
спілкуватися на рівні контекстного мовлення, переказувати, створити власну розповідь чи опис
за знайомим сюжетом і власним досвідом. Ситуативний спосіб мовленнєвого спілкування
поступово замінюється контекстним, оскільки саме вона є показником рівня розвитку мовлення
дитини. В умовах шкільного навчання посилюються вимоги до роботи над словом,
словосполученням, реченням і текстом [7, c. 39].
Важливе значення має правильність мовлення, її відповідність літературній нормі.
Загальновідомо, для дітей молодшого шкільного віку розрізняють правильність орфоепічну,
лексичну, граматичну. Опрацювання орфоепічної правильності мовлення займає важливе місце
з перших місяців шкільного навчання. У подальшому продовжується робота над дикцією,
артикуляцією, наголосом тощо. Вищеназвані вміння обумовлюють вміння говорити і читати
виразно, дотримуючись інтонацій, пауз, логічних наголосів. На думку В. Г. Захарченко, яка
досліджувала процес формування зв’язного мовлення дошкільників, вихователь є основним
носієм мовленнєвої культури, від нього залежить сама організація змістовного дитячого
спілкування. В ігровій взаємодії педагог має можливість опосередковано впливати на
мовленнєвий розвиток дітей, створювати умови, які спонукали б дитину до пошуків повних і
влучних форм висловлювання [2, c. 8].
Загальновідомо, що у початковій школі продовжується робота над розвитком мовлення
як засобом комунікації та самовираження, тому розвиток мовлення молодших школярів є
провідним принципом Програми і потребує постійного педагогічного управління. Щоб
керувати мовленнєвим розвитком вихованців, учитель повинен чітко усвідомити завдання, які
стоять перед ним:
1) створити мовленнєве середовище для учнів (сприймання мовлення дорослих, читання
книг, відвідування театрів, перегляд фільмів) і забезпечити серед першокласників атмосферу
прагнення до високої культури мовлення.
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2) організувати мовленнєву практику для школярів, тобто створювати на уроці і в
позаурочній діяльності мовленнєві ситуації, які визначають мотивацію власного мовлення
учнів, розвивають їхні інтереси, потреби і можливості самостійного мовлення;
3) забезпечити правильне засвоєння учнями достатнього лексичного запасу, граматичних
форм, синтаксичних конструкцій, лексико-логічних зв’язків; активізувати вживання слів,
утворення форм; забезпечити формування конкретних мовленнєвих умінь;
4) проводити систематичну роботу з розвитку мовлення на різних рівнях (орфоепічному,
лексичному, морфологічному, синтаксичному, текстовому), пов’язуючи її з матеріалом, що
вивчається на уроках мови, читання.
1. Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і практика / А. М. Богуш. – Запоріжжя:
Просвіта, 2000. – 228 с.
2. Захарченко В. Г. Формування зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами
сюжетно-рольової гри. Автореф дис.. на здобуття наукового ступеня канд.пед. наук / В. Г. Захарченко. –
К., 1997. – 24 с.
3. Калмикова Л. О. Перспективність і наступність в навчанні мови й розвитку мовлення дітей
дошкільного і молодшого шкільного віку: психолінгвістичний і лінгвометодичний виміри: навчальнометодичний посібник / Л. О. Калмикова. – К. : Видавничий дім «Слово», 2017. – 448 с.
4. Гавриш Н. В. Дитина в дошкільні роки: програма навчання та виховання дітей в дошкільних
закладах освіти / Н. В. Гавриш, К. Л. Крутій. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 234 с.
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ЕФЕКТИВНОГО ЗАСВОЄННЯ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ
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Вчіть дитину будь-яким невідомим їй п’яти словам –
вона буде довго і марно мучитися,
але зв’яжіть двадцять таких слів із малюнками,
і вона оволодіє ними миттєво
К.Д Ушинський

На сучасному етапі вдосконалення системи початкової освіти в Україні значно
підвищуються вимоги до лінгводидактичної підготовки вчителів як суб’єктів навчання учнів
іноземним мовам в інноваційному освітньому просторі. У зв’язку з цим актуалізується роль
системного застосування в початковій школі такого ресурсу педагогічних технологій, який би
дозволив значно оптимізувати процес оволодіння молодшим школярем англійською мовою.
Слід підкреслити, що в теорії навчання поняття «педагогічна технологія» прийнято
трактувати як логічну інтеграцію двох дефініцій – «технологія» і «педагогічна технологія».
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Дослідники І. Г. Зайнишев, Є. С. Полат конретизували сутність цих системоутворювальних
складових. Так, поняття «технологія» (від. грецьк. tehne – мистецтво, майстерність, уміння +
logos – вчення) розглядається як система знань про процес, способи дії й засоби обробки та
якісного перетворення об’єкта з гарантованим результатом [2]. Таке визначення технології було
переважно зорієнтоване на діяльність у виробничій сфері, коли об’єктами технології виступали
природні матеріали. Як відомо, у результаті застосування відповідних технологій відбувалося
виробництво із заліза знарядь праці, із глина – керамічного посуду, із пшениці – муки тощо.
Перші ідеї щодо технологізації освіти висловлював ще Я. А. Коменський понад 400
років тому. Він акцентував увагу на наступні вміння педагога:
– правильно визначати мету;
– обирати засоби для досягнення мети (тобто такі навчальні засоби, що спеціально
створені для навчання й об’єкти довкілля);
– формулювати правила щодо користування обраними засобами
Пізніше публіцист Ф. Полікарпов (1660-1731 р.р.) розглядав «педагогічну технологію»
як процес взаємодії у підсистемі «вчитель – учень», де засобами навчання і виховання були
мова та книга. Тобто йшлося про активне вживання таких засобів навчання, як вербальні та
друковані. Саме цей дидактичний ресурс є домінантним на всіх етапах застосування
мнемотехніки.
Підкреслимо, що мнемоніка (від грец. mnemonikon) – це мистецтво запам’ятовування;
сукупність спеціальних прийомів і способів розвитку пам’яті; сукупність правил і прийомів, які
полегшують запам’ятовування [1].
Створення цієї техніки відбувалося протягом 2500 років. Перші відомості про сам термін
«мнемоніка» історики пов’язують із філософськими висновками Пифагора (6 століття до н. е.).
Також існує й інше, міфологічне, припущення щодо виникнення зазначеного терміну.
Зокрема, його засновницею вважається давньогрецька богиня Мнемозина, яка мов би
«уособлює пам’ять».
Примітно, що автором першої праці з мнемотехніки був Цицерон.
У процесі застосування різноманітного дидактичного ресурсу мнемотехніки, вчитель
іноземної мови може ефективно розв’язати низку завдань:
1. Розвиток у молодшого школяра основних психічних процесів – пам’яті, уваги,
образного мислення.
2. Удосконалення вмінь і навичок зв’язного мовлення учня.
3. Розвиток дрібної моторики рук молодшого школяра.
Саме через перетворення навчального матеріалу у форму наочного, зорового образу або
його зіставлення із вже наявними знаннями за принципом асоціацій, мнемотехніка дозволяє
сформувати в учнів системний арсенал лінгвознань, змоделювати усвідомлений формат
засвоєння учнями нових знань, викликати та підживлювати у молодших школярів інтерес до
уроку іноземної мови.
Доведено, що всі правила, що вивчаються школярами не лише за логічним принципом,
а й через уявлення образів та через емоції («внутрішню наочність») утримуються у дитячій
пам’яті міцніше та довше [1]. Ідеться про велике різноманіття дидактичних засобів
мнемотехніки, таких, як:
мнемоквадрат;
мнемодоріжка;
мнемотаблиця.
27

Пріоритетні напрями європейського наукового простору.
Збірник студентських наукових праць. – Вип. 8

У мнемоквадратах ілюструються нескладні образи. Кожне із зображень у окремому
квадраті демонструє слово, словосполучення або нескладне просте речення (наприклад, квадрат
із ілюстрацією дівчинки, коли діти спроможні чітко проговорити одне слово («a girl»); із
ілюстрацією маленької дівчинки, коли діти створюють словосполучення («the little girl»); із
ілюстрацією емоцій маленької дівчинки («the little girl is happy»).
Мнемодоріжкі створюються із кількох колажів, тобто нескладних зображень. За їх
допомогою значно полегшується процес навчання дітей молодшого шкільного віку складати
нескладні історії. Символічні доріжки є опорою у швидкому запам’ятовуванні послідованості
подій, про які слід розповісти дитині на англійській мові.
Не менш цінним дидактичним засобом для вчителів іноземних мов є мнемотаблиця. Вона
застосовується на етапі виконання учнем складної вправи з відтворення англомовної розповіді.
Розрізняють декілька, логічно пов’язанни між собою, кроків роботи із мнемотаблицями на
уроках англійської мови:
Крок 1. Розгляд таблиці. Розгорнутий коментар учителя щодо зображень на таблиці.
Крок 2. Здійснення так званого «перекодування інформації», тобто «мовленнєве
перетворення» абстрактних символів на звукові образи.
Крок 3. Після «перекодування інформації» проведення роботи з переказу тексту із опорою
на символи. У такий спосіб відпрацьовується запам’ятовування мовних одиниць, речень та
невеличких оповідань. При цьому діти вільно та із великим задоволенням переказують тексти,
лише іноді звертаючись до незначної допомоги вчителя.
Крок 4. Кожну із запропонованих таблиць учень коментує самостійно, використовуючи
прийом «накладання». При цьому увага дитини переважно акцентується на зображення
головних героїв.
Підкреслимо, що мнемотехнічні схеми та таблиці є продуктивними засобами для
розв’язання наступних дидактичних завдань уроку з вивчення іноземної мови:
– збагачення словникового запасу молодшого школяра;
– складання учнем емоційно забарвлених розповідей;
– розвиток усного мовлення дитини (у процесі вивчення скоромовок, віршів тощо);
– навчання школярів усному та письмовому переказу;
– збагачення мовленнєвої пам’яті, логічного мислення (у процесі роботи із загадками).
Застосування мнемотехнічних засобів навчання молодших школярів на уроках іноземної
мови дозволяє значно розширити їх коло знань про довколишній світ. У них з’являється бажання
не лише переказати текст, а й самостійно вигадати цікаву історію. Молодші школярі із
задоволенням розпочинають декларувати вірші, скоромовки, загадки, казки. Це відбувається
внаслідок закономірного зміцнення у них здатності до самоподолання мовних бар’єрів.
Таким чином, досконале оволодіння вчителем іноземної мови педагогічною технологією
«мнемотехніки» дозволяє значно оптимізувати навчальний процес у контексті становлення та
збагачення зв’язного мовлення молодшого школяра як провідного індикатора його інтелектуальної
діяльності.
1. Зиганов М. Мнемотехніка. Запам’ятовування на основі візуального мислення / М. Зиганов, В.
Козаренко. – К. : Школа раціонального читання, 2001. – 204 c.
2. Новые информационные технологии в образовании: материалы междунар. науч.-практ. конф. в
2 ч., Ч. 1. // ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т». – Екатеринбург, 2011.– 318 с.
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МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ ДО ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Анна Бланар
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Олейнікова Г.О.
У тлумачному словнику визначення терміна «Інтернет» подається таким чином:
«Інтернет (також інтернет) – це комп’ютерна мережа всесвітнього маштабу, що
використовується як основа для найпоширеніших засобів обміну даними та інформацією, таких
як електронна пошта, Інтернет-телефонія та ін. Інтернет здатен об’єднати багато комп’ютерів в
одну велику мережу, що використовує протоколи передачі даних».
Інтернет сьогодні – це явище соціального типу. Інтернет представляє собою певну
комп’ютерну мережу й формує не лише значно нові технології обміну інформацією, але й
абсолютно нові засоби та форми освіти, форми пізнання світу, конструювання світоглядних
поглядів користувачів тощо.
Щодо етимології досліджуваного терміна, то в англійській мові «Internet»
перекладається як inter – між, net – мережа.
Таким чином можемо проаналізувати й значення такого поширеного терміна як
«Інтернет-сервер». Інтернет-сервер представляє собою набір програмних і технічних засобів,
що забезпечує процес функціонування та працездатності різних сервісів, а саме: e-mail
(електронна пошта), інтернет: http-протокол (сайти), ftp (протокол передачі файлів) і т.ін.
Сервером найчастіше називають і сам комп’ютер або весь центр, на якому розміщені сайти, email акаунти і т.д.
При застосуванні на уроках англійської мови Інтернет-ресурсів учитель звертає увагу на
позитивні й негативні боки [5].
Тож, до переваг використання можливостей глобальної мережі віднести, по-перше, те,
що Інтернет-ресурси з англійської мови дозволяють:
• поліпшити ефективність і якість знань учнів;
• врахувати сучасні цілі навчання;
• підвищувати мотивацію до навчання англійської мови;
• використовувати взаємопов’язане навчання різних видів мовленнєвої діяльності;
• враховувати соціокультурний аспект навчання мови;
• вибудовувати хід заняття таким чином, щоб воно запам’ятовувалося і було емоційно
насиченим;
• реалізувати індивідуальний підхід до учнів;
• посилювати самостійність у навчанні;
• підвищувати якість наочних матеріалів.
По-друге, застосування Інтернет-ресурсів з англійської мови надає можливість:
• впливати на методичну компетентність учителя;
• викладати матеріал доступно, чітко й ефективно;
• знаходити основні та додаткові матеріали для уроку;
• відводити достатній час для мовної практики;
• організовувати індивідуальну, групову та фронтальну роботу з класом і контролювати
навчальну діяльність учнів;
• залучати учнів до творчого процесу навчання.
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Щодо електронних засобів навчання – це програмні засоби навчального призначення, у
яких відображена певна предметна галузь, у тій або іншій мірі реалізована технологія її
вивчення, створення умови для реалізації різних видів навчальної діяльності .
Як свідчить практика, електронні навчальні посібники допомагають учням:
• розвивати системне мислення, вчитися аналізувати, зіставляти й узагальнювати факти;
• самостійно опановувати, закріплювати і повторювати вивчений матеріал;
• ефективно готуватися до ЗНО.
Аналіз наукової літератури (А. Букач, М. Бирка, О. Гриценчук та ін) дозволяє зробити
висновок про високі результати під час застосування інформаційні-комунікативних технологій
(ІКТ) у процесі навчання англійської мови, яких можна досягти, якщо змінювати методи і
форми навчання, залучати учнів до творчої самостійної діяльності та використання засобів
ІКТ [3].
До структури моделі формування інформаційної компетенції учнів можна віднести такі
блоки:
– визначення мети;
– організаційно-технологічний;
– змістовний;
– результативний.
Всі ці компоненти моделі досить тісно між собою взаємопов’язані.
Так, сформованість інформаційної компетенції учнів 5-6 класів можна оцінити
відповідно до таких показників:
 мотивація навчання;
 діяльнісний критерій – вміння застосовувати засоби інформаційних технологій у
нестандартних ситуаціях;
 когнітивний критерій – знання в галузі інформаційних технологій;
 особистісний критерій – усвідомлення важливості вміння працювати з
інформацією [1].
До основних компонентів моделі формування інформаційної компетенції можна
віднести такі, як-от:
1) компонент 1: електронний підручник з теми, презентації з теми уроку, тобто вміння
орієнтуватися в потоці мультимедійних засобів;
2) компонент 2: практичне вміння читати тексти різних жанрів;
3) компонент 3: мережеві містифікації, або релевантність запиту, тобто вміння
оцінювати ступінь достовірності інформації.
Так, для оцінювання знань учнів використовуються і традиційні, і сучасні методи
контролю. Традиційно оцінювання знань учнів проводиться за допомогою усного і письмового
опитування. Кожна з цих форм контролю має як позитивні боки, так і негативні, адже усне
опитування займає багато часу, а перевірка письмових робіт надзвичайно трудомістка й не
завжди дає гарні результати.
Удосконалення процесу формування комунікативної і міжкультурної компетенції
неможливе без практики у спілкуванні, а тому використання ресурсів Інтернет на уроці
англійської мови стає доцільним. Тобто віртуальне середовище Інтернету дозволяє вийти за
часові рамки й надати користувачам Інтернет-ресурсу особливу можливість автентичного
спілкування з носіями мови на актуальні теми.
Однак Інтернет бажано розглядати лише як допоміжний технічний засіб навчання, і для
досягнення оптимальних результатів необхідно грамотно інтегрувати його застосування в
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процесі навчання. Так, навчання аудіювання, читання, письма за допомогою Інтернету можна
рекомендувати із залученням сайта компанії Lucent Technologies, його підрозділ Bell Labs
дозволяє почути певні фрази англійською мовою.
На сайті http://www.bell-labs.com/project/tts/index.html можна озвучити будь-яку фразу з
підручника або іншого посібника Особливо доцільно використовувати онлайн-посібники,
звідки можна копіювати уривки з тексту [4].
Для ефективного вивчення мови слід застосовувати й медіа-сайти англійською мовою,
зокрема The Washington Post. Все, про що можна прочитати в газеті, подається на першій
шпальті, яка являє собою комбінацію рекламної афіші та змісту, де представлені назви
найбільш важливих статей з анотаціями до них, що, на думку авторів, привертають увагу
читачів, і основні положення в них активно обговорюються. Як і будь-яке видання періодичної
преси, web-газети розділені на рубрики й підрубрики, тобто мають власний інтерфейс, що
дозволяє переходити безпосередньо до потрібного розділу й статті. Так, газета «The Washington
Post» має 5 основних рубрик: новини (News), стиль життя (Style), спорт (Sports), рекламні
оголошення (advertisements) і новини ринку (Marketplace). Слід зазначити, що також читачі
мають змогу скористатися такими інтерактивними можливостями, як-от: DISCUSSION
(дискусія), де є своя дошка оголошень (MESSAGE BOARDS), кімната для бесіди (CHAT) і
зв’язок з редколегією (FEEDBACK).
Газета «The New York Time», крім вищезазначених рубрик, пропонує своїм читачам
навчальну версію газети з готовими поурочними розробками. Отже, можна дати завдання учням
працювати в парах або втрьох, досліджувати матеріали статті, що охоплюють деякі аспекти
життя: спорт, погоду, культуру та ін. Перевага такої роботи полягає в залученості всього класу
й виконанні диференційованих завдань, тобто учні можуть зайнятися вивченням статей, а
іншим учням можна доручити підготувати звіт про погодні умови або культурні події, що
поповнить словниковий запас учнів. Для цього вчитель пропонує учням скласти глосарій за
прочитаною інформацією. Граматичні навички відпрацьовуються на матеріалі тексту [2].
Ще одним он-лайн-ресурсом, яким активно користуються педагоги, є ресурс British
Council. У своїй діяльності вчителі англійської мови застосовують два його розділи: Learn
English
Kids
(http://learnenglishkids.britishcouncil.org)
і
Learn
English
Teens
(http://learnenglishteens.britishcouncil.org/). Це комплексний ресурс, за допомогою якого можна
виконувати завдання, що спрямовані на розвиток різних мовних умінь учнів. Крім того, тут
багато різноманітного мовного матеріалу, який можна використати для мовної зарядки,
фізкультхвилинок, для закріплення нової лексики і як «рекламну паузу» на уроці.
Розглянувши коротко основні типи Інтернет-ресурсів, що застосовуються он-лайн на
уроках англійської мови, можна зробити висновок, що їх можна залучати на всіх етапах уроку.
Їх грамотне включення в урок допомагає ефективно вирішувати різні дидактичні й методичні
завдання, поставлені вчителем. Інтернет надає можливість зробити саме шкільний урок
захопливим і значною подією в житті кожного учня.
Отже, Інтернет-ресурси мають великі можливості. Вони створюють унікальні умови для
тих, хто займається вивченням іноземної мови, користується автентичними текстами, слухає і
спілкується з її носіями. До основних переваг використання Інтернет-ресурсів на уроках
англійської мови ми віднесли: поліпшення ефективності та якості знань; орієнтування на
сучасні цілі навчання; підвищення мотивації учнів до навчання англійської мови;
взаємопов’язане навчання всіх видів мовленнєвої діяльності; врахування соціокультурного
аспекту навчання мови; вибудовування ходу заняття таким чином, щоб воно запам’ятовувалося
й було емоційно насиченим; реалізація індивідуального підходу до учнів; посилення навичок
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самостійності; підвищення якості наочних матеріалів. При цьому варто підкреслити, що
застосування Інтернет-ресурсів з англійської мови в педагогічній діяльності надає можливість
впливати на методичну компетентність учителя, а також дозволяє викладати матеріал доступно,
чітко й ефективно, при цьому забезпечувати процес пошуку основного та додаткового
матеріалу для уроку із залученням достатнього часу для мовної практики.
1. Бирка М. Ф. Інноваційні засоби навчання / М. Ф. Бирка // Освіта Буковини. – № 19 (91). – 2011. –
С. 1-13.
2. Вільний тлумачний словник. Новітній онлайновий словник української мови (2013-2017). –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/f/Internet (дата відвідування: 29.09.2017)
3. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Соціальні
комунікації. – № 1027. – Вип. 4. – 2012. – 241 с.
4. Гриценчук О. О. Електронний посібник і його роль у процесі інформатизації освіти /
О. О. Гриценчук // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / Інститут засобів
навчання АПН України. – К.: Атіка, 2005. – С. 255-261.
5. Словник інтернет-термінів. на допомогу початківцям. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://cashgo.pp.ua/publ/1-1-0-65

ДОЗВІЛЛЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ІЗМАЇЛУ
(друга половина 1950 – х р. – початок 1960 – р.)
Степан Блізнак
магістрант факультету української філології і соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університ
Науковий керівник – к.і.н. Татаринов І.Є.
Вивчення дозвілля міського населення Ізмаїлу є одним з перспективних напрямів
досліджень в історії. Адже більшість вчених, аналізуючи ту чи іншу епоху, основну увагу
звертали на кількісні показники, політичної події, успіхи та недоліки в розвитку економіки
тощо. При цьому існування простих людей, їх побутові труднощі, буденні переживання та
дозвілля залишалися поза наукових пошуків.
З огляду на це роки «відлиги» історії нашої держави є надзвичайно цікавими для
дослідження. Крім архівних документів, до вивчення дозвілля міського населення, доречним є
залучення спогадів та усних відомостей людей, що пережили ті далекі роки, тим паче, що
можна особисто поспілкуватися з очевидцями тих подій. Звісно, усна історія є достатньо
суб’єктивною, але саме вона, в значній мірі, дає уявлення про буденне життя населення.
У вітчизняній науці вчені вже активно досліджують дозвілля населення СРСР в роки
«відлиги». При цьому особлива увага приділяється саме 1953 – 1964 рр. Цікавим є те, що крім
архівних документів дослідники активно використовують спогади очевидців.
В даній статті, на основі вітчизняних досліджень, а також архівних документів,
періодичної преси та спогадів очевидців, буде проаналізовано дозвілля міського населення
Ізмаїлу в 1953 – 1964 рр.
Дозвілля включало санкціоновані владою вечори відпочинку, заняття у студентських
наукових товариствах та у гуртках художньої самодіяльності. Керівництво вишів та партійних
осередків продовжувало сувору фільтрацію естетичних смаків молоді в музиці та літературі,
посилило активне втручання в особисте життя співробітників та студентів під приводом
боротьби за законність та моральність.
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Цікаво було дізнатися як проводили люди своє дозвілля на той час. Так, в період
«відлиги» свій час люди присвячували перегляданню фільмів у кінотеатрі. За даними
Комунальної установи «Ізмаїльський архів», до кіномережі міста входять: кінотеатр
«Перемога», кінотеатр ім. Суворова / театр 2 екранів / та 2 міські пересувки. Кінопересувка № 1
працює в клубі цегельного комбінату, пересувка № 2 – в клубі рибоколгоспу місткістю 150
місць. Кінотеатрами організовувалися та проводилися вечори великої програми. Під
керівництвом заслужених майстрів спорту проводилася шашкова гра, в котрій взяло участь 350
глядачів. Прочитано перед глядачами 18 лекцій на різні теми. Перед глядачами виступали з
концертами естрадний оркестр міського Будинку Культури. [1, арк.34]. З 1 листопада 1960 р.
був встановлений попередній продаж квитків не тільки в касах міста, але і на підприємствах.
Щодня в місті демонструвалися науково – популярні та хронікально − документальні фільми. В
районі Пойдовки для населення околиць міста був орендований клуб тарного заводу, де з 1
грудня 1962 р. демонструвалися кінофільми, для дитячої публіки крім кіно, працював
ляльковий театр Будинку культури імені Шевченка. В клубах і в деяких середніх школах були
створені шкільні кінотеатри, які обслуговувались дітьми. Для робочих консервного комбінату,
цегельного і рибного заводу по понеділках, середах і п’ятницях в обідню перерву
демонструвалася кінохроніка. У кінотеатрі «Перемога» в цьому ж році було встановлено
кольорову рекламну установку, а в кінотеатрі ім. Суворова – радіолу [2, арк.24].
Іванов Анатолій Олександрович з захопленням розповідає, про те як ходив у кінотеатр,
до ресторанів де ціни днем були нижче за вечір. Іноді відвідував танцмайданчики, вся молодь
міста збиралась на танці у нинішньому Покровському парку. У Міжрейсовому для моряків
Дунайського флоту влаштовували також танці, але там збирались заможні, літні люди. На цих
заходах стикалася мода, мораль і політика. По вечорам організовували стометрівку від вулиці
Покровської до вулиці Кутузова, рух по проспекту Суворова перекривався. Кіно було по два
сеанси на день у 19.00 та 21.00. Представники інтелігенції та молодь проводили своє дозвілля у
бібліотеках. За 3 роки після ХХ з’їзду в прокат надійшло 360 повнометражних картин. Серед
них музично – сатиричний фільм Е. Рязанова «Карнавальна ніч», картини на морально –
побутову тематику «Справа була в Пенькові», С. Ростоцького, «Дім в якому я живу», Л.
Куліджанова, «Дев’ять днів одного року» М. Ромма (1962), революційна та військова тематика
– «Ходіння по муках» Г. Рошаля, «Тихий Дон» С. Герасимова (1957 – 1958), «41» та «Балада
про солдата» Г. Чухрая (1959), «Комуніст» Ю. Райзмана (1959, сценарій Є. Габріловича),
«Летять журавлі» М. Калатозова (1957), «Іваново дитинство» А. Тарковського (1962), «Доля
людини» С. Бондарчука (1959) тощо. [3]
Сидорін Микола Петрович повідомив, що у Міжрейсовому для моряків Дунайського
флоту, були розташовані ресторан та танці, також танцмайданчик біля бронекатеру, ходив до
кінотеатрів «Перемога», ім. Суворова, не пропускав жодного сеансу, у Міжрейсовому для
моряків Дунайського флоту також показували кіно. Відвідував такі фільми: «Людина амфібія»,
«Дама з собачкою», «Віна та мир». Ходив до театру Т. Г. Шевченка. Біля Управління
Дунайського Пароплавства знаходився боксерський ринг в якому змагалися таки імениті
боксери: Геннадій Румянцев та Анатолій Удалов [4].
Іванова Олена Іванівна розповіла, що в 1958 р. в районі Сільгосп – виставки був
розташований літній табір для відпочинку дітей, відпочивали на пляжі який був збудований в
1960 р. в районі водонасосної станції (Закритий пляж). У 1960 р. – в Покровському парку
відвідували танцмайданчик який в народі мав назву «П’ятачок» за свою маленьку круглу
форму. У 18 годині рух по Проспекту Суворова – перекривався, біля Алеї Дружби зустрічалися
та знайомилися, в Будинку Офіцерів відвідували танці, у Міжрейсовому для моряків
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Дунайського флоту, літньому майданчику біля бронекатеру. Відвідували кінотеатри, дивились
вийськові, дитячи фільми у 1958 році кіно коштувало 10 копійок. У театрі Т. Г. Шевченка
дивилися спектаклі. Відвідували новорічні ялинки у Міжрейсовому клубі, Офіцерському клубі,
Покровському парку. Влітку їздили до пляжу в село Озерне. [5]
При матроському клубі та міському домі культури працює народні театри, спектаклі
котрих «Васа Железнова», та опера «Катерина» отримали високу оцінку трудящих міста.
Працювали на громадських засадах будинок пропаганди музики, музичної школи. В місті
працюють 4 народних університети, два клуби, для жінок, клуб допитливих, ляльковий театр, 2
кіностудії – всього більше 40 громадських організацій. Активну політичну та виховну роботу
проводить колектив телецентру, директором котрого є Строков. Вся мережа культурно –
просвітних закладів профспілок виконали велику роботу з відзначення 150-ти річчя з дня
народження Т. Г. Шевченко. В місті відбулися шевченкові читання, читацькі конференції,
тематичні вечори. Учасники самодіяльності міста зайняли перші місця в обласному огляді та
брали участь в обласному заключному концерті. Однак, не дивлячись на деяки пожвавлення, в
работі культ просвіт установ є багато серйозних недоліків. Досі Будинки Культури майже не
використовують такі форми роботи, як вечори великої хімії, слабо проводиться пропаганда
передового досвіду підприємств та атеїстичної роботи, не організовано шефство Будинків
культури над червоними кутками. Поганий стан справ з культурним обслуговуванням дітей.
Правда, для маленьких громадян будут встановлені в цьому році ряд атракціонів, котрі
купуються на Ейському заводі та будуть встановлені в парку імені Богдана Хмельницького [6,
арк.29].
Доповідач Безноско розповідав, про Оперу Гулака – Артемовського «Запорожець за
Дунаєм» колективу художньої самодіяльності міського Будинку Культури. Ідея створення
оперної студії народилася в колективі не так давно. Почали, так би мовити, з проби сил. І,
звісно відразу зупинилися на безсмертному «Запорожці». Спочатку доручали окреми партії
солістам, а коли з’ясувалося, що в колективі є виконавці для всіх ролей, вирішили поставити
оперу цілком. Спробу здійснити постановку чудового творіння Гулака – Артемовського не раз
робили й інші самодіяльні колективи. Однак, почату справу так і не доводили до кінця. Ось
чому работа над оперою колективу Будинку Культури відразу привернула до себе увагу
любителів української класики, шанувальників самодіяльного містецтва. Потрібно сказати, що
учасники оперної студії серйозно поставились до постановки. І ось настав день, коли
багатоденна напруженна праця була представленна «на суд» глядачам. Цілком природно те
хвилювання, з яким виступали учасники цього спектаклю. Адже їм не часто доводиться
зустрічатися з глядачем. Може бути тому і дещо слабше, ніж зазвичай, звучать їх голоси та не
відразу вдається подолати скутість. Але від цього не слабішає інтерес до всього того, що
відбувається на сцені. Піднімається завіса. І знову оживають перед нами сторінки далекого
минулого України, відбувається нове знайомство з героями опери, вже давно стали близькими.
Ось Оксана, любляча ніжна. Виконавиця цієї ролі – Л. Татаурова (домогосподарка) викликала
загальне схвалення глядачів. Володарка приємного голосу, вона співає свою партію просто,
легко та виразно, радуючи щирістью виконання. Добре враження залишає й Андрій – викладач
педінституту В. Соболєв. Непогані вокальні данні, грамотне виконання ролі – все це тепло
відзначенно глядачами. Добре звучать дуети Оксани та Андрія. Однак В. Соболєву певною
мірою перешкоджає зайва скутість в грі, деяка розгубленість, особливо помітна в заключній дії.
Яскраво та виразно веде роль Одарки викладач музичної школи Т. Рубініна, знайшла вірні
прийоми для передачі характеру цієї сварливої, але по своєму люблячої чоловіка жінки. Але,
мабуть, сама велика вдача випала на долю директора Будинку Культури А. Орєхова –
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виконавця найбільш відповідальної ролі Карася. Образ цей яскраво вписаний автором, отже, у
виконавця були великі можливості в роботі над ним. Карась – представник запорозького
козацтва, палкий патріот своєї Батьківщини, по своєму розумний та проникливий. Та разом з
тим – це веселун та балагур, який не проти і випити, і повеселитися. Образ цей весь так і
іскриться багатющим народним гумором. І треба визнати, що А. Орехов непогано впорався зі
своїм завданням. Його Карась живе на сцені повнокровним життям: він то напідпитку, воює з
дружиною, чудово разуміючи всі хитрощі, але ні чим не видаючи себе і не ображаючи ії, то, як
істиний діпломат, веде розмову з султаном, висловлюючи йому все, що думають про турків
козаки. Виразне й музикальне виконання А. Орехова. Голос його звучить впевнено,
відрізняється багатством інтонацій, співає він легко та вільно, поєднуючи спів та гру,
тримається на сцені не вимушенно, що вигідно відрізняє його від інших виконавців. Не можна
не згадати і про епізодичні ролі Сіліг – Аги та Імана, виконаних керівником драмгуртка
І. Стукановим. Запамятовується й Султан в виконані водія автопарку В. Маломужа. Приємний
голос його звучал впевнено. Їх праця також була гідно оцінена глядачем. Добре пройшла
заключна масова сцена з яскравим українським танцем в фіналі. Весь спектакль радує доброю
зіграністью [7, с. 3].
В місті є ряд поза та дошкільних дитячих закладів: Палац Піонерів, станція юних
техніків та натуралістів, спортивна школа. В чисельних гуртках зайнято понад 1800 дітей. Вони
поглиблюють в гуртковій роботі свої знання, отримують практичні навички, набувають вміння
[6,арк.26].
У вільний від навчання час школярі відвідують станції юних натуралістів, юних техніків,
спортивну школу. При Будинку піонерів організовано ансамбль танцю, струнний оркестр,
літературно – драматичний гурток та інші. На станціях юних техніків діти поповнюють свої
знання з радіоелектроніки, автомеханіки, навчаються конструкторській та авіамодельній справі
тощо. Моделі, експонати і наочне приладдя, виготовлені гуртківцями, не раз були відзначені
республіканскими преміями. Модель каравели ХVІІІ століття експонувалась на європейській
виставці в Генуї, а діюча модель атомохода – на Виставці досягнень народного господарства, а
потім і на Всесвітній виставці у Нью-Йорку [8, с. 447].
Скромний будинок по вулиці Тульчианівській 33, знають всі школярі Ізмаїлу. Тут
розташована станція юних техніків. В її стінах йде захоплююче життя створюються чудові
моделі літаків, ексковаторів, тут можно зібрати радіоприймач, навчитися керувати автомобілем,
опанувати фото справу. Творча ініціатива та фантазія хлопців знаходять підтримку та вміло
направляються різних гуртках станції. Багато учнів саме тут, в технічних гуртках обирають собі
спеціальність та йдуть потім на виробництво, в інститути. Льотчики В. Іванов, І. Грубов,
радіоінженери М. Михайлуца, В. Матюшев, штурмани далекого плавання А. Ртищев, Е. Дудик,
інженер – кораблебудівник М. Семидетко і багато інших вперше познайомилися зі своєю
майбутньою спеціальністью на станції юних техніків. Приїжджаючи в Ізмаїл, вони і зараз
вважають своїм обовязком зайти в свій гурток. На станції юних техників працюють 10
технічних гуртків, в них займаються більше 400 школярів Ізмаїлу. З ранку до вечора тут
стукають молотки, верещать пилки, створюются креслення майбутніх моделей. Ось Михайло
Суворов старанно працює над корпусом вантажопасажирского судна. Від якості виконання
корпусу залежить плавучість корабеля, точність ходу та його зовнішній вигляд. Йому ще
чимало потрібно попрацювати над остаточним рішенням судових надбудов, над вибором
двигуна, потрібно своїми руками зробити більш ста точних деталей, щоб вийшла модель.
Товариш Михайла Геннадій Венглер закінчує модель швідкісного катера – попереду
випробування на воді. З сусідньої кімнати доносяться рев авіаційного моторчика. На
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випробувальному стенді – мотор ЦАМЛ, призначений для кордової літаючої моделі літака
(модель на прив’язі). Її конструктор Валерій Соколов. А поруч, поблискуючи срібними
крилами, стоять такі ж моделі Андрія Єременко та Анатолія Баранова. Модель автожиру робить
Валентин Шияновський. В найближчі дні на міському стадіоні відбудуться перші випробування
літаючих моделей, виготовлених в цьому навчальному році. Багато праці вкладає в свою роботу
юний техник Сергій Шаповал. В минулому році їм була представлена на міську виставку
дітячої техничної творчості модель електротрактору, заслужила високу оцінку журі. В цому
році він будує екскаватор. У радіо гуртку станції не мало попрацювали над дуже складною
конструкцією сто ватного підсилювача, котрий у дні зимових канікул забеспечів високо якісну
трансляцію радіопередач на ялинці у Палаці дитинства та юнацтва. Гурток автомобілістів –
один з популярних на станції. Багато хлопців, які раніше займалися в гуртку, вже опанували
автосправу та працюють на виробництві. Багато цікавого та захоплюючого також в інших
гуртках станції. Тут кожен має можливість зайнятися улюбленою справою, проявити та
розвинути свої здібності. Навчальна робота в гуртках тісно пов’язана з суспільно – корисною
працею, хлопці приймають активну участь в обладнанні лабораторій, в зборі металобрухту. На
станції проводиться також культурно – масова робота з пропоганди досягнень науки та
техніки, регулярно організовуються перегляди науково – популярних кінофільмів, відкритий
кінолекторій, проводяться виробничі екскурсії, огляди технічних журналів «Юний технік»,
«Техніка молоді», «Знання – сила». На минулих судомодельних, авіамодельних зиаганнях та
виставках дитячої технічної творчості 128 юних техніків були нагороджені грамотами обкому,
обласного комітету ДОСААФ, міського відділу освіти [9, с. 4].
Отже, у другій половині 50-х – початок 60-х рр. ХХ ст. внаслідок жорсткої регламентації
з боку держави форм і методів проведення дозвілля більшість міських трудящих були
позбавлені вибору і мусили задовольнятися використанням тих що їх пропонували суспільна
ідеологія та політика держави. Культурна сфера страждала від обмеженого фінансування,
тотального контролю та регламентації з боку державних органів, а тому була безсилою
задовольнити духовні потреби жителів міста.
1. КУІА, Ф.Р. 788, Оп. 1., Справа 892 «Інформація, довідка, перепис з облвиконком про роботу
шкіл, культурно-просвітних та лікувальних установ міста за 1963 рік» (4 січня 1963 – 18 грудня 1963),
42 арк.
2. КУІА, Ф.Р. 788, Оп. 1, Справа 830 «Інформація, довідка, перепис з облвиконком про стан та
роботу шкіл, дитячих садків, культ просвіт установ» (6 серпня 1962 – 4 грудня 1962), 25 арк.
3. Інтерв’ю з Івановим Анатолієм Олександровичем, 1938 р. н., м . Ізмаїл // особистий архів
Блізнак С. М.
4. Інтерв’ю з Сидоріним Миколою Петровичем, 1935 р. н., м. Ізмаїл // особистий архів
Блізнак С. М.
5. Інтер’вю з Івановою Оленою Іванівною, 1945 р. н., м. Ізмаїл // особистий архів Блізнак С. М.
6. КУІА, Ф. Р. 788, Оп. 1, Справа 906 «Документи постійної комісії міскради з народної освіти та
культури (протоколи, план роботи, звіт, довідки) за 1963 – 1964 рр.» (19 квітня 1963 – травень 1964),
31 арк.
7. Безноско Д. Опера на самодіяльній сцені / Д. Безноско // Придунайська Правда – 1959. –
20 листопада − №139 (3460). – С. 4.
8. Історія міст і сіл Української РСР: В 26 т. Одеська область / Ред. кол. тому: Гладка Л. В.
(голова), Ануфрієв Л. О. (заст.) та ін. – К.: Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1969. – 930 с.
9. Валентинов С. У юних техніків / С. Валентинов // Придунайська Правда – 1957. – №7 (67). –
С. 4.
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УМОВИ УСПІШНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Світлана Богомолова
магістранта педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к. пед наук Житомирська Т.М.
Проектні технології в ранньому дитячому віці – предмет нескінченних дискусій
науковців. Проектні технології все частіше зустрічаються у житті маленьких дітей. Тому
важливо розуміти вплив певних технологій, таких як планшети або електронні книги для
інформаційної грамотності, і найкращі способи включення цих технологій в дитячу програму
вдома, у догляді за дітьми в дошкільному навчальному закладі.
Розглядаються нові практичні застосування та їх наслідки для батьків, вихователів та
науковців, що займаються даною проблематикою [1]. За основу нашого дослідження
вважатимемо, що методи проектної діяльності – це освітня технологія, спрямована на здобуття
учнями знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування в них
специфічних умінь і навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого
навчального пошуку [7].
На думку дослідників (Barron&Darling-Hammond, 2008; Thomas, 2000), навчання на
основі проекту передбачає [6]:
 дошкільники застосовують знання та навички для вирішення реалістичних проблем у
реальному світі;
 підвищується рівень відповідальності дошкільника за виконаний обсяг роботи;
 вчителі виконують ролі тренерів та фасилітаторів дослідження, проводять рефлексії;
 часто діти працюють в парах або групах.
Технічні засоби масової інформації при реалізації, саме, проектної діяльності у формі
тексту, графіки, відео та аудіо, як правило, інтегровані та все більше поставляються через
мобільні пристрої, є широкомасштабними в дошкільних начальних закладах, дома і в
початкових класах школи. Навіть, наймолодші діти мають доступ до цих засобів масової
інформації: у віці від 6 місяців до 6 років, використовують екрани кожен день для відпочинку, в
дитячих садках чи дома, майже 73% дітей [6]. Виявляється, що можна зосередити увагу на
електронних книгах та додатках, призначених для підтримки виховного процесу та грамотного
навчання дітей [6].
Читання книг з дітьми визнається одним із найважливіших контекстів вивчення мови та
грамотності в ранньому дитинстві, наприклад, при реалізації проектноїдіяльності, саме в ДНЗ.
Програми громадського здоров’я та освіти вже давно підкреслюють важливість впровадження
проектних технологій при вихованні дітей молодого віку.
Існує стурбованість тим, що електронні книги витісняють традиційну книгу, перш ніж
ми повністю зрозуміємо вплив цього середовища на навчання дітей. Один пристрій може
вмістити цілу бібліотеку історій. Діти вважають, що проектна діяльність є надзвичайно
привабливою, і багато батьків стверджують, що діти більше дивляться зображення на екранах,
ніж на папері [5].
Цифровий формат включає функції, які цікаві, але потенційно відволікають. Деякі
функції, включені в електронну книгу, призначені для того, щоб попередники та ранні читачі
могли насолоджуватися книгами без нагляду дорослих. В цілому існує велика стурбованість
тим, що час, який проводять діти з цифровими носіями, замінює можливості для високої якості
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соціальної взаємодії з батьками, вихователями, старшими братами і сестрами, дідусями й
бабусями, і, взагалі, з дорослими.
Розуміння науковцями того, як діти навчаються на цифрових носіях, будуть
підтримувати рекомендації щодо розробки, вибору та використання електронних книг та
навчальних програм для маленьких дітей, як для домашньої соціалізації, так і для виховного
процесу в ДНЗ.
Більшість досліджень науковців Н. Бахмат, А. Гуржій, Л. Карташова, В. Лапінський, М.
Левшин, І. Смирнова, присвячені впливу проектних технологій, як елементів засобів загальної
інформації на виховання дітей. У більш глибоких дослідженнях вивчено вплив на виховання
дітей на CD-ROM, веб-програмах та додатках, включаючи електронні книги, навчальні ігри та
формальну навчальну техніку, призначену для використання в дошкільних навчальних
закладах, дома та в початкових класах. Ці дослідження дають кілька чітких висновків та
напрямків для майбутніх досліджень для реалізації проектної діяльності як передумови
успішної соціалізації дітей старшого дошкільного віку:
 Існує вагомі підстави обмежувати доступ до екранів протягом перших двох років
життя. Немовлята і малюки взагалі не вивчають словниковий запас із відео, краще розуміють їх
оточення при взаємодії з іншими членами родини, вихователями та дорослими. Крім того, є
деякі наукові дослідження того, що надмірна «екранний час» в ранньому дитинстві пов’язана з
поганою увагою та саморегуляцією [3].
 Хороші якісні електронні книги та додатки будуть розроблені для підтримки, а не
заміни соціальної взаємодії. Батьки, вихователі та вчителі можуть підтримувати навчання
дитини, брати участь з дитиною в інтерактивному режимі, розповідаючи про історії з життя,
задаючи питання, направляючи увагу при необхідності та іншим чином керуючи та
підтримуючи виховання й навчання дитини з програми, програмного засоби в результаті
проектної діяльності [3].
 Спеціальні функції, вбудовані в електронну книгу, дуже цікаві дітям і можуть
покращити увагу дитини до друку. Проте ці захоплюючі функції не однаково корисні для
навчання. Мультимедійні функції, такі як звук та відео, які збігаються з історією, можуть
поглибити розуміння дитиною нових слів та подій. Інтерактивні функції, які відволікають
дитину від потоку життєвих подій, перешкоджають реалізаціїнавчально-виховного процесу у
ДНЗ в результаті проектної діяльності, як передумови успішної соціалізації дітей старшого
дошкільного віку [6].
 Не всі, так звані,«навчально-виховні» програми однаково корисні для виховання й
навчання дітей у ДНЗ. Додаток повинен мати чіткі навчальні цілі, але вміст повинен бути
представлений у змістовному контексті, який активно залучає дитину, і дозволяє створювати
ситуації проектної діяльності, а не просто щось розповідати для успішної соціалізації дітей [6].
 Деякі функції електронних книг, планшетів та інших гаджетів, такі як текст та
розповідь направлені на посилення знань дитини про умови успішної соціалізації дітей.
 Вчителі та батьки вимагають ефективно вибирати чіткінастанови та використовувати
проектні медіа з маленькими дітьми для їх успішної соціалізації в результаті проектної
діяльності [4].
 Потрібні додаткові дослідження для виявлення найкращих практик використання
проектних технологійв домашніх умовах, дитячих навчально-виховних центрах та в
дошкільних навчальних закладах.
Політика реагування на швидке збільшення доступу дітей до цифрових засобів масової
інформації в результаті проектної діяльності, в основному, спрямована на виховання батьків.
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Професійні наукові та консультативні групи все більше надають поради батькам (і в
меншій мірі, вихователям та вчителям) щодо обмежень доступу, характеристик якісних
додатків та належних практичних дій для реалізації вимог проектної діяльності.
Прийняття за необхідність цифрових засобів масової інформації у ДНЗ вимагає
достатньої кваліфікації та інформаційної підтримки вихователів для ефективної інтеграції
проектних технологій та програмного забезпечення у виховний процес ДНЗ, як передумови
успішної соціалізації дітей [3].
Крім того, необхідні кращі партнерські відносини між дослідниками, вчителями,
батьками, вихователями та розробниками програмного забезпечення, щоб забезпечити
реалізацію проектної діяльності, як передумови успішної соціалізації дітей старшого
дошкільного віку [4].
Так, відомо, що здобуття уваги до фонологічного усвідомлення, звучання, розуміння
читання реалізуються за допомогою різних технологій, однак, програми, які навчають читанню,
зазвичай не охоплюють всіх цих компонентів - насправді вони часто повертаються до
дискредитованого підходу «читання зору» до читання, що, здається, заохочується самим
технологією.
Кілька рівнів проектних рядів, пов’язані з «цифровими розбіжностями», реалізують
діяльність, спрямовану на забезпечення того, щоб усі верстви дошкільнят мали рівний доступ
до таких технологій, як стаціонарні комп’ютери, ноутбуки або планшети. Проте дослідження
вдають, що соціально-економічні прогалини суспільства зумовлюють в часи сучасності, різні
аспекти реалізації проектні технології в сім’ї, враховуючи соціальні можливості родини [2].
Органи охорони здоров’я, бібліотекарі та вихователі мають відігравати певну роль у
забезпеченні того, щоб діти та батьки у всіх сім’ях знали, як отримати доступ до цих технологій
і використовувати їх у найкращому вигляді, забезпечуючи більшу рівність як у сфері
соціалізації, так і в галузі інформаційно-цифрової грамотності сучасності.
Задля реалізації даних експертних умов соціалізації для організації й управління
проектної діяльності в дошкільній аудиторії й в життєвих ситуаціях, в дошкільному начальному
закладі, пропонуємо реалізовувати таки стратегічні напрямки проектних (ґрунтовних)
технологій виховання для дошкільнят в результаті проектної діяльності, як передумови
успішної соціалізації дітей у ДНЗ.
Можливо, що дані, запропоновані нами випробування та дійсні тактики, будуть до
вподоби, щоби вихователь міг впевнено і обладнано реалізовувати навчально-виховний процес
дошкільного начального закладу [5].
1. Малюнок символу (або сталого логотипу).
Одним зі способів популяризувати повсякденний словниковий запас є те, що діти в усній
формі промовляють загальні малюнки, логотипи або та символи, тобто, регулярне промовляння
з картини на слово сприяє активному розвитку дитячої мови. Пропонуємо зробити цю
діяльність більш інтерактивною завдяки тому, що діти та їхні батьки можуть сфотографувати
логотипи або символи, що знаходяться навколо їхньої околиці, наприклад вуличні знаки,
логотипи автомобілів або бренди одягу. Тоді діти можуть принести ці фотографії або малюнки
до групи, де й вивчати разом з вихователями. Ця практика маркування може додати й зайві
складності, оскільки діти вчать і кольори, і цифри, і символи, які можуть бути додані в суміші,
за цим пильно має слідкувати вихователь дошкільного начального закладу.
2. Розпізнавання та відповідність звуку.
Ця діяльність вимагатиме кількох великих букв, витягнутих з картону та кількох
невеликих, але не надто малих об’єктів, що починаються з цих листів. Починати треба з того,
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що дитина скаже звук, який написано на папері. Потім заохочуйте дитину знайти об’єкт, що
починається з того ж звуку, і вставте його до аркуша паперу. Ця робота також призводить до
мистецтва «шедеври», з оформленими літерами, які можуть зберігатися протягом усього
терміну навчання в ДНЗ, або приносити додому, щоб поділитися з батьками.
3. Вимкніть діяльність.
Діти, як правило, мають короткий проміжок уваги, тому планування довгих уроків не
підходить. Щоб допомогти дітям залишатися зосередженими, спробуйте змінити діяльність.
Так, пропонуємо почати з малорухомих дій, таких як прослуховування чи читання, а потім
подальші дії з більш живим заняттям, такими як «виховна хвилинка» музики або арт-проект
(малювання, художня творчість). Це також може допомогти зробити декілька кроків, які
допоможуть дітям виділяти трохи енергії, якщо ви виявите, що вони занадто втомлені. Можна
реалізувати таку рекомендацію, як розміщувати щоденний графік із кольорами та
фотографіями. Якщо діти зможуть гарячкувати кожен день, то буде легше допомогти їм
зосередитись під час більш сидячих дій.
4. Заведіть власний сад.
Власний екологічний сад може бути прекрасним способом навчити дітей
навколишньому природному світу, коли у Вас чи то у вас великий відкритий простір або просто
гарний вигляд за вікном. Вирощування рослини з насіння до зрілості може навчити дітей
ставитися до власного росту, знімати стрес і сприяти покращенню рухових навичок. Це не
означає, що вам не потрібно займатися природним озелененням, існує безліч рослин, зручних
для вирощування в приміщенні, що дозволяє посилити увагу, не відкладаючи час, щоб
регулярно перевіряти успіхи рослин зі своїми учнями.
5. Отримайте власні позитивні почуття, пов’язані з дитячою наукою.
«Отримання (дітьми) на певний час і зосередження на тому, що вони відкривають,
допомагає вам дізнатись, що вони знають». Це може бути власні уміння використовувати всі
п'ять емоційних почуттів (радість, гнів, злість, рівновагу, прискорення) у науковій та
експериментальній діяльності вихователя у ДНЗ. Наприклад, при посадці садового елементу
(зерно, овоч, рослину), діти можуть обговорити, як почуває себе і пахне, і які кольори ми
бачимо в ґрунті.
6. Встановіть свої загальні правила
Хоча це може здаватися здоровим глуздом для будь-якого вихователя ДНЗ, встановлення
правил на початку навчально-виховного року є прекрасною стратегією для збереження
спокійної обстановки в групі. Можна запропонувати створити прості правила, для початку,
наприклад, тримати руки в карманах або використовувати будь-які голоси. Розмістить правила
(намальовані картинки) можна в загальній області групи, щоб діти їх бачили кожен день, і їм
слід було нагадати про те, що добре чи погано. Коли дитина провалює правила групи, не можна
використовувати жорстку мову. Пам’ятайте позитивні слова для дисципліни.
7. Спеціальні заняття для ваших «особливих» дітей.
Вихователі повинні бути чутливими до «особливих» дітей: дітей з нетрадиційними
життєвими побутовими ситуаціями, інклюзивних дітей, дітей з вадами здоров’я. Треба двічі
подумати, перш ніж попросити дітей малювати свої сім’ї, можливо погано себе почуватиме
усиновлена дитина, чи дитина батьків яких позбавили батьківських прав, інші діти даної
категорії.
Розгортання інклюзивної діяльності може зайняти трохи більше часу, особливо на
початку року, коли вихователі ще не знають дуже добре всіх своїх дітей, але це буде доцільно,
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коли ви заощадите маленьку дитину від збентеження або від сліз і сорому, при реалізації
проектної діяльність як передумови успішної соціалізації дітей старшого дошкільного віку.
1. Законі України «Про дошкільну освіту»
2. Моляко В. А. Проблеми психології творчості і розробка підходу до вивчення обдарованості /
В. А. Моляко // Питання психології. – № 5. – 1994.
3. Нормативно-практичні орієнтири керівника ДНЗ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.pedrada.com.ua/rubric/57-zovnshny-kontrol-dnz
4. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка. Навчальний посібник / Поніманська Т. І. – К.:
Академвидав, 2006. – 456 c. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5721447/
5. Практика управління навчальним закладом. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://ezavdnz.mcfr.ua/book-page.aspx?aid=499014
6. Проектне навчання: коротко про головне. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://nus.org.ua/view/proektne-navchannya-korotko-pro-golovne/
7. Проектні технології в
навчанні.
– [Електронний ресурс].
– Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%96_%D1
%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D0%B2_%D0%B
D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕАГУВАННЯ
НА КОНФЛІКТНІ СИТУАЦІЇ ТА СТРЕС ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Лариса Бондар
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Мазоха І.С.
Стресу піддається кожна людина, але існує межа опірності, у кожного вона індивідуальна,
зрив може наступити, в залежності від ступеня емоційної напруги, перевтоми і різних порушень
функцій організму. І тут, для кожної конкретної особистості, важливе місце займає суб'єктивна
частина окремо взятої події та їх сукупність. Це пояснюється тим, що у кожного індивіда свій
склад характеру. У одних він розвивається гармонійно укупі з високим рівнем здоров’я, тоді
психічний і особистісний розлад може мати місце лише при значному або довгостроковому
несприятливому зовнішньому впливі. У інших же, що мають нестійку нервову систему і
володіють неврівноваженим складом характеру навіть незначна стресова ситуація призводить
до виснаження їх функціональних систем, що позбавляє можливості знаходити конструктивний
спосіб її подолання. Для того щоб виділити головні чинники, що впливають на психічне
здоров'я військовослужбовців, необхідно розглянути і зрозуміти причини, здатні сформувати у
них психічну патологію. У свою чергу вона сприяє підриву здорової атмосфери у військових
колективах та деморалізує їх.
Згідно когнітивної моделі психологічного стресу Р. Лазаруса [1, с. 21], «стрес
розвивається в тому випадку, коли вимоги, що пред'являються людині, стають для неї
випробуванням або перевершують можливості пристосовуватися». Розвиток стресу, на його
думку, залежить не тільки від зовнішніх умов, але також від конституціональної вразливості
людини і від адекватності її когнітивних механізмів захисту. Особливе значення для появи
психологічного стресу мають оцінка людиною ситуації, в якій вона знаходиться, переживання
розчарування, конфлікту чи загрози. У зв’язку з цим виникає необхідність дослідити
особливості реагування на професійний стрес військовослужбовців у сучасних умовах служби.
На перших етапах вивчення професійного стресу вчених цікавили об’єктивні умови
виникнення стресу, але пізніше характеристики реальної ситуації перестали розглядати як єдині
41

Пріоритетні напрями європейського наукового простору.
Збірник студентських наукових праць. – Вип. 8

причини стресу, увага фахівців переключилася на характеристику суб’єкта праці, особливості
особистості. В даний час більшість авторів віддає перевагу вивченню факторів, що включають в
себе об’єктивні та суб’єктивні компоненти, наприклад соціально-психологічні. Соціальнопсихологічні чинники професійного стресу – це конфлікт ролей, рольова невизначеність,
перевантаження або недовантаження працівників, неналагодженість інформаційних потоків,
міжособистісні конфлікти, висока відповідальність, дефіцит службового часу.
Повсякденно в ході проходження служби військовослужбовці можуть зіткнутися з
поганими умовами побуту, харчування і казарменого проживання, також із затримкою
грошового і речового постачання. Найчастіше в армійську середу потрапляють такі негативні
явища, як жорстокість, бездушність, відсутність віри, культ насильства, переслідування
корисливих цілей особистого характеру на шкоду суспільним інтересам. В зв’язку з цим,
відбуваються зміни в стані психічного здоров'я військовослужбовців [2].
На підставі вищевикладеного, можна виділити головні фактори, що впливають на
психічне здоров'я військовослужбовців, і зрозуміти причини, здатні сформувати у них психічну
патологію. До них відносяться політичні питання, що визначають стабільність в країні,
економічні питання, що відповідають за добробут, а також питання, що стосуються побудови
здорового високоморального суспільства. Без грамотного і чіткого рішення їх, неможливо буде
контролювати, і підтримувати психічне здоров’я наших солдатів і офіцерів.
Адаптивні можливості особистості, особливості сприйняття і оцінки важливою для неї
ситуації обумовлює адекватність стратегій поведінки в стресових ситуаціях. Л. В. Виноградова
вважає, що суб’єктивне відчуття контролю, що характеризується виразністю взаємопов’язаного,
цілісного бачення аспектів ситуації, стійкістю в подоланні емоційно важкої життєвої ситуації є
визначальним фактором в структурі суб’єктивного простору відображення ситуації. Психічні
особливості суб’єкта, зокрема, локусу контролю, психологічної витривалості (стійкості) і
самооцінки обумовлюють специфічність реагування під час стресу [3, с. 80].
На посилення стресового стану людини впливає участь в конфліктних ситуаціях. Аналіз
психологічної літератури показав, що конфлікт супроводжується сильними емоційними
переживаннями. і складними відносинами між опонентом. До разовому або хронічного стресу
може привести участь в конфлікті, що супроводжується емоційними і нервовими затратами.
Також, часто призводить до конфліктів стресовий стан одного з її учасників, його неадекватне
сприйняття ситуації [4, с. 152].
У дослідженні брали участь 20 осіб військовослужбовців віком з 25 до 47 років. Для
виявлення типів поведінки людей в конфліктних ситуаціях ми на підставі спостереження та
характеристики психолога виділили людей з високим, середнім та низьким рівнем
конфліктності.
Результати дослідження показників за методикою «Діагностика тактики поведінки в
конфлікті» К. Н. Томаса виявили, що особи з різним рівнем конфліктності обирають різні
способи реагування на ситуацію конфлікту.
Люди с низьким рівнем конфліктності в більшій мірі вибирають стилі співробітництва,
компромісу, і пристосування, тому що для них більше значення відіграє збереження
взаємовідносин; вирішення спірних питань відбувається за допомогою обговорень інтересів
один одного. Також часто низькоконфліктні люди вибирають стиль уникнення. З його
допомогою можна уникнути напруженості, відкласти рішення конфліктної ситуації. Найменш
характерний для них стиль суперництва.
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Людям із середнім рівнем конфліктності в більшій мірі притаманний стиль компромісу,
співробітництва і пристосування. Рідше вони в рівній мірі використовують уникнення і
суперництво.
Люди з високим рівнем конфліктності в основному вибирають стиль суперництва, що
характеризує їхню конфліктність. Стиль суперництва використовується, якщо результат
конфлікту дуже важливий, якщо конфліктну ситуацію треба вирішити швидко. Також
висококонфліктні люди вибирають і компроміс, цей стиль ефективний, коли обидві сторони
конфлікту мають однакову владу і мають взаємовиключні інтереси. Компроміс може бути ними
використаний також тоді, коли необхідно одержати рішення швидко.
За результатами дослідження нами було побудовано профілі компонентів стилів поведінки
у конфліктах випробовуваних, що розрізняються високим, середнім та низьким рівнем
конфліктності (Табл.2.1., Мал.2.1). На графіку представлені середні показники тактик поведінки
трьох груп випробовуваних з низьким, середнім і високим рівнем конфліктності.
Таблиця 2.1
Середні значення показників за методикою „Діагностика тактики поведінки в
конфлікті” К. Н. Томаса
Рівень
Суперниц
Співробітниц
Компро
Уникнен
конфлікт
Пристосування
тво
Тво
міс
ня
ності
Низький
4
7
7
7
6
Середній
5
6
7
5
6
Високий
8
6
7
5
4

Мал.2.1. Профілі показників провідних тактик поведінки у конфлікті у групах
висококонфліктних, низькоконфліктних та середньоконфліктних осіб
Результати дослідження показників за методикою «Шкала психологічного стресу
(Шкала Лемура-Тесье-Філліон) адаптація Н.Є. Водоп’янової» виявили, що більшість
випробовуваних мають високий рівень (середній рівень – 100-154 балів) переживання
стресовості. В таблиці 2.2 представлені середні бали за показниками цієї методики.
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Таблиця 2.2.
Середні значення показників за методикою «Шкала психологічного стресу (Шкала ЛемураТесье-Філліон) адаптація Н.Є. Водоп’янової»
№ з/п
Рівень стресу
Кількість осіб
% показника
1
Високий
15
75
2
Середній
3
15
3
Низький
2
10
Аналіз результатів за проведеною методикою виявив, що військовослужбовці мають
переважно високий рівень переживання стресу (75% – 15 осіб), також були виявлені 5 осіб, що
мають низький та середній рівень стресовості.
Також нами за допомогою методики «Стратегії подолання стресових ситуацій»
С. Хобфолла, створеної на основі багатовимірної моделі поведінки, модифікований
Н.Є. Водоп’яновою було виявлено стратегії поведінки в стресі (Табл. 2.3., Мал.2.2.)
Результати дослідження показників стратегій поведінки в стресових ситуаціях показали,
що військовослужбовці використовують досить активно більшість моделей – агресивні та
імпульсивні дії, пошук соціальної підтримки, вступ у соціальний контакт, уникання, асоціальні,
обережні та непрямі дії.
Таблиця 2.3.
Результати дослідження стратегій поведінки в стресових ситуаціях
Тип
Асерт соц
соц
Обереж Імпуль
Уник
асоц
агрес
пов
ив
конт
підтр
ні дії
сивні
ан
дії
дії
ня
непрямі
Сер
19
20
21
19
26
20
18
20
27
бал

Мал. 2.2. Результати дослідження показників стратегій поведінки в стресі
Агресивні дії, що спрямовані на інших людей проявляються в тенденції відчувати
негативні емоції при невдачах і конфліктах з іншими людьми, звинувачувати оточуючих в
чому-небудь, відчувати гнів, роздратування. Імпульсивні дії – це схильність діяти по першому
спонуканню, під впливом зовнішніх обставин або емоцій, без попереднього обдумування своїх
вчинків, зважування всіх «за» і «проти» і прийняття найбільш доцільних і обґрунтованих
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рішень. Пошук соціальної підтримки в стресових ситуаціях трактується як прагнення
поділитися своїми переживаннями з іншими людьми, обговорити з ними ситуацію, знайти у них
співчуття і розуміння. Вступ до соціального контакту потрібен для того, щоб спільними
зусиллями з іншими більш ефективно вирішити критичну ситуацію. Тобто, ці стратегії
поведінки при стресових ситуаціях військовослужбовці вибирають як більш ефективні,
особливо агресивні дій. Таким чином, отримані результати показують, що існує проблема
конфліктності та стресовості, що потребує корекційного впливу.
1. Зливков В.Л. Психодіагностика особистості у кризових життєвих ситуаціях / В.Л. Зливков,
С.О. Лукомська, О.В. Федан. – К.: Педагогічна думка, 2016. – 219 с.
2. Алещенко В.І. Організація забезпечення збереження психічного здоров’я військовослужбовців /
В. І. Алещенко, О. Д. Сафін, Є. М. Потапчук. – К., 2007. – 134 с.
3. Психология здоровья человека / Г. В. Ложкин, О. В. Носкова, И. В. Толкунова / Под ред.
В. И. Носкова.– Севастополь: Вебер, 2003.– 257 с.
4. Ємельяненко Л. М. Конфліктологія / За заг. ред. В. М. Петюха, Л. В. Торгової. – К.: КНЕУ,
2003. – 315 с.

ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНО-ПРОЕКТИВНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ
ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Дар’я Бондаренко
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Пенькова С.Д.
У сучасному суспільстві найгострішою проблемою є підготовка підростаючого
покоління до реальних умов життя. Перевага надається оновленню освітнього процесу, який
має бути соціальним і особистісним одночасно. Тому особлива увага приділяється
переосмисленню організації та змісту навчально-виховного процесу сучасної школи на засадах
інноваційних технологій. Однією з ефективних умов досягнення мети сучасного виховання –
розвитку конкурентоздатної, творчої особистості, спроможної до самовизначення,
самореалізації та самовдосконалення – є залученняучнів до конструктивно-проектної
діяльності. Основне і найважливіше завдання сучасної освіти на даному етапі – це формування
ключових компетентностей громадян засобами освіти. Компетентність – результат освіти, що
виражається в оволодінні учнями певним набором способів діяльності по відношенню до
певного предмету дії. Це абсолютно новий результат освіти. Робота в режимі проектної
діяльності дозволяє виробити в учнів такі ключові компетентності:
 готовність до рішення проблем;
 технологічна компетентність;
 готовність до самоосвіти;
 готовність до використання інформаційних ресурсів;
 готовність до соціальної дії;
 комунікативна компетентність.
На думку І. Д. Беха, «компетентнісний підхід у сучасній освіті має забезпечити вищій
рівень компетентності суб’єкта навчання, який характеризується сформованістю в нього
наукового поняття «компетентність» як єдності, де науково орієнтована основа дії визначає
логіку її виконання» [1, c. 27]. Розуміючи компетентності як здатності застосовувати знання в
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певних ситуаціях, вважаємо, що одним із найбільш прийнятних методів опанування ключових
компетентностей є метод проектів. Метод проектів – це технологія організації освітніх
ситуацій, в яких учень ставить і вирішує власні проблеми, що створює оптимальні умови для
освоєння нових типів діяльності в соціокультурному середовищі, розвиток уміння адаптуватися
до умов життя людини, що постійно змінюються.
Теоретичні засади проектної діяльності розкриваються у дослідженнях таких відомих
зарубіжних та вітчизняних учених: Дж. Д’юї, І. Кілпатріка, Ф. Паркера, С. Шацького,
В. Шульгіна, М. Крупеніної, О. Пєхоти, С. Сисоєвої, А. І. Лебедєва та ін. Проблеми організації
проектної діяльності стали предметом вивчення багатьох дисертаційних досліджень останніх
років, зокрема М. Пелагейченко «Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до
організації проектної діяльності учнів основної школи» та О. Зосименко «Організація проектної
діяльності майбутніх педагогів у процесі вивчення педагогічних дисциплін» та ін. Актуальні
питання технологізації підготовки майбутнього вчителя початкової школи ґрунтовно розкрито в
колективній монографії «Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних
технологій» [5, c. 62-84].
Мета нашої статті – розглянути деякі способи формування конструктивно-проективних
умінь молодших школярів на уроках трудового навчання. До структури Базового навчального
плану середньої загальноосвітньої школи була включена освітня галузь «Технологія», метою
якої є забезпечення розвитку особистості через ознайомлення учнів із загальними основами
сучасного виробництва у процесі залучення школярів до посильної творчої трудової діяльності,
конструктивно-художньої діяльності, сільськогосподарської праці тощо, оволодіння
загальнотрудовими уміннями, вивчення елементів технічного креслення та дизайну.
«Технологію» слід розглядати як освітню галузь, в основі якої лежить опанування
процесом перетворювальної діяльності, спрямованої на вирішення проблем, і використання
різних ресурсів для реалізації власних рішень. Принципова відмінність навчання «технології»
від традиційного трудового навчання полягає у новій ціннісно-смисловій спрямованості його
освітніх і виховних цілей, в орієнтації на формування технологічної культури особистості.
Метою предмета став розвиток учня як людини, що вміє приймати обґрунтовані рішення й
обирати потрібну стратегію для вирішення проблем, що виникають; людини, відкритої до змін,
що безпосередньо взаємодіє зі світом і відчуває відповідальність за прийняті рішення; творчої
особистості, що володіє і когнітивними навичками, і уміннями практичної роботи з різними
матеріалами, і інструментами для розробки і виготовлення об’єктів з метою найповнішого
задоволення потреб людей [4, с. 296].
Сьогодні художньо-конструктивна діяльність є необхідною складовою дитячого
середовища. Одним з способів формування конструктивно-проективних умінь можна вважати
вишивку, бо саме в процесі роботи над вишиванням розвивається образне, аналітичне й
конструктивне мислення, естетичне сприйняття, зорова пам’ять, увага, тобто формується
психічній розвиток дитини, розкривається її особистість; виховується оволодіння знаннями,
уміннями та навичками, здатність використовувати їх в різноманітних ситуаціях.
Українська народна вишивка славиться багатством технік виконання. Слово вишивка
походить від слова «шити». Вирішальний вплив на характер орнаментальних мотивів мають
різноманітні вишивальні шви, так звані «техніки», яких відомо на Україні близько ста. Назва
швів походить від способу накладання стібків на тканину. Вчитель початкової школи,
готуючись до уроку художньої праці, повинен з’ясувати, що за своїм призначенням шви
поділяються на:
1) з’єднувальні – за їх допомогою з’єднуються окремі частини тканини;
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2) закріплювальні – для обробки країв та підрублювання тканини;
3) оздоблювальні – застосовуються як для з’єднання окремих деталей виробу і
закріплення країв, так і для оздоблення виробу.
Відомий методист з трудового навчання І. М. Веремійчик [2, с. 177-197] рекомендує
розпочинати відпрацювання із швів, які найчастіше використовуються при вишиванні:
1. До початкових відносять: шов «уперед голку», прокладний шов, зметувальний шов,
обкидний шов, копіювальний шов, «козлик» та ін.
2. До декоративних швів відносять: стебловий шов, тамбурні шви, «петля уприкріп»,
«ялинка», «півпетля».
Декоративні шви використовуються на основі початкових швів і застосовуються для
оздоблення одягу, предметів побуту, а також для змотування і з’єднання деталей. Майже в
кожній вишівці наявний стебловий шов. Вишивають ним дуже часто стебла квітів і рослин –
звідти і пішла його назва. Прокладають цей шов зліва направо, відступаючи голкою назад,
знизу вгору, згори вниз. Вістря голки під час роботи спрямоване ліву донизу або догори. Кожен
новий стібок починають, відступаючи назад 2-3 мм від виходу нитки навскіс справа або ж зліва.
Увесь час потрібно слідкувати за тим, щоб робоча нитка виходила з одного боку прокладених
стибків, інакше шов буде нерівним. На лицевому боці стібки заходять один за другий, а на
вивороті утворюють строчку. Довжина стібків повинна бути однаковою, нитку не можна
натягувати. Стебловим швом вишивають контури малюнків, або зашивають увесь узор,
оздоблюють одяг, предмети побуту.
3. До хрестикових швів відносять: хрестик, півхрест, болгарський хрестик.
Техніка вишивання хрестиком – одна з найвідоміших для українських народних
вишивок. У давні часи ним вишивали одяг, рушники, а сьогодні цим швом вишивають сорочки,
блузки, плаття, серветки, рушники, скатерті, килими, подушки, сумки, панно та ін.
Вишивати хрестиком можна по рахунку ниток, по канві або по контурах. Краса
хрестикового шва залежить від точності та порядку накладання стібків: усі верхні стібки
повинні переплітати нижні у одному напрямі.
4. Гладь – це вишивка, наповнена по малюнку щільно прокладеними один біля одного
стежками. Стежки в цій вишивці розташовують в одному напрямку (вертикально або
горизонтально) або в різних напрямках, відповідно до малюнком. На невеликих малюнках гладь
виконують без настилу, а на великих – з настилом.
Гладь без настилу. Контур малюнка виконуютьшвом «строчка», потім обшивають
рідкісним валиком без прокладки. Настилають гладь, працюючи голкою з одного боку валика і
з іншого. Стежки прокладають щільно один біля одного, щоб не було видно фону тканини.
Гладь з настилом. Контур малюнка обстрочують. Рядок обшивають рідкісним валиком з
прокладкою в одну нитку. Настил роблять великий рядком в поперечному напрямку достежках
гладі. Потім настил покривають поперечними або поздовжніми стежками, щільно прилягають
один до одного. Для вишивки гладдю в основному використовують нитки муліне [4, с. 311].
Таким чином, завдяки роботі з вишивкою кожний учень удосконалює свої
конструктивно-творчі уміння. Саме на уроках трудового навчання, вивчаючи мистецтво
вишивання, слід реалізовувати величезний потенціал народної культури з метою морального й
естетичного виховання. Урок має бути джерелом знань, моральних і естетичних уявлень,
позитивних емоцій і почуттів, викликаних зіткненням з народною культурою, традиції якої
повинні зберігати і примножувати нові покоління. Така організація навчальної діяльності
сприяє розвитку національної самосвідомості, любові до свого народу і поваги до його
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культурної спадщини, розвитку естетичної культури, творчості в області декоративноприкладної та конструктивної творчості.
Головним завданням конструктивно-проективної діяльності є розвиток особистості
школяра, підготовка його до творчої діяльності в дорослому житті. Сьогодні суспільству
потрібна не просто індивідуальність, а творча особистість, здатна ставити і вирішувати
соціально-важливі завдання. Досягнення цієї мети залежить від навчання, обсягу знань, їх
виховного і розвивального потенціалу, а також умінь і навичок засвоєння та практичного
застосування цих знань.
На уроках трудового навчання другокласники оволодівають основними техніками
вишивання (хрестик, низинка, гладь). Знайомлять учнів початкових класів із геометричним
орнаментам в українській народній вишивці, смисловим значенням старовинних геометричних
орнаментів. Ознайомлення молодших школярів з простими швами має неабияке
профорієнтаційне значення, готуючи учнівську молодь до свідомого вибору професії.
Діяльність молодших школярів на заняттях трудового навчання, яка пов’язана з народними
ремеслами, є художньо-творчою, конструктивно-проективною, і саме в ній формуються
здібності особистості. Творчі здібності проявляються в здатності перейматидосвід і навички,
накопичені попередниками та збагачувати його новим і цінним у процесі власної діяльності, а
не в копіюванні.
Під час проектної діяльності, на думку І. Єрмакова та С. Шевцової [3], діти оволодівають
певними компетенціями, спрямованими на визначення способів діяльності, обрання для себе
практичного виду діяльності, оволодіння практичною діяльністю, оцінювання результатів цієї
діяльності. Внаслідок проектної діяльності школярі набувають таких умінь:
 планувати свою роботу;
 використовувати багато джерел інформації;
 самостійно відбирати й накопичувати матеріал;
 аналізувати, зіставляти факти;
 аргументувати думку;
 приймати рішення;
 установлювати контакти;
 створювати кінцевий продукт (фільм, журнал, проект, сценарій);
 презентувати створене перед аудиторією;
 оцінювати себе і команду.
Завдяки відповідному методичному забезпеченню уроки трудового навчання стають
опорними для формування системи загальнонавчальних умінь, а праця представлена певними
видами (технічна, побутова, сільськогосподарська, основи художньої обробки різних
матеріалів). Тим самим молодші школярі мають можливість оволодіти необхідними у житті
елементарними прийомами ручної роботи з різноманітними матеріалами. Проектна діяльність
дозволяє сформувати й розвинути специфічні навички проектування: проблематизації (розгляду
проблемного поля та виділенню підпроблем, формулюванню головної проблеми та задачі, яка
випливає з цієї проблеми); цілепокладання та планування діяльності;самоаналізу та рефлексії
(самоаналізу успішності та результативності вирішення проблеми проекту); презентації своєї
діяльності та результатів; умінню готувати матеріал для проведення презентації в наочній
формі, використовуючи для цього спеціально підготовлений продукт проектування; пошуку
потрібної інформації, виокремленню та засвоєнню необхідного знання з інформаційного поля;
практичному застосуванню знань, умінь, навичок у різноманітних, у т. ч. нетипових ситуаціях;
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вибору, освоєння та використання адекватної технології створення продукту проектування;
проведення дослідження (аналіз, синтез, висування гіпотези, деталізація та узагальнення).
Під час виконання колективних робіт школярі вчаться співробітництву, отримують
змогу виявити самостійність та ініціативність, досягнути позитивний результат і отримати
задоволення від створення власного виробу. Проектна діяльність на уроках трудового навчання
передбачає інтеграцію та безпосереднє застосування знань та вмінь, спрямованих на набуття
особистісного досвіду. Вона створює умови для творчої самореалізації учнів, сприяє розвитку
їх інтелектуальних здібностей, самостійності, відповідальності, умінню планувати, приймати
рішення й оцінювати результати. Вищеназвані аспектим докладно висвітлив В. Р. Роменець у
навчальному посібнику «Психологія творчості» [6].
Розвиваючий ефект проектної технології відчувається в активній допитливості,
пізнавальному інтересі учнів, в оволодінні дослідницькими методами мислення; формуванні
свідомого і творчого вибору оптимальних засобів перетворювальної діяльності; вмінні мислити
системно і комплексно, самостійно виявляти потреби в інформаційному забезпеченні
діяльності, постійно опановувати нові знання й застосовувати їх як засіб конструктивно-творчої
діяльності.
1. Бех І. Д Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці / І. Д. Бех //
Педагогіка і психологія. – 2009. – № 2. – С. 26-31.
2. Веремійчик І. М. Методика трудового навчання в початковій школі: навч. посіб. /
І. М. Веремійчик. – Тернопіль: Мальва-ОСО, 2004. – 275 с.
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С. М. Шевцова. – К.: Департамент, 2008. – 520 с.
4. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською
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ЛЕКСЕМА ПРИДАНЕ В УКРАЇНСЬКИХ ТА БОЛГАРСЬКИХ
ПІВДЕННОБЕССАРАБСЬКИХ ГОВІРКАХ
Олеся Бошкова
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Делюсто М.С.
Укладання «Мультилінгвального атласу межиріччя Дністра і Дунаю» – унікального
полімовного та полідіалектного ареалу, що знаходиться в межах українських адміністративних
кордонів (південь Одеської обл.) і засвідчує співіснування представників різних за генезою та
структурою мов (української, болгарської, російської, румунської та гагаузької та ін.) –
передбачено в межах спільного державного наукового проекту Ізмаїльського гуманітарного
університету та Інституту української мови НАН України «Опис і картографування межиріччя
Дністра і Дунаю – нової європейської моделі безконфліктної взаємодії різносистемних мов і
діалектів» (НДР № 0116U004158). В атласі заплановано відбити інтегрувальні елементи,
насамперед лексичні, що є наслідком тривалої взаємодії та співіснування (майже
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двохсотрічного) мов на цій території. Наявність значної кількості подібних елементів, зокрема
лексичних, менше – словотвірних, які об’єднують говірки різних мов ареалу, на думку
дослідників, закономірне [1, с. 11].
На сьогодні описові мов території межиріччя Дністра і Дунаю вже присвячено чимало
праць. Так, українські говірки ареалу вивчали В. П. Дроздовський, А. М. Мукан,
Т. П. Заворотна, А. А. Москаленко, П. Ю. Гриценко, О. О. Мірошниченко, М. С. Делюсто, О. А.
Дакі, А. О. Колесников та ін.; російські – І. Ф. Нелюбова, Л. Л. Касаткін, Р. Ф. Касаткіна,
Т. Б. Юмсунова, Л. Ф. Баранник, Г. А. Черезова та ін.; болгарські – С. Б. Бернштейн,
І. А. Стоянов, Е. П. Стоянова, В. О. Колесник, З. Барболова, С. І. Георгієва та ін.; румунські –
Р. Я. Удлер, В. К. Павел, П. Д. Кісеолар та ін.; гагаузькі – Г. О. Гайдаржи, Б. П. Тукан,
Л. О. Покровська, Н. М. Бікова (Гончар) та ін. Однак більшість наявних студій зорієнтовано на
вивчення окремих мов або діалектів окремих мов, належать до різних наукових шкіл, не
координовані між собою щодо завдань, проблематики та прийомів вивчення. Досі результати
таких розрізнених досліджень не стали предметом систематизації, взаємопрочитання [1]. Тому
пізнати реальну мовну ситуацію в регіоні, змоделювати етапи її становлення й трансформацій,
напрями і вектори змін у структурах різносистемних ідіомів є актуальним.
Чимало інтегрувальних номінацій в говірках ареалу закономірно засвідчує обрядова
лексика, див. [1; 2; 3], тому поставили за мету – описати фрагмент весільного лексикону
представників українського та болгарського етносів межиріччя Дністра і Дунаю, зокрема
номінації із значеннєвим компонентом придане, визначити їхні фонетичні, семантичні та
граматичні варіанти, схарактеризувати динаміку.
Джерелами дослідження стали відповіді носіїв українських та болгарських говірок на
спеціально укладений питальник до мультилінгвального атласу межиріччя Дністра і Дунаю.
На наше питання «Шчо п|ридане? / шчо бу|ло п|риданим?» носії українських говірок
ареалу відповідають: ви|нос’ат’ н’е|в’ес˙т’і йак |ран’че бу|ла ск|рин’а // бил гар|д˙іроп / а тут
ск|рин’а // ви|нос’ат’ ту ск|рин’у / по|душки / скла|дайут’ на п˙ід|воду // про|вод’ат’ моло|ду вже
зс |хати // вже моло|ду заб˙і|райут’ / н’е|в’есту //; ну то|д’і |ран’ше шо // |т’іки сун|дук буў /
подуш|ки // а подуш|ки ше й так не да|вали // ста|йут’/ н’е|в’естина сест|ричка ма|нен’ка |коло
поду|шок сп˙і|вайе // а йа |л’ітом ни гу|л’ала |п˙ірйачко соб˙і|рала іс / е / |качки іс |гуски сеист|р’і в
поу|душки // і с та|р’ілкойу сто|йіт’ / |кидайте г|рош’і то|д’і о|д:ам по|душку вам // мм / і
од’і|йало //.
В українців регіону придане молодої викупляв старший боярин після обряду почесни,
що передбачав привітання молодих та обдарування їх гостями, зокрема: той пуд о|зими дару|ваў
/ той йаг|ничку дару|ваў / той |гусочку дару|ваў // той / мм / да|руйу то|б˙і ко|рову шо греи|бе
со|лому //.
У південнобессарабських болгар придане вважають дуже важливою умовою шлюбу.
Його відсутність могла призвести до розриву заручин. Як зауважує Н. М. Гончар, |зестра для
болгар – це насамперед кількість землі, подарована батьками нареченої. До складу приданого
раніше входили сорочки (|ризы), вишиті рушники (пеш|кири, |кърпи, к|репи), ковдра (йур|ган’а,
ду|шеци, уде|йалуту, йур|ган’у), подушки (възглавници, падушки), домоткані килими (кили|ми,
пла|чета, |асъри, |черги), речі (д|решник) [4, с. 189]. Діалектоносії повідомляють, що наразі
дівчата продовжують готувати собі придане. Зазвичай на кожному весіллі батьки показують
заможність дівчина, що виявляється у великій кількості перин, ковдр, рушників, подушок,
простирадл. Оглядини приданого – це яскрава весільна обрядодія. Часто-густо придане
залишають у будинку батьків: молоді їдуть у місто, а тому беруть із собою лише мінімальну
кількість необхідних у побуті речей.
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У досліджуваних говірках із значеннєвим компонентом придане зафіксовано: укр. –
п ридане, п|риданʼ:а, | естра, | естри, | ейстри, |дестри, |зестра, |зестри, |зечі, ск|рин’а,
сун|дук; болг. – |зестра, п|ридану, чи|из, д|решник.
Як бачимо, серед весільних номінацій із значеннєвим компонентом придане увагу
привертає спільність функціонування лексеми |дзестра. Відзначена істориками української
мови як «запозичення із східнороманських мов; рум. zestre ‘посаг’, молд. ‘зестре’ ‘тс; майно’,
мабуть пов’язане з лат. dextrae ‘подарунок; урочиста обіцянка’, що походить від dextra ‘права
рука, десниця’, спорідненого з псл. desnъ, укр. десний» [5, т. 2, с. 58], а дослідниками
українських говірок ареалу як запозичення з молдовської мови [6], вона по-різному реалізована
в українських та болгарських говірках регіону. Йдеться не лише про просторовий розподіл, а й
фонетичну, семантичну та граматичну неоднорідність, а також про динаміку.
В українських говірках ареалу зафіксовано і збережено варіанти |дзестри, |дзестра,
|
зестри, |зестра, |дзейстри, |дестри, |дестра ‘придане’ [6, с. 68; 7, к. 88, узаг. к. 7]. Уперше цю
номінацію відбиває «Словник діалектизмів українських говірок Одеської області»
А. А. Москаленка (1958) зі значенням ‘посаг, віно, все майно, крім худоби і грошей’. У
словнику В. П. Дроздовського (1961) знаходимо: |зестри, т. мн., ‘посаг, віно’. ТС, |дзестри / на
д|ругий ден’ н’е|в’еста почи|найе приби|рати |хату сво|йіми |зестрами // (Нова Ройлянка
Татарбунарський р-н). Збереження й активність цієї лексеми у сучасному мовленні
представників українських говірок межиріччя Дністра і Дунаю підтверджує «Словник
українських говірок Одещини» О. І. Бондаря (2011), де розширено кількість пунктів регіону з
цим словом, зокрема: подано |дзестри, |дестри (у нас бу|ла ро|с’ійа / та|да бу|ли |дестри /
на|лавники – м. Татарбунари, Татарбунарський р-н; насправ|л’ала |дзестр’ів/ шо у ск|рин’у од|ну
не ум’іш|чайіц’а – м. Татарбунари; с. Кочкувате, Татарбунарський р-н) [6, с. 68].
Форми на
з’явилися внаслідок властивого говіркам регіону більшого, ніж у
літературній мові, навантаження фонеми / /, яка може тут виступати й у позиції /з/ (| естри,
в’ір), але частіше її засвідчено саме у запозиченнях з румунської мови. Пор. також б|риндз’а
‘овечий сир’, |дз’ама ‘юшка’.
Досліджуючи українські говірки ареалу, А. О. Колесников відзначив особливості
граматичної поведінки субстантивів цієї семантики. Зокрема, вказавши на їхню лакунарність у
бік однинності (п|ридане, п|риданʼ:а, | естра) або в бік множинності (| естри, |зечʼі, |зестри,
|
ейстри), та неоднаковий характер варіативності подібних номінацій серед говірок, напр.:
|
п ридане, | естри (Скр., Бл., Тр.); п|ридане (Ол., Мл.2, Мп., Шр., Сем., Вип., Сф., Кал., Мт.);
|
естри (Вс., НЦ, Труд., Км.); п|ридане і | естра (Пк.2, Ск., Уд.); п|ридане, | естра і
|
естри (Чист., Вол.); п|ридане, | естри і |зечʼі (Мк.); п|ридане, | естри і |зестри (СЦ, Лим.);
|
п ридане і |зестри (Віл., Пр.Тат., Єл.); п|ридане і |зестри ʽлах|мʼітʼ:аʼ (Пр.БД.); п|ридане і
|
ейстри (Ну.); п|риданʼ:а і | ейстри (Пк.); п|риданʼ:а і | естри (Гн.) [8, с. 267].
Поширена ця номінація і в говірках різної генези болгарської мови. В. О. Колесник
відзначає її в архаїчній говірці чушмелійського типу с. Криничне Болградського р-ну у формі
однини жін. роду, щоправда зауважуючи й інші відтінки у семантиці: |зестра ‘придане, посаг;
віно, зазвичай – земля, худоба’ [9, с. 103] та в говірці с. Євгенівки Тарутинського р-ну з
тотожним значенням [10, с. 245]. Спостережена вона й у говірці села Кубей Болградського р-ну,
заснованого між 1809 і 1816 р. болгарами і гагаузами, болгари є переважно носіями
південнобалканського сливенського говору, але зберігають і особливості шуменського
(чушмелійського) діалекту [11, с. 122] у значенні ‘нерухоме майно, яке батьки дівчини дарують
їй після весілля’, див. також.
|
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Таким чином, спостереження над лексикою із значеннєвим компонентом придане в
південнобессарабському ареалі свідчать про інтегральний характер лексеми |дзестри для
українських і болгарських говірок, широку варіативність її плану форми та плану значення у
контактних мовах.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Олена Булгару
студентка IV курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Звєкова В.К.
Дозвілля – це специфічна форма організації вільного часу школяра, в якому він реалізує
свої інтереси. Дозвілля, під керівництвом вчителя – позанавчальна діяльність у початковій
школі [1, c. 28-29].
У наш час тема «Організація дозвіллєвої діяльності молодших школярів» дуже
актуальна, тому що дозвілля молодших школярів дуже важливе у шкільному житті, задля того
щоб дитина могла активно проводити свій вільний час з користю для себе і оточуючих [2, c. 452
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5]. Так само актуальність має місце і для практики студентів педагогічних вузів у таборах і
школах. Студенти повинні вміти правильно планувати досугову діяльність учнів.
Дозвілля може стати важливим фактором фізичного і морального розвитку дітей.
Улюблені заняття в години дозвілля підтримують емоційне здоров’я, сприяють виходу з стресів
і дрібних турбот. Особливу цінність оптимально організованого для дитини дозвілля полягає в
тому, що вона могла допомогти дитині реалізувати те краще, що в ньому є, відкрити в собі нові
творчі здібності.
Вивченням впливу дозвіллєвої діяльності молодших школярів займалися такі вчені як
В. Ю. Ісаєва «Дозвіллєва педагогіка» [1], З. А. Александрова «Початкова освіта» [2],
С. М. Шматов [7], Е. В. Соколов, Е. В. Титова у дослідженні «Організація дозвіллєвої
діяльності молодших школярів».
Для того щоб організувати добре дозвілля дітей у почтковій школі, вчитель повинен
знати спецефічні методи та прийоми дозвіллєвої діяльності в школі.
«Людина виховується в складній системі відносин із зовнішнім середовищем, у процесі
власної життєдіяльності в цьому середовищі. Його не можна сформувати або зробити як якусь
річ, отримати як результат зовнішнього впливу. Людину потрібно включити в діяльність,
спонукати до неї. І тільки через механізм цієї власної діяльності разом або спільно з іншими він
буде формуватися під її впливом. Методи дозвіллєвої педагогіки представляють шляхи та
способи здійснення цього процесу у сфері вільного часу. До методів позашкільної педагогіки
відносяться методи гри й ігрового тренінгу, методи театралізації, методи змагальності, методи
рівноправного духовного контакту, методи виховуючих ситуацій, методи імпровізації»
(С. А. Шмаков) [7, c. 92-93]. Давайте зупинимося на методах, які виділяє С. А. Шмаков більш
докладно.
1. Перший метод, який виділяє учений це метод гри й ігрового тренінгу.
Гра – це самостійний і законний для дітей і підлітків вид діяльності. Гра, як мультфільм,
казка, дуже часто повторюється у житті дитини є її виховним тренінгом. У грі легко
виявляються антипатії і симпатії школярів, наприклад якщо в грі вони обирають, кого із своїх
однокласників, показують свої переваги («Третій зайвий», «Струмочок», «Перстень» та ін). Гра
допомагає виявляти знання та інтелектуальні здібності учня (вікторини «Що? Де? Коли?»,
«Поле чудес», «найрозумніший», конкурси, інтелектуально-пізнавальні ігри та ін). Ігри
визначають рівень розвитку організаторських здібностей учнів, також визначають їх фізичні
здібності: силу, швидкість реакції, спритність, гнучкість, витривалість та ін [4, c. 34-36]
2. Методи театралізації.
Дозвіллєва діяльність учнів має безліч сюжетів і соціальних ролей. Невимушене
спілкування учнів може бути у вигляді різних вечірок, «капусника», «театральної вітальні»,
посиденьок «святкового вечора» та ін. Метод театралізації реалізується через костюмовані
сценки, обряди, ритуали, і т. п. Театралізація знайомить дітей з різними сюжетними ситуаціями
з життя.
3. Методи змагальності.
Змагання – це внутрішній поштовх для розкручування творчих сил, стимулювання до
пошуку, реалізації та відкриття. Школярі повинні вчитися змагатися. Дозвіллєва діяльність
завжди дуже емоційна, тому вона стимулює крайні форми поведінки: азарт, якийсь стан ефекту,
хвилювання, образи та ін Наприклад, дуже низька культура «вболівання» вболівальників у
дитячому спорті, змаганнях, колективних іграх. В цьому випадку потрібно вчити вихованців
гідно приймати перемогу суперників.
4. Методи рівноправного духовного контакту.
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Ці методи засновані на спільній діяльності дітей і дорослих, так би мовити, «на рівних» у
всьому. Вчителі і учні – вважаються рівноправними членами шкільних клубів, об’єднань,
творчих гуртків. В організації спільної дозвілля для дітей та дорослих, яка заснована на
рівноправному духовному контакті, в той же час не можна забувати про так званої «червоної
лінії».
5. Методи виховуючих ситуацій.
Виховує ситуація – це спеціально створені вчителем умови для дітей і підлітків. Такі
ситуації не повинні бути надуманими. Вони повинні відображати життя з усіма його
складнощами і труднощами. Вчитель має спеціально створювати умови для виникнення
необхідної ситуації, а сама ситуація повинна бути природною. Важливу роль для використання
такого методу грає несподіванка. Для того щоб вихованець, який може очікувати певної реакції
педагога, заздалегідь не готував себе до опору і дії для нього були несподіваними.
6. Методи імпровізації.
Імпровізація – це дія, яка не є усвідомленим і не готується заздалегідь, дія, що виходить
експромтом. В імпровізації закладено імітаційна поведінка. Методи імпровізації
протиставляються шкільним методам повторюваності. Метод імпровізації служить для
породження азарту дитини, розвиває творчість.
Таким чином, для вибору того чи іншого методу дозвіллєвої педагогіки потрібно
визначити цілі і завдання, а так само змісту дозвіллєвої діяльності, і звичайно ж вибір того чи
іншого методу залежить від вікових особливостей вихованців й від форм організації дозвіллєвої
діяльності школярів [3, c. 23-24].
При подготовці дозвіллєвого заходу педагог повинен:
- визначити його тему і завдання, намітити час і місце проведення;
- розробити план підготовки та проведення заходу;
- визначити ключові моменти заходу;
- вибрати учасників його підготовки, розподілити завдання між учасниками і групами.
У початковій школі можна використовувати наступні форми дозвіллєвих заходів:
- бесіди;
- дискусії;
- зустріч з цікавими людьми;
- вікторини з різних галузей знань;
- КВК;
- театралізації;
- читацькі конференції.
Доцільно включати в ці заходи завдання та ігри на розвиток пам'яті, уваги і мислення,
які сприяють кращому засвоєнню матеріалу у процесі навчальної діяльності [5, c. 56].
Різноманітні види дозвіллєвої діяльності можна побачити у дослідженнях
Е. В. Соколова, які він класифікує за кількома групами:
 розваги,
 відпочинок,
 самоосвіта,
 свято,
 творчість.
Е. В. Соколов вважає, що відпочинок знімає втому і напругу, допомагає розслабитися,
служить для відновлення фізичних і психічних сил. Він може бути як пасивним, так і включати
в себе різні рівні і ступінь активності. Розваги в дозвіллєвої діяльності мають компенсаційний
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характер, виконують роль психологічної розрядки, емоційного розвантаження, забезпечує як
дитині, так і дорослому людині зміну вражень [7, c. 34].
Відпочинок і розваги знаходять свою реалізацію у святах. Свята мають певний зв’язок
між минулим і сьогоденням, реалізуються шляхом урочистого перетворення дійсності. Свята
служать для оновлення значущих цінностей в переломні моменти історії та індивідуального
життя, де людина, хоча б на невеликий строк, вільний від повсякденних справ, тривог,
занурюється в емоційно насичене життя, відчуваючи підйом, отримує можливість відкритого
вираження своїх почуттів.
Самоосвіта як дозвіллєва діяльність відповідно думку Е. В. Соколова направлена на
залучення людей до цінностей культури. Підвищуючи загальну культуру особистості, освітня
діяльність розвиває розумові здібності, пізнавальні інтереси, естетичні і моральні почуття.
Найбільш високий рівень дозвіллєвої діяльності можна досягти у творчості. Творчість, що
відповідає глибинним потребам людини в самовираженні, перетворенні дійсності, пошуку,
експериментуванні, пізнання і зміну навколишнього світу, допомагає вдосконалювати буття,
ставлення до самого себе, створювати нове. Творча дозвіллєва діяльність ставить особистість на
новий щабель – від споживача духовних цінностей до їх творця.
Всі вище перераховані види дозвіллєвої діяльності знаходяться в тісному зв’язку між
собою. Одні з них виконують підготовчі функції для участі людини в інших. Деякі з них
виконують завершальні функції, що дозволяє повною мірою реалізовувати соціальнопедагогічний потенціал дозвіллєвої діяльності [7, c. 35].
С. А. Шмаков виділив дозвіллєві заняття, які він класифікував за характером
здійснюється дитиною у вільний час діяльності.
Так само він визначив такі види дозвілля:
 пасивний (глядацький, слушательский) і активний (діяльнісний);
 організований (педагогічно правильно використовується вільний час) і стихійний
(нерегульований процес використання вільного часу);
 контрольований і неконтрольований;
 колективний та індивідуальний;
 наслідувальний і творчий;
 випереджаючий (перспективна діяльність) і нормативний (традиційно сформовані
моделі).
Всі види дозвілля, які застосовуються в системі, мають велике значення у всебічному
розвитку особистості дитини, оскільки він залучається до виконання різних ролей і проявляє
себе в різних позиціях [6, c. 95].
Разом з тим С. А. Шмаков зазначає, що дозвіллєва діяльність за своїм змістом
поділяється на ряд принципових груп.
Перша група несе в собі функцію відновлення різних сил дитини (прогулянки на повітрі,
спортивні заходи, рухливі ігри, забави, вечори відпочинку, розваги та ін).
Друга група – пов’язана з підвищенням ерудиції, потребами в духовних цінностях
(читання літератури, перегляд телепередач, відвідування виставок, музеїв, театрів та ін).
Третя – з розвитком духовних сил і здібностей, з активною творчою діяльністю (трудова,
спортивно-ігрова, художньо-театральна, науково-дослідницька та ін).
Четверта група реалізує потребу дитини в спілкуванні (гурткова робота, клубні
об’єднання, свята, дискотеки та ін).
П’ята група розкриває цілеспрямовану творчу навчальну діяльність дітей (конкурси,
фестивалі, канікулярні об’єднання, турпоходи, зірниця) [6, c. 96].
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Отже, в процесі дозвілля реалізується задоволення потреб дітей, які не могли бути
задоволені в їх навчальній і трудовій діяльності.
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ 11 КЛАСІВ ДО ЗНО
Олена Бурдюжа
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Олейнікова Г. О.
На сучасному етапі розвитку освіти виникає необхідність в розробці нових засобів і
методів контролю так як істотно зростають вимоги до об’єктивності та оперативності. До
дидактичних засобів, які забезпечують вирішення цього завдання, відноситься тестова форма
контролю, що дозволяє виключити вплив на оцінку суб’єктивних факторів.
У своєму словнику методичних термінів і понять Е. Г. Азімов і А. Н. Щукін розглядають
тестування як «один з методів дослідження, який передбачає виконання випробовуваними
тестових завдань, за допомогою яких визначаються різні характеристики особистості і / або
оцінюється рівень володіння мовою» [6, с. 180]. Даний термін використовується в сучасній
науці як у вузькому, так і в широкому сенсі. У вузькому сенсі тестування – це «використання і
проведення тестів», в широкому сенсі – «сукупність процедурних етапів планування, складання
і випробування тестів, обробки та інтерпретації їх результатів» [1, с. 370].
Одночасно тестовий контроль має ряд істотних переваг, які відрізняють його від інших
вже існуючих видів контролів. По-перше, за допомогою тестування вчитель може за дуже
короткий період часу перевірити значний обсяг вивченого матеріалу. По-друге,
використовуючи тестування, вчитель визначає рівень успішності кожного учня.
Систематичність в застосуванні тестового контролю, як правило, формує у школярів
дисциплінованість і прагнення до змагальності в засвоєнні програмного матеріалу. Все це дає
підстави для твердження актуальностіданої роботи.
Починаючи з 90-х років, в навчально-методичній літературі з’явилася ціла низка
публікацій, присвячених використанню тестів в практиці шкільної освіти. В даний час в нашій
країні з’явилося кілька центрів, в яких досить професійно займаються роботою з тестовими
методиками. На думку одного з провідних фахівців в області методики організації роботи з
тестами О. А. Калмикової, заслуга тестів полягає у тому, що з їх допомогою вчитель може дуже
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швидко визначити рівень сформованості знань учнів, тобто з’ясувати, що учень засвоїв, а що ні
[5, с. 28].
Такий метод контролю як тестування може з успіхом застосовуватися для перевірки
знань кожного учня в середній загальноосвітній школі. За допомогою тестів можна перевірити
знання учнів як вибірково, так і в цілому. Тестування важливе для закріплення, вдосконалення
отриманих вмінь і навичок, виявлення прогалин в знаннях. Учні середніх загальноосвітніх
навчальних закладів свідоміше і ґрунтовно підходять до перевірки своїх знань, так як від
тестування залежить їх рівень володіння мовою [2, с. 117].
Тестування є важливим видом навчальної діяльності. Застосовуючи тестування, ми
вчимо дитину мислити більш логічно, розвиваємо у неї інші моделі мислення, вчимо
нестандартному підходу до завдання, готуємо її до того, що в тесті може бути підступ.
Працюючи з тестами, дитина виробляє свою тактику, свій підхід і своє бачення
проблеми. Але головне, що мислення стає більш організованим. Учень в стані відкинути все
зайве і не витрачати сили на рішення непотрібних або несвоєчасних завдань [4, с. 10].
Тести розвивають аналітичні здібності учнів; вміння виділяти головне, узагальнювати і
робити висновки; дисциплінують мислення; розвивають логіку, виявляють якість засвоєння
мовного матеріалу і допомагають прогнозувати майбутні навчальні результати [3, с. 15].
Таким чином, тестуванню необхідно приділяти достатньо серйозну увагу в плануванні
навчального матеріалу і в процесі вивчення іноземної мови середньої школи.
Запропонована стаття має на меті проаналізувати доцільність використання тестування
на уроках іноземної мови в старших класах.
Крім того що тестування – це один із методів перевірки знань, вмінь та навичок учнів,
воно також є одним з найефективніших засобів підготовки учнів 11 класів до складання
зовнішнього незалежного оцінювання. Тому на старшому щабелі навчання, вчитель повинен
використовувати різноманітні тестові завдання, задля того аби найякісніше підготувати учнів
старшої школи до складання іспиту.
Особливу увагу, вчитель повинен приділити відбору навчального матеріалу, за яким він
буде готувати учнів до ЗНО. Не обов’язково під час підготовки він повинен використовувати
власні напрацювання, так як у нього є можливість брати за основу самі тестові завдання, які
входять до іспиту.
Загалом ЗНО включає в себе такі складові: розуміння мови на слух (аудіювання),
читання, використання мови та писемне мовлення. Тобто воно охоплює всі 4 види мовленнєвої
діяльності, які розвивалися в учнів на протязі всього навчання в школі. Але ж, що стосується
використання тестових завдань, то вони охоплюють лише три частини – це аудіювання, читання
та використання мови.
Зараз, я маю на меті охарактеризувати всі розділи тестових завдань, які входять до
зовнішнього незалежного оцінювання.
Першим розділом в тестуванні є читання. Мета – виявити рівень умінь учнів самостійно
читати і розуміти тексти, і також перевірити якість володіння лексичними одиницями та
граматичним матеріалом. У тесті присутні такі види читання як ознайомлювальне, вибіркове та
вивчаюче. Всі тексти є автентичні, які беруться з журналів, газет, статей, оголошень, реклами та
ін. Завдання учня обрати правильну відповідь на поставлене питання.
Що ж стосується видів тестових завдань, то там використовуються:
а) завдання множинного вибору до кожного тексту (лише одна відповідь з трьох є
вірною);
б) завдання альтернативного вибору (правильно/неправильно);
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в) завдання множинного вибору до тексту (лише одна відповідь з чотирьох
запропонованих буде правильною);
г) завдання множинного вибору на заповнення пропусків у тексті (вибір однієї
правильної відповіді з чотирьох запропонованих).
Другий розділ – це використання мови. Мета – визначити рівень мовних умінь та
навичок учнів, а також перевірити якість засвоєння лексичних одиниць та граматичного
матеріалу. У цьому тесті використовуються такі форми завдань:
а) завдання із вибором однієї правильної відповіді;
б) завдання на заповнення пропусків у тексті.
Третій розділ – це розуміння мови на слух (аудіювання). Мета – визначити рівень
навичок та умінь учнів, які необхідні для розуміння інформації, яка подається в аудіо запису. У
тестах перевіряється уміння зрозуміти основний зміст текстів певної тематики спілкування та
вибрати необхідну інформацію з прослуханого тексту. Що ж стосується форми завдань то там
використовуються:
а) завдання із вибором однієї правильної відповіді;
б) завдання на заповнення пропусків у тексті.
Отже, підсумовуючи все вище сказане можна стверджувати, що однією із
найрозповсюдженіших форм контролю перевірки знань учнів з певної теми є саме тестування.
Плануючи урок, вчитель може узагальнити вивчений матеріал саме за допомогою цього методу.
На старшому щабелі навчання увага до тестової форми контролю повинна значно
підвищитись, так як після закінчення середньої загальноосвітньої школи кожен учень буде
складати іспит (ЗНО), для того аби вступити до вищого навчального закладу. Тому на уроках
англійської мови вчитель повинен організовувати своє планування так, щоб на кожному уроці
були присутні різноманітні тестові завдання, задля того аби якісно підготувати учнів старшої
школи до складання іспиту. Обираючи матеріал для підготовки, він повинен звернути увагу на
те, що обов’язково в цьому матеріалі повинні бути вправи, які б розвивали та удосконалювали
граматичні, лексичні та орфографічні навички учнів.
1. Азимов Е. Г. Новый словар методических терминов и понятий / Е. Г. Азимов. – М.: Искар, 2009.
– 448 с.
2. Верещагин Е. М. Вопросы теории и методики преподавания иностранных языков /
Е. М. Верещагин. – М.: Академия, 1969. – 169 с.
3. Ефремова Н. С. Тестовый контроль в образовании / Н. С. Ефремова. – М.: Логос, 2010. – 263 с.
4. Ивашина А. С. Тестовый контроль знаний / А. С. Ивашина. – М.: Педагогика, 1997. – 16 с.
5. Калмыкова Е. А. Использование тестов при проверке знаний учащихся / Е. А. Калмыкова. – М.:
Просвещение, 2006. – 189 с.
6. Щукин А. Н. Методика преподавания иностранных языков / А. Н. Щукин. – М.: Академия, 2015.
– 288 с.
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УСВІДОМЛЕНЕ БАТЬКІВСТВО МОЛОДІ
ЯК ВАЖЛИВА ОСНОВА ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ
Наталія Бурка
студентка ІІ курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Фурдуй С.Б.
Проблема усвідомленого батьківства досить актуальна на сьогоднішній день, особливо
серед сучасної української молоді. Відома поетеса, акторка Фаїна Раневська наголошувала, що:
«Сім’я замінює все. Тому, перш ніж її завести, варто подумати, що тобі важливіше: все або
сім’я» [1].
Також важливим буде висловлювання 16-го президента США Авраама Лінкольна:
«Дитина – це людина, яка продовжить те, що почали ви. Вона буде там, де тепер є ви, а коли вас
не стане, займатиметься тією справою, яку ви вважали важливою. Ви можете намітити будь-які
стратегічні плани, але те, як вони реалізовуватимуться, залежатиме від неї… Доля людства в її
руках» [6, с. 196].
Ці вислови дуже влучні, розглядаючи їх з контексту того, що багато сучасної молоді не
усвідомлює важливості розуміння того, що сім’я потребує великих зусиль, грошей та бажання.
Іноді проблеми, які стають на шляху молодих людей, в силу свого кризового характеру саме
вони дають максимальний відсоток не готовності до усвідомленого шлюбу та батьківства, та
разом з цим всі ці проблеми здаються їм не по силі. Вони заподіюють їм емоційний біль та
стрес і лише невелика група молодих людей справляються зі своїми проблемами чи самі, чи за
допомогою один одного, родичів, друзів.
Мета статті полягає у з’ясуванні понять: «батьківство», «сім’я», «усвідомлене
батьківство», «батьківська компетентність» та аналізі шляхів що до формування
відповідального ставлення молоді до батьківства, а також факторів які впливають на те, чому
саме молодь не готова до виховання дитини з різних сторін нашого життя.
Головний інститут де може виховуватись дитина, де повинні бути засади для розвитку ії
не тільки біологічних, а і природних задатків та здібностей, є стовідсотково сім’я. Ми
розуміємо, те що ми набули у дитинстві: усі наші негаразди, проблеми також і позитивні такі
як: радощі, задоволення все це і є наш досвід який ми зберігаємо і несемо далі крізь все наше
життя, використовуємо його, іноді він нам заважає, тягне нас у минуле та не відпускає, але все
ж таки це є наше дитинство. Отже добрим, радісним воно буде чи ми скоріш захочемо його
забути – все це залежить саме від того буде в нас родина та якою саме вона буде. Звідси і
маленький висновок у тому, що головну роль у житті дитини, у догляді за нею, у розвитку
повноцінної особистості буде чинним образом належати батькам. Ось тут і криється одна з
проблем, чи мабуть одна з основ яка може бракувати переважній кількості молоді – відповідна
підготовленість, відповідні знання та навички перш за все.
На думку адвоката Копанчук О. Є., «батьківство – це кровне споріднення чоловіка та
жінки з їх спільним нащадком, яке фіксують опираючись на документи про шлюб і свідоцтво
про народження дитини або на основі добровільного визнання себе батьками малечі (якщо та
народилася поза шлюбом). Та, чи тільки це входить у поняття «батьківство»? Звісно, ні, воно
несе у собі значно більше. Батьківство – це, життєва місія кожного з нас. Країна починається з
кожної окремої сім’ї, де виховується дитина. Характер батьків, їх звички, уклад і традиції у
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родині відображаються на дітях значно більше, ніж могло би здатися. Саме з цих і ще цілого
ряду важливих причин батьківство має бути усвідомленим» [5].
Цей термін нам говорить про те, що батьківство основане на кровному споріднені
батьків, але ми цілком знаємо той факт, що для того щоб бути батьками не обов’язково бути
біологічним батьком чи мамою, а перш за все любити дитину, тобто батьківство може бути як
біологічним, так і прийомним, але це зовсім інакша тема. На світову думку батьківство, це не
тільки кровне споріднення, а ще те як саме розуміють батьки себе у ролі батьків, з
послідовними проявами себе у цій ролі зі всіма необхідними навичками та вміннями, які
проявляються протягом виховання. Тобто це ще соціально-психологічна сторона яка перш за
все йде в першу чергу навіть ніж біологічна підтвердженість батьківства. Ось ці важливі
сторони і грають свою вагому роль.
Розглянемо, що ж це таке єдине ціле, повноцінна сім’я: це надіндивідуальна ціла комірка
суспільства в якій існують такі складові як: закохана пара яка вирішила усвідомлено дати
початок новому життю яке принесе радість у їх життя, та у майбутньому сама дитина чи діти.
Проаналізувавши безліч сучасної літератури, ми з’ясували, що ж саме розуміється під
поняттями: «батьківство», «сім’я», «усвідомлене батьківство», а чим саме є батьківська
компетентність ми з легкістю можемо зрозуміти відходячи від слова компетентність – це перш
за все грамотність, правильність розуміння якої-небудь проблеми і не тільки, а в питанні
батьківства – це грамотне володіння правильними, гуманними методами та прийомами що до
виховання дитини, її освіти, розвитку як психологічного, соціального, фізичного так і розвитку
її природних та біологічних здібностей.
На думку англійського письменника, автора численних бестселерів, що містять правила і
рекомендації по саморозвитку і вихованню дітей, Річарда Темплара «Коли Ви замислюєтесь над
величезною відповідальністю, що покладена на вас як батьків, вам аж дух забиває, і ви
спиняєтеся посеред дороги. Протягом багатьох років ваші вчинки та слова визначатимуть
майбутнє ваших дітей – чи вони виростуть нещасними і знервованими, чи щасливими та
врівноваженими» [7, с. 14].
З урахуванням літератури, що є у наш час за останні 18 років, все свідчить про те, що
проблема підготовки молодого покоління до створення на власному бажанні сім’ї, а не в силу
багатьох факторів які можуть змушувати йти на цей шлях, достатньо повно розглядаються у
працях таких вчених як: Л. Буніної, І. Братусь, М. Єрміхіної, В. Кравця, В. Кікінежді, О. Кізь,
Г. Лактіонової, Р. Овчарової, Н. Шевченко.
За визначенням В. Кравця, усвідомлене батьківство – «…це повне взяття на себе
відповідальності за процес зачаття й народження здорових дітей» [3, с. 244]. На думку 36
авторського колективу (О. Безпалько, І. Звєрєвої, З. Кияниці, В. Кузьмінського) усвідомлене
батьківство розглядається як соціально-психологічний феномен, що, базуючись на певній
системі знань, умінь, навичок, почуттів, якостей, реалізується у відповідальній поведінці
батьків, спрямованій на виховання і розвиток дитини, формування її гармонійної особистості [2,
с. 121].
В ході аналізу науково-практичної літератури, яка присвячена розгляданню як соціальної
так і педагогічної діяльності, спрямованої у бік формування в молоді усвідомленого
батьківства, можна констатувати шляхи що до цього питання здійснюються частіше за все в
рамках таких складових частин як: гендерне виховання; демографічне виховання; формування
контрацептивної культури а саме, те як правильно застосовувати контрацептиви, адже – це
запорука збереження здоров’я жінки та чоловіка, нормального протікання вагітності; підготовка
молоді до сімейного життя; підготовка молоді до виконання батьківських та материнських
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функцій, але в один і той же час не дивлячись на ці різні шляхи до подолання проблеми, та
створенню основ для подальшого ознайомлення підлітків з чим саме вони можуть зіткнутися на
порозі дорослішання, комплексна діяльність з боку соціальних педагогів в бік молоді на
сьогодні майже відсутня, а це призведе в майбутньому до того, що молодь може виростити
дітей з різними проблеми у розвитку, а також людей, мабуть, з комплексами у подальшому
житті, якщо не будуть у достатньому обсязі дотримуватися правил виховання.
Мабуть, основними з перешкод, що можуть траплятись на шляху у молоді будуть:
сучасна ситуація в Україні якій характерна соціально-економічна та політична нестабільність,
чи більш вдале слово «криза»; значним спадом виробництва, а отже зі скороченням місць
для роботи, тобто великим безробіттям. Є різні категорії молодих людей, тобто є ті що
хочуть працювати та заробляти гроші, нема де, але все ж таки шукають, а є ті хто просто
не хоче працювати. Також зі зниженням рівня життя більшості населення, не говорячи
вже про молодих людей без закінченої освіти та досвіду, а разом з цим посилення
розшарування населення за рівнем доходів, деградацією моральних норм і цінностей
взагалі у суспільстві, зростанням злочинності та насильств, нерозумінням з боку батьків
та знайомих. Всі ці фактори, поруч з іншими привели молодь до втрати правильних
орієнтирів на створення подальшого правильного, з точки зору моралі, життя,
повноцінної сім’ї разом з ії складовими у зв’язці з усвідомленим батьківством.
Сучасні гострі демографічні проблеми, що пов’язані з падінням народжуваності,
великою кількістю абортів, значною кількістю сімей, які розпадаються, збільшенням
кількості дітей-сиріт притому, що десь живуть їх біологічні батьки, зростанням
жорстокого ставлення до своїх дітей, та те що програми допомоги молодим людя м, які
можуть бути потенційними батьками ще до кінця не розроблені у нашому законодавстві.
Отож, з поняттям батьківства часто пов’язують готовність до цього важливого
кроку.
Овчарова Р. розглядає готовність як процес, який включає два моменти:
 Оцінка власної готовності стати батьком або матір’ю, тобто готовність раз і
назавжди прийняти на себе відповідальність за життя і благополуччя іншої людини –
дитини;
 Оцінка готовності свого партнера в шлюбі. З погляду деяких авторів, перехід від
шлюбних відносин до сім’ї є вищим ступенем довіри своєму чоловікові [4, с. 226].
Таким чином, шляхом теоретичного розслідування та аналізу на тему
усвідомленого батьківства молоді як основи гармонійного розвитку дитини у сім’ї, ми
можемо зробити висновок про те що з точки зору наукових праць вчених – досліджень у
цій сфери достатньо, але на великий жаль залишаються недостатньо розроблені програми
що до просвіти молоді яка вирішила створити сім’ю, і молодих сімей, які очікують на
дитину, різними інституціями, не зважаючи на те, що шляхи вже розроблені. Основними
правилами для народження дитини та її гармонійного розвитку мають бути: бажаність,
народження дитини в любові між батьками, тобто від коханої людини і лише тоді коли
твердо стоїш на ногах, адже сім’я – це те саме місце де народжується маленьке життя, та
ніколи не згасає полум’я любові один до одного!
1. Видання Стайлер, Цитати Фаїни Раневської. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://styler.rbc.ua/ukr/zvyozdy/tsitaty-fainy-ranevskoy-poluchit-priznanie-1448744078.html
2. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації: навч.-метод. комплекс / автор.упоряд.: О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва та інш. – К.: Фенікс, 2007. – 528 с.
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3. Кравець В. П. Ґендерна педагогіка: навчальний посібник / В. П. Кравець. – Тернопіль: Джура,
2003. – 416 с.
4. Овчарова Р. В. Психологічний супровід батьківства / Р. В. Овчарова. – М.: Изд-во Ін-ту
психотерапії, 2003. – 319 с.
5. Копанчук О. Є, Батьківство та Материнство. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.advokatkopanchuk.com/2016/03/03/batkivstvo-ta-materinstvo/
6. Сьюзен Свен, Брайан Лемб Авраам Лінкольн: Великі американські історії нашого шістнадцятого
президента / С. Свен. – PublicAffairs, 2008 – 304 с.
7. Темплар Р. Правила батьківства / Р. Темплар. – М.: Альпіна Нон-фікшн, 2012. – 273 с.

ПАКУВАННЯ ТОВАРІВ
ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Марія Василевська
студентка І курсу факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – Метіль Т.К.
Упаковка не тільки забезпечує безпеку товару, але й також є обличчям товару. Чим більше
вона буде привабливою та презентабельною, тим більше хочеться її придбати. Як показує
практика, частіше при покупці споживач звертає увагу саме на той товар, упаковка котрого
більше привернула його увагу. Через це, в більшості випадків він купує саме упаковку, а не
товар.
На сьогоднішній день, щоб підвищити свою конкурентоздатність, виробники акцентують
свою увагу на упаковці, бо вона являє собою дуже сильний і дієвий засіб впливу на вибір
покупців. Доволі часто бувають випадки, що через її поганий вигляд попит на товар буде різко
падати, а продажі – зменшуватися. Тому кожний виробник обов’язково повинен приділяти
велику увагу оформленню своїх виробів.
Проблемам упаковки присвятили свої роботи провідні вітчизняні та зарубіжні науковці і
спеціалісти: В. В. Апопій, Б. Бейтс, Р. Блэкуэлл, А. М. Виноградська, Я. А. Гончарук,
І. Н. Зубкова, О. П. Крапко, М. Леві, В. К. Міканова, П. Мініард, Э. Райс, Дж. Траут, Т. Хайн,
Д. Энджел та інші, але питання організації операцій щодо упаковки, на нашу думку, ще
потребують доопрацювання.
Отже, на сучасному ринку існує потреба більш глибшого та ретельного розгляду поняття
«упаковка», її значення для просування товару на ринок, і розробка рекомендацій по її
вдосконалення.
Для рішення питання, якою повинна бути упаковка, щоб у покупців не виникало
відторгнення, а навпаки, з’явився інтерес до даного товару, вона повинна обов’язково
виконувати та включати в себе такі признаки, як:
1. Функціональність. Незважаючи на зовнішній вигляд, упаковка мусить відповідати
заданим стандартам та виконувати свої первинні функції, такі як:
- захисна (запобігання ушкоджень та зберігання товару);
- локалізаційна (формування раціональних за масою і обсягом одиниць товару);
- забезпечення зручності при використанні продуктів та їх транспортування;
- комунікаційна (інформування покупців о товарі, обов’язково з датою виготовлення,
строками використання, інформацією про виробника тощо).
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Бо якщо упаковка буде незручною, або на ній не буде інформації про товар, то її дизайн не
відіграє ключової ролі.
2. Види упаковки. Упаковка буває зовнішньою і внутрішньою. Внутрішня упаковка
необхідна не тільки для збереження товару, а також для запобігання ушкоджень під час
транспортування. Людина, яка придбала продукт, хоче бачити його добре упакованим та
зручним для використання. І чим якісніше це зроблено – тим краще. Можна сказати, що це
свого роду підтримка престижу компанії у своїх власних клієнтів, щоб вони не пішли до
конкурентів [1, с. 125].
3. Колір. Всім без винятку рекламодавцям відомо, що кольори впливають на підсвідомість
людей, що кожний колір породжує певну психологічну реакцію (позитивну або негативну).
Наприклад:
- білий символізує чистоту і легкість;
- чорний викликає асоціації з силою, надійністю, контролем над ситуацією, а також
дорожнечею;
- червонийколір збуджує;
- жовтий символізує радість;
- зелений – це зростання і гармонія, крім того у багатьох людей зелений колір викликає
асоціацію з екологічно чистими продуктами.
Колір може інформувати споживача про те, що знаходиться в упаковці товару або ж впливати
на його сприйняття якості, цінності або ж чистоти. Таким чином, використовування для
оформлення упаковки кольору – це важливий засіб маркетингових комунікацій/
4. Простота. Знаєте, що відрізняє добру упаковку від поганої? Дизайн поганої завжди
гранично складний і перевантажений, а доброї, навпаки, – дуже простий. Бо при простому, не
перевантаженому дизайні людина відразу бачить те, що купує.
5. Ребрендинг. Ця маркетингова стратегія потрібна для упаковки, тому що людині поступово
все приїдається і хочеться спробувати чогось нового. Для брендових товарів, які постійно
знаходяться у людей на слуху, дуже важливо раз в 3-4 роки робити ребрендінг упаковки. Це
дозволить споживачам по-новому поглянути на старий продукт [2].
Небезпека ребрендингу полягає в тому, що новий дизайн може просто не сподобатися вашим
покупцям. В такому випадку не варто йти навпростець, намагаючись довести, що нове – краще
старого. Краще погодитися зі своїми споживачами і повернути все як було
Окрім вищевказаного упаковка повинна відповідати певним вимогам:
1. Єдність образу – поєднує вид продукту, назву, відмінні характеристики, образотворчої
елементи на упаковці, рішення про колір і символіку.
2. Відповідність упаковки якості товару. Дуже ефективна упаковка не підтверджена
відповідною якістю, може відлякувати покупця.
3. Достовірність. Важливо в образотворчому ряді використовувати саме ті продукти, які
дійсно входять до складу товару.
4. Клієнтоорієнтованість. Особливості якості і стилю упаковки визначають споживачі товару.
Наприклад: гама і символіка товарів для дітей відрізняється від товарів для дорослих.
Для того, щоб краще пізнати, як слід пакувати товари, розглянемо засоби, що
використовують відомі бренди:
1. Starbucks. Логотип компанії – зелений медальйон із зображенням русалки – важко з чимось
переплутати. Керівництво Starbucks робить все, щоб їх бренд асоціювався у людей з сімейною
атмосферою. Так, наприклад, на Різдво стандартні стаканчики замінюються святковими версіями з
оригінальним малюнком [3].
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2. Coca-Cola. Спочатку популярний у всьому світі газований напій продавалася у вузькій
скляній пляшці, однак сьогодні споживачам добре знайомі і інші варіанти упаковки. Орієнтуючись
на людей, що піклуються про навколишнє середовище, компанія випустила пляшку з етикеткою із
матеріалів рослинного походження. Coca-Cola також пропонує пляшки з зображенням кубика
льоду, що з’являється при досягненні певної температури, а також персоналізовані пляшки з
різними іменами, що перетворюють похід за покупками в гру.
3. Finish. Виробник побутової хімії зумів збільшити обсяг продажів на 21%, перейшовши на
більш зручну і гнучку упаковку, яка до того ж вимагає менше сировини для виробництва.
4. Cadbury. Британський виробник кондитерських виробів зумів освіжити дизайн упаковки
своїх продуктів, зробивши її зовнішній вигляд менш суворим.
5. Absolut. Шведський виробник горілки активно співпрацює з представниками сучасного
мистецтва. Результати такої взаємодії демонструються на виставках по всьому світу, що допомагає
компанії просувати свою продукцію.
6. Xura. Компанія Xura, що спеціалізується на виробництві засобів для догляду за шкірою, не
стала придумувати велосипед. Дизайн її упаковки гранично простий: розміщений на чорному фоні
логотип компанії доповнюється мінімальною кількістю тексту.
7. Birchbox. Одна з найбільших фірм, що пропонують зразки продуктів для краси і здоров’я –
Birchbox – активно просуває свою продукцію за допомогою соціальних медіа. Виявивши, що їх
упаковка часто пошкоджується по дорозі до клієнта, в Birchbox вирішили додати всередину бокс з
назвою компанії. В результаті, багато користувачів соціальних мереж стали ділитися фотографіями
упаковки, що дісталася до них в первозданному вигляді [3].
Отже, для досягнення високих продажів, потрібно щоб упаковка була привабливою в очах
покупців, бо це є першим шляхом до їх вибору того чи іншого товару. Для досягнення цієї мети
можуть допомогти такі рекомендації:
- по-перше, вказана на ній інформація має бути доступною та легкою для читання, бо
зручність прочитання при оцінці макета повинна бути кращою та вищою оригінальності
композиції;
- по-друге, зображення на упаковці повинні представляти собою композицію з різних
елементів, щоб кожному при першому погляді на упаковку було зрозуміло, що це за продукт, але,
при цьому не обманюйте очікування покупця, присутнє зображення самого продукту або його
частини не повинні виглядати прикрашеними.
- по-третє, використовувати правильні контрастні кольори.
Таким чином, у висновку можна сказати, що упаковка грає важливу роль для товарної
політики кожного підприємства, бо вона дозволяє більш ефективно просувати свій товар на ринок.
Добре оформлена упаковка здатна впливати на вибір покупця, що призводить до підвищення
продажів вашого товару і перевагу перед конкурентами. Для цього вона повинна бути
функціональною, здатною зберігати якість товару, приємною за виглядом та зручною для
використання. Тому правильно розроблена упаковка – це перший шаг до успіху фірми на
сучасному ринку.
1. Бєлявцев М. І. Маркетинг: навчальний посібник / М. І. Бєлявцев, Л. М. Іваненко. – К. : Центр
навчальної літератури, 2005. – 328 с.
2. Как упаковка товара может быть инструментом маркетинга. – [Електронний ресурс]. – Режим
для вступу: https://www.imagecms.net/blog/internet-marketing/upakovka-tovara-instrument-marketinga
3. Как упаковка товара влияет на продажи? – [Електронний ресурс]. – Режим для вступу:
https://lpgenerator.ru/blog/2015/02/10/kak-upakovka-tovara-vliyaet-na-prodazhi
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ
ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА

Вікторія Вельчева
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Граматик Н.В.
У Концепції Нової української школи наголошується на необхідності приділяти пильну
увагу розвитку інтересу дітей до вивчення світу природи, реалізуючи на уроках «Я досліджую
світ» ефективні методи організації пізнавальної діяльності молодших школярів. У зв’язку з цим,
на наш погляд, найбільш ефективні методи, які будуть сприяти формуванню в учнів глибоких
природничих знань, розвитку пошукової активності і творчих здібностей є метод моделювання
та проектної діяльності.
Слід зазначити, що в умовах трансформації сучасного суспільства зростає потреба в
активних людях, здатних до самостійності в процесі придбання нових знань протягом усього
життя. Таким чином, проблема формування дослідницьких умінь в учнів школи першого
ступеня обумовлюється соціальним замовленням суспільства на творчу, самостійну
особистість.
Проблемі вивчення дослідницьких умінь молодших школярів присвячено сьогодні
досить багато досліджень, їх аналіз свідчить про можливість успішного навчання елементам
дослідницьких умінь вже на початковому етапі шкільної освіти.
Так, багатоаспектність навчально-дослідницької діяльності учнів відображена в працях
як вітчизняних (В. Андреєва, Ю. Бабанський, С. Величко, С. Гончаренко, О. Ляшенко,
О. Савченко, С. Сисоєва, О. Пєхота, П. Підкасистий, О. Пометун, А. Усова) так і зарубіжних
(Берлайн Д., Хатт К., Клар Д., Шаубле JI. і Глейзер Р., Хеллер К. та інші) науковців.
Різні підходи до вирішення проблеми дослідницької діяльності молодших школярів
представлені в психолого-педагогічній літературі. На значимості творчої дослідницької
діяльності в школі зауважували В. Андрєєв, І. Зимня, В. Литовченко, О. Матюшкін.
Психологічні основи організації дослідницької діяльності дітей різного віку були розкриті в
наукових працях Л. Божовича, Л. Виготського, Д. Єльконіна, Л. Занкова, А. Леонтовича,
О. Мітрош, А. Поддьякова, А. Савенкова, Н. Семенова.
Витоки підходів до вирішення цієї проблеми можна побачити в працях педагогів
класиків (В. Вахтеров, А. Герд, Я. Коменський, А. Макаренко, М. Скаткин, В. Сухомлинський,
К. Ушинський, К. Ягодовский).
У фундаментальних працях таких учених, як Т. Байбара, Н. Бібік, В. Бондар, Н. Голуб,
В. Давидов, Н. Ничкало, В. Паламарчук досліджувалася проблема організації та здійснення
науково-дослідницької діяльності з молодшими школярами у процесі вивчення
природознавства. Спираючись на зазначені наукові праці, ми підтримуємо думку науковців, що
основною метою природничої освіти в школі першого ступеня є формування природознавчої
компетентності учнів шляхом оволодіння елементарними дослідницькими вміннями.
Таким чином, ретроспективний аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури
дає нам підстави стверджувати, що вивчення курсу початкової ланки «Я досліджую світ» має
важливе пропедевтичне значення в освоєнні учнями дисциплін природничо-наукового циклу.
Ефективність процесу опанування світу природи складається не лише в наявності природничих
знань, а й в організації самостійного їх набуття та практичного застосування знань.
Мета статті – теоретично обґрунтувати особливості формування дослідницьких умінь
молодших школярів у процесі вивчення курсу «Я досліджую світ».
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Загальновідомо, що одним із методів активізації пізнавальної діяльності молодших
школярів є залучення їх у дослідницьку діяльність. Процес формування дослідницьких умінь в
учнів початкових класів потребує створення певної системи, яка б сприяла створенню
дослідницького середовища, спрямованого на розвиток наукового світогляду дитини.
У сучасній теорії поняття «дослідницькі вміння» трактують по-різному. Так, на думку
В.І. Андрєєв дослідницькі вміння слід розуміти як спроможність застосовувати різноманітні
методи пізнання навколишньої дійсності [1, с.123].
Дослід як ефективний метод навчання і важливою умовою розвитку в учнів мотивації до
вивчення природи виступає в працях Г. Черненко.
Як зазначає визнаний дидакт початкової освіти О.Я. Савченко дослідницька діяльність
молодших школярів полягає у спеціально організованої пізнавальної діяльності, яка має
творчий характер [6].
У психологічному аспекті дослідницькі вміння трактуються як складне психічне
утворення яке лежить в основі готовності школяра до пізнавального пошуку й виникає в
результаті управління навчально-дослідницькою діяльністю учнів [4]. На думку вчених
С. Сєрова, Т. Гончаренко, Н. Недодатко, Н. Фоміна та інших за своєю сутністю дослідницька
діяльність молодших школярів передбачає активну пізнавальну позицію, пов’язану з
періодичним і тривалим внутрішнім пошуком, глибоко осмисленої і творчої переробкою
інформації наукового характеру, роботою розумових процесів і особистісними відкриттями.
Опираючись на фахову літературу (Т. Васютина, Г. Ващенко, І. Гавриш, М. Махмутов,
О. Ліннік та ін.) дає підстави стверджувати, що дослідницькі вміння мають складну ієрархічну
структуру до якої відносять наступні складові: елементарні вміння практичного характеру,
узагальнені експериментальні вміння та вміння проводити теоретичні дослідження.
У докторській дисертації Т.І. Мієр упорядковано види діяльності молодших школярів у
процесі природничої освіти в такій послідовності: пізнавальна діяльність – дослідницька
діяльність – навчальна діяльність – навчально-дослідницька діяльність [3, с. 12]. Науковець в
основі організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів визначає
педагогічну взаємодію, тобто взаємодію тих, хто навчає, з тими, хто навчається.
Так, в межах навчального курсу «Я досліджую світ» можна організовувати різноманітні
навчальні досліди, які реалізуються через наступні методи і способи діяльності: навчальна
дискусія, спостереження за планом, розповіді дітей і вчителя, міні-дослідження, екскурсії,
складання моделей і схем, доповіді, рольові ігри, експерименти.
Істотну роль в цьому процесі відіграє правильна організація дослідницької діяльності
молодших школярів.
Як зазначає Н.Ю. Румянцева, організація досліду передбачає наявність таких основних
етапів як:
- постановка проблеми;
- вивчення теорії, присвяченій даній проблематиці;
- підбір методик дослідження;
- збір матеріалу, його аналіз і узагальнення;
- власні висновки [5, с. 97].
Оскільки в молодшому шкільному віці діти мають значний резерв розвитку, важливо їх
своєчасно виявити та розвивати. Виконанню цих важливих завдань педагогіки саме сприяє
дослідницька діяльність учнів. Крім того, в процесі виконання досліду молодший школяр
набуває ще й важливих соціальних навичок як, уміння працювати в групі, приймати рішення,
брати відповідальність за результати досліду.
66

Пріоритетні напрями європейського наукового простору.
Збірник студентських наукових праць. – Вип. 8

В сучасній практиці початкової школи широко використовують різні підходи
застосування дослідницької діяльності учнів у процесі здійснення природничої освіти. До
найбільш вживаних відносять пошуково-дослідницьку, експериментально-дослідницьку,
міждисциплінарну, а також проектну, технічну, творчу та інші, які здійснюють у навчальний та
позанавчальний час.
Дослідницьке мислення у дітей формується завдяки систематичному вирішенню
проблемних завдань, встановленню причинно-наслідкових зв’язків. Тому природознавча освіта
молодших школярів у контексті дослідницького пошуку набирає величезної ваги.
Уроки навколишнього світу в початковій школі, в силу своєї інтегрованості, дозволяють
використання різноманітних дослідів щодо вивчення компонентів живої та неживої природи,
властивостей об’єктів, причини виникнення явищ природи, наслідків антропогенного впливу
людини на довкілля.
Зазначимо, що будь-який експеримент передбачає проведення будь-яких практичних дій
пов’язаних із порівнянням предметів і об’єктів природи під час яких, учні проявляють уміння
висловлювати судження, робити висновки. Також, потрібно відзначити варіативність форм
роботи дослідницького навчання. Це може бути як індивідуальна робота, яка спрямована на
формування особистісних універсальних навчальних дій, так і групова, коли формуються
комунікативні навички учнів.
Не менш важливим у дослідницькій діяльності є створення сприятливих умов здійснення
навчальної діяльності учнів, які сприяють самореалізації молодших школярів. Ураховуючи
вікові особливості учнів, можна поєднувати обидві форми роботи. Крім того, навчання
дослідним вмінням має здійснюватися на доступному для дитячого сприйняття рівні, бути
посильним, цікавим і корисним.
Практичний досвід організації та наукові доробки науковців щодо проблеми
дослідницької діяльності в початковій ланці загальної освіти, зокрема при вивчення
природознавства, виокремлюють ряд педагогічних умов за яких навчальна діяльність буде
ефективною:
- забезпечення принципу наступності в проведенні дослідів і спостережень за
природою в дошкільних навчальних закладах та в початковій школі;
- цілеспрямованого навчання учнів дослідницької діяльності;
- урахування вікових та індивідуально-психологічних особливостей молодших
школярів;
- оптимального поєднання репродуктивного та творчого підходів в організації
дослідів;
- дослідницька діяльність має бути різноманітною;
- тематика дослідів повинна мати практичну спрямованість [7].
Як відзначають вчителі практики серед важливих педагогічних умов, що забезпечують
формування в учнів дослідницьких умінь необхідно віднести створення в навчальному
середовищі ситуації успіху. Безсумнівним є те, що сучасний процес навчання проходить в
умовах підвищеної конкуренції, тому дослідницька діяльність як не можна краще підходить для
всебічного розвитку особистості молодшого школяра.
На основі вищевикладеного можна стверджувати, що елементи дослідницької діяльності
на уроках «Я досліджую світ» є одним з найважливіших способів отримання дитиною уявлення
про навколишній світ.
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Отже, включення молодших школярів у процес практичного пізнання природи
сприятиме розвитку не лише природничих уявлень і понять, а також їх емоційної сфери,
набуття практичного досвіду, а також підвищити ефективність пізнавальної діяльності учнів.
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Ірина Верніченко
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Іванова Д.Г.
Процеси реформування та модернізації освіти ставлять перед загальноосвітнім закладом
певні задачі, серед яких є питання пошуку таких форм та методів роботи з дітьми, які б суттєво
підвищили якість загальноосвітньої підготовки дітей, сприяли б збереженню здоров’я,
формували адекватну життєву позицію учнів, орієнтували б їх на особистісне самовизначення,
сприяли б вибору ідеалів та життєвої мети.
У всьому світі існує надзвичайна проблема – взаємовідносини статей. Це обумовлено
кардинальними змінами, які відбуваються в різних сферах суспільства, що супроводжується
втратою ціннісного відношення до чоловіка та жінки, все більш частішими проявами агресії
замість кохання, підміно сили – грубістю та хамством, скромності – безсоромністю та
розпустою. Прогрес вносить свої корективи в відносини між чоловіком та жінкою, в погляди на
сім’ю, в виховання дітей. Стираючи при цьому межі між чоловіком та жінкою. Пізній шлюб,
недостатня увага до дітей, важкі взаємовідносини залишають свій відбиток [3].
Увага вітчизняних вчених таких як Д.В.Колесов, Я.Л. Коломинський, І.С. Кон та інших
до проблеми статево рольової соціалізації дівчат та хлопців була звернута у кінці минулого
століття. До цього часу вітчизняна наука, як відмітив І.С. Кон, була «безстатевою»: вивчався
психічний розвиток дитини, особистості без врахування статевої приналежності.
В останній час гендерна проблематика все активніше стала заявляти про себе в різних
галузях наукових знань – психології, медицині, соціології, педагогіці та інших. Дана проблема
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знайшлі відображення в працях С.Р. Пантелєєва, І.С. Кона, Л.Е. Семенової, Л.В. Попової та
інших [4].
Ідея впровадження гендерного підходу в освітній процес заклечається в вивченні
специфіки
всіх факторів навчально-виховного процесу на розвиток дітей. Факторами
освітнього процесу в цьому випадку виступають: методи навчання, зміст та організація
шкільного життя, педагогічна комунікація, набір дисциплін.
Процес навчання учнів з використанням гендерного підходу передбачає гендерну
соціалізацію, пов’язану з пошуком ідентичності учнів. Гендерна соціалізація здійснюється
через трансляцію уявлень, що сформувалися в культурі, про те як слід поводити себе хлопчику
та дівчинці.
Школа - це соціальний інститут, що виконує функції передачі фундаментальної системи
цінностей, норм з покоління в покоління. Створення гендерно-чутливої освіти – це необхідність
інституту соціалізації, саме тому так важливо впроваджувати гендерні знання, виховувати
вміння, розвивати здібності, які стимулювали би до самореалізації та творчості [2].
Гендерна педагогіка – вивчає особливості гендерної соціалізації, навчання та виховання.
Основними задачами є: розробка теоретичних основ, концепції гендерного навчання, розробка
програм та технологій виховання та навчання з урахуванням гендерних відмінностей учнів.
Метою гендерно-освітніх технологій – розширити соціокультурне середовище особистості,
виховання громадян х толерантними орієнтаціями, дотримання гендерних переваг у взаємодії.
Початкова освіта, як частина загальної середньої освіти направлена на повний розвиток
молодших школярів і повноцінне оволодіння ними всіма компонентами навчальної діяльності.
Гендерний аналіз стандартів початкової освіти дозволяє інтеграцію гендерного підходу в
освітню практику з метою дотримання принципів гендерної рівності.
Вчені підкреслюють, що початкова школа – це «останній шанс» вольової корекції
психічного розвитку та нарощування потенціалу дитини, коли йому можливо допомогти
реалізувати особисті досягнення, розвиваючи творчі здібності дитини.
Враховуючи досвід практичного застосування гендерного підходу в початковій школі,
саме першому вчителю доведеться бути «повноцінно функціонуючим» організатором, творцем
розвиваючої середи для відкриття унікального «Я» кожної дитини, незалежно від його статі.
Спільна діяльність та спілкування педагога з дитиною – це середовище, в якому розвивається
творчість, креативність, як дитини, так і самого вчителя.
Створення освітнього середовища в початковій школі як цілісної системи позашкільної
діяльності, тріади «батьки – учні – учителя», впровадження інтерактивних навчально-виховних
технологій, які відповідають принципам гендерної рівності є необхідною умовою розвитку
життєтворчості у дівчат та хлопців. [4]
Таким чином, хлопець та дівчинка, на підставі гендерних відмінностей, переступивши
поріг навчального закладу, почавши спілкуватися, задовольняють свої інтереси та гендерні
особливості, які формуються. Формування гендерної культури в цьому випадку має
здійснюватися у взаємозв’язку з усіма іншими напрямами навчально-виховної роботи. Єдиний
підхід потребується зі сторони батьків та вчителів.
Орієнтовний зразок інтегрованого заняття в 1 класі
«Такі ми різні: хлопчики та дівчатка!»
Мета:

Ознайомити дітей з основними характеристиками чоловічої і жіночої статі,
пояснити поняття «стать»;
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Провести бесіду про відмінні особливості чоловічої та жіночої поведінки,
зовнішнього вигляду, соціальних ролей, стимулюючи мовленнєву активність дітей;

Продовжувати виховувати усвідомлення дітьми своєї статево рольової
приналежності;

Виховувати в дітях довірливі відносини між особами різної статі, вміння долати
конфліктні ситуації;

Розвивати в дитині відчуття гордості за належність до певної статі.
Хід заняття:
Частина перша.
- Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про світ людей. Ви всі знаєте, що люди діляться
так би мовити на дві половини – на чоловіків та жінок або хлопчиків та дівчаток. Кожна з цих
груп людей називається стать. Чоловіча стать та жіноча стать. У нас в класі є і хлопчики, і
дівчатка. У вас багато спільного: виходите до одного класу, граєтесь, займаєтесь, навчаєтесь,
їсте… Але в цей же час ви такі різні: у вас різний одяг, різні зачіски, різні улюблені ігри та
іграшки, різні малюнки та навіть різні голоси у хлопців та дівчат. Саме про це ми сьогодні з
вами і поговоримо.
- Почнемо ми говорити про жіночу стать. Хто з вас у класі є представником жіночої
статі? Правильно, це наші дівчатка.
- Скажіть будь-ласка, хлопці, як ви гадаєте, чому жіночу стать називають прекрасною?
(Індивідуальні відповіді дітей). Правильно, подивіться які гарні дівчатка у нашому класі.
Давайте запитаємо у наших, як вони гадають, якою повинна бути справжня дівчинка?
Допоміжні питання:

Який одяг у дівчаток?

Які зачіски?

У що полюбляють гратися дівчатка?

Які якості характеру більше підходять для дівчат?

Які кольори в одязі та малюнках подобаються більше дівчатам?
(До відповідей можуть долучатися й хлопці, які хочуть сказати про дівчат)
- Ось скільки всього цікавого ми дізналися про дівчат! А зараз давайте поговоримо про
нашу сильну стать – про хлопці.

Чим відрізняються хлопці від дівчаток? (Індивідуальні відповіді дітей)

Який одяг та взуття у хлопців?

Чи носять хлопці прикраси такі самі як у дівчат?

Які ігри полюбляють наші хлопці?

Що більш всього полюбляють малювати хлопці? Які кольори при цьому
використовують?

А тепер дівчата нехай скажуть нам, які якості характеру підходять для хлопців?
(відповіді дівчаток)
- Ми з вами дізналися багато чого цікавого один про одного: що дівчата мрійливі,
турботливі, полюбляють рожеві, жовті, червоні кольори, полюбляють різні прикраси, їм
подобаються грати з м’якими іграшками, ляльками у лікарню, перукарню, вони часто малюють
квіти, принцес та метеликів….
- А хлопці в нас сміливі та спритні, завжди прийдуть на допомогу другові, захистять, в
одязі та малювання полюбляють сині, зелені, коричневі кольори, ігри в них рухливі, голосні, а
улюблені іграшки – машинки, пістолети та конструктор, малюють наші хлопці частіше космос,
ракети, машини. (Діти доповнюють висновки та коментують.)
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- Ми з вами, діти, зробили висновок, що дівчатка і хлопці різні: і в зовнішності, і в
звичках, і в іграх. Але в той же час ви дуже часто граєте разом в одні й тіж самі ігри. Чи було би
вам цікаво один без одного? (відповіді дітей)
- Тож, виходить, що іноді дівчаткам також цікаво погратися з машинками,
сконструювати щось. А хлопці приходять до дівчат у перукарню та лікарню. Отже, діти різної
статі, з різними звичками та інтересами все одно дружать та грають разом. Хлопці захищають
дівчаток, а дівчатка вчать хлопців бути м’якішими та добрішими.
Частина друга.
- А зараз, дітки, я пропоную вам зробити цікаві та гарні капелюшки, які знадобляться
вам для ваших ігор. Давайте сядемо за парти і подивимося, що в нас там лежить.
- У вас на партах є заготовки – капелюшки, всі вони різного кольору. Виберіть той
капелюшок, який вам сподобався. Його ви будете прикрашати. Також перед вами лежать
прикраси. Це гарні паперові метелики, бусини, пір’ячко, квіточки, сердечка, машинки, ракети,
літаки, ягоди. За допомогою пензлика та клею ви зможете прикрасити свій капелюшок так, як
ви забажаєте. Але це потрібно робити обережно, клей беремо по трішки, а зайвий промокніть
серветкою.
Коли капелюшки готові, діти одягають їх та розглядають один одного, як гарно в них
вийшло. Після цього видять на середину класу у своїх капелюшках дівчатка в одну сторону, а
хлопці – в іншу.
- Діти, у вас все вийшло дуже гарно. Давайте подивимося зараз, що вибрали для
прикрашання хлопці, а що дівчата. (Коментарі дітей)
- Тож, хлопці в основному вибрали капелюшки зеленого, блакитного та синього кольорів
і прикрасили їх машинками, літаками, пір’ям. А дівчатка мають жовті, червоні, рожеві
капелюшки із метеликами, бусинами та квіточками. Ви всі різні, тож, і капелюшки у вас
вийшли різними. Але я гадаю, що в цих капелюшках вам будете весело гратися разом.
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СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ ПРАЦІВНИКІВ
ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Марія Винограденко
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Терещук Р.К.
Кожне емпіричне дослідження передбачає аналіз теоретичних підходів до тієї чи іншої
психологічної проблеми. Тому доречним є дати визначення поняттю конфлікт. Багато вчених
працювало над феноменом конфлікту, але до нині не існує загальноприйнятого визначення
цього поняття. Назва цього явища походить від лат. слова сonflictus – суперечка. З наукової
точки зору конфлікт – це неприйняття поглядів однієї людини іншою з вирішення конкретного
питання чи ситуації [1]. Відомі математики Дж. Ф. Нейман і О. Моргенштерн дають таке
визначення даному поняттю: « конфлікт – це співпраця двох людей, що мають несумісні цілі і
способи їх досягнення» [2]. Великий психологічній словник трактує поняття конфлікту як
«широкий термін, активно поширений в психології, філософії, соціології, та повсякденному
житті суспільства, активна суперечка, двох або більше осіб за для задоволення своїх інтересів,
досягнення свої цілей, поглядів і позицій з вирішення спірного питання» [3].
Конфлікт відігравав і відіграє важливу роль в житті суспільства і в життєдіяльності
організації. Ю. А. Ципкін вважає, що організація – це люди, спільна діяльність яких
координується для досягнення загальної мети або цілей; складова частина управлінської
діяльності, що представляє собою складний процес, де відбувається об'єднання праці, яка
виконується індивідами або групами людей, наділених якостями, необхідними для його
виконання, що забезпечуються найкращі канали ефективного, систематичного, позитивного і
скоординованого застосування знань працівників; процес розподілу роботи серед
співробітників або груп співробітників і координація їх діяльності [4].
Конфлікти не бажані в організації, але без них не відбуватиметься її розвиток. Основну
частину будь – якій організації складають люди, тобто колектив, і без їх функціонування
організації неможливо. Трудовий колектив – офіційна спільність людей, яких об'єднує спільна
діяльність і досягнення певної спільної мети. Між членами колективу часто виникають
суперечки, з будь – яких організаційних питань. Дані суперечки можуть позитивно вплинути на
подальший розвиток роботи організації за умови, що обидві сторони конфлікту зуміють
вирішити конфліктну ситуацію за допомогою переговорів, а якщо ж ні, то конфліктна ситуація
буде лише загострюватися – це пагубне відобразиться на діяльності організації.
Конфлікт в організації – це неузгодженість поглядів учасників колективу, що в
подальшому призводить до спроб його вирішити за допомогою емоційних відносин в рамках
організації або між організаційному просторі [5]. Розвиток конфлікту в організації проходить в
декілька етапів: виникнення конфліктної ситуації; перехід від нормальної поведінки до
конфліктної; вирішення конфлікту [6].
На першої стадії формуються передумови і відбувається подальше загострення
конфлікту в організації. Друга – це розвиток конфлікту. Наступна стадія характеризується
упорядкуванням і руйнуванням причин конфлікту. Конфлікт не виникає не звідки, причин його
виникнення існує безліч і вони накопичуються протягом довгого часу. Розвиток людини не
можливий без вирішення і подолання своїх внутрішніх суперечностей. Вихідних моментів,
який породжує той чи інший конфлікт існує,три: самі люди, що становить персонал організації,
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як окремі особи, групи та колектив в цілому [7]. Виходячи із цього в психології виділяють 4
типи конфліктних осіб: - демонстративний; - ригідний; - педант; - безконфліктний [8].
Залежно від типу конфліктності, людина обирає стратегію поведінки в конфлікті. Під
комунікативною стратегією розуміють певний спосіб поведінки в конкретній ситуації, який
дозволяє вирішити конфлікт [9].
Американськими психологами К. Томасом і Р. Кіллменом було виділено декілька
способів вирішення конфлікту: ухилення; пристосування; суперництво; компроміс;
співробітництво. Стиль поведінки у конфлікті визначається мірою того, на скільки кожна із
сторін хоче задовольнити свої потреби, також пояснюється індивідуально-особистісними
особливостями людини.
Для того, щоб визначити, які стратегії поведінки використовують співробітники
дошкільного закладу в конфліктних ситуаціях, нами була використана діагностична методика
К. Томаса «Стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях» Методика містить тридцять пар
суджень про поведінку людини в конфлікті, в кожній з яких випробуваному слід обрати те
судження, яке найбільш типове для нього під час протікання конфлікту. В результаті обробки
даних по ключу з᾽ясовується кількість балів по кожній шкалі, що дає уявлення про вираження
у випробовуваних тенденції до прояву відповідних форм поведінки в конфліктній ситуації.
Дана методика була нами проведена в закладі дошкільної освіти «Сонечко» с. Нерушай. В
дослідженні взяв участь колектив дитячого закладу, який складається з 12 осіб (завідувач
дитячого садка, двоє вихователів, помічник вихователя, музикальний керівник, медсестра,
прачка, повар, прибиральниця, завідувач господарської частини, кочегар, охоронець). Отримані
результати діагностики занесені до таблиці 1.
Таблиця 1.
Стратегії поведінки в конфлікті піддослідних
Кількість піддослідних обравши
стратегію в першу чергу
Стратегії поведінки
Кількість
Відсотки (%)
Суперництво
2
16,7
Співпраця
1
8,3
Компроміс
2
16,7
Уникнення
2
16,7
Пристосування
5
41,6
Всього
12
100
Дані, відображені в таблиці дають підстави свідчити про те, що найбільш піддослідних
(41,6 %) в конфліктних ситуаціях використовують стратегію пристосування. Її суть в тому, що
одна із сторін конфліктної ситуації, жертвує власними інтересами, на користь іншого учасника
конфліктної ситуації. Інша частина досліджуваних, а саме 16,7 %, обирають стратегію
суперництво, яка полягає в прагненні домогтися своїх інтересів будь – якою ціною, навіть
нашкодивши при цьому іншій людині. Стратегію компроміс обирають також 16,7 %
респондентів. Ця стратегія дозволяє вирішити конфлікт за допомогою угоди на основі взаємних
поступок, варіанту, що знімає виникле протиріччя не зачіпаючи інтереси обох учасників
конфлікту. Уникнення, як головну стратегію поведінки в конфліктних ситуаціях обрали також
16,7 % піддослідних. Уникнення характеризується, відсутністю прагнення до кооперації і
відсутністю тенденції до досягнення власних цілей. Найбільш продуктивною стратегією
поведінки в конфліктних ситуаціях вважається співпраця. Вона дозволяє людині, знайти
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альтернативне рішення спірного питання, яке повною мірою задовольняє, інтереси обох сторін
конфлікту. Але в даної виборці досліджуваних співпрацю, як головну стратегією поведінки в
конфліктних ситуаціях, обрали лише 8,3 % респондентів.
Зазначені результати показують яку стратегію піддослідні обирають як головну. В той
же час людина, в залежності від конфліктної ситуації, іноді може використовувати і інші
стратегії. В таблиці 2 вказано як часто використовується та чи інша стратегія поведінки в
конфліктних ситуаціях досліджуваними нашої виборці. За частотою використання кожна
стратегія отримала свій ранг: від 1 до 5.
Таблиця 2.
Частота використання стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях
Стратегії поведінки в
Частота використання
Ранг стратегії
конфліктних ситуаціях
стратегії піддослідними
Суперництво
62
5
Співпраця
65
4
Компроміс
76
1
Уникнення
69
3
Пристосування
74
2
З таблиці бачимо, що за частотою використання перше місце займає стратегія компроміс.
За нею слідують стратегії: пристосування (2 ранг), уникнення (3 ранг), співпраця (4 ранг) і
суперництво (5 ранг).
Таким чином, ми установили, що в виборці досліджуваних, які являються робітниками
однієї організації – дошкільний навчальний заклад – найбільш доцільною в конфліктних
ситуаціях вважається стратегія компроміс, а найменш результативною – стратегія суперництво.
На жаль, така продуктивна стратегія як співпраця також вважається досліджуваними
недоцільною і використовується ними достатньо рідко. Ця стратегія отримала лише 4 ранг.
Важно також зазначити, що досліджувані даної організації в конфліктних ситуаціях частіше
прибігають до такої стратегії, як пристосування, яка вважається менш результативною з
психологічної точки зору.
1. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов – М.:
ЮНИТИ, 1999. – 577 с.
2. Нейман Дж.Фон, Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение / Дж. Фон Нейман,
О. Моргенштерн пер. с англ. – М.: Наука, 1970. – 708 с.
3. Мещерякова Б. Г., Зинченко В. П. Большой психологический словарь / Б. Г. Мерещакова. – М.:
Прайм – Еврознак, 2003 – 632 с.
4. Цыпкин Ю. А. Словарь практических терминов по менеджменту / Ю. А. Ципкин. – Москва:
ЮНИТИ, 2001. – 439 с.
5. Никифорова Г. С., Психология менеджмента: Учебник для вузов. – 2-е изд. доп. и перераб. / Г.
С. Никифорова – СПб.; Питер, 2004. – 639 с.
6. Кошелев А. Н., Иванникова Н. Н., Конфликты в организации: виды, назначение, способы
управления / А. Н. Кошелев, Н. Н. Иванникова. – М.: Альфа-Пресс, 2007. – 216 с.
7. Конфликтология :Учебник / Под ред. А. Я.Кибакова, 2-е изд., перераб.и доп. – М.: ИНФРА- М,
2006. – 302 с.
8. Практическая психология для преподавателей – М.: Информационно-издательский дом
«Филинь», 1997. – 328 с.
9. Муравьева О. И. Стратегии общения в структуре коммуникативной компетентности: Учебник /
О. И. Муравьева. – Томск: Том. гос. ун-т, 2003. – 118 с.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ УСПІШНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ
З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
Галина Волкан
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаільський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Баштовенко О.А.
На сучасному етапі, актуальність проблеми пов’язаної з соціальною реабілітацією дітей з
обмеженими можливостями здоров’я (ОМЗ) набуває надзвичайної важливості. Ці діти
утворюють особливу соціальну групу, яка формується на основі спільних інтересів, потреб. В
Україні статистика по дітях з ОМЗ невтішна – їх кількість за останні 30 років збільшилася в 13
разів. Так показник первинної інвалідності по країні дорівнює 24,5 [5] на десять тисяч дитячого
населення. На 2017 р. в Україні дітей з ОВЗ налічувалося 156 тисяч і з них тільки 1033 дитини
пішли в звичайні класи загальноосвітніх шкіл і 1400 дітей з ОМЗ – до спеціалізованих класів
корекційних шкіл [5]. Більшість дітей, які мають проблеми зі здоров’ям, виявляються
непідготовленими в інтеграцію в доросле життя і нездатними подолати труднощі, з якими вони
стикаються, стаючи дорослими. Хоча практика і дослідження говорять про те, що будь-яка
людина, що має дефект розвитку, при створенні спеціальних умов може стати повноцінною
особистістю, забезпечити себе матеріально, розвиватися духовно і бути корисним суспільству.
Саме тому спеціально створені педагогічні умови успішної соціальної реабілітації дітей з
обмеженими можливостями здатні полегшити процес соціалізації дітей з ОМЗ.
Метою нашої статті є аналіз впливу педагогічних умов на успішну соціальну
реабілітацію дітей з обмеженими можливостями.
В даний час соціальна реабілітація дітей з ОМЗ – одна з найбільш важливих і важких
завдань сучасних систем соціальної допомоги та соціального обслуговування. Ці діти
утворюють особливу соціально-демографічну групу, яку об’єднують загальні потреби,
реалізація яких дозволяє їм найбільш повно інтегруватися в суспільне життя. До категорії діти з
ОМЗ відносяться діти, які мають різні відхилення у психічному та (або) фізичному розвитку,
які обумовлюють порушення загального розвитку, що не дозволяють дітям вести повноцінне
життя [4].
А. Колупаєва вважає, що «основним показником, який визначає характеристику дітей з
обмеженими можливостями є дефект розвитку, так як саме від нього залежить подальша
практична діяльність індивідуума» [5, с. 280]. Залежно від характеру дефекту дитини-інваліда
виділяють наступні основні групи: нервово-психічні; онкологічні захворювання; захворювання
і ураження органів слуху; хірургічні захворювання, анатомічні дефекти і деформації;
ендокринні захворювання.
Всесвітня організація охорони здоров’я дану проблему аналізує наступним чином:
«Структурні порушення, які яскраво виражені або розпізнаються медичною діагностичною
апаратурою, можуть привести до втрати або недосконалості навичок, необхідних для деяких
видів діяльності, в результаті чого і формуються обмежені можливості» [2, с. 10]. Сукупність
цих факторів при відповідних умовах буде сприяти соціальній дезадаптації, неуспішній
соціалізації.
«Соціальна реабілітація – це комплекс заходів, спрямованих на відновлення людини у
втрачених правах, соціального статусу, здоров’я чи дієздатності» [1, с. 72]. Основною метою
процесу соціальної реабілітації є розвиток в людині схильності до самостійної життєдіяльності,
здатності до опору негативним впливам середовища, активізація його потенціалу по боротьбі з
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труднощами. Крім того, соціальна реабілітація повинна бути спрямована не тільки на дітей з
ОМЗ, але і на їх оточення, так як часто такі діти відчувають труднощі, тому що, люди, які
знаходяться поруч з ними не знають як себе вести, як поводитися в різних складних ситуаціях,
які нерідко виникають.
По відношенню до дітей з ОМЗ соціально-реабілітаційна діяльність розглядається як
активність фахівця, спрямована, з метою залучення та підготовки дитини з обмеженими
можливостями в повноцінне і продуктивне соціальне життя за допомогою спеціальним чином
організованого навчання, виховання і створення для цього оптимальних умов соціальної
реабілітації.
Виділяють такі основні види соціальної реабілітації: соціально-медична, соціальнопедагогічна, соціально-психологічна, професійна, трудова, соціально-середовищна реабілітація
[2]. Кожному виду соціальної реабілітації характерні функції, які вона виконує. Соціальномедична реабілітація полягає в надання допомоги по формуванню або відновленню у людини
навичок, які дозволять їй вести повноцінне життя, крім того, надання допомоги в організації
побуту і ведення домашнього господарства. Функції соціально-психологічної реабілітації – це
відновлення психологічного та психічного здоров’я людини, оптимізація внутрішньо-групових
відносин і зв’язків. Соціально-педагогічна реабілітація виконує такі функції як організація та
здійснення педагогічної допомоги при всіляких відхиленнях людини отримати освіту.
Професійна і трудова реабілітації допомагають у відновленні втрачених людиною або
формуванні нових трудових і професійних навичок з наданням допомоги в подальшому
працевлаштуванні. Функції соціально-середовищної реабілітації полягають у відновленні
почуття соціальної значущості для людини в соціальному середовищі; забезпечення умов,
необхідних для відновлення соціального статусу, а також спрямована на забезпечення інвалідів,
як спеціальним устаткуванням та обладнанням [4].
При складанні і реалізації програм соціальної реабілітації дітей з ОМЗ необхідно
дотримуватись певних принципів, це дозволить грамотно проводити соціально-реабілітаційну
діяльність. В. Синьоввиділив наступні принципи: «гуманістичної спрямованості, єдності
діагностики і корекції, нормативності розвитку, опори на провідну діяльність, навчання
діяльності, розвитку, оволодіння культурою, опори на позитивні і сильні сторони особистості
дитини, психологічної комфортності» [5, с. 10].
Орієнтуючись на те, що соціальна реабілітація повинна відповідати провідній діяльності,
характерній для кожного вікового етапу, а також психологічним можливостям і обмеженням,
які пов’язані з віковими особливостями формулюється принцип опори на провідну діяльність.
Так само, здійснюючи процес соціальної реабілітації, необхідно дотримуватися
принципу навчання діяльності. Він полягає в активізації дітей з метою освоєння ними різних
видів діяльності, починаючи від найпростіших предметно-прикладних дій до складніших дій,
які характерні в пізнавальній сфері. Принцип розвитку орієнтований на цілісний розвиток
особистості дитини, її готовність до подальшого самовдосконалення.
Розглянемо досвід роботи по організації соціальної реабілітації дітей з ОМЗ в м. Суми.
Метою Сумського обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів є створення умов
для забезпечення максимально повної та ранньої соціальної адаптації дітей з обмеженими
можливостями та формування у них позитивного ставлення до життя, сім’ї, суспільства,
навчання і праці під час проведення комплексу соціально-оздоровчих, соціально-педагогічних,
психолого-педагогічних заходів. Головним завданням Центру це максимально повна і рання
соціальна адаптація дітей, що мають відхилення у фізичному і розумовому розвитку, за
допомогою комплексу соціальних, психолого-педагогічних заходів, професійного орієнтування
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і соціальної інтеграції дітей з обмеженими можливостями в середовище однолітків. Соціальна
реабілітація в центрі включає в себе наступні елементи: забезпечення пізнавальної і дозвіллєвої
діяльності дітей, залучення їх до занять в гуртках за інтересами, формування у дітей
естетичного смаку, культурних цінностей, моральних якостей особистості. Для цього
застосовуються такі технології як ігротерапія, арт-терапія, музикотерапія. До арттерапевтичних технологій, які використовуються в центрі відносять: «Sand-play», пальчикові
малювання, бісероплетіння та розвиток комунікативних навичок.
У вільний час діти вчаться технологіям роботи з пластичними матеріалами (це такі як
тісто, глина). На уроках з образотворчої діяльності діти малюють гуашшю та аквареллю, а
також створюють композиції з природних та інших матеріалів. На музичних уроках –
розучують пісні, співають, слухають музику. Крім цього, фахівцями Центру проводяться різні
заняття з соціально-побутової адаптації та культурно-дозвіллєвої діяльності, а також заходи з
актуальних проблем – це правила дорожнього руху, пожежна безпека, про шкоду шкідливих
звичок, пояснюються правила, як потрібно поводитися, якщо ви загубилися та ін.
Психологами проводяться заняття в темній сенсорній кімнаті, спрямовані на формування
всіх видів сприйняття, також ці заняття сприяють зниженню агресивних проявів. Діти з
проблемами мови займаються з логопедом-дефектологом. У своїй роботі логопед використовує
різні технології: традиційні і сучасні, також застосовує авторські методики корекції мовлення.
Не менш важливою є соціально-психологічна реабілітація з використанням елементів
Монтессорі. Монтессорі-кабінет обладнаний дидактичними матеріалами, які розташовані по
зонах: для самих маленьких і середніх груп, практичне життя, модульне обладнання, сенсорний
розвиток. Створюються умови, завдяки яким дитина отримує можливість задовольняти свої
інтереси.
Розглянувши діяльність Центру, можна сказати, що активно застосовуються заходи,
необхідні для забезпечення умов, необхідних дітям з ОМЗ, в яких вони змогли б отримати
необхідну соціальну реабілітацію, що, безсумнівно, сприятливо сприяє їх успішній соціалізації.
На закінчення можна зробити висновок, що соціальна реабілітація дітей з обмеженими
можливостями це дуже складний і багатогранний процес, який вимагає від фахівця високої
професійної підготовки. Для успішної інтеграції такої дитини в сучасний соціум, необхідно
працювати не тільки з дитиною, але і з її оточенням. При роботі з дітьми з ОМЗ, необхідно
враховувати те, що до кожної дитини потрібен індивідуальний підхід, потрібно брати до уваги
всі фактори, які будь-яким чином впливають на процес її соціалізації.
1. Клименюк Н. Формування інклюзивної компетентності в майбутніх соціальних працівників в
умовах професійної підготовки / Н. Клименюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні
технології. – 2017. – № 1. – С. 72-86.
2. Колупаєва А. Організаційно-педагогічні умови інтегрування дітей з особливостями
психофізичного розвитку в загальноосвітній простір / А. Колупаєва // Дефектологія. – 2015. – №4. –
С. 10-12.
3. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: монографія / А. А. Колупаєва. – К. :
Самміт-Книга, 2017. – 272 с.
4. Лебедєва С. О. Соціально-психологічна адаптація дітей з особливими освітніми потребами в
інклюзивному простору школи / С. О. Лебедєва // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи
розбудови. – 2016. – Вип. 4(2). – С. 218-228.
5. Синьов В. Нова стратегія розвитку корекційної педагогіки в Україні / В. Синьов, А. Шевцов //
Дефектологія. – 2017. – № 2. – С. 6-11.
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ЖАРГОННА ЛЕКСИКА В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
Катерина Волошина
магістрантка факультету української філології та соцiальних наук
Iзмаїльський державний гуманiтарний унiверситет
Науковий керiвник – доц. Циганок I.Б.
В сучасній мовознавчій науці актуальною проблемою є різноаспектне вивчення
позалітературних елементів, зокрема й жаргонної лексики як різновиду соціальних діалектів.
Деякі мовознавці синонімічним до цього поняття вважають сленг.
Жаргоном називають мовне утворення, тлом для котрого служить соціальна організація
людей. Це явище має відкритий характер і виникає зазвичай серед порівняно широких і
переважно молодіжних груп носіїв мови, об’єднаних спільністю інтересів, однаковими
захопленнями, тривалим перебуванням у певному середовищі тощо.
Метою нашої розвідки є вивчення специфіки функціонування жаргонізмів у художньому
тексті.
Аналізуючи функцію жаргонів, Л. Ставицька підкреслювала, що вони «структурують
відповідні мовні картини світу й унаочнюють механізми пізнання цього світу певним
соціумом» [1, с. 11].
Жаргонізми мають відповідники в загальнонародній мові та в професійній лексиці.
Найпоширенішою є класифікація жаргону за сферами використання.
Жаргонна лексика формується на основі літературної мови шляхом переосмислення,
метафоризації, переоформлення, звукового усічення тощо, а також активного засвоєння
іншомовних слів і морфем. Наприклад: крутий (модний, діловий), хата (квартира), бакси
(долари), тачка (автомобіль), рвонути (піти), баскет (баскетбол), чувак (хлопець) (з циганської
мови).
Молодіжні жаргонізми становлять експресивні позначення загальновідомих понять,
наприклад: предки (батьки), бабки (гроші), погрімон (прізвисько), олдовий (старий), фачити
(принижувати, ігнорувати), фацет (чоловік, хлопець), бачик (телевізор), стріха (свідомість,
здоровий глузд), баклажан (алкоголік), шухляда (щелепа). У мові школярів і студентів
зафіксовано жаргонні лексеми типу хвіст (нескладений іспит), зрізатися (не скласти екзамен),
автомат (залік, поставлений викладачем без спеціальної співбесіди), шпора (шпаргалка) тощо.
Частотні серед сленгізмів і дієслівні утворення на позначення відносин між людьми,
наприклад, зарулити (прийти кудись), наїхати (накричати на когось), грузитися (бути не в
настрої), морозитися (бути байдужим), зависати (бути десь довго). Останній приклад явно
пов’язаний з професійним жаргоном комп’ютерників, шифруватися – ховатися від когось.
Соціальні жаргонізми в літературі з почуттям міри можуть використовуватися лише як
художній засіб мовної характеристики героїв твору.
Жаргон можнав важати перехідною категорією між арго та сленгом. У ньому
найрівномірніше реалізуються дві функції: соціально-символічна й експресивна. В ньому
акумульовано ознаки мовної експресії.
За спостереженням В. А. Хом’якова, «загальний сленг – відносно стабільний для певного
періоду, дуже поширений і загальнозрозумілий шар нелітературної лексики та фразеології в
середовищі живої розмовної мови, вельми неоднорідний за своїм генетичним складом і
ступенем наближення до літературної мови; має яскраво виражений емоційно-експресивний
оціночний характер» [8, с. 8].
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Можна виділити групи жаргонної лексики щодо сфери використання, як-от сленг
автомобілістів, бізнесменів, військових, злочинців, наркоманів, спортсменів, школярів,
комп’ютерників. Доцільним є врахування слів, що означають нові суспільні поняття (з мови
журналістів, представників музичного бізнесу, кіноіндустрії тощо).
Насичення тексту жаргонізмами і просторіччями знижує літературні якості мовлення,
стирає межі між книжними стилями й усно-побутовими типами мовлення.
Непомірне вживання жаргонізмів нівелює літературну норму, суперечить літературному
стандарту, знижує літературні якості мовлення. Зрозуміло, що митці слова все одно
використовують жаргонізми в художньому мовленні, однак кількість таких слів повинна бути
вмотивованою стилістичними завданнями.
Вважаємо, що використання жаргонізмів у художньому тексті зумовлено метою
реалістичного зображення різних соціальних груп. Така соціальна значимість, поступово
об’єктивуючись і проникаючи в семантичну структуру слова, вказує на взаємозв’язок автора та
читача [7, с. 78].
Так, Ірена Карпа в кожному зі своїх романів використовує слово старі, наприклад, у
романі «Перламутрове порно (Супермаркет самотності)»:
- Ну добре, у прекрасну дівчинку, котру привіз на канікулах знайомити зі своєю
августійшою родиною.
- Що, сказав: «Нє хачу учіцца, а хачу женіцца»?
- Типу того.
- і що старі? [3, с. 17]
У «Словнику сучасного українського сленгу» подано таке визначення жаргонізму старі
– «(предки), ж., мол. Мати й батько» [4, с. 231].
Використання жаргонного слова із молодіжного сленгу робить роман ближчим до
молоді, а на читача, котрий не звик до такої мови, справляє дещо негативне враження.
Особливо цікавими щодо семантики, утворення та функціонування є група жаргонізмів
на позначення людей за їх зовнішністю, як, наприклад, лексема гарнявчик:
«Я відкриваю настіж вікно й одразу ж кричу двом гарнявчикам, що втикають на
тротуарі біля кав’ярні» [2, с. 32].
У спеціальній лексикографічній літературі цей номен тлумачиться так: «Гарнявчик, ж.,
мол. Хлопець, який має приємне обличчя, вигляд; гарний, красивий» [9, с. 65].
Наркоманська та кримінальна лексика є важливою складовою створення настрою певної
ситуації чи події у творі, хоча використання її у творах не завжди є виправданим, оскільки
образ героя, створений автором за допомогою цих слів, може бути переповнений негативними
якостями, тож упродовж усього твору сприйматиметься читачем так само. Одним із
найпоширеніших жаргонізмів цієї групи є слово стрьом: «Як би там не було, а попри відчуття
звільнення від цього 70-ти кілограмового памперса, Марлу не полишало й відчуття легкого
стрьому» [2, с. 29].
За словником жаргонної лексики, «Стрьом, ж., нарк. Відчуття миттєвого переляку» [9,
с. 340].
Автор окреслює явище переляку жаргонізмом для більш точної передачі відчуттів
головної героїні. Для молоді, котра є цільовою аудиторією творів Ірени Карпи, такий сленг є
сприйнятнішим, ніж слово на позначення цього відчуття із загальновживаної лексики.
Помічено, що автори активно використовують у художніх текстах і комп’ютерний сленг,
щоб бути ближчими до молоді, тому ця група жаргонізмів набуває популярності з шаленою
швидкістю. Винятком не стали й твори Ірени Карпи, у якої в одному реченні може міститися
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навіть не один, а декілька комп’ютерних жаргонізмів. Це ускладнює сприйняття тексту. У
романі «Фройд би плакав» використано приблизно 160 комп’ютерних жаргонізмів.
Наприклад: «Марла ненавиділа, коли він днями й ночами квакав за ноутбуком. Це
дратувало її навіть більше, ніж сопіння вночі. Вона ладна була викинути ці лижі, ні на хвилину
не жалкуючи витрачених грошей. Іноді її рятувало те, що через малу оперативну пам’ять
техніка зависала» [2, с. 26].
Квакати, ж., комп. Грати у комп’ютерну гру [10].
Лижі, ж., комп. Продукція фірми LG [10].
Зависнути, ж., комп. Припинити відповідати на команди [10].
Перенасичення речення комп’ютерними жаргонізмами може як зацікавити та занурити
читача у вигадану автором атмосферу, так і навпаки, відштовхнути.
У художній літературі жаргонізми використовуються для реалістичного зображення
різних груп людей, тобто в характерологічній і стилістичній функціях.
Отже, жаргонізми є засобами вираження емоційного, оцінного, іноді гумористичноіронічного ставлення до предмета мовлення. Це частовживані елементи в творах сучасної
літератури. Вони виконують важливу стилістичну функцію, надаючи мовленню колориту
певної ситуації чи суспільної групи. Використання жаргонiзмiв має бути виваженим, залежним
від часу написання, жанру та ідейно-тематичного змісту твору.
Подальші наші дослідження будуть присвячені цілісному вивченню соціальних
діалектизмів у художньому дискурсі.
1. Cтавицька Л. Арго, жаргон, сленг / Л. Ставицька – К., 2005. – 464 с.
2. Карпа І. Фройд би плакав / І. Карпа – Харків : Фоліо, 2004. – 238 с.
3. Карпа І. Супермаркет самотності. Перламутрове порно / І. Карпа. – Харків : Клуб сімейного
дозвілля, 2008. – 272 с.
4. Кондратюк Т. М. Словник сучасного українського сленгу./ Т. М. Кондратюк – Харків : Фоліо,
2006. – 351 с.
5. Мурашко Л. В. З історії формування української військової термінології / Л. В. Мурашко //
Мовознавство. – 1997. – № 4-5. – С. 49-51.
6. Непокупний А. П. Слов’янська термінологія підвищеного рельєфу в індоєвропейському
контексті / А. П. Непокупний // Мовознавство. – 1998. – С. 62-77.
7. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови./ О. Д. Пономарів − Тернопіль,
«Навчальна книга», 2000. – 248 с.
8. Хомяков В. А. Вступ до вивчення сленгу – основного компонента англійської мови
Монографія. / В. А. Хомяков – Вологда: Обласна друкарня, 1971. – 352 с.
9. Словар українського сленгу на сайті Словопедія. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://slovopedia.org.ua/.
10. Український комп’ютерний сленг. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://webstyletalk.net/node/5.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЕРБАЛЬНОЇ СУГЕСТИВНОСТІ ТА
ВІДНОШЕННЯ ДО МАНІПУЛЯЦІЙ У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ
Яков Воробйов
магістрант факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Мазоха І.С.
У сучасній політиці так швидко і часто змінюється стратегія, що у прості громадяни не
завжди встигають пристосуватися до цих змін, також їм важко зробити вибір щодо тієї чи іншої
політичної партії, виробити свідому позицію. Тому сьогодні актуальним є впровадження різних
досконалих і ефективних маніпулятивних технологій, що привертає увагу до цієї проблематики
вчених різних галузей науки. Так як основним завданням є знаходження способів захисту від
такого роду негативного впливу, то багато дослідників і практиків вважають необхідним
розробку проблематики безпеки держави і особистості на інформаційному та психологічному
рівні.
Аналіз сучасних психологічних досліджень проблеми маніпулювання свідомістю і
громадською думкою виявив, що існує достатня кількість робіт, так, явища маніпулювання
свідомістю розглядав О.Д.Бойко [1], системи маніпулятивних технологій аналізував Г.В.Грачєв,
проблему захисту і нейтралізації негативного впливу маніпуляцій розробляли Е.Л. Доценко,
М. Ожеван [2].
У працях таких вчених, як О.Д.Бойко, М. Пірен, Г. Почепцов, М. Сенченко, С. Чукут
досліджувалися сутність понять «маніпуляція» або «маніпулювання» в медіа. Теоретичні
аспекти функціонування методів маніпулювання вивчали Н. Бутенко, О. Гриценко,
О. Литвиненко, О. Манойло, О. Прасюк, Ю. Рубан. Роль впливу Інтернету в політичному
маніпулюванні досліджували І.В. Василенка, І.К. Мельник, М.В. Реуцький, О.Г. Філатова,
Т.В. Філіппова, Н.В.Чудова, А.Н. Шеремет. Мовною суггестією займались такі вчені, як
Б. Грушин, Т. Ю. Ковалевська [3], В. Матвієнко, І. С. Муратова І. М.Рудик [4].
Емпіричними електоральними дослідженнями, вивченням їх маніпулятивної складової,
займалися такі сучасні українські вчені, як: І. Бекешкина, А. Нельга, А. Полторак, Г.Почепцов,
Н. Чурілов, Е. Хмелько та ін. Однак, систематизованої моделі діагностики та попередження
психологічного вербального маніпулювання в процесі взаємодії політиків та громадян
дослідники не запропонували.
Завданням нашого емпіричного дослідження була діагностика показників вербальної
сугестивності та відношення до маніпуляцій у політично сфері. Кількість досліджуваних
становить 25 респондентів (віком від 27 до 64 років)
За результатами опитувальника «Тест на навіювання С.В. Клаучека, В.В. Деларю», було
виявлено, що 64% (16 осіб) респондентів має середній рівень сугестивності, 24% (6 осіб) –
високий рівень, і 12% (3 особи) опитуваних має низький рівень сугестивності. Це свідчить про
те, що досліджувані здатні легко піддаватись навіюванню з боку оточення. І, слід зазначити, що
саме від цього феномену, який у значній мірі виявлений у громадян, можуть залежати політичні
установки, переконання та життєві позиції виборців.
В таблиці 2.1. представлені середні бали за показниками цієї методики.
Таблиця 2.1.
Результати дослідження рівня сугестивності
Рівень сугестивності
Кількість осіб
% показника
Високий
6
24
81
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Середній
Низький

16
3

64
12

Отримані дані зобразимо у вигляді кругової діаграми:

Мал.2.1. Співвідношення рівнів сугестивності
Також нами за допомогою методики «Визначення рівня сугестивності» О.П. Єлісєєва
було виявлено рівень вербальної сугестивносі досліджуваних.
Таблиця 2.2.
Результати дослідження рівня вербальної сугестивності
Рівень
вербальної Кількість осіб
% показника
сугестивності
Високий
3
12
Середній
20
80
Низький
2
8
Отримані дані зобразимо у вигляді кругової діаграми:

Мал.2.2. Співвідношення рівнів вербальної сугестивності
Аналіз результатів за проведеною методикою виявив, що досліджувані мають переважно
середній рівень вербальної сугестивності (80% – 20 осіб), також були виявлені 2 особи (8%), що
мають низький рівень цієї властивості та 12% (3 особи) показали високий рівень. Тобто досить
багато громадян схильні до впливу вербального маніпулювання, що може проявитися у
сприйнятті різного роду політичної інформації, зокрема, політичної реклами.
Щодо аналізу анкети «Відношення до маніпулятивних процесів у політиці», то на питання
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«Ваше ставлення до політичної реклами», то 68 % опитаних (17 осіб) висловлюють своє
негативне ставлення, 24 % (6 осіб) зазначають, що їм байдуже до показу політичної реклами, і,
лише 8% (2 особи) респондентів заявляють, що їх ставлення до політичного рекламування є
позитивним.
Таблиця 2.3.
Результати дослідження відношення до політичної реклами
Відношення до політичної Кількість осіб
% показника
реклами
Негативне
17
68
байдуже
6
24
позитивне
2
8
Отримані дані зобразимо у вигляді гістограми:

Мал. 2.3. Результати дослідження показників відношення до політичної реклами
Відповіді на питання щодо того, чи звертає населення увагу на політичну рекламу, чи ні,
очевидно говорять про те, що більша частина досліджуваних, а саме 80% (20 осіб) цікавиться
політичною діяльністю своєї області, яка висвітлюється через ЗМІ, а 20% (5 осіб) не зацікавлені
й не бажають помічати реклами різних політичних суб’єктів. Також, аналізуючи питання довіри
до політичної реклами, відповіді становлять 88% і 12%, тому можна говорити про те, що
досліджувані майже не довіряють політичній рекламі, оскільки образи політичних діячів
представлені в неправдоподібній формі.
Ставлення людей до політичної реклами на вулицях щодо її кількості розділилося: 72%
(18 осіб) вважають, що її забагато, 28% (7 осіб) так не вважають. Цікавим є той факт, що
більшість опитаних (76% – 19 осіб) висловила думку про те, що щитова політична реклама псує
зовнішній вигляд міста. 8 % досліджуваних вважають політичну рекламу як чесну та
справедливу, хоча більшість вважають це неможливим не лише в нашій країні, але й взагалі у
світі (92%).
З'ясувалося, що найбільш часто виборці зустрічаються з телевізійною політичною
рекламою (80% – 20осіб ) та рекламою у вигляді листівок, брошур, буклетів (20% – 5 осіб).
Привабливою стороною телевізійної політичної реклами є те, що інформація, яка надається
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нею, більш доступна для розуміння порівняно з іншими жанрами. З жанрів телевізійної
політичної реклами найбільш популярні політичні дебати (36%), виступ лідерів перед
аудиторією (32%), рекламні відео-ролики (32%).
Таблиця 2.4.
Результати дослідження популярності жанрів телевізійної політичної реклами
Популярні
жанри Кількість осіб
% показника
телевізійної
політичної
реклами
політичні дебати
9
36
виступ
лідерів
перед 8
32
аудиторією
рекламні відео-ролики
8
32
Отримані дані зобразимо у вигляді гістограми:

Мал. 2.4. Результати дослідження показників популярності жанрів
телевізійної політичної реклами
З позитивних рис політичних дебатів 15 респондентів виділили те, що вони розкривають
особистісні характеристики політика, 4 респонденти відзначили позитивною рисою дебатів те,
що в ході дебатів можна спостерігати за оперативною реакцією політиків, 5 респондентів те, що
є можливість порівняти думки кількох політиків з якого-небудь питання. 1 респондент
зазначив, що політичні дебати є PR-ом політиків. Виявлено, що більшість опитаних готові
змінити свій вибір на користь іншого політика після перегляду його реклами (69%), 31%
опитаних не мінятимуть свій вибір.
Таким чином, можна відзначити, що при переважно негативному ставленні до політичної
реклами, громадяни цікавиться політичною діяльністю та стежать за телевізійною політичною
рекламою, а саме, політичними дебатами, виступами лідерів перед аудиторією, що може
вплинути на їх вибір. Взагалі, політична реклама є концентрованим комунікативним
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вираженням політичної платформи певних політичних сил, яке сприяє впровадженню у масову
свідомість чіткого уявлення про їх характер та формуванню бажаних психологічних
настановлень стосовно політичного вибору. Таке формування і впровадження відбувається на
основі раціональних та емоційних засобів впливу на аудиторію, спрямованих на усвідомлювані
й неусвідомлювані реакції індивідів.
1. Бойко О. Д. Політичне маніпулювання : навчальний посібник / О. Д. Бойко. – К. : Академвидав,
2010. – 432 с.
2. Ожеван М. Маніпулятивні стратегії / М. Ожеван // Підприємництво в Україні. – 2001. – №9. –
С. 26-27.
3. Ковалевська Т. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування /
Т. Ю. Ковалевська. – Одеса: Астропринт, 2008. – 324 с.
4. Рудик І. М. Мовні знаки як інструменти маніпуляції й вербальної агресії в політичному
дискурсі / І. М. Рудик, І. С. Муратова // Вісн. Житомир. держ.ун-ту. Філологічні науки. – 2008. – Вип. 40.
– С. 186-189.

ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ФУНКЦІЇ ГЕРУНДІЯ
В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Ганна Гайдут
студентка IV курсу факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – Топчій О. Ю.
В англійській мовній системі особливе місце займає герундій, який немає аналога в
українській мові. На думку І. П. Іванової «герундій – найбільш своєрідна неособова форма
дієслова, яка називає дію» [6, c. 87]. У порівнянні з інфінітивом та дієприкметниками, які наявні
в усіх європейських мовах, герундій властивий іспанській мові. Він дає змогу уникати
громіздких підрядних речень і полегшує створення коротких стислих зворотів. Саме тому тема
докладного дослідження граматичних особливостей безособої форми є актуальною і викликає
велику зацікавленість у сучасних вчених-лінгвістів. Найбільш гідними уваги є праці
В. Карабана, Г. Верби, Л. Верби, О. Павліченка, Л. Іванової, В. Григоренка, В. Сердюка та інші.
Голландський мовознавець Г. Поутсма зазначав, що «герундій – це іменна форма
дієслова, проміжна між інфінітивом та віддієслівним іменником, яка має менш чітку дієслівну
природу, ніж інфінітив, але більш чітку дієслівну природу, ніж віддієслівний іменник» [4,
c. 125].
Відповідних форм в українській мові не існує, але за властивостями наближені до
віддієслівних іменників. У реченні він може бути підметом, частиною складеного присудка,
доповненням (додатком, означенням, обставиною); герундій може вживатися після
прийменників; йому можуть передувати присвійні займенники.
Герундій має чотири форми: простий герундій, перфектний герундій, пасивний герундій
та перфектно-пасивний герундій. Український мовознавець О. Павліченко зазначає, що «із
чотирьох форм в основному вживається простий герундій, рідше – перфектний. Перфектнопасивний герундій уживається вкрай рідко» [7, c. 174].
Простий герундій (Simple Gerund) утворюється за допомогою закінчення ing, що
додається до основи інфінітива. Наприклад: I like swimming. (Я люблю плавати.) Перфектний
герундій (Perfect Gerund) утворюється за допомогою дієслова to haveу формі having і третьої
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форми смислового дієслова. Ця форма уживається, щоб виразити дію, яка передує дії,
вираженій дієсловом-присудком, або описувані ситуації. Наприклад: He’s sure of having read it
once. (Він упевнений, що вже читав це раніше.) Пасивний герундій (Passive Gerund)
утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be в формі being і третьої основної форми
смислового дієслова. Наприклад: She like being invited to my house. (Їй приємно бути
запрошеною в мій дім.) Перфектно-пасивний герундій (Perfect Passive Gerund) будується за
допомогою дієслова to haveв формі having допоміжного дієслова to beв формі been та третьої
основної форми смислового дієслова. Наприклад: I don’t remember having been informed of the
meeting. (Я не памятаю, щоб мене проінформували про збори.)
Щодо функцій герундія у реченні, то він може бути виражений:
1) підметом: Listening to music is my favourite occupation. (Слухати музику – моє улюблене
заняття.)
2) частиною складеного іменного присудка: My favourite occupation is listerning to music.
(Моє улюблене заняття – слухати музику.)
3)частиною складеного дієслівного присудка: I began listening to music when I was six. (Я
почав слухати музику, коли мені було шість років.)
4) додатком: I enjoy listening to music. (Я отримую задоволення, коли слухаю
музику.)Безособова форма дієслова широко вживається у функції прямого додатка після ряду
дієслів, з яким прямий додаток не може бути виражений інфінітивом. Ці дієслова: to avoid –
уникати, to burst out – вибухнути, to deny – заперечувати, to enjoy – насолоджуватися,
отримувати задоволення, to excuse – вибачатися, to forgive – прощати, to give up –
відмовлятися, to postpone – відкладати тощо – приймають тільки герундальний додаток.
Розглянемо на таких прикладах: They avoided seeing their neighbours. (Вони уникали своїх
сусідів.) She burst out laughihg. (Вона ж розсміялась.)
5) означенням: She has a habit of listening to music at night. (У неї звичка слухати музику
увечері.)
6) обставиною: In writing the dictation the pupil made some mistakes. (Коли учень писав
диктант, він зробив декілька помилок.) Герундій як обставина вживається завжди з
прийменником. Це може бути прийменники часу after, before, on, а при використанні обставини
образу дії – by, without, instead of, besides. Наприклад: On seeing his fether, the boy ran up to him.
(Побачивши свого батька, хлопчик підбіг до нього.) You can’t leave without saying good-bye to
them. (Ви не можете поїхати, не сказавши до побачення їм.)
Будучи дієслівною формою, герундій позначає дію, яка може відноситися до іншої
особи, присвійному займеннику або іменнику, які знаходяться перед герундієм. Наприклад: I
don’t mind your going there. (Я не заперечую, якщо ви підете туди) – дія відноситься до особи,
визначенній займенником your. I don’t mind going there (Я не заперечую, щоб піти туди.) – дія
відноситься до підмета.
Таким чином, герундій – одна з безособових форм дієслова, яка поєдную в собі
властивості дієслова та іменника, що природно відбиваються і на перекладі речень. Сучасний
етап аналізу природи герундія характеризується бурхливим динамікою та неоднозначністю. За
формою герундій не відрізняється від дієприкметника і, хоча, на відміну від нього, виражає не
просто ознаку предмета чи особи, а знаходиться з ним в більш складних синтаксичних зв’язках.
Велике значення маютьйого функції в реченні, його лексичне значення і зручність
користування тією чи іншою англійською граматичною формою. На відміну від інфінітива,
герундій означає дію у процесі протікання в узагальненій формі. Особливо ясно це
проявляється у герундії, який виконує функцію підмета. Варто розрізняти вживання герундія із
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прийменником та без нього. Герундій із прийменником може виконувати функції: означення,
додатка та обставини (часу, способу дії, мети). Герундій без прийменника може виконувати в
реченні синтаксичні функції: підмета, іменної частини складеного іменного присудка, прямого
додатка.
1.Бесєдіна Т. Г. Граматичні особливості перекладу герундія на українську мову / Т. Г. Бесєдіна,
К. А. Савчук. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://intkonf.org/besedina-tg-savchuk-kagramatichni-osoblivosti-perekladu-gerundiya-na-ukrayinsku-movu/
2. Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови / Г. В. Верба – К. : ВП Логос-М., 2006. – 342 c.
3. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : Посібник для
перекладацьких відділень вузів / Л. Г. Верба. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 160 с.
4. Григоренко В. А. Західні традиції у поглядах на природу герундія / В. А. Григоренко // Наукові
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ТВОРЧІСТЬ Ф. ДЮРРЕНМАТТА
В СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ ПРОЦЕСІ
Лариса Гайсюк
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Дзіковська Л.М.
Німецькомовний письменник Фрідріх Дюрренматт (1921-1990) відомий не тільки в
рідній Швейцарії, але і по всьому світу. Він автор численних художніх творів, а також
публіцист і художник-графік. Славу Дюрренматту принесла саме його літературна творчість, в
якій захоплюючий сюжет і оригінальний гумор поєднуються з серйозною філософською
проблематикою, – роздумами про проблеми соціуму і долі людства. На даний момент спадщина
Дюрренматта становить 37 томів, а загальний тираж книг перевищує 20 мільйонів примірників.
Письменника по праву можна назвати одним з класиків XX ст.
Майбутній драматург і прозаїк народився в маленькому швейцарському селі в кантоні
Берн, в родині протестантського священика. З ранніх років він відчував схильність до словесної
творчості і малювання. Пізніше його сім’я переїжджає з провінції в місто, і саме там майбутній
письменник вступає до Бернського, а потім Цюріхського університетів. Він «цікавився всім
потроху: то вивчав теологію, то занурювався в філологію, вивчивши грецьку мову, читав в
оригіналі античних філософів, потім захопився історією мистецтв, займався живописом, навіть
працював деякий час художником-графіком і, нарешті, зупинив свій вибір на літературі» [8,
с. 171].
Письменство стало його основним заняттям і покликанням. Дюрренматт один за іншим
створював кримінальні романи, камерні п’єси, новели-притчі, радіокомпозиції, теоретичні праці
з самих різних галузей знань, есе про знаменитих вчених [8, с. 170]. На думку російського
дослідника Л. Невської, його перші досліди були не зовсім вдалі, але пізніше Дюрренматт
знайшов свою формулу успіху: «Захоплюючі, пригодницькі та детективні сюжети він
використовував в якості оболонки для складної філософської начинки» [8, с. 172].
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З появою перших творів Дюрренматта письменник відразу ж потрапляє в поле зору
критики. Перших дослідників його творчості цікавило місце Дюрренматта в істориколітературному процесі. Літературознавці [1; 2; 5] відзначають, що в своїх п’єсах і романах
Дюрренматт, як і багато його сучасників, використовує прийоми, властиві драматургії
постмодернізму (мовну гру, іронію автора, постійну зміну амплуа персонажів, розгорнуті
авторські ремарки).
Дослідники в ці роки звертають увагу на історико-соціальний контекст його творчості.
Письменник завжди звертав увагу на сучасну йому дійсність. Практично всі дослідники, хто
займався вивченням творчості Дюрренматта (вітчизняні: Ю. Архіпов, Є. Дорошина,
Д. Затонський, та закордонні: Л. Козаєва, Л. Невська, Н. Павлова та ін.) відзначають
актуальність його творів, їх «вписанность» в соціальний контекст XX століття: його схильність
до антифашистських настроїв, критику поведінки Швейцарії у Другій світовій війні
(«Швейцарці намагалися ... прояснити власне «непреодоленное прошлое») [9, с. 26]. Як
відзначив Ю. Архипов, Дюрренматта цікавить «механіка взаємодії індивіда і колективу,
особистості і суспільства» [2, с. 493], його твори називають притчами «про неблагополуччя
сучасного буржуазного світу, про брехню і лицемірство, на яких зводять на Заході «економічне
диво»» [2, с. 497].
При цьому віднести творчість письменника до якогось одного напрямку виявляється
вкрай важко. Наприклад, Ю. Архипов пише, що Дюрренматта в монографічній літературі давно
охрестили «незручним», маючи на увазі як його репутацію бунтаря і їдко-глузливого дотепника
(«незручного» і нерідко неугодного суспільству), так і відчайдушну суперечливість його
поглядів, концепцій, ідей («незручну» численним критикам) [1, с. 500].
Саме тому в дослідженнях 1980-1990-х рр. [8, с. 10], базою класики
«дюрренматтознавства» стала тенденція розглядати творчість швейцарця як синтез різних
напрямків в літературі, намагаючись виявити генетичні та типологічні впливи. Вчені
розглядали його твори через призму кафкіанства і експресіонізму, відзначали полеміку з
екзистенціалізму (різні погляди на можливості людини), аналізували вплив на письменника
ідями Б. Брехта, який деякий час проживав у Швейцарії, і театру абсурду С. Беккета. А в
російському літературознавстві [3, с. 11] песимістичні, гостросоціальні п’єси автора розглядали
як докір неправильно влаштованого суспільства і попередження людства.
У 2000-і рр. в філологічному середовищі інтерес до ідей Дюрренматта падає. Сучасні
дослідники присвячують свої дисертації таким аспектам його творів, як образ автора,
особливості граматики і лексики, специфіка побудови діалогів персонажів. Увага фахівців
зміщується від проблемно-тематичного та ідейного змісту п’єс до їх словесної організації [6;
12]. На перший план виходять структурний і лінгвістичний методи дослідження.
У німецькому літературознавстві Дюрренматт був і залишається одним з самих
досліджуваних авторів. Інтерес до його творчості не згасав протягом усього XX ст. Багато
філологів розглядали спадщину письменника в компаративному аспекті, порівнюючи праці
Дюрренматта з творами Макса Фріша і Жана Поля Сартра, драмами Петера Вайса і Бертольда
Брехта [18; 19].
Також філологи вивчали жанрову специфіку, мотиви, прийоми і більш приватні аспекти,
домінанти в творах Дюрренматта, наприклад, концепцію світу як лабіринту [14; 15], роль і
специфіку гумору. Саме ці дослідження дозволяють говорити про унікальність творів
швейцарського письменника.
Отже, підбиваючи підсумок усього сказаного вище, у вітчизняній та німецькій
філологічній науці дослідники вивчали: 1) місце Дюрренматта в контексті німецького
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літературознавства і в контексті історії; 2) його приналежність до різних напрямків і стилів,
питання про особливості естетики постмодернізму письменника; 3) зіставлення його творів з
творчістю інших письменників в компаративному аспекті.
1) Творча спадщина Дюрренматта досить переконлива. 2) так роман Фрідріха
Дюррренматта «Суддя і його кат» написаний в кримінальному стилі, входить до шкільної
програми для обов’язкового прочитання в Німеччині. 3) Всі свої твори письменник заповідав
державі. Але з єдиною умовою – якщо буде створено літературний архів національного
масштабу: Фрідріх Дюрренматт двічі був лауреатом літературної премії Шиллера. 4) У
шкільному курсі літератури в загалшьноосвітніх та навчальних закладах України включають
п’єсу «Візит старої дами» (1956 р.), до шкільної програми входить до обов’язкового прочитання
роман «Суддя і його кат». Світогляд Дюрренматта в значній мірі визначається шляхом
випадковості і принципу хаосу. Згідно з його уявленням, історія тоді додумана до кінця, коли
приймає «найгірший оборот» [2, с. 614]. Ще однією складовою його творчості і мислення є тема
прощання і смерті [7]. Часто в його п’єсах люди вмирають за нез’ясованих обставин. Смерть
для нього як «двигун еволюції», в ній закладаються основи початку і кінця існування [7, с. 11].
У 1954-1955 рр. в своїй доповіді «Проблеми театру» Дюрренматт характеризує наш
сучасний світ як неймовірний хаос в результаті зростаючого населення, механізації, ЗМІ та
анонімного управлінського апарату. На його думку, «сучасна держава стала некерованою,
анонімною, бюрократичною» [6]. Ці аспекти показують, яких уявлень дотримується
Дюрренматт; їх він застосовує в своїх роботах, граючи з очікуваннями читача, і в кінці показує
те, чого ніхто не міг очікувати. Цей парадокс його робіт також відбивається в стані речей,
реальна структура яких пояснюється виключно у фіналі твору [6, с. 12].
Перебільшуючи стан речей, Дюрренматт зриває маску з обличчя героя в своїх творах. За
гротескною грою на сцені ховається справжній характер цього світу: жадібність і безсилля
людини.
У художніх творах Дюрренматта є дві основні теми: по-перше, сумніви в людській
діяльності, по-друге, світ як лабіринт.
Дюрренматт показує своєму читачу світ у вигляді лабіринту. Людина є заручником
Всесвіту, яка постає у вигляді хаосу і управляється випадком [6, с. 14]. Таким чином, погляди
Дюрренматта можна систематизувати наступним чином: Світ як лабіринт  Дезорієнтація
людей  Людям загрожують страх або смерть  Світ знаходиться в хаосі (немає Бога, немає
долі, є тільки «випадковість»)  Людство прагне «до великого» і не звертає уваги на небезпеку
 Безглуздість і безнадійність в світі  Суспільний лад є несправедливим  Світу загрожує
занепад  Негативний, критичний погляд на світ, практично немає надії на поліпшення. За
словами Дюрренматта, «людству залишається тільки комедія» [2, с. 614].
Як вважав сам Дюрренматт, трагедії як виду мистецтва більше не стало в цьому світі,
який він описує. Трагедія потребує структурованої дійсності з чіткими цінностями і законами,
яких немає в хаосі, який панує на сьогоднішній день. «Трагедія, – резюмує письменник, –
передбачає провину, нужду, міру, відповідальність. Тільки лише комедія залишається єдиною
формою театру, тому що грає в тому світі, який піддається правилам хаосу. Світ комедії
постійно змінюється» [6]. У грі абсурд представлений частково безглуздими текстами або
інсценівками відчуженості. Важливим елементом є і те, що комедія і трагедія знаходяться
поруч один з одним.
У процесі вивчення творчості письменника в шкільній програмі, учні повинні прийти до
висновку, що Ф. Дюрренматт – один з письменників не тільки швейцарської, а й світової
літератури XX століття. Почавши з оповідань (часто абсурдних і похмурих), він перейшов до
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великої прозової форми – романів, і, нарешті, до визнаної вершини його творчості –
драматургії. Виникає гостро окреслена проблематика і своєрідність художнього світу. Швидко
зростає інтерес до його творчості не тільки в Швейцарії, але і за її межами. Пік популярності Ф.
Дюрренматта припав на шістдесяті роки. П’єси «Ромул Великий» (1949), «Візит Старої Дами»
(1956), «Фізики» (1962) обійшли сцени світу. У Росії у 1962 році п’єсу «Фізики» ставить
Ленінградський театр комедії, а потім і Театр Радянської Армії в Москві. В Україні за комедією
«Візит Старої Дами» було знято художній фільм. У Росії твори Дюрренматта багаторазово
видаються – до тих пір, поки знайомство не переривається на багато років різкими виступами
письменника проти вторгнення радянських танків до Праги. З вісімдесятих років у Німеччині
твори Дюрренматта знову видаються і перевидаються. Твори Ф. Дюрренматта перекладені на
більш ніж 40 мов світу.
Необхідно відзначити, що в останні десятиліття в зарубіжному літературознавстві
з’являються окремі роботи, в яких пізня проза Дюрренматта розглядається в контексті
постмодерністської літератури.
Незважаючи на велику кількість публікацій, наявних в зарубіжному літературознавстві,
далеко не всі аспекти творчості Ф.Дюрренматта, а саме, художні особливості прозових творів,
вивчені.
На думку німецького літературознавця Г. Кнапп [1], деякі роботи, присвячені творчості
Ф. Дюрренматта, набувають іноді суб’єктивний, необґрунтований характер. У них присутні
інтерпретації, пов’язані скоріше не з самими творами письменника, а з його висловлюванням,
які стосуються тільки певного контексту.
Дослідник стосується питань, які були недостатньо висвітлені в колишньому
радянському літературознавстві: проблематика і художні особливості ранньої прози,
сприйняття Дюрренматтом сучасного світу як лабіринту, позбавленого причинно-наслідкових
зв’язків і закономірностей.
В цілому ж, незважаючи на вивчення окремих аспектів творчості Ф. Дюрренматта, в
сучасному вітчизняному літературознавстві на даному етапі не існує жодного дослідження, де
його художня проза розглядалася б в єдності формальних і змістовних якостей, визначалося її
місце в творчості письменника.
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Дюрренматта : когнитивно-прагматический аспект : диссертация ... кандидата филологических наук :
10.02.04 / Л. П. Козаева. – Москва, 2008.– 204 с.
6. Невская Л. Мир-лабиринт «Альпийского затворника» / Л. Невская // Ф. Дюрренматт
Поручение, или О наблюдении за наблюдающим за наблюдателями : Драматургия и проза : Пер. с нем. –
М. : Мол. Гвардия, 1990. – С. 5-10.
7. Павлова Н. С. Невероятность современного мира / Н. С. Павлова // Дюрренматт Ф. Избранное:
Сборник: Пер. с нем. / Составл. В. Седельника; Предисл. Н. Павловой. – М.: Радуга, 1990. – С. 5-20.
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драматического текстов : На материале художественных произведений М. Фриша и Ф. Дюрренматта:
дисс…. канд. филол. наук: 10.02.04 / Н. Ю. Салова. – Санкт-Петербург, 1999. – 196 с.
9. Седельник В. Д., Павлова Н. С. Глава 12. Фридрих Дюрренматт / В. Д. Седельник,
Н. С. Павлова // История швейцарской литературы. Т. 3. – М.: ИМЛИ РАН, 2005. – С. 298-344.
10. Arnold H. L. Theater als Abbild der labirintischen Welt. Versuch über den Dramatiker Dürrenmatt /
H. L. Arnold // Keel D. Über Friedrich Durrenmatt: Esseys u. Zeugnisse von Gottfried Benn bis Saul Bellow. –
Zurich: Diogenes, 1980. – 381 s.
11. Beckmann H. Eine tragische Komödie / H. Beckmann – München: Artemis, 1963. – 207 s.
12. Berghan W. Friedrich Dtirrenmatts Spiel mit den Ideologien/ W. Berghan // Frankfurter Hefte. –
1956. – Nr 11. – S. 21-25.
13. Brauneck M. Die Welt als Bühne: Geschichte des europäischen Theaters / M. Braunek. – Stuttgart,
Weimar: Metzler, 1993. – Bd.l. – 359 s.
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САМО- ТА ВЗАЄМОКОНТРОЛЬ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ
АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ В АУДІЮВАННІ
Анастасія Галицька
студентка IV курсу факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Рябушко С.О.
В період розвитку освіти ми можемо замітити зміну статусу іноземної мови як шкільного
предмета. Іноземну мову стали повною мірою усвідомлювати як засіб спілкування, засіб
розуміння і взаємодії людей, засіб залучення до іншої національної культури і як важливий
засіб для розвитку інтелектуальних здібностей школярів, їх загальноосвітнього потенціалу.
Метою навчання іноземної мови в основній школі є володіння учнями здатністю здійснювати
безпосереднє спілкування з носіями мови, що вивчається в найбільш поширених ситуаціях
повсякденного спілкування. А як відомо, спілкування – це не тільки говоріння іноземною
мовою, а й сприйняття мови співрозмовника на слух.
Оволодіння аудіюванням дає можливість реалізувати виховні, освітні і розвиваючі цілі.
Воно дозволяє навчити учнів уважно вслухатися в чуже мовлення, сформувати вміння
передбачати значеннєвий зміст висловлювання і, таким чином, виховати культуру слухання не
тільки іноземною, але і рідною мовою. Один з методів навчання учнів англомовної
комунікативної компетенції вважається здібність здійснювати самоаналіз та взаємоконтроль
власних дій.
Актуальність теми цього дослідження обумовлена тим, що контроль необхідний при
вивченні іноземної мови в школі, для того, щоб уникнути прогалини в формуванні іншомовної
компетенції, диференціювати інформацію, виділяти найбільш значущу, щоб в подальшому не
зазнавати труднощів при узагальненні та систематизації знань і умінь і легко звертатися до
власного досвіду (як до навчального, так і до життєвого).
Слід сказати, що з проблеми контролю учнів в процесі навчання присвячена велика
кількість літератури, що свідчить про великий інтерес методистів до правильного процесу
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навчання. Дослідження було проведено на основі наукових праць вітчизняних та західних
вчених-мовознавців та лінгвістів: І. В. Малафіїк, З. А. Кочкіна, І. А. Зимова, Дж. Хармер.
На основі вивченого матеріалу ми можемо сказати, що контроль над якістю знань – одне
з важливих засобів підвищення ефективності освітнього процесу. Систематична інформація про
стан знань учнів, дозволяє вчителю оперативно використовувати раціональні способи і засоби
навчання, точно і впевнено керувати навчальним процесом, передбачити його логіку,
прогнозувати результати засвоєння знань, сформованості умінь і навичок, виявляти моральноціннісні орієнтації особистості вчителя. Один з найважливіших видів контролю, який допомагає
перевірити рівень сформованості іншомовної компетенції вважається коригуючий.
Коригуючий контроль – це вид контролю, в ході якого найбільш повно реалізується
навчальна та виховна функції контролю, при цьому взаємодія викладача і учнів здійснюється на
основі рефлексивного підходу. Більш того, в процесі контролю здійснюється не тільки
безпосереднє педагогічне керівництво, а й самоорганізація навчально-пізнавальної діяльності та
особистісне становлення якостей діяльності того, хто навчається. Таким чином, під коригуючим
контролем ми розуміємо цілеспрямоване інформаційно-констатуючу, діагностично-навчальну і
рефлексивну взаємодію суб’єктів навчального процесу, засноване на повноцінній реалізації
навчального процесу [2, с. 241].
У зв’язку з цим особливу увагу слід приділити само- та взаємоконтролю як специфічним
компонентам коригуючого контролю.
У педагогіці самоконтроль розглядається як органічний компонент навчальнопізнавальної діяльності. Необхідність самоконтролю обумовлена практичними цілями
навчання, які передбачають формування здатності до подальшої самоосвіти. У широкому сенсі
слова під самоконтролем прийнято розуміти свідоме, позбавлене зовнішнього примусу
регулювання власної діяльності.
Взаємоконтроль – це особлива форма контролю. Коли учень об’єктивно оцінює роботу
однокласника, цілої групи учнів. Тут важливо, щоб учні навчилися оцінювати роботу не
механічно, а змогли обґрунтувати свою оцінку.
Звертаючи увагу на тему нашого дослідження, ми вивчали роль само- та взаємоконтролю
в процесі навчання учнів аудіюванню. За визначенням Гальскової Н. Д. і Гез Н. І. «аудіювання»
– це розуміння сприйманої на слух мови. Специфіка аудіювання як об'єкта навчання
визначається його характерними особливостями: аудіювання є складною аналітикосинтетичної, мисленнєво-мнемічною діяльністю, пов’язана зі сприйняттям, активною
переробкою і розумінням інформації, що міститься в усному мовному повідомленні [1, с. 161].
Вивчаючи підходи різних вчителів, ми встановили, що перевірка аудитивних навичок
проходить у 3 етапи: підготовка до сприймання іншомовної інформації, власне сприймання та
перевірка рівня зрозумілості змісту.
На основі мети курсової роботи, наше завдання полягало у наступному: запропонувати
комплекс вправ, які дадуть можливість розвити та встановити рівень аудитивних навичок та
умінь учнів. Існують підготовчі та мовні аудитивні вправи.
Вправи підготовчого характеру – це вправи спрямованні на сприйняття і розпізнавання
звуків, звукосполучень, граматичних форм слова, слів. Наприклад:
 послухайте слова і підніміть руку, якщо в слові звучить довгий звук;
Ex: Tall, boy, order, plane, sun, bottle, autumn, salt, phone
 прослухайте кілька пропозицій і підніміть руку, коли почуєте питальне речення;
Ex: Please bring me some papers.
Should I see her today or it’s impossible?
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 назвіть значення слів, утворених з відомих вам елементів
Ex: thankful, thank1ess (thank), hopeless (hope)
 прослухайте ряд дієслів, утворіть від них іменники з суфіксом – er
Ex: to listen – listener, to teach –teacher, to use – user
Мовні вправи – це зазвичай завдання пов’язані власне з текстом, які виконуються на
рівні закінченого мовного цілого. Цей вид вправи виконується до прослуховування, в процесі
прослуховування і після прослуховування.
Мета такого типу вправ до – підготовка учнів до сприйняття звукового сигналу,
введення в тему, актуалізація наявних у них знань і досвіду, створення мотиву на подальшу
діяльність, зняття лексичних труднощів.
Наприклад у запропонованому тексті буде йти мова про «подорож». Тож вчитель
пропонує скласти асоціативний кущ зі словом «travelling», а після завершення роботи з текстом
підкреслити слова які зустрічалися в тексті. Під час зазначених вправ, вчитель може
використовувати прийом само- та взаємоперевірки учнів, надаючи їм можливість знайти та
виправити помилки товариша.
Отже, оволодіння аудіюванням дає можливість реалізувати не тільки комунікативну
мету навчання іноземної мови, а й виховні та розвиваючі цілі. Воно дозволяє вчити учнів
уважно вслухатися в чуже мовлення, формувати вміння передбачати значеннєве зміст
висловлювання і виховувати культуру слухання не тільки іноземною, але і рідною мовою.
1. Гальскова Н. Д. Теорія навчання ін. яз .: лінгводидактика і методика / Н. Д. Галькова, Н. І. Гез. –
М.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 336 с.
2. Малафіїк І. В. Дидактика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Малафіїк. – К. : Кондор,
2009. – 395 с.
3. Методика навчання іноземних мов у системі безперервної освіти: зб. науч. тр. – Мінськ: Вища.
шк., 1991. – 145 с.
4. Соловова Є. М. Автономія учнів як основа розвитку сучасного безперервної освіти особистості //
Іноземні мови в школі. – 2004. – №3. – С. 41-44.
5. Brown, H. D. Teaching Listening / Teaching by Principles: An interactive Approach to Language
Pedagogy. San Francisco State University, Longman, 2001. – P. 247-262.

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ-РЕСУРСУ
НА УРОКАХ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ У 8 КЛАСАХ
Наталія Гудована
студентка ІІІ курсу факультету української
філології та літературної творчості імені А. Малишка
Київський національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Науковий керівник – доц. Строганова Г. М.
Якщо ми будемо вчити сьогодні так,
як ми вчили вчора,
ми вкрадемо у наших дітей завтра
Джон Дьюї

Зважаючи на науково-технічний прогрес, проблема використання інформаційнокомунікаційних технологій є особливо актуальною.
Сучасний вчитель української мови повинен вміти творчо мислити, доцільно планувати
педагогічний процес, під час якого здійснювати обмін інформацією, а також досконало
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володіти комп’ютерними технологіями, що сприятиме реалізації індивідуального підходу в
навчанні. Тоді педагог не просто ретранслюватиме знання, а буде співтворцем сучасних технологій
навчання [1].
ІКТ є зручним способом передачі інформації, який відповідає якісно новому змісту
навчання й розвитку учня. Для України, яка тримає курс на Європу, питання забезпечення
інформаційної компетентності учнівської молоді набуває першочергового значення. Це
стверджується, зокрема, у Державній національній програмі Освіта («Україна ХХІ ст.») та
«Національній доктрині розвитку освіти».
Дослідженню питань комп’ютеризації освіти, використання ІКТ у навчальному процесі
присвятило свої праці низка науковців, зокрема В. Безпалько [2], В. Биков, О. Матохнюк,
Н. Сороко [9], Л. Пироженко, О. Пометун [7], Л. Скуратівський, Г. Строганова, Т. Тихонова та
ін.
Застосування ІКТ під час навального процесу сприятиме удосконаленню як мети,
завдань і змісту, так і технічного обладнання навчання, що збагатить систему дидактичних
прийомів, засобів навчання, і дозволить сформувати нетрадиційні педагогічні підходи.
Метою дослідження є розкриття доцільності використання вчителем української мови
ІКТ-ресурсу на уроках мовленнєвого розвитку у 8 класах.
ІКТ навчання, як вважає Т. Тихонова, – це, насамперед, педагогічна технологія,
спрямована на підвищення результативності навчання за умов використання інформатичного продукту
педагогічного призначення у навчально-виховному процесі [11].
ІКТ впливає на всі аналізатори людини, а також сприяє розвитку світогляду та
інформаційної грамотності. Відомо, що людина запам’ятовує 5 % почутого і 20 % побаченого,
але якщо одночасно застосувати аудіо- і відеозасоби, є тенденція до запам’ятовування 40–50 %
інформації.
Урок з використанням ІКТ сприяє самореалізації та створює комфортні умови для
розвитку таких інтелектуальних психічних процесів, як мислення, уява, пам’ять, формує
вольові якості, сприяє самоствердженню учня в інформаційному суспільстві.
Зокрема на уроках української мови у 8 класі для того, щоб зробити процес навчання
творчим, неординарним, цікавим та яскравим, доцільним буде застосування таких ІКТ-ресурсів,
як: електронні підручники та презентації, статичні та динамічні таблиці, тестові завдання,
віртуальні екскурсії, медіа-уроки (відео матеріали, анімаційні фрагменти, інтерактивні моделі
тощо, які дають змогу продемонструвати на уроці ті явища, які в реальному світі побачити
неможливо), комп’ютерні та інтерактивні тренажери тощо.
Л. Скуратівський стверджує, що використання електронного підручника, на відміну від
паперового, є більш ефективним, адже в ньому можна розмістити максимум інформації, як в
кількісному, так і в якісному відношеннях. Властивість людської пам’яті – забувати, і тому весь
почутий раніше матеріал необхідно постійно оновлювати й час від часу до нього повертатися.
До того ж, матеріал з дисциплін попередніх курсів у традиційних книгах через брак місця
зазвичай відсутній, що зумовлює труднощі у процесі навчання [8, с. 7].
Під час виготовлення унаочнення доцільним є застосування презентацій. Найчастіше
використовують програми Microsoft Office PowerPoint, що супроводжують: створення опорного
конспекту уроку, супровід уроку за допомогою мультимедійного проектора, самостійної роботи
з озвученим уроком-презентацією.
Віртуальні екскурсії – розповіді з відео про музеї та історичні пам’ятки України,
доцільно буде використати під час написанні переказу на певну тему (наприклад, «Софія
Київська – національний заповідник»).
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Тестові завдання можна і потрібно відображати на інтерактивних дошках, зокрема під
час аудіювання або тематичного оцінювання.
Статичні таблиці. На таблиці учні спеціальним маркером роблять позначки напроти
відповідної характеристики речення, не витрачаючи часу на написання і його письмовий розбір.
Аналогічна ситуація і з динамічними таблицями. Розглядаючи певну тему, учні мають
змогу простежити за процесом формування і функціонування правила: елементи можуть
з’являтися, зникати, рухатися, збільшуватися, а також можна використовувати звукове
оформлення. Це сприятиме запам’ятовуванню та практичному застосуванню нових знань
учнями.
Одним з найцікавіших ІКТ є медіа-урок. Поєднання різноманітних мультимедійних
прийомів (фото-, відео-, аудіо), сприяють повному розкриттю й усвідомленню учнями теми
уроку, а також тривалому запам’ятовуванню засвоєних знань.
ІКТ комп’ютерні тренажери використовують для відпрацювання навичок з вивченої
теми (ефективно застосовувати під час фронтальної та індивідуальної роботи з класом [3].
Отже, з метою створення комфортних умов для розвитку таких інтелектуальних
психічних процесів, як мислення, уява, пам’ять, формування вольових якостей учнів, сприяння
їх самоствердженню в інформаційному суспільстві, для того, щоб зробити процес навчання
творчим, неординарним, цікавим та яскравим, доцільним буде на уроках мовленнєвого
розвитку вчителем-словесником застосувати такі ІКТ-ресурси, як: електронні підручники та
презентації, статичні та динамічні таблиці, тестові завдання, віртуальні екскурсії, медіа-уроки,
комп’ютерні тренажери та ін. Перспективою є дослідження результативності навчання з
використанням ІКТ.
1. Биков В. Ю. Сучасні завдання інформатизації освіти // Інформаційні технології і засоби
навчання / В. Ю. Биков – 2010. – № 1 (15). – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ime.eduua.net/em.html.
2. Беспалько В. П. Образование и обучение с участием компьютеров – педагогика третьего
тысячелетия / В. П. Беспалько –М.: Изд-во Московского психолого-социального института, 2002.– 352 с.
3. Гримальська А. О. Використання можливостей ІКТ для підвищення якості навчання
української мови та літератури / А. О. Гримальська. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&
cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidm5vRg47bAhWGhiwKHQNvDJYQFjAAegQIARAt&url=http%3A%2F%2
Fwww.irbisnbuv.gov.ua%2Fcgibin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FI21DBN%3DLINK%26P21DBN%3
DUJRN%26Z21ID%3D%26S21REF%3D10%26S21CNR%3D20%26S21STN%3D1%26S21FMT%3DASP_m
eta%26C21COM%3DS%262_S21P03%3DFILA%3D%262_S21STR%3DTvo_2016_4_7&usg=AOvVaw29xc
QP18XK6WNqOJilWU3K.
4. Інформаційні технології в навчанні. – К. : Видавнича група ВНV, 2006. – 240 с.
5. Матохнюк О. М. «Теоретико-психологічні проблеми використання ІКТ в умовах сучасної
освіти»
/
О.
М.
Матохнюк.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjVrdaAg47bAhXE1S
wKHZG8BDIQFjAAegQIARAq&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgibin%2Firbis_nbuv%2
Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DO
WNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FVnadps_2014_1_19.pdf&usg=AOvVaw2IKq8dSREpYKccRVbGywB.
6. Радченко І. В. «Використання ІКТ на уроках української мови та літератури / І. В. Радченко //
Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – № 10. – С. 8-17. –
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
https://docs.google.com/document/d/1ADGbNRhYHLIh4TUVGy8j1goE__P8tFtlTcCUvk1GvvE/edit.
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7. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посібник / за ред.
О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К.: А.С.К., 2004 – С. 192.
8. Скуратівський Л. В. Інформаційні технології як засіб мовленнєвого розвитку учнів у процесі
навчання української мови в основній школі / Л. В. Скуратівський // Українська мова і література в
школі. – 2005. – № 4. – С. 7-10.
9. Сороко Н. В. Реалізація діяльнісного підходу при комп’ютерному навчанні в умовах
оновлення мовної освіти в Україні // Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору:
Зб. наук. праць / За ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука. – К.: Атіка, 2004.
10. Строганова Г. М. Інформаційні технології у процесі підготовки майбутніх учителів укр. мови
// Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол.
ред. М. П. Мартинюк. – Умань: П.П. Жовтий, 2011. – С. 254-259.
11. Тихонова Т. В. Інформаційно-комунікаційні технології професійної діяльності педагога:
сутність поняття / Т. В. Тихонова // Науковий вісник МДУ ім. В.О. Сухомлинського: збірник наукових
праць – 2011. – Вип. 1.33. – С. 101-105.

ПОНЯТТЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО МЕТОДУ
Вікторія Гудь
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Стародєдова Л.В.
Трансформацію можна назвати грою. Грою перекладача з лексичними одиницями мови
оригіналу та мови перекладу. У перебігу цієї гри й народжуються еквіваленти та відповідники
слів, словосполучень та речень.
За загальним визначенням будь-якого лінгвістичного терміну варто звернутись до
лінгвістичного словника [4, c. 519]. Словник визначає трансформаційний метод як «метод
переставлення синтаксичної структури речення, оснований на виведенні складних
синтаксичних структур з більш простих за допомогою певної кількості трансформаційних
правил» Основні принципи трансформаційних методів були сформульовані на початку 50-х рр.
ХХ століття лінгвістом З. Харрісом. У європейській лінгвістичній традиції аналогом
трансформаційного методу прийнято вважати концепцію функціональної синтаксичної
транспозиції (роботи Ш. Баллі, О. Есперсена, А. Фрея, Л. Теньєра, Є. Кириловича та ін..)
Спершу трансформаційний метод з’явився як додаток до дистрибутивного аналізу, що
пізніше виявився неефективним засобом виявлення синтаксичної структури речення, оскільки
поняття дистрибуції речення не має сенсу. В основі трансформаційного методу лежать наступні
припущення:
1) синтаксична система мови може бути розбита на ряд підсистем. З яких одна являється
ядерною, або базовою, а інші – її похідними. Ядерна підсистема – це набір типів елементарних
речень, тобто простих стверджувальних речень з дієсловом в дійсному способі активного стану
теперішнього часу, що не мають модальних слів, однорідних членів, обставин, означень,
інфінітивів, дієприслівників, дієприкметників тощо;
2) кожне ядерне речення описує елементарну ситуацію, а тип ядерних речень – клас
елементарних ситуацій;
3) будь-який складний синтаксичний тип формується з одного чи кількох ядерних речень
за допомогою застосування впорядкованого набору обов’язкових та факультативних
трансформацій.
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Трансформації можуть зовсім не міняти змісту ядерних речень, або можуть міняти
незначним, але чітко обумовленим чином, оскільки вони зберігають незмінним лексичний
склад ядерного речення та синтаксичні відносини між лексемами. Кількість трансформацій
незначна, а різноманітних синтаксичних типів утворюється за рахунок різноманітних
комбінацій трансформації, що застосовуються до різних наборів ядерних типів. Представити
синтаксичну структуру речення означає вказати ядерні типи, що лежать в його основі, показати
які саме трансформації та в якому порядку на нього діяли. Оскільки в процесі трансформування
елементарні ситуації, що є ядерними реченнями, залишаються незмінними, традиційно
вважалося, що питання розуміння складних речень та навіть зв’язних текстів можна віднести до
питання розуміння ядерних речень.
У подальшому всі теоретичні посилання трансформаційного методу, особливо принцип
семантичної інваріантності трансформацій, були критично переглянуті і його перестали
використовувати як спосіб представлення синтаксичної, тим паче семантичної, структури
речення. Проте трансформаційний метод зберіг своє значення, як один з експериментальних
прийомів демонстрації синтаксичних та семантичних подібностей і розбіжностей між
складними мовними об’єктами через подібності та розбіжності у їх трансформаційних
потенціалах (наборах можливих трансформацій). У цій якості трансформаційний метод
використовувався у синтаксисі, словотворі та семантиці. При цьому арсенал трансформацій
було значно розширено за рахунок того, що у визначенні трансформації було знято умову
незмінності лексичного складу речення та умови незмінності синтаксичних відношень між
лексемами.
Думка про те, що в основі різноманіття синтаксичних типів у природних мовах лежить
відносно проста система ядерних типів, що міняються за допомогою невеликої кількості
трансформаційних правил, стала відправною точкою для розвитку концепції породжуючої
граматики Н. Хомського. Трансформаційна породжуюча граматика, в свою чергу, дала імпульс
дослідженням в галузі породжуючої семантики, інтерпретуючої семантики, відмінкової
граматики, та ін. та стимулювала розробку формальних моделей мови. Вивчення властивостей
формальних моделей математичними методами призвело до формування математичної
лінгвістики. Отже ми бачимо, що трансформаційна теорія перекладу відома також під назвою
трансформаційної граматики. Трансформаційна граматика розглядає правила породження
синтаксичних структур, що характеризуються спільністю лексем та основних логікосинтаксичних зв’язків (наприклад: «Дівчинка кинула м’яч», «М’яч був кинутий дівчинкою»,
«Кинутий дівчинкою м’яч»). Згідно з трансформаційними правилами подібні структури можна
отримати одна за іншою.
Трансформаційна граматика не просто зіставляє одну з одною структури, що пов’язані
між собою трансформаційними правилами. У загальній теорії перекладу можна виділити два
напрями, що по-різному використовують ідеї трансформаційної граматики. Перший розглядає
сам процес створення тексту перекладу як перетворення одиниці та структур вихідної мови в
одиниці та структури мови перекладу. Другий напрям не розглядає процес переходу вихідної
мови у мову перекладу як трансформацію, а описує ряд етапів перекладацького процесу у
термінах трансформації.
Для детальнішого дослідження трансформаційного методу та подальшого його аналізу
варто звернутись до розділу «Синтаксис» «Теоретичної граматики французької мови» В.Г.
Гака.
Трансформації, чи то трансформаційному методу, на його думку, притаманні наступні
характеристики:
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1) акцентує парадигматичні відносини в мові;
2) носить динамічний характер, тобто показує зв’язок між формами та утвореннями
(деривацію) однієї форми в іншу;
3) дозволяє диференціювати семантичні подібності та розбіжності там, де
дистрибутивний метод не є достатнім.
Наприклад, синтагма l’invitation de Jean має два значення, які можна уточнити лише за
допомогою трансформації у дієслівну синтагму:
Jean a invité quelqu’un та Quelqu’un a invité Jean.
Трансформації показують зв’язок різноманітних конструкцій та форм між собою. Вони
дозволяють виявити способи створення синонімічних засобів вираження. Так, використовуючи
до дієслівної синтагми трансформацію номіналізації, а потім ад’єктивації, ми отримуємо три
словосполучення, які у відповідному контексті зможуть виразити одне й те саме значення:
Le président est arrivé – l’arrivé du président - l’arrivé présidentielle.
Під час вивчення трансформацій необхідно врахувати різноманітні обмеження та
«фільтри», що не допускають дану конкретну трансформацію.
Трансформаційний метод використовується як у морфології, так і в синтаксисі. До
трансформацій варто віднести зміни морфологічної категорії слова (наприклад, утворення
власної форми від інфінітива згідно з визначеними формулами). Переклад слова з однієї
частини мови в іншу (такі перетворення також називають транспозиціями), зміни синтаксичної
функції слова або структури речення (наприклад, переведення активу в пасив).
Трансформаційний метод допомагає показувати, як одні структури походять від інших, або як
одні структури переходять в інші.
1. Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис / В. Г. Гак. – М.: Высшая
школа, 1986. – 220 с
2. Коптілов В. С. Теорія і практика перекладу / В.С. Коптілов. – К.: Юніверс, 2003. – 280 с.
3. Кочерган М. П. Загальне мовознавство / М. П. Кочерган. – К. : Видавничий центр «Академія»,
2006. – 463 с.
4. ЛЭС, 1990: Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / под ред. В. Н. Ярцевой //
Ин-т языкознания АН СССР. – М. : Сов. энцикл., 1990. – 519 с.
5. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы) / А. В. Федоров. –
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПОЗАШКІЛЬНІЙ СФЕРІ
Марія Данілевич
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаільський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Фурдуй С.Б.
Із розвитком соціально-педагогічної науки помітною є увага науковців і практиків до
соціально-педагогічних функцій та можливостей навчальних закладів, зокрема позашкільних
навчальних закладів.
Позашкільний навчальний заклад  це цілісна системи позашкільної освіти, яка надає
знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій
самореалізації, інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку, підготовку до активної
професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту, займається
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організацією змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я
вихованців, учнів. Така установа має свої особливості навчально-виховного процесу,
закономірності комплектації та територіальне розташування, може функціонувати в різних
типах та формах, а також має специфічні принципи і умови функціонування [3, с. 11].
Позашкільна освіта в Україні є складовою системи безперервної освіти, що визначено
Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», які є нормативними документами у
сфері позашкільної освіти України. Діяльність позашкільних навчальних закладів
вдосконалюється, розвивається, доповнюється новими принципами в рамках загальних освітніх
тенденцій. Проте, має свої особливості, оскільки, передбачає здійснення спеціальних науковопедагогічних досліджень [6, с. 61].
У сучасних соціально-педагогічних дослідженнях відзначається зміст соціальнопедагогічної діяльності як такої, що здійснюється з метою оптимізації виховних можливостей
соціальних інститутів, активного залучення дітей та молоді до соціально-виховного
середовища. Серед найбільш актуальних і перспективних напрямків наукових досліджень в
галузі соціальної педагогіки розглядаються:
 виховні можливості різних соціальних інститутів у формуванні складових
соціальності особистості;
 особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями в інститутах
соціального виховання і т.д. [2, с. 47].
У такому контексті варто говорити про позашкільну освіту, зокрема позашкільні
навчальні заклади, діяльність яких охоплює фактично увесь вільний час дітей та молоді, що
заснована на добровільності, особистісно орієнтованому підході до інтересів і здібностей
кожного вихованця, різноспрямованістю і поліваріативністю [7, с. 53].
В Україні діє широка мережа позашкільних навчальних закладів різних типів і форм
власності, специфікою діяльності та напрямів: художньо-естетичного, науково-технічного,
еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого. В навчально-виховну, організаційномасову діяльність позашкілля потрапляють діти різного соціального рівня. Навчальні заклади
залучають дітей та молодь, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Під поняттям соціально-педагогічної діяльності в галузі педагогіки криється змістовне
пояснення: це різновид професійної діяльності, яка спрямована на створення сприятливих умов
соціалізації, всебічного розвитку особистості, задоволення її соціокультурних потреб або
відновлення соціально схвалених способів життєдіяльності людини. Залежно від того, хто
виступає суб’єктом соціально-педагогічної діяльності (держава в цілому, організація,
конкретний фахівець), розглядають макрорівень, мезорівень, мікрорівень соціальнопедагогічної діяльності [4, с. 9].
У контексті аналізу соціально-педагогічного потенціалу позашкільних навчальних
закладів визначені напрямки соціально-педагогічної діяльності, зокрема:
 соціальна профілактика;
 соціальна реабілітація;
 соціально культурна анімація;
 соціальне обслуговування і інші [1, с. 5].
Реалізація вказаних напрямів у позашкільному навчальному закладі має свою специфіку.
У рамках аналізу розглянемо такі основні напрями соціально-педагогічної діяльності
позашкільних навчальних закладів (на рівні закладу):
 соціально-педагогічна підтримка дітей соціально незахищених категорій;
 соціальна профілактика відхилень у соціальному розвитку та поведінці учнів;
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 соціальна реабілітація дітей та молоді з особливими потребами;
 соціально-педагогічна підтримка обдарованих учнів у позашкільному навчальному
закладі.
Важливим способом вирішення завдань соціально-педагогічної підтримки дітей
соціально незахищених категорій є залучення вихованців до занять у позашкільному закладі.
Що стосується другого напрямку, варто говорити про вагомі історичні традиції та
сучасні досягнення позашкільних установ щодо вирішення завдань соціальної профілактики
девіантної поведінки у молодіжному середовищі. На сучасному етапі життя суспільства, у
цьому контексті, позашкілля відіграє важливу роль, відтак, значна увага педагогів та психологів
приділяється профілактиці актуальних видів адикції молоді (інтернет-залежність, залежність від
комп’ютерних ігор і т.д.) [8, с. 37].
В Законі України «Про позашкільну освіту» серед напрямків позашкільної освіти
прописано та визначено соціально-реабілітаційний. Отже, важливим завдання є інноваційний
потенціал реалізації соціально-педагогічних завдань в процесі освітньої діяльності гуртків
(творчих об’єднань) соціально-реабілітаційного напряму позашкільної освіти (створення і
реалізація в закладі відповідних навчальних програм, проектів та т.п.). Відповідна програма в
таких позашкільних закладах розрахована на учнів з інвалідністю, які потребують соціальнореабілітаційної допомоги. Також передбачено інтеграцію учнівської молоді з особливими
потребами у звичайні гуртки позашкільного закладу.
Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей та молоді як один із напрямів
соціально-педагогічної діяльності позашкільних навчальних закладів має характеристики, які
властиві організації роботи з такою категорією дітей, а також певну специфіку, обумовлену
можливостями позашкільної освіти. Одним з важливих принципів соціально-педагогічної
підтримки в такому контексті визнається принцип створення сприятливих соціальнопсихологічних умов для розвитку і реалізації творчого потенціалу обдарованої особистості.
Відповідні умови створюються завдяки організаційно-педагогічним характеристикам
позашкільних навчальних закладів, в яких відповідно до Закону України «Про позашкільну
освіту» діють творчі об’єднання 11 напрямків. Можливості для творчої самореалізації дітей
обумовлені і великою кількістю масових заходів різного рівня (фестивалі, конкурси і т.д.),
беручи участь в яких, дитина або молода людина може проявляти свої здібності, досягати
успіху і визнання, отримувати життєвий досвід, а також є можливість позбутися певних
проблем чи психологічних бар’єрів.
Пошук та підтримку інтелектуальної молоді, здібної до наукової діяльності, здійснює
Мала академія наук України та інші позашкільні навчальні заклади. Особливо актуальною на
сучасному етапі є позашкільна освіта як сфера самореалізації соціально обдарованих підлітків
та юнаків, які залучаються до соціально значущих проектів, акцій, програм, всеукраїнських та
міжнародних конференцій, дебатів тощо [7, с. 36-37].
На сьогодні є ефективна технологія моделювання виховних систем, яка розроблена
Е. М. Степановим. Вона являє собою чітку послідовність спільних дій педагогів, учнів і батьків
щодо формування модельних уявлень про виховну систему, зокрема:
- створення ініціативної групи для моделювання виховної системи;
- формування членами групи реального і майбутнього стану навчального закладу, його
виховної діяльності;
- пошук ініціаторами однодумців в педагогічному, учнівському та батьківському
колективах;
- встановлення контакту з науково-методичними установами та вченими;
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- розробка програми дій побудови моделі виховної системи;
- ознайомлення педагогів з теорією і практикою виховних систем, теоретичними і
методичними основами проектування моделі випускника навчального закладу;
- діагностика стану і результативності навчально-виховного процесу, аналіз умов
розвитку особистості учнів, визначення виховного потенціалу навколишнього середовища,
шляхів, способів його реалізації;
- проведення роботи направленої на актуалізацію і стимулювання діяльності педагогів,
учнів, батьків щодо формування образу навчального закладу;
- створення творчих груп і організація їх діяльності для уточнення та розробки деталей
розвитку в навчальному закладі;
- конструювання моделі виховної системи та розробка програм її побудови;
- апробація окремих елементів виховної системи;
- обговорення в педагогічному, учнівському та батьківському колективах моделі і
програми виховної системи;
- проведення науково-методичної та управлінської експертизи моделі виховної системи
та програми її побудови;
- Затвердження моделі і програми побудови виховної системи на засіданні педагогічної
ради або ради закладу.
Представлена технологія послідовності є типовою для більшості позашкільних закладів.
Вона повинна доповнюватися конкретним змістом та коригуватися відповідно до умов
відповідного закладу.
Структурними компонентами такої моделі виховної системи є:
1. Реальний стан виховної системи:
- основні параметри установи;
- виховний потенціал установи та навколишнього середовища;
- перемоги та невдачі у вихованні учнів, життєдіяльність закладу, сильні сторони,
недоліки, проблеми.
2. Проектований стан виховної системи:
- теоретико-методичні основи виховної системи (теорії, ідеї, які лягли в основу; ключові
поняття);
- ціннісно-цільові орієнтири виховної системи (мета, завдання, цінності, принципи);
- механізми функціонування виховної системи (функції, умови);
- етапи побудови виховної системи (проектний, практичний, узагальнюючий);
- критерії і способи вивчення ефективності виховної системи (критерії, методики);
- створення і реалізація моделі виховної системи, здійснюються педагогічним
колективом за активної участі учнів і їх батьків [7, с. 48-49].
Отже, на основі теоретичного аналізу є підстави говорити про позашкільні навчальні
заклади як про соціально-педагогічний феномен в історичному контексті та на сучасному етапі.
Вказані положення є актуальною проблемою дослідження в галузі соціально-педагогічної
науки.
1. Арутюнян О. С. Розвиток творчої особистості в умовах позашкільного закладу /
О. С. Арутюнян // Позашкільна освіта. – 2015.  № 8.  С. 5 .
2. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у
територіальній громаді: теоретико-методичні основи : монографія / О. В. Безпалько. – К. : Наук. світ,
2016. – 363 с.
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ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ
В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Людмила Данилова
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
науковий керівник – доц. Граматик Н.В.
Школа першого ступеня водночас є самоцінною ланкою освіти та принципово новим
етапом у житті молодшого школяра. Сучасна система початкової освіти спрямована на
формування високоосвіченої, інтелектуально розвиненої особистості з цілісним уявленням
природничо-наукової картини світу, з розумінням зв’язків явищ і процесів, які мають місце в
природі.
Початкова школа розширює сферу взаємодії дитини з оточуючим світом через окремі
самостійні предмети. Оскільки предметна система навчання в початкових класах передбачає
окремий розгляд сторін дійсності, актуалізується проблема міжпредметної інтеграції як базису
поглиблення знань і подальшого навчання на наступних етапах загальної середньої освіти.
Концептуальні засади реформування початкової освіти викликали необхідність
реалізації нових підходів до системи навчання молодших школярів. Так, основні ідеї
інтегрованого підходу до побудови навчально-виховного процесу початкової школи висвітлено
в концепції Нової української школи. У зв’язку з цим, розроблені нові навчальні плани,
програми, підручники, у яких центральне місце посідає міждисциплінарне навчання.
Молодший шкільний вік – найвідповідальніший час для формування в учнів першооснов
наукової картини світу, розвивати пізнавальну активність. Тому, наскрізне застосування
інтеграції предметів у системі початкової освіти дозволить вирішити завдання, поставлені в
даний час перед школою та суспільством в цілому.
Так, ідеї інтеграції знань висловлювали представники класичної педагогіки
Я. Коменський, К. Ушинський, В. Сухомлинський. Вчені акцентували увагу на перспективності
та ефективності в навчальному процесі міжпредметних зв’язків.
Теоретичні аспекти інтеграції як напряму навчання, який сприяє формуванню якісно
нових утворень у навчальній діяльності школярів розглядалися в дослідженнях Т. Браже,
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Л. Варзацької, В. Давидова, Т. Донченко, І. Звєрєва, І. Зимної, В. Невєрова, М. Масол,
В. Паламарчука, І. Петрова, О. Пометун, В. Федорової, В. Фоменка та ін.
Психологічні основи процесу інтеграції в системі шкільного навчання розкриті в
дослідженнях Л. Виготського, В. Давидова, В. Зінченка, Е. Носенко, які вбачали сутність
інтеграції як цілісного впливу на становлення особистості.
Різновиди форм та видів інтеграції в навчально-виховному процесі розкриті в працях
С. Гончаренка, Р. Ільченко, С. Загв’язінського, В. Тименка, С. Якименка.
Особливості впровадження інтегративних процесів у зміст початкової загальної освіти
були висвітлені в наукових роботах О. Беляєва, М. Вашуленко, Л. Варзацької, В. Паламарчук,
О. Савченко.
Дидактичні можливості інтеграційних занять багатоаспектного змісту початкової освіти
досліджували такі вчені як: Н. Бібік, О. Біда, Л. Вахрушева, Г. Ковальчук, Л. Нарочна,
Н. Ничкало, В. Тименко, Р. Ільченко та інші.
Разом з тим аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з даної проблеми
показує, що вона більшою мірою розроблена на дидактичному рівні в методиках викладання
різних предметів середньої та старшої ланок і недостатньо в дидактиці початкової школи.
Мета статті – полягає в дослідженні проблеми інтеграції знань як засобу підвищення
ефективності природничої освіти молодших школярів.
Враховуючи позитивний вплив інтегрованого навчання на особистість учня, згідно до
оновленого стандарту початкової освіти в практику школи першого ступеня введено
інтегрований курс «Я досліджую світ», який повністю або частково охоплює декілька освітніх
галузей. Головна мета навчального курсу – створення у молодшого школяра цілісного уявлення
про навколишній світ як єдине ціле, в якому всі елементи взаємопов’язані крізь призму вже
наявного досвіду. В даному випадку інтеграція виступає як засіб отримання нових уявлень на
стику традиційних предметних знань, з’єднуючи їх єдину систему. У той же час інтеграційні
процеси не повинні замінити класичний підхід до вивчення предмету.
Зазначимо, що поняття інтеграція необхідно розуміти як об’єднання в єдине ціле
розрізнених частин та елементів знань [1, с. 10].
На думку А. Захлебного, І. Пономарьова, Т. Суравегіної інтеграція визначається як
процес взаємодії двох або більше систем з метою створення нової з якісно новими
властивостями, в структурі якого зберігаються індивідуальні ознаки вихідних елементів.
Американський педагог Дж. Гіббоне висловлював думку, що інтегрувати – це
поєднувати частини систем таким чином, щоб результат об’єднання в сумі перевершував їх
значення у взаємодії [1]. Зокрема, в своєму досліджені Н. Антонов розглядає поняття
«інтеграція» у загальнонауковому аспекті, визначаючи його природне протиставлення поняттю
«диференціація» [1, с. 2].
Аналіз наукових джерел з окресленої проблеми дозволяє стверджувати, що в основному,
міжпредметна інтеграція в початкових класах розуміється як об’єднання відомостей з різних
навчальних предметів в єдиний інформаційний блок на основі певної теми. В наслідок цього,
учень отримує ті знання, які відображають зв’язаність окремих частин як системи, в якому всі
елементи пов’язані.
Однією з переваг інтеграційного підходу до навчання є здатність мотивувати кожного
учня до пізнавального активності, набуття знань шляхом відкриття та наукового пошуку,
дослідження, самостійне прийняття рішень. За таких умов процес інтеграції вимагає зміни
підходів не тільки до організаційних вимог здійснення освітнього процесу, але й до
використання засобів і методів формування наукових понять в учнів.
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Характерною властивістю для початкових класів є використання елементів інтегрування
навчальних предметів. Такий процес називається в педагогіці використання міжпредметних
зв’язків у навчанні. Таким чином, використовуючи міжпредметні інтеграційні зв’язки у процесі
вивчення курсу початкової школи «Я досліджую світ», здійснюється позитивний вплив на
інтелектуальний розвиток молодших школярів. Крім того, в процесі пізнання світу природи,
соціального аспекту буття людини відбувається вдосконалення сенсорних процесів, мислення,
мовлення, розвивається спостережливість і допитливість учнів. В інтегрованому курсі «Я
досліджую світ» формуються початкові природничі й соціальні поняття, які вперше вводять
дітей в розуміння закономірностей навколишнього світу, спираючись на чуттєвий досвід
молодшого школяра і забезпечує перехід від поняття явища до його сутності.
Важливо, що інтеграція змісту дозволяє виключити повтори в різних навчальних
предметах, поглибити вивчення матеріалу без додаткових тимчасових витрат, стимулювати
учнів до застосування знань у повсякденному житті.
В даний час у практиці початкової школи використовуються різні способи інтеграції. Це,
перш за все об'єднання кількох навчальних дисциплін в єдиний предмет. Слід мати на увазі, що
суть проблеми в тому, щоб не відкидати один з них і застосовувати інший, а ввести систему
інтеграційних заходів з урахуванням вікових особливостей учнів початкової школи.
Запровадження такої системи навчання сприяє вихованню ерудованої молодої людини,
що володіє цілісним світоглядом, здатністю самостійно систематизувати наявні в неї знання і
нетрадиційно підходити до вирішення різних проблем.
Висока результативність навчання учнів на уроках «Я досліджую світ» досягається
шляхом використання міждисциплінарних зв'язків. Передусім, це відбувається тому, що
молодшому школяреві на цих уроках легше уявити світ, як єдине ціле. Міждисциплінарні
зв'язки дозволяють узгодити дисципліни навчального плану за програмними цілями і змістом. В
процесі взаємопов’язаного вивчення в різних дисциплінах одне і те ж поняття наповнюється
комплексним змістом, при цьому розкриваються різні сторони і ознаки об'єкта. Таким чином
формуються універсальні поняття, засвоєні при вивченні декількох предметів. Крім того,
міждисциплінарні зв’язки можуть виступати в якості конкретного педагогічного засобу, за
допомогою якого вирішуються навчально-виховні завдання
Зазначимо, що принцип інтеграції в природничій освіті молодших школярів виконує
методологічну, освітню, розвиваючу, системоутворюючу і конструктивну функції.
Оскільки зміст навчального курсу «Я досліджую світ» представляти собою органічне
співвідношення природного, гуманітарного і художнього циклів, він є потужним стимулятором
розумової діяльності учня, а для вчителя можливістю професійної майстерності.
Інтеграційна цілісність уроку вимагає дотримання певних умов:
- об’єкти дослідження збігаються, або досить близькі;
- в інтегрованих предметах використовуються однакові або близькі методи
дослідження;
- вони будуються на загальних закономірностях і теоретичних концепціях.
Виходячи з цього, в практиці початкової освіти найбільш ефективно інтегрується зміст
навчального курсу «Я досліджую світ» з такими предметами як: читання, математика, музика,
художня праця, образотворче мистецтво. Саме інтегровані уроки вивчення сприяють
ефективності процесу встановлення зв’язків між отриманими знаннями про навколишній світ і
практичною діяльністю молодших школярів, тим самим реалізуючи одну з головних вимог
оновленого Державного стандарту початкової освіти – навчання на основі компетентнісного
підходу.
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Таким чином, прагнення до інтеграції навчального матеріалу, безсумнівно природною і
провідною тенденцією освітнього процесу початкової школи.
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО І
НАУКОВОГО ПРОСТОРУ: ПОШУК СТУДЕНТА
Анастасія Дєнова
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний педагогічний університет
Науковий керівник – к.пед.н. Сучану А.К.
Прогрес нашої країни не може бути швидшим ніж прогрес нашої освіти.
Джон Фіцджеральд Кеннеді

На сучасному етапі головним стратегічним завданням розвитку вищої освіти України є
інтеграція вищої освіти до європейської освітньої системи в умовах приєднання до Болонського
процесу. Враховуючи перспективи цього прогресивного процесу та запобігаючи можливим
складнощам, задля створення єдиної зони європейської вищої освіти, країнам потрібно
узгодити та поєднати національні компоненти вищої освіти з вимогами Болонської декларації .
Підписання Україною Болонської декларації визначає орієнтир країни на входження в
освітній і науковий простір Європи, модернізацію освітньої діяльності в контексті
європейських вимог, та практичне приєднання до Болонського процесу.
Загалом Болонський процес – це певна система ходів європейських державних установ,
міждержавних і громадських організацій, пов’язаних із вищою освітою, яка спрямована на
структурне реформування національних систем ВО Європи, зміни освітніх програм з метою
підвищення спроможності випускників ВНЗ до працевлаштування, поліпшення мобільності
громадян на європейському ринку праці та підвищення конкурентоспроможності європейської
ВШ.
Одним з основних заходів, як основа розвитку мобільності студентів, на базі формування
загальноєвропейського простору ВО стає введення академічних кредитів.
Кредитна система, дає змогу максимально демократизувати та індивідуалізувати
навчальний процес, і тим самим забов’язує якісно засвоювати зміст вищої освіти, чим в
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майбутньому має забезпечувати визнання результатів навчання різними навчальними закладами
і країнами.
На мою думку пріоритетами на шляху інтеграції до європейського простору освіти та
науки в нашому університеті має стати:
- підвищення якості освітніх програм студентів шляхом вивчення та запровадження
передових педагогічних і освітніх технологій, авторських курсів, майстер-класів у викладанні
всіх дисциплін навчального плану та удосконалення їх змісту;
- формування міжнародних науково-дослідних студентських колективів для спільних
досліджень з фундаментальних і прикладних проблем, а також творчих колективів за участю
науковців, для спільного розв’язання наукових задач та впровадження наукових розробок у
навчання;
- розвиток спільних студентських програм із зарубіжними навчальними закладамипартнерами та підготовка іноземних студентів в ІДГУ;
- щорічне фінансове та організаційне забезпечення стажування науково-педагогічних
працівників, докторантів, аспірантів та студентів у провідних закордонних навчально- наукових
центрах;
- запрошення молодих і перспективних науковців для читання лекцій з перспективних і
проблемних напрямів науки;
- залучення до публікацій у друкованих виданнях університету іноземних авторів –
провідних фахівців з високими показниками у міжнародних наукометричних базах даних;
- входження в систему міжнародного науково-інформаційного і комунікаційного
простору для залучення до наукової роботи дослідників з інших країн;
- забезпечення впровадження досягнень закордонних наукових шкіл та передового
наукового досвіду міжнародних партнерів університету в навчальний процес з використанням
потенціалу та можливостей Міжнародного консорціуму університетів;
- створення міжнародних науково-дослідницьких колективів для виконання спільних
досліджень з фундаментальних проблем, підготовка і видання спільних підручників.
Безумовно, при розумній організації запровадження нових інноваційних технологій
навчання можна очікувати значних позитивних результатів, а саме:
– закріплення навичок самостійної роботи;
– посилення раціонального планування свого часу;
– підвищення інтересу та поглиблення знань по напрямках, які найбільше цікавлять
студентів;
– можливість систематичного контролю якості знань студентів.
Отже, інтеграція української вищої освіти, зокрема ІДГУ, у європейський та світовий
освітній простір можлива лише за умов реформування та модернізації підготовки спеціалістів у
вищих навчальних закладах всієї країни в контексті Болонського процесу. Якщо в результаті
таких дій рівень вищої освіти в Україні підвищиться, а мусить бути тільки так і не інакше – це
буде вагомим внеском національної вищої школи в перспективне майбутне нашого суспільства
та сприятиме визнанню нашої держави серед рівноправних членів Європейського Союзу.
1. Бабак В. Для нас Болонський процес – явище звичне, кредитно-модульна система – не новина /
В. Бабак // Вища школа. – 2006. – № 1. – C. 3-19.
2. Волков В. Реформування вищої освіти: перші кроки до Європи / В. Волков // Юридичний Вісник
України. – 2006. – № 31. – C. 8.
3. Голубенко О. До проблеми оновлення стандартів вищої освіти в контексті болонських реформ /
О. Голубенко // Вища школа. – 2006. – № 5-6. – C. 10-18.
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4. Дмитриченко М. Ф. Болонському процесу – альтернативи немає / М. Ф. Дмитричено,
Б. І. Хорошун // 64 науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів,
студентів та структурних підрозділів університету. – К.: НТУ,2008. – С. 347-352.
5. Загородній А. Європейська система забезпечення якості вищої освіти / А. Загородній // Вища
школа. – 2006. – № 4. – C. 15-22.
6. Кудін А. Реалізація в Україні принципів і завдань Болонського процесу: забезпечення
мобільності громадян з можливістю їх працевлаштування / А. Кудін // Вища школа. – 2006. – № 1. –
C. 27-34.
7. Малихін А. Тестовий контроль і підвищення якості освіти у вищій школі / А. Малихін // Рідна
школа. – 2006. – № 6. – C. 9-11.
8. Мельниченко Т. Ю. Сучасний стан і перспективи розвитку освітнього комплексу України в
контексті Болонського процесу / Т. Ю. Мельниченко // Український географічний журнал. – 2006. – № 1.
– C. 54-58.
9. Ніколаєнко С. Реформа вищої освіти України і Болонський процес / С. Ніколаєнко // Голос
України. – 2007. – C. 14.
10. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу.Ч.3. (Досвід
ТНПУ ім.В.Гнатюка ) / За ред.В. В. Грубінка. – Тернопіль: Вид.ТНПУ ім В.Гнатюка, 2005. – С. 207.
11. Пасічник І. Болонський процес і нові шанси університетів / І. Пасінчик // День. – 2007. – C. 1-4.
12. Применко В. І. Болонський процес – перший досвід роботи у ВНЗ / В. І. Применко // Безпека
життєдіяльності. – 2006. – № 5. – C. 40.
13. Рябченко В. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: деякі концептуальні
зауваження / В. Рябченко // Освіта. – 2007. – № 13-14. – C. 8-9.
14. Скнарь О. Модернізація форм і методів навчання студентів у контексті кредитно-модульної
системи / О. Скнар // Вища школа. – 2006. – № 3. – C. 33-45.
15. Скрипченко О. Навчальні системи. Традиційність розвитку і... болонський акцент /
О. Скрипченко // Освіта. – 2007. – № 11-12. – C. 3.
16. Язвінська О. До спільного освітнього простору / О. Язвінська // Політика і час. – 2006. – № 2. –
C. 66-73.

МЕТОД ПРОЕКТНО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЯК ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
Вікторія Дмитришина
магістрантка факультету управління,
адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Букатова О.М.
Проектні технології як метод навчання отримали на сьогоднішній день величезну
популярність у педагогів, що займаються як теоретичними дослідженнями, так і їх практичною
реалізацією в різних навчальних закладах. Але найбільший розвиток проектні технології
отримали в практиці середньої школи, а також середніх професійних навчальних закладах. Під
впливом сучасної тенденції до технологізації педагогічної науки проектні технології
розвинулися з методу проектів (Дж. Дьюї), і позначалися у вітчизняній педагогічній літературі
та в дослідженнях з історії педагогіки терміном «метод проектів». Однак до сих пір існує
чимало суперечок про зміст самого поняття «метод проектів», про необхідність і ефективності
використання методу в практиці навчання, про долучення методу до різних предметів вивчення
в навчальних закладах різного рівня. Розходяться думки і з питання виникнення методу, і про
його основоположника. Так, Е. С. Полат, Н. Ю. Пахомова пов’язують народження методу
проектів з ім’ям американського філософа і педагога Джона Дьюї (1859-3952 рр.),
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Б. М. Назаренко називає основоположником даного методу В. Килпатрика, американські
педагоги (Дж. Кнеллер, К. Гоулд, Дж. С. Холл) вважають засновником методу Р. Стимсона. За
весь час існування і розвитку методу проектів про нього сказано немало в різних
концептуальних контекстах: трудового навчання (К. М. Вудворт, Н. К. Крупська,
С. Т. Шацький); професійного навчання (Н. Ерганова, Г. В. Рогова, Ф. М. Рабинович),
дифференцірованного навчання (Н. П. Гузик, Е. А. Юніна, І. Е. Унт), особистісно-орієнтованого
навчання (І. С. Якиманська), педагогіки співробітництва (В. Ф. Шаталова,
В. А. Сухомлинський, І. П. Волков, Л. С.Виготський). Дослідження з питання історії методу
проектів вели І. Г. Ворончіхіна, М. Кнолль, В. Н. Стернберг та ін. Одне з найбільш докладних
на сьогоднішній день досліджень в області історії методу проектів, на наш погляд, було
проведено В. Н. Стернбергом в дисертації «Теорія і практика методу проектів в педагогіці
XX ст.» [7]. Ця робота присвячена детальному історичному аналізу методу проектів і показує,
що вже на протязі майже шести століть проектування є одним з найактуальніших методів
навчання в професійній підготовці майбутніх фахівців. В. Н. Стернберг встановив, що витоки
методу проектів слід шукати в Італії в кінці XVI ст. Початковою метою студентських
навчальних проектів було «... введення студентів в систему професійних вимог» [7, с. 28].
Ми витлумачуємо таке визначення проектної діяльності як специфічного виду
діяльності, спрямованого на створення суттєво нових продуктів, котрі є результатом творчих
пошукових зусиль особистості або колективу. Ідея навчання учнів в радянській школі на основі
методу проектів була запропонована Н. К. Крупської як альтернатива традиційному. При цьому
підкреслювалося, що загальна спрямованість радянського варіанту навчання на основі методу
проектів повинна припускати наступне:
- виховання колективізму, що знаходило відображення в розробці переважно
колективних проектів;
- розвиток товариської взаємодопомоги, а не конкуренції;
- зв’язок тем для проектів з програмою Державної вченої ради;
- відмова від вузько проектів;
- розгляд в якості проектів лише тих з них, які були спрямовані на зміну середовища або
дозвіл тій чи іншій теоретичної проблеми;
- дослідницький підхід.
Таким чином, більшість вітчизняних вчених-педагогів початку ХХ ст. відзначали в своїх
роботах потужну розвиваючу і виховну сторони використання методу проектів, зокрема, розвиток
таких особистісних якостей, як активність, самостійність, творчість, колективізм. Педагогічна
практика виявила ряд недоліків, які виявилися в знаннях і уміннях учнів, внаслідок чого різко
знизилася якість навчання. Основними причинами такого результату стали слабка розробленість
методики проектної діяльності та відсутність кваліфікованих педагогічних кадрів. Останній період
розвитку методу проектів триває з 1965 р. по теперішній час, бере свій початок в Німеччині в
працях І. Бастіону, Б. Бутмара, X. Гудьенса, Г. Гейслера, Ф. Фрейя, Г. Краута, М. Кмолля і ін. Цей
період пов’язаний з переосмисленням проектної ідеї і подальшим її розповсюдженням в освіті.
Дослідники в області історії педагогіки відзначають, що в цей період метод проектів пережив своє
друге народження, отримавши свій подальший розвиток в країнах Західної Європи в 60-70-і рр. XX
ст. Як і на початку століття, в цей час проектні технології сприймалися як альтернатива
традиційним формам навчання, зокрема, лекцій та семінарів, і розглядалися як форма навчання,
практично спрямована на міждисциплінарну інтеграцію і соціалізацію.
У педагогічній науці існують різні трактування методу проектів (Е. С. Полат,
В. Н. Стернберг, Г. М. Коджаспирова, Н. Ю. Пахомова, М. Л. Сердюк і т.д.). Так, Е. С. Полат
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визначає метод проектів як «спосіб досягнення дидактичної мети через детальну розробку
проблеми (технологію), яка повинна завершитися цілком реальним, відчутним практичним
результатом, оформленим тим або іншим чином» [2, с. 66]. Більш того, вчений зазначає, що про
метод проектів можна говорити як про цілу педагогічної технології, яка включає в себе сукупність
інших методів навчання, головним чином творчих. В. Н. Стернберг в результаті досліджень робить
висновок, що «в сучасному тлумаченні термін «метод проектів» є творчою роботою учнів в рамках
заданої теми», і зазначає «інтегрований характер» методу проектів», його здатність вміщати в себе
різні методи навчання» [6, с. 76-77]. Г. М. Коджаспирова [3, с. 204] і М. Л. Сердюк дотримуються
схожої точки зору про метод проектів як системі навчання, «при якій учні набувають знання в
процесі планування і виконання, поступового ускладнювання практичних завдань – проектів» [5, с.
20]. На сьогоднішній день вітчизняними вченими-педагогами проведено безліч досліджень в
області розробки і впровадження методу проектів в практику навчання, де він трансформувався в
педагогічну технологію, що відповідає сучасним вимогам системи освіти. Аналіз літератури
показав, що у вітчизняній педагогіці метод проектів розглядається або як самостійний метод, або як
ціла технологія, що включає в себе інші творчі методи. У педагогічній та методичній літературі
можна зустріти різні терміни: метод проектів, проектний метод, проектна технологія. Більшість
джерел з даної проблеми оперують терміном «метод проектів» лише в силу тривалого
використання даного словосполучення. При цьому саме поняття «педагогічний проект» передбачає
проектування в галузі педагогіки взагалі. В даний час у педагогічній літературі зустрічаються
найрізноманітніші словосполучення зі словом «проект». Великого поширення набули персональні
проекти, покликані задовольняти наступним умовам: наявність конкретного соціального адресата
проекту (замовника); наявність соціально або особистісно значущої проблеми, завдання;
самостійний, індивідуальний характер роботи учня; надпредметний характер проекту (тобто не
обмежується рамками однієї навчальної дисципліни).
Все сказане вище дозволяє зробити висновок: метод проектів як дидактичний поняття
потрібно розглядати не в вузькому сенсі як самостійний метод, а в широкому сенсі – як педагогічну
проектну технологію, що включає я себе багато методи (Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркін, М. В.
Моїсеєва, А. Е. Петров, Н. Ю. Пахомова, С. А. Красносельський, Л. Б. Переверзєв, І. Д. Чечель, І. С.
Сергєєв і ін.). Говорячи про проектні технології та враховуючи суть поняття «проект», ми
розуміємо його, як спосіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, спрямованої на
отримання результату, станеться, хто буде в будь-яку форму (матеріальну, текстову, і т.д.). Сучасні
дослідження показують, що проектні технології мають широку сферу застосування в освіті в
найрізноманітніших галузях знань, при навчанні майже будь-якого предмету, підвищуючи
навчальну мотивацію, розвиває пізнавальний інтерес, творчі здібності тощо. Всі дослідники і
педагоги, які займаються розробкою проектних технологій і використовують їх на практиці,
сходяться на думці, що проектна технологія має широкі педагогічні можливості, сприяє більш
глибокому засвоєнню програмного матеріалу, планування власної навчальної діяльності,
формуванню умінь і навичок практичного використання досліджуваного предмета, розвиваючи
власне проектні уміння і навички, які є необхідними якостями особистості в сучасних умовах.
На основі аналізу сучасної педагогічної літератури (Г. Атанов, В. Безрукова, В. Коротов,
Т. Новикова, І. Підласий, П. Решетников, В. Сластьонін та ін.) нами виділено такі види
педагогічних проектів: соціально-освітні проекти; навчальні проекти; виховні проекти;
технологічні проекти; дослідницькі проекти; індивідуальні, групові та колективні проекти.
Варто зазначити, що відповідно до видів проектування можуть й визначатися й конкретні
класифікації проектів. Однією з вирішальних умов, що визначають успішну стратегію розвитку
освіти в державі, є проектування соціально-освітніх систем і процесів. У сучасній педагогіці
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проектування соціально-освітніх систем і процесів застосовується досить широко. Тільки
протягом останнього десятиріччя в Україні розроблено та реалізуються проекти позашкільної,
дошкільної, загальної середньої освіти, професійно-технічної та вищої освіти. На думку,
В. Штейнберга, формування технології проектування елементів освітніх систем і процесів
охоплює три етапи. На першому «технологічна пам’ять» погоджується з ключовими
«вертикальними» принципами системи освіти і з базовими компонентами освітніх технологій.
Вертикальні принципи, що визначають найважливіші властивості всієї системи освіти,
реалізуються на кожному з рівнів системи шляхом проектування базових елементів із
заздалегідь заданими властивостями. На другому етапі формування технології визначається
сукупністю чинників, від яких залежить її ефективність: призначення технології, призначення
конструкторсько-технологічної діяльності учнів, принципи організації технології, склад
технології, константи технології, інструменти технології, практика конструкторськотехнологічної діяльності. На третьому, заключному, етапі відбуваються безпосереднє створення
та апробування проекту в різних його трансформаціях [6].
Основні вимоги до застосування методу проектів: наявність соціально чи особистісно
вагомої проблеми, розв’язання якої потребує інтегрованих знань, дослідницького пошуку
розв’язання; теоретична, практична, пізнавальна значимість передбачуваних результатів;
самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів; структурування змістової частини
проекту (із зазначенням поетапних результатів); застосування дослідницьких методів
(визначення проблеми і завдань дослідження, що випливають з неї, висування гіпотез для їх
розв’язання, обговорення методів дослідження, оформлення результатів, аналіз здобутих даних,
висновки) [6]. Проектні технології навчання школярів мають велике значення для розвитку
інноваційної педагогіки. Прикладом технологічного проекту навчання школярів може бути
технологія «Випереджувальна педагогіка», створена на основі теорії розв’язування винахідницьких
завдань (М. Меєрович, Л. Шрагіна, М. Глазунова).
Дослідницькі проекти: інформаційні, комп’ютерні, телекомунікаційні проекти. Вони
потребують чіткої структури, обґрунтування актуальності теми, предмета дослідження для всіх
учасників, визначення проблеми, мети. Цей тип навчальних проектів передбачає висунення
гіпотези, її перевірку, обговорення та аналіз результатів, їх оформлення. Дослідницькі навчальні
проекти спрямовані на формування знань з наукових теорій, концепцій, ідей; усвідомленість та
міцність знань, умінь, навичок та способів діяльності; уміння оперувати науковим понятійним
апаратом; побудову власного алгоритму дій; творче застосування знань у незнайомій ситуації;
оволодіння професійно значущими знаннями, уміннями і навичками, методами, прийомами,
засобами діяльності, формами організації суспільно корисної роботи і вирішувати життєві ситуації.
Останнім часом дедалі частіше під цим розуміють сучасну інформаційну технологію, що
ґрунтується на електронній обробці даних.
На перший план висувається вивчення таких проблем, як проектування діяльності,
спрямованої на створення інформаційних продуктів; їх типологізація на основі визначення місця і
ролі інформаційної діяльності в освіті; способи її оцінювання і виміру. Загальноприйняте
визначення поняття інформаційної технології зводиться, як правило, до процесу збору інформації в
усіх її можливих формах: текстової, графічної, візуальної та мовної. Практико-орієнтовані
навчальні проекти передбачають, що результат діяльності орієнтований на соціальні інтереси
учасників та чітко визначений із самого початку. Цей тип навчального проекту має певну структуру
всієї діяльності учасників із зазначенням функцій кожного з них, а також чітку організацію
координаційної роботи на кожному етапі. Продукт такого навчального проекту може бути різним –
виріб, рекомендації до проведення наукових досліджень; висування ідей щодо модернізації певного
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виду діяльності; складання словника, визначника, історії тощо. Предметні проводяться в межах
одного навчального предмета та потребують чітко визначеної мети, завдань, окреслення знань і
вмінь, які необхідно опанувати. Міжпредметні навчальні проекти характеризуються тим, що
проблема може належати до двох або більше галузей знань. Вони потребують досить чіткої
координації з боку спеціалістів, узгодженої роботи різних творчих груп, що мають конкретні
дослідницькі завдання. У процесі здійснення навчальних проектів з відкритою координацією
педагог виконує свою функцію відкрито, але робить це без тиску; у навчальних проектах із
завуальованою координацією вчитель виконує роль рівного учасника проекту. Внутрішні чи
регіональні навчальні проекти організуються як у межах однієї групи, класу або групи, так і в
межах країни в цілому. Міжнародні проекти здійснюються представниками різних країн.
Індивідуальні і колективно-творчі проекти. Однією з вирішальних умов, що визначають успіх,
наприклад, навчально-виховної роботи, є індивідуальне проектування, тобто «безпосередня
повсякденна робота учителів, викладачів, вихователів та наставників з планування практичних дій і
програмування поведінки та діяльності учнів і вихованців» [5], що характеризується суб’єктивною,
а іноді й об’єктивною новизною. Колективно-творчі проекти передбачають розв’язання
комплексного завдання, що охоплює колектив фахівців, спрямовану на одержання інтегративного
освітнього результату.
Перевагами парного та групового навчальних проектів є те, що у проектній групі
формуються навички співробітництва; кожен учасник відповідно до здібностей та якостей може
бути лідером-генератором, лідером-дослідником, лідером-оформлювачем результатів, лідеромрежисером презентації; є можливість організувати змагання між підгрупами, посилюючи
мотивацію до отримання результату. Усі проекти поділяються на: короткотривалі – протягом
кількох днів; середньої тривалості – у межах одного місяця; тривалі – від кількох місяців до року.
Необхідно підкреслити той факт, що сучасна класифікація має досить чітко визначену, логічно
побудовану структуру, а її втілення в освітню практику відбувається через інтеграцію різних видів
навчальних проектів.
Отже, аналіз наукових джерел дає змогу констатувати, що існують різні підходи до
визначення суті, структурних компонентів проектування в цілому й педагогічного проектування
зокрема. Здебільшого науковці виділяють від трьох до семи і більше етапів проектної діяльності.
Як на нашу думку структура проектування в першу чергу визначається його об’єктом, оскільки
етапи проектування навчання, виховання, трудової діяльності тощо можуть мати дещо відмінну
структуру, хоча у них прослідковуються й загальні підходи.
1.Бондар С. П. Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті / С. П. Бондар, Л. Л. Момот,
Л. А. Липова, М. І. Головко – Рівне: Тетіс, 2003. – С. 30-31.
2.Коберник О. М. Проективна педагогіка і національна школа / О. М. Коберник // Шлях освіти –
2006. – № 7. – С. 7-9.
3.Коберник О. М. Проектування на уроках трудового навчання / О. М. Коберник // Трудова
підготовка в закладах освіти. – 2001. – № 4. – С. 12-14.
4.Коберник О. М. Теорія і методика психолого-педагогічного проектування виховного процесй в
школі / О. М. Коберник. − К. : Науковий світ, 2001. – 199 с.
5.Новикова Т. А. Проектные технологи на уроках и во внеурочной деятельности / Т. А. Новикова //
Народное образование. – 2000. – № 1. – С. 26-31.
6.Шишов С. Е. Проектный метод: проблемы и перспективы / С. Е. Шишов // Метод проектов в
технологическом образовании школьников: Материалы Международного семинара. – С-Пб : Изд-во
РГПУ им. А. И. Герцена, 2001. – С. 7-15.

111

Пріоритетні напрями європейського наукового простору.
Збірник студентських наукових праць. – Вип. 8

ВПЛИВ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР
НА МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ ПІДЛІТКІВ
Кристина Дмитрієнко
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н Сучану А.К.
Підлітковий вік вважається критичним періодом у розвитку особистості, адже основним
новоутворення цього віку є почуття дорослості. Ніхто не заперечить, що ця пора є складною як
для дитини, так і її батьків, які не змогли вчасно налаштуватися на те, що підліток уже не
дитина і вимагає до себе ставлення як до дорослого. На кожному віковому етапі розвитку
особистості виникають свої базальні потреби, існує своя вікова криза. Криза підліткового віку
характеризується потребою в реалізації конкретної «провідної діяльності» [4]. Основними
видами діяльності у підлітковому віці, як відомо, є міжособистісне спілкування з дорослими і
ровесниками, що позитивно позначається на розвитку психіки та особистості в цілому. Його
роль у формуванні особистості багатоаспектна. Якщо основним змістом спілкування підлітків із
дорослими є питання соціальних проблем, взаємовідносин між людьми, оцінок подій і вчинків
оточуючих, а спілкуючись із ними підліток засвоює способи аналізу навколишньої дійсності, то
спілкування з ровесниками є своєрідним випробуванням себе у сфері особистісної, зокрема
специфічної моральної проблематики [3]. У спілкуванні з дорослими підліток завжди перебуває
в позиції молодшого, певною мірою підкореного, а за таких умов не всі морально-етичні норми
можуть бути ним засвоєні та апробовані.
У зв’язку з появою у підлітковому віці нових психологічних особливостей і
новоутворень інколи їх стосунки з дорослими супроводжуються конфліктами, негативними
формами поведінки, зокрема проявами грубості, впертості, а іноді й агресивності. Це пов’язано,
як правило, із прагненням до самостійності, яке дорослі не завжди сприймають і підтримують. І
лише у стосунках із ровесниками підлітки є рівноправними партнерами, приятелями і
суперниками. У спілкуванні з ними засвоюються норми моралі, соціальної поведінки,
формуються стосунки рівності і поваги один до одного. Тому саме в цей період виникає
потреба у близькому другові. У визначенні дружби переважають два основні мотиви – вимога
взаємодопомоги і вірності та очікування співчуття і розуміння з боку приятеля.
Отже, перехід дитини в доросле життя супроводжується значними проблемами.
Нерозуміння дорослих змушує підлітків віддалятися, об’єднуватися та заглиблюватися у
власний світ. У таких випадках вони часто починають групуватися з ровесниками, що мають
однакові погляди на життя, ідеали, цінності, стиль поведінки, починають долучатися до
неформальних молодіжних об’єднань та субкультур, що акумулюють у собі досвід розв’язання
життєвих проблем, накопичений багатьма поколіннями молодих людей. Входження підлітка в
неформальну групу однолітків, субкультуру стимулюється також відсутністю або нестачею
позитивних соціальних зв’язків із формальною групою (наприклад, у школі).
Аналіз останніх досліджень та публікацій. За останні роки проблема молодіжних
субкультур набула надзвичайної актуальності як у нашій країні, так і за кордоном. Поняття
молодіжних субкультур неодноразово висвітлювали у своїх працях такі дослідники, як І. Баєва,
Е. Еріксон, С. Іконніков, Г. Коджаспіров, І. Кон, В. Лармін, С. Левікова, Ю. Лисенко,
Л. Мардахаєв, А. Мудрик, С. Пальчевський, С. Сергєєв, В. Сорочинська, О. Столяренко,
А. Шариков та ін. На сьогоднішній день у сучасній науці субкультуру прийнято розглядати як
112

Пріоритетні напрями європейського наукового простору.
Збірник студентських наукових праць. – Вип. 8

систему цінностей, установок, моделей поведінки і життєвого стилю певної соціальної групи
(молоді), яка є цілісним утворенням у межах домінуючої культури [1].
У понятті «субкультура» (з лат. sub – під і cultura – культура – підкультура) префікс
«суб» розуміється як вторинність, другорядність у порівнянні з тим, що створюється офіційною
культурою. Вплив субкультури на формування особистості у підлітковому віці досліджували
такі науковці, як В. Абраменкова, Ю. Бусел, Г. Гикава, С. Небот, А. Мудрик, Т. Селецька,
Т. Сливінська, М. Титлей, С. Чернета, М. Шимановський та ін. Коли офіційна культура стає
неспроможною задовольнити інтереси певної частини молоді, яка звільнилась від
загальноприйнятих ідеалів, підлітки, котрі ще не мають певного положення, міцної позиції,
потрапляють у вакуум.
У даному випадку субкультура стає своєрідним компенсаційним механізмом, що знижує
тиск масової, глобальної культури на особистість. Вагомою відмінністю між субкультурою та
культурою є можливість її самостійного вибору. Якщо залучення до культури відбувається без
будь-якої згоди дитини, то входження до однієї із субкультур завжди передбачає прийняття її
свідомого особистого рішення [11].
Субкультури здійснюють значний вплив на основну масу молоді, хоча самі практично
закриті для зовнішніх впливів. Щоб впливати на них, необхідно бути або частиною
субкультури, або встановлювати контакт з окремими її представниками і діяти через них [6].
Субкультура, володіючи нескінченним потенціалом варіантів становлення особистості, в
сучасних умовах набуває значення пошукового механізму нових напрямків розвитку
суспільства [8]. Формування субкультури здійснюється, як правило, під впливом таких
чинників, як вік, етнічне походження, релігія, соціальна група чи місце проживання [2].
Молодіжні субкультури практично нічим не відрізняються від субкультури в цілому. Уперше
термін «молодіжна субкультура» був використаний основоположником «соціології знання»
К. Мангеймом, який описав її характерні ознаки і обґрунтував принципи типологізації у книзі
«Діагноз нашого часу» (1943) [9].
Учасниками молодіжних субкультур зазвичай є особи підліткового і юнацького віку.
Молодих людей у субкультурних групах насамперед приваблює можливість спілкуватися з
ровесниками, оскільки спілкування в цей період є провідним фактором розвитку особистості
[1]. Ставши учасниками певної молодіжної субкультури, підлітки забезпечують основну
потребу в неформальному, довірливому спілкуванні, головною метою якого є розуміння й
саморозкриття, відкриття свого внутрішнього світу, який може не співпадати із зовнішньою
поведінкою. Якщо підліток задовольняє потребу у провідному виді діяльності, у нього
формуються різноманітні навички, необхідні для адаптації в суспільстві. Не менш важливою є
зовнішня атрибутика, що дозволяє продемонструвати свою позицію і особистий погляд на
життя. Завдяки цьому формується почуття приналежності, відчуття «себе серед своїх». Крім
того це засіб набуття статусу в своєму середовищі, оскільки норми і цінності молодіжної
субкультури є груповими, їх прийняття стає обов’язковим і служить засобом самоствердження.
Як правило, це коло однодумців, котре заперечує «дорослу» культуру. На цьому етапі
створюються неформальні молодіжні об’єднання, в яких домінуючим питанням є «Хто я?» та
проблема самоактуалізації. За останні роки в наше мовлення стрімко увійшло і вже
укоренилося знайоме всім поняття «неформали». Неформали – це ті, хто «вибиваються» із
формалізованих структур нашого життя, не вписуються в звичні норми і правила поведінки,
прагнуть жити у відповідності з власними, а не чужими бажаннями та інтересами, що
нав’язуються ззовні. У міру дорослішання «неформали» виходять із субкультури або
переходять на більш чіткий рівень організації. Специфіка соціалізації підлітків через групу
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однолітків є важливим фактором при передачі інформації, моделей поведінки, моди,
можливості самоствердження і самореалізації. При входженні в молодіжні субкультури
провідними для підлітків стають груповий мотив, групова солідарність, групова поведінка –
дотримання певного способу життя, дій, норм поведінки групи, підпорядкування її моді. Досить
часто молоді люди, які входять до будь-якої субкультури, не знаючи правил, норм поведінки, не
цікавлячись історією чи ідеями угруповання, його філософією, наслідують лише зовнішні
атрибути.
Перш за все молодіжна субкультура впливає на розвиток творчості підлітків. Адже саме
тут молоді люди можуть реалізувати себе як творчі особистості. Їхня діяльність зазвичай
пов’язана з музикою: хтось грає на музичних інструментах (здебільшого це гітара), хтось пише
тексти пісень. Молодь створює різні музичні гурти, захоплюється малюванням тощо.
Наступним позитивним фактором є те, що за рахунок реалізації потреби у спілкуванні,
самоствердженні та самореалізації у підлітків зменшується рівень тривоги, потреби в розумінні.
У тій чи іншій субкультурі, серед її представників, підлітки здобувають необхідну інформацію,
вирішують життєво важливі проблеми. Створивши власну систему цінностей та культуру,
молоді люди прагнуть підвищувати свій культурний рівень, розвиватися, знаходяться у
пошуках особистого шляху самоствердження, розкриття своїх здібностей та потенціалів,
реалізують глобальні плани, спрямовані в майбутнє. Усе це сприяє їх активній соціалізації та
адаптації до життя в суспільстві, а також розвитку як особистості.
Досить часто представники певних субкультур захоплюються різними видами спорту,
зазвичай екстремальними чи «вуличними»: паркур, воркаут, стрітбол, брейкданс, велотріал,
ролер спорт та інші. Звичайно, дорослих лякають такі заняття їхніх дітей, оскільки досить часто
вони пов’язані із ризиком для здоров’я. Та сам факт, що діти займаються спортом і пропагують
здоровий спосіб життя, позитивно впливає на їхній розвиток.
Отже, в цілому молодіжна субкультура позитивно впливає на формування особистості в
підлітковий період, адже сприяє вирішенню певних проблем молоді, забезпечує підтримку і
розуміння з боку друзів, підвищує самооцінку, розвиває творчі здібності та нахили, зменшує
рівень тривожності, сприяє становленню особистості в суспільстві, формуванню здорового
способу життя, соціалізації, адже в підлітковому віці більшість молодих людей недооцінює
себе, свої здібності та можливості. Проте спостерігаються й негативні фактори впливу. Досить
важливо, до якої саме субкультури приєднується підліток, у чому полягатиме характер і зміст
його діяльності в середовищі цієї субкультури. Інколи підліток потрапляє у це середовище з
цікавості, за новими враженнями, з метою спробувати щось нове, наприклад наркотики, і як
наслідок – нездоровий спосіб життя. До негативних аспектів впливу також належить
нівелювання авторитету батьків та заміна його авторитетом друзів. У деяких течіях негативною
якістю є інфантильність, завищена самооцінка, на основі якої часто виникають негативізм,
протидія зовнішньому впливу і втручанню в своє життя. У поєднанні з почуттям дорослості, яке
притаманне в підлітковому віці, негативізм часто виявляється у таких проявах поведінки, як
словесна агресія, грубість, розбещеність, тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв та
наркотиків, що часто призводить до девіантної, асоціальної поведінки, схильності до азартних
ігор, суїциду [10].
Підлітковий вік – це досить непростий період у розвитку дитини. У цей час відбувається
становлення особистості підлітка, формування його самосвідомості, самовизначення,
самовдосконалення, самовиховання і самопізнання. Тому така складна перебудова не може не
супроводжуватися різноманітними конфліктами і кризами як із навколишніми, так і з самим
собою.
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Субкультура – це явище, що дозволяє презентувати себе як сильну, незалежну
особистість, що дає молоді те, чого їй не вистачає у «звичайному» повсякденному житті.
Молодіжні субкультури – особлива частина суспільної культури. Належність до тієї чи іншої
неофіційної молодіжної організації компенсує підлітку негативне ставлення до себе, низький
рівень самоповаги, неприйняття і нерозуміння дорослими.
З одного боку, входження в субкультуру – це втеча від суворої реальності, а з іншого, –
це сходинка між підлітковим віком і дорослістю. Проте у більшості випадків надто глибоке
занурення у субкультуру призводить до негативних впливів і наслідків, а також порушує
соціально- комунікативну сферу особистості. Дорослим зазвичай не до вподоби така різка
«соціалізація» їхньої дитини, але не варто одразу засуджувати чи проявляти своє негативне
ставлення. Такі дії для юнацтва стануть приводом до нового протесту та агресії проти дорослих
і суспільства в цілому.
Слід розуміти, що формування альтернативних культур у наш час є незворотним
процесом. Для молодої людини неформальне об’єднання – це не забава, а швидше необхідність.
Проте повністю схвалювати і одразу підтримувати діяльність підлітка в молодіжних
субкультурах теж не варто.
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СУТНІСТЬ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ
Яна Домбровська
студентка ІІ курсу факультету управління, адміністрування
та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – Степанова Н.П.
В економічно розвинених країнах страхування є одним із стратегічних секторів
економіки в силу виконуваних ним важливих соціально-економічних функцій. За допомогою
його громадянам і організаціям гарантуються захист і дотримання їх майнових і особистих
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інтересів, а держава, з одного боку, звільняє себе від витрат, пов’язаних з виникненням
надзвичайних подій природного, техногенного та соціального характеру, а з іншого – отримує
потужний інструмент залучення та акумулювання коштів в економіку.
Сьогодні для України страхування – один з небагатьох реальних механізмів, здатних
зробити істотний вплив на стабілізацію соціально-економічного становища, створити додаткові
передумови для розвитку і підйому шляхом залучення коштів в економіку країни, підвищити
впевненість людей. Все це повною мірою відноситься і до страхування життя. Даний вид
страхування має важливе соціально-економічне значення, будучи ефективним інструментом
вирішення ряду соціальних завдань.
По-перше, будучи одним з елементів страхового захисту населення, воно сприяє
організації в країні комплексної, найбільш повної системи відшкодування збитків громадянам
при настанні різних подій, пов’язаних з їх життям, здоров’ям, працездатністю, що ведуть до
зниження рівня життя або додаткових витрат.
Проблеми раціоналізації соціального навантаження на економіку актуальні для сучасної
України. Перед нашою державою стоїть завдання побудови такої системи, яка змогла б досить
швидко і якісно підняти рівень життя соціально незахищеним групам населення і в той же час
не надати стримуючого впливу на розвиток економіки. Рішення може бути знайдено в
створенні гнучких, здатних швидко адаптуватися в нових економічних умовах систем
управління соціальними ризиками, які базуються на світових досягненнях і враховують
національні особливості розвитку. Важливе місце серед цих систем має зайняти страхування
життя.
Висока страхова культура населення, різноманітність видів і умов страхування життя,
пропонованих зарубіжними страховиками, а також підтримка і стимулювання цього виду
страхування з боку держави призвели до того, що в даний час в економічно розвинених країнах
страхування життя є одним з основних засобів підвищення соціального захисту громадян,
зниження їх фінансового ризику .У сімейному бюджеті більшості жителів цих країн щомісячні
виплати за полісами страхування життя знаходяться на третьому місці після оплати за житло і
витрат на утримання автомобіля. Наприклад, в США і Великобританії страхуванням охоплено
80% населення, а загальна чисельність діючих договорів в США приблизно в 2,5 рази
перевищує чисельність населення. На думку західних експертів, найближчим часом роль
страхування життя ще більше зросте внаслідок об'єктивних причин, зокрема демографічних.
Тільки широкий розвиток, поширення страхування життя дозволить зорієнтувати, як уже
зазначалося, державний соціальний захист на допомогу найменш забезпеченим, незахищеним
верствам населення, а також залучити довгі гроші в економіку країни.
По-друге, розвиток довгострокового страхування життя та пенсійного страхування може
стати найважливішим механізмом накопичення для населення, що забезпечує залучення в
економіку таких необхідних для неї коштів. У країнах з високим рівнем розвитку страхування
життя, страхові компанії є одним з основних інвесторів в державні цінні папери та акції
підприємств. За даними Європейської асоціації страхування, в 2000 р в країнах ЄС діяли 5384
страхові компанії, які за рік залучили 740 млрд. Євро страхових премій, причому 60-70% від
загальної суми страхових премій доводилося саме на страхування життя.
Сьогодні з достатнім ступенем впевненості можна стверджувати, що є об’єктивні
передумови для наявності інтересу до страхування життя в Україні, так як існує ймовірність
зниження рівня життя сім’ї в зв’язку зі смертю годувальника, його виходом на пенсію за віком
або інвалідності. До факторів, що впливає на розвиток цього виду страхування, слід віднести і
існування ризику виникнення додаткових витрат, наприклад, в зв’язку з отриманням медичної
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допомоги або навчанням дітей.. Крім того у нас поступово стають популярними, як і в
більшості західних країн, угоди з оплатою в кредит, при здійсненні яких від покупця
вимагається надання фінансових гарантій, і наявність відповідного договору страхування життя
є однією з таких гарантій.
Сприятливі перспективи розвитку страхування життя підтверджуються соціологічними
дослідженнями, які показують, що практично незмінною залишається потреба в страхуванні
життя у всіх вікових груп. При наявності фінансових коштів придбати поліс страхування життя
хотіли б уже зараз 22% українців у віці від 50 років і старше, 26% – у віці від 36 до 50 років, і
майже третина (29%) у віці від 18 до 35 років.
Сьогодні не тільки спостерігається потреба у розвитку страхування життя, а й існують
страхові організації, здатні запропонувати страховий продукт, що відповідає потребам
страхувальників. За час становлення російського страхового ринку відбулися позитивні зміни:
страхові компанії навчилися швидко реагувати на потреби потенційного споживача страхових
послуг, розробляючи як традиційні, так і нові для вітчизняного ринку продукти.
Аналіз тенденцій щодо конкретних видів страхування показує, що спостерігаються
позитивні тенденції на ринку страхування життя. Протягом 2006 року ринок страхування життя
значно очистився від незаконних операцій. Причому, з одного боку, в процесі брав участь
регулятор ринку, наглядаючи за страховиками, що здійснюють страхування життя, а з іншого –
ринок очищався сам під дією вимог страхового законодавства. Іншими словами, страховики, які
не зуміли виконати вимоги законодавства, просто чекали відкликання ліцензії, практично не
здійснюючи операцій зі страхування життя.
Серед учасників ринку можна також виділити страховиків, які припинили укладати нові
договори і підписувати страхову премію, однак продовжують виконувати свої зобов’язання
перед клієнтами. Таких страховиків на 01.01.17 налічувалося 32, причому багато хто з них є
відомими компаніями. Загальний обсяг страхових виплат зі страхування життя, цими
компаніями за 2016 р, склав трохи більше 0,5 млрд. грн.
Особливістю страхування життя є поєднання властивостей заощадження коштів та
страхового захисту. У зв’язку з цим для даного виду страхування поняття страхового ризику та
страхового випадку декілька змінюють своє значення. Адже такі події як, наприклад,
повноліття застрахованого, закінчення терміну дії договору не мають ознак страхового ризику,
який має на увазі непередбачуваність події, і водночас не підходять до визначення страхового
випадку, для якого характерне заподіяння шкоди об’єкту страхування.
Також до особливостей страхування життя можна віднести те, що страховик гарантовано
повинен виплатити страхову суму, адже договір передбачає виплату у випадку дожиття особи
до закінчення дії договору або у випадку передчасної смерті. В цьому полягає важливий
економічний сенс страхування життя.
За договорами майнового страхування, на відміну від страхування життя, страховик не
виплачує страхову суму, якщо об’єкт страхування до кінця строку дії договору страхування не
зазнав шкоди внаслідок страхового випадку. Страхування життя набуває високої вартості через
такі високі зобов’язання страховика. Так, для того, щоб забезпечити ефективне функціонування
страхової компанії, страхова премія, яку сплачує страхувальник, має бути вище страхової суми.
Розрахунок страхової суми на практиці здійснюється з урахуванням гарантованого доходу, що
визначається в договорі страхування життя, і тому вона інколи перевищує розмір страхової
премії. Також розмір страхової премії може залежати від статі, стану здоров’я та віку
застрахованого, а також від терміну дії договору. Отже, для молодих людей з гарним станом
здоров’я, що укладають договір страхування життя на довший термін, умови страхування є
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значно вигіднішими. Також особливими рисами страхування життя, що не притаманні для
страхування майна, є перевищення розміру страхової премії над розміром страхової суми та
наявність інвестиційного доходу.
Є. П. Андрієвський, враховуючи таку кількість відмінностей між страхуванням життя і
майна, наголошує, що страхування життя – це видозмінений фактор народного заощадження у
вузькому значенні цього слова, але в жодному разі не може підходити під визначення «майнове
страхування» [3].
Основних ризиків життя є два. Перший – ймовірність передчасної смерті особи, що може
призвести до негативних фінансових наслідків для людей, що були на утриманні застрахованої
особи, наприклад для літніх батьків, непрацездатних членів сім’ї, малих дітей. В цьому випадку
страхування життя можна розглядати як безкорисливий вчинок, бажання застрахуватися
спричинене почуттям любові до близьких та турботою про них.
Другий ризик пов’язаний з ймовірністю пережити працездатний вік та не мати коштів
для життя на старості, у зв’язку з втратою працездатності. Особа, що страхується на випадок
дожиття, виходить зі своїх власних інтересів, а також інтересів своїх близьких та рідних, за
якими вона хоче на старості потурбувати. Відчуття страху перед бідним життям без засобів до
існування або плани на пенсію є мотивацією для укладання договору страхування на дожиття.
О. М. Залєтов вважає, що сутність страхування життя – це економічні відносини, що
виникають за договором страхування та означають обов’язок страховика виплатити страхову
суму у разі смерті застрахованого на користь іншої особи (наприклад члена сім’ї), за
вирахуванням не повернених кредитів та передбачених відсотків, а також, якщо це передбачено
договором, у разі дожиття застрахованого до закінчення строку дії договору та (або)
досягнення визначеного договором віку. Водночас під страхуванням життя слід розуміти
управління соціальними ризиками за рахунок організації централізованого страхового фонду
[2].
Особливістю страхування життя є те, що це складні економічні відносини між страховою
компанією та страхувальником, застрахованою особою, спадкоємцями та бенефіціарами, в
процесі реалізації яких поєднуються функції збереження та ризику. Тільки за допомогою
страхування життя може одночасно бути захищеним від фінансових наслідків настання обох
життєвих ризиків - ймовірності виживання в працездатному віці або смерті. Це раціональність
поєднання цих функцій в одному фінансовому інструменті. Для кращого розуміння основних
економічних характеристик страхування життя необхідно враховувати функції, які воно
виконує:
• ризикова – передання страховику за певну плату матеріальної відповідальності за
наслідки ризику, що зумовлений передбаченими у договорі подіями;
• функція утворення та використання страхових фондів – перерозподіл коштів між
страхувальниками з користю для тих, що зазнали шкоди від страхового випадку;
• функція накоплення коштів – страхова система є альтернативною банківській, оскільки
особисте страхування дає змогу отримати страховий захист та заощадити кошти;
• превентивна функція – страховики та страхувальники намагаються зменшити наслідки
страхових подій, формує свідомість власника, який бажає зберегти своє майно [3].
Науковці прагнуть розширити функції страхування, розглядаючи їх на мікро- та
макрорівнях. На рівні індивідуального виробництва здійснюються наступні функції:
• ризикова (компенсація ризиків страховиком);
• збільшення можливостей кредитування (договір страхування надає доступ до
додаткових фінансових ресурсів);
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• концентрація на зовнішніх ризиках в ринковому середовищі;
• попереджувальна функція.
На рівні державної економіки:
• стимулювання науково-технічного прогресу;
• забезпечення безперервності виробництва через попередження страхових випадків і
своєчасної компенсації збитків внаслідок їх настання;
• зниження витрат державних фінансів, особливо на соціальні потреби;
• захист інтересів постраждалих в системі відносин цивільної відповідальності шляхом
своєчасної компенсації заподіяної шкоди, часто за допомогою страхування цивільної
відповідальності власників
Але особливий зміст страхування життя не повною мірою розкривається у
перерахованих функціях страхування. На думку О. М. Залєтова, страхування життя в умовах
ринкової економіки виконує ще такі функції [1] :
• формується соціальна орієнтація суспільства з захищеним майбутнім. У розвинених
країнах наявність страхування життя забезпечує соціальний, навчання, кредит у банку, пенсію
для громадян;
• інвестиційна функція полягає в тому, що при вмілому використанні коштів страхових
фондів можливо без залучення зовнішніх інвесторів фінансувати більшість витратних
державних проектів;
• сприяє поліпшенню демографічної ситуації країни, економічними методами стимулює
громадян до дбайливого ставлення до стану свого здоров’я.
За допомогою основних функцій головного завдання страхування життя – захист від
фінансових наслідків такого небезпечного для життя небезпеки як передчасна смерть, а для
змішаного страхування – захист від фінансових наслідків ризику втрати здатності людини
працювати внаслідок нещасного випадку або хвороби.
Таким чином, підсумовуючи, слід зазначити, що в основі як страхування життя, так і
майнового страхування існує закритий перерозподіл страхових виплат через спеціальний
страховий фонд між учасниками страхування. У той же час ми бачимо відмінності між ними.
Вони полягають у тому, що страхування життя не передбачає компенсації за матеріальні
збитки, але дає можливість отримувати фінансову допомогу застрахованим особам (або їх
сім’ям); За договорами страхування страховий ризик не завжди має непередбачуваність початку
страхового випадку; у свою чергу страховий випадок може бути радісними та приємними
подіями; за договорами виживання страховик бере на себе зобов'язання гарантувати виплату
страхуванню або іншій особі страхової суми; страховий премія може перевищувати страхову
суму за цими договорами.
1. Залєтов О. М. Убезпечення життя: Монографія: / О. М.Залєтов – К.: Міжнародна агенція
«Бізон», 2006. – 685 с.
2. Залєтов О. М. Державне регулювання ринку страхування життя в Україні: Дис… канд. екон.
наук: 08.00.08 / О. М.Залєтов – К., 2007. – 213 с.
3. Заруба О. Д. Страхова справа: Підручник / О. Д. Заруба – К.: Товариство «Знання», КОО, 2008.
– 321 с.
4. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук, ред. С. С. Осадець., Вид. 2-ге,
перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 599 с.
5. Худяков А. И. Страховое право: ученик / А. И. Худяков. – СП.: Изд-во Р. Асланова
«Юридический центр Пресс», 2004. – 506 с.
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КОМПАРАТИВНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
Тетяна Домущі
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Шавловська Т.С.
Вивчення порівняльної фразеології представляє великий інтерес в загальноосвітньому
плані, в плані знайомства з культурою носія мови, тому що у багатьох мовних одиницях
знаходяться відображення національної своєрідності способу життя того чи іншого народу,
факти історії країни, природно-географічні особливості культури, економіки. Особливі
труднощі при вивченні мови представляють компаративні фразеологічні одиниці, які відіграють
істотну роль в акті комунікації. Це, перш за все, пов’язано з ідіоматичністю фразеологічних
одиниць, значення яких не складається із значення їх компонентів. Крім того, значна частина
компаративних фразеологізмів ґрунтується на стереотипах, на історичних подіях, на релігії,
знання яких необхідно для того, щоб зрозуміти сенс цієї групи фразеології. Якщо про значення
іменника або дієслова в розмові, в тексті можна здогадатися зі змісту, то значення
компаративного фразеологізму з національно-культурної семантикою, образ або стереотипи,
що лежать в його основі, залишаються для читача зашифрованими, якщо він попередньо не
ознайомився з історією виникнення та використання цих одиниць.
В рамках нашої статті буде проведено семантичний аналіз компаративних
фразеологічних одиниць (далі – КФ) розмовної німецької мови. Основними джерелами мовного
матеріалу послужили «Німецько-український та українсько-німецький словник» ( автори:
Е. Камінська, Д. Місек, М. Осієвич-Матерновська, Р. Матієв) [3], «Німецько-український
фразеологічний словник» (автори: В. І. Гаврись, О. П. Пророченко) [1], «Новий німецькоукраїнський і українсько-німецький словник» (автори В. Ф. Малишев, В. А. Кібенко) [2, с. 35].
Загальний корпус матеріалу, зібраний методом суцільної вибірки, склав 327 фразеологічних
одиниць.
В основу дослідження було покладено структурно-семантична модель І. І. Чернишової
[9; 10]:
C1 = tC + C2
де:
C1 = Comporandum – суб’єкт порівняння (те, що порівнюють);
C2 = Comporatum – об’єкт порівняння (те, з чим порівнюють);
tC = tertium comporationis – ознака порівняння (те, через що порівнюють).
Більш детально нами буде розглянута семантика компаративних складових
фразеологізмів, а саме зміст суб’єкта (C1) і ознаки порівняння (tC).
Результати роботи з визначення вмісту суб’єктного розряду компаративних
фразеологізмів відображено в таблиці:
Основні групи суб’єкта порівняння КФ
Суб’єкт порівняння
Кількість
1 людина:
96% (315 од.)
а) людина сама;
б) риси характеру;
в) зовнішність;
г) діяльність / стан людини;
д) думки, почуття, відчуття.
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2. Природа, явища природи
3. Предмети повсякденного вжитку.

4% (12 од.)

Виходячи з аналізу таблиці, зрозуміло що основна тематична група суб’єктів порівняння
компаративних фразеологічних одиниць німецької мови – 315 одиниць (96% від загального
числа КФ) – є антропологічною, тобто позначає саму людину, а також її дії, стан, зовнішність,
думки, відчуття, почуття, риси характеру. наприклад:
– dumm wie ein Ochse sein – бути дурним як пробка;
– matt wie eine Fliege sein – бути як сонна муха;
– sich drehen und winden wie ein Aal – викручуватися як вугор;
– wie einem der Schnabel gewachsen ist – говорити так, як Бог на душу покладе;
– dastehen wie die Gans, wenn’s donnert – очманіти, сторопіти;
– ein Gesicht machen wie die Gans, wenn’s donnert – мати дурний вигляд;
– wie eine Gans watscheln – ходити перевальцем;
– ein Gemüt wie ein Schaukelpferd haben – бути довірливим, наївним;
– das Gefühl wie Weihnachten haben – мати почуття задоволення, бути радісним і т.д.
Домінування антропологічного характеру суб’єкта компаративних фразеологізмів
пояснюється тим, що компаративні фразеологічні одиниці вживаються в розмовній мові
безпосередньо в акті комунікації, тобто людина спілкується з людиною, і предметом цієї
розмови, як правило, є сама людина, її дії, думки, відчуття, бажання, зовнішність, риси
характеру і т.п.
Що стосується номінативних груп «Природа, явища природи» і «Предмети
повсякденного вжитку», то вони нечисленні (складають 4% від загального числа КФ) і
відображають основні тематичні орієнтири розмовної комунікації. наприклад:
– es gieβt wie aus Kübeln
– es gieβt wie aus Eimern
дощ ллє як з відра;
– es gieβt wie aus Kannen
– ein Ding wie eine Wanne – «очманіти, з глузду з’їхати»;
– Jacke wie Hose – «все одне, що в лоб, що по лобі»;
– Geld wie Mist – «грошей кури не клюють».
Підсумовуючи все вищесказане, можна зробити висновок про те, що зміст суб’єктів
порівняння КФ в більшості випадків (96%) носить антропологічний характер, що відповідає в
цілому антропологічній спрямованості розмовної мови. Неантропологічні групи нечисленні
(4%), але своєрідні і логічні.
Для об’єктивного аналізу семантики компаративних фразеологізмів проаналізуємо
асоціативний фон порівнянь, тобто ознаку порівняння (tC). Мотивуючою ознакою порівняння
може бути:
1. Зовнішня схожість:
• зовнішності як такої (форма, колір, вираз обличчя і т.д.):
– dick wie ein Faβ sein – бути дуже товстим;
– wie eine Schieβbudenfigur aussehen – виглядати як опугало;
– wie ein gerupftes Huhn aussehen – бути схожим на обскубану курку;
– schwarz wie ein Rabe sein – бути чорним як вороняче крило;
• зовнішню схожість дії, наприклад:
– laufen wie eine Herde Schafe – йти як стадо баранів;
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– wie die Katze um den heiβen Brei herumgehen – обходити делікатне питання;
– aufpassen wie ein Schiesshund – не зводити очей, бути напоготові;
– brüllen wie ein Löwe – гарчати, розкричатися;
2. Подібність характеру:
– falsch wie eine Katze sein – бути фальшивим, нещирим;
– stur wie ein Panzer sein – бути впертим як бик;
– faul wie die Pest sein – бути неймовірно ледачим;
– dumm wie Schifterscheipe sein – бути дурним;
3. Інтенсивність дії:
– etw. geht weg wie warm Semmeln – що-небудь швидко розкуповується;
– stehlen wie ein Rabe – красти швидко, блискавично;
– etw. geht wie das Katzenmachen – дуже швидко робити що-небудь;
– sausen wie ein Furz auf der Gardinenstange – дуже швидко бігати туди-сюди.
Наступна група компаративних фразеологізмів ґрунтується на глибинній ознаці
порівняння; такі фразеологізми мають, як правило, посилення і переводяться на українську
мову за допомогою слів «дуже» і «дуже сильно». Сюди відносяться такі компаративні
фразеологізми:
– hungring wie ein Bär sein – бути дуже сильно голодним;
– frech wie Rotz sein – бути надмірно нахабним;
– wie das heulende Elend aussehen – мати дуже нещасний, жалюгідний вигляд;
– wie Faust auf Gretchen passen – бути дуже підходящим;
– besoffen wie ein Schwein – бути в устілку п’яним;
– angeben wie die Tüte voll Mücken – дуже сильно задаватися.
Частина компаративних фразеологізмів відображає історико-релігійні уявлення. Цю
особливість можна простежити на наведених нижче прикладах:
– wie in Abrahams Schoβ leben – жити як у Христа за пазухою;
– stolz wie ein Spanier sein – бути гордим, пишатися;
– Zustände wie im alten Rom haben – неподобство, що далі їхати нікуди;
– päpstlicher als der Papst sein – бути більшим католиком, ніж сам папа.
Отже, в якості мотивуючої ознаки порівняння може виступати як зовнішня, так і
внутрішня схожість, тобто схожість характеру.
Однак деякі компаративні фразеологізми відображають стереотипи, а іноді висловлюють
інтенсивність дії.
В рамках статті ми висвітлили семантику компаративних фразеологізмів, а саме: зміст
суб’єкта порівняння і ознаки порівняння. Нам вдалося встановити антропологічний характер
суб’єкта і зупинитися на мотивуючих ознаках порівняння, в якості яких в більшості випадків
виступає зовнішня схожість.
1. Гаврись В. І. Німецько-український фразеологічний словник / В. І. Гаврись, О. П. Пророченко–
К.: Радянська школа, 1981. – Т. 1,2. – 382 с.
2. Малишев В. Ф. Новий німецько-український і українсько-німецький словник / В. Ф. Малишев,
В. А. Кібенко – Харків.: «ДИВ», 2005. – 576 с.
3. Німецько-український та українсько-німецький словник / Е. Камінська, Д. Місек, М. ОсієвичМатерновська, Р. Матієв. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 584 с.
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ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РОЗВИТКУ ДРІБНОЇ МОТОРИКИ ДОШКІЛЬНИКІВ У
МОВЛЕННЄВО-ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Олександра Дудник
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н. Житомирська Т.
Розвиток мовлення дітей дошкільного віку являється складовою частиною дошкільної
педагогіки, яка розробляє зміст освітньої роботи та вивчає закономірності розвитку мови дітей
на різних вікових періодах, вивчає специфіку педагогічної діяльності.
Досить відомим є той факт, що сформованість мовленнєвих умінь та навичок у дітей
безпосередньо пов’язана зі станом розвитку дрібної моторики пальців рук. На жаль, на
сьогоднішній день є чимала кількість дошкільнят, які мають деякі проблеми з розвитком не
лише мовлення, а й інтелекту, готовністю до шкільного навчання. Насамперед зауважимо, що в
повсякденному житті більшість дітей дошкільного віку зазнають усяких труднощів при
здійсненні тонких рухів рук. Найхарактернішими є наступні: недостатня координація та
чіткість виконання, порушення регуляції довільних рухів, наявність супутніх рухів, зволікання,
хаотичність, неузгодженість, труднощі переключення з одного руху на інший та автоматизації
нового руху.
У процесі спеціального навчання дітям досить важкоповторяти певне положення пальців
за зразком. Практика показує, що інструкція з першого подання, а інколи й після багаторазових
повторень майже не реалізується. Діти не володіють одночасним виконанням рухів пальців
обох рук. Усі ці порушення в моторній сфері зумовлюють труднощі в навчальній діяльності.
Слід відмітити, що мануальні (ручні) дії дитини мають неабиякий вплив на її розвиток.
Загальновідомо, що за насиченістю біологічно активними точками й зонами кисть не
поступається вуху чи стопі. Рухи пальців рук філогенетично пов’язані з мовленнєвою
діяльністю, оскільки першою формою спілкування первісних людей були саме жести; досить
вагому роль у цьому відігравала рука – вона давала можливість спілкуватися за допомогою
вказівних, оборонних, погрозливих та інших рухів (жестів), розвинути первинну мову жестів.
Вже потім жести почали поєднуватися з вигуками, різними викриками. З покоління в покоління
рухи пальців рук у людей вдосконалювалися, оскільки люди виконували руками все більш
тонку та складну роботу.
У зв’язку із цим відбувалося збільшення площі рухової проекції кисті руки в людському
мозку. Тобто розвиток функції руки та мовлення в людей йшли паралельно, у взаємодії [2].
Дослідники, які аналізували та вивчали діяльність дитячого мозку, психіку
дітей,вказували на вагомий стимулюючий вплив тонких рухів руки. Наприклад, вчений
М.Бернштейн зауважував, що парадоксальним для педагогів було усвідомлення того,що при
рухових діях вправляються не стільки руки, стільки мозок. Науковець В. Бехтєрєв відмічав
зокрема, що рухи руки тісно взаємо-пов’язані з мовленням та сприяють його розвитку.
А. Лубовський вказував на теоретичне та практичне значення розкриття взаємовпливів
рухового аналізатора та словесної системи.
На основі досліджень, здійснених вченою Л. Фоміною, та обстеження великої кількості
дітей було з′ясовано, що мовленнєвий розвиток буде нормальним за умови відповідності
розвитку моторики пальців рук віку дитини. Якщо розвиток пальцевої моторики відстає, то
мовленнєвий розвиток також затримується, хоча загальна моторика може бути в нормі.
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Дослідження вчених-науковців М. Кольцової, О. Лурії свідчать про те, що у структурі
розвитку важливого значення має оцінка рухових порушень, оскільки виключна роль розвитку
вищої нервової діяльності та психічних функцій людини в цілому належить руховому
аналізатору. М. Кольцова наголошує, що в період підготовки дитини до активного мовлення
потрібно розвивати не тільки моторику артикуляційного апарату, а й моторику пальців рук [3].
Різноманітні аспекти мовленнєвих порушень та методи їх корекціїрозкрито та
дослідженоу працях Г. Волкової, В. Кондратенко, А. Малярчук, О. Ревуцької, Т. Туманової, Т.
Філічевої, М. Шеремет [3, 4, 6, 8]. Дослідження науковців виявили механізми взаємодії між
порушеннями слухового сприйняття і мовно-рухових функцій, між вимовною діяльністю та
фонемоутворенням і вказали на різноманітний зміст психічних процесів, які формують
мовленнєву діяльність.
Зауважимо, що мовленнєві дефекти перешкоджають успішному розвитку пізнавальної
діяльності дітей, мають несприятливий вплив на формування їхньої психіки, порушують
можливість вільного спілкування дитини, викликають негативні емоційні стани та почуття
неповноцінності у соціумі. Звідси виникає потреба впровадження у практику педагогічної
корекції нових напрямів впливу, зокрема психологічного тренінгу.
Мета статті характеристика засобів розвитку дрібної моторики дошкільників у
мовленнєво-ігровій діяльності.
Про вплив мануальних дій на розвиток мозку відомо ще за часів Давнього Китаю.
Науковці стверджували, що ігри за участю рук і пальців підтримують гармонійний розвиток
тіла та розуму. На сьогодні в Китаї наприклад розповсюдженими є вправи для долонь із
круглими камінцями та металевими кульками. Це, в свою чергу, пояснюється їх оздоровчим та
тонізуючим впливом на організм. Такі вправи спрямовані покращувати пам’ять, розумові
здібності дитини, усувати емоційну напругу, полегшувати діяльність серцево-судинної та
травної систем, розвивати координацію рухів, силу та спритність рук, підтримувати життєвий
тонус.
Зауважимо, що прийоми пальцевої гімнастики, до прикладу, в Японії починають
застосовувати з дітьми раннього віку. Саме цей період активного розвитку мовлення та
мислення дитини (1,5-2 роки), удосконалення самостійного ходіння з вивільненням рук для
активної маніпуляційної діяльності, тобто період становлення функцій дрібної моторики рук є
досить вагомим. Японськими лікарями засновано методику оздоровчого впливу на руки. Вони
засвідчують, що пальці мають велику кількість рецепторів, які збільшують імпульси в
центральну нервову систему людини. На кистях рук є безліч акупунктурних крапок, при масажі
яких можна впливати на внутрішні органи, які рефлекторно з ними взаємопов’язані [5, с. 6].
Відмітимо також, що в Японії широко використовують вправи для долонь і пальців із
волоськими горіхами. Оздоровчий і тонізуючий вплив на організм людини має перекочування
між долонями шестигранного олівця.
Таким чином,здійснений аналіз впливу рухової сфери на психічну дозволяє зробити
висновки про те, що розвиток моторики пальців і кистей рук має безпосередній вплив на
розвиток всієї психічної сфери дитини, особливо мисленнєво-мовленнєвої.
На нашу думку, саме формування правильної вимови у є досить складним процесом, у
якому дитині потрібно навчитися керувати своїми органами мовлення, сприймати звернене до
неї мовлення, здійснювати контроль за мовленням оточуючих та власним. Мовлення
вдосконалюється під впливом кінестетичних імпульсів від рук, точніше від пальців. Тому в
роботі з дітьми велику увагу необхідно приділяти розвитку функції дрібних м′язів рук. У свою
чергу, тренування рухів пальців і кисті рук є найважливішим чинником, що стимулює
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мовленнєвий розвиток дитини, сприяє поліпшенню артикуляційних рухів, підготовці руки до
письма й, що не менш важливо, є потужним засобом, що стимулює працездатність кори
головного мозку, стимулює розвиток мислення дитини.
Зауважимо на даному етапі, що регулярні вправи з пальчиками покращують
пам'ять,поліпшують діяльність серцево-судинної і травної систем, усувають емоційне
напруження, підтримують життєвий тонус. Рівень розвитку дрібної моторики – один із
показників готовності до шкільного навчання. Дитина, яка має високий рівень розвитку дрібної
моторики, вміє логічно мислити, у неї досить розвиненні пам’ять, увага, зв’язне мовлення.
Недостатній розвиток дрібної моторики призводить до негативного ставлення до навчання.
Саме тому робота з розвитку дрібної моторики маєрозпочинатися задовго до вступу до школи
[1, с. 124].
Із досліджень вчених очевидним фактом є те, що на сьогодні існує велика кількість
цікавих вправ, форм, методів розвитку дрібної моторики. Особливою увагою користуються
пальчикові ігри. Статус розвивальних вправ пальчикові ігри отримали в кінці 19 століття, коли
німецький педагог і вчений Фрідріх Фребель вписав їх у навчальний план своїх дитячих садків.
Ось, наприклад, пальчикові ігри – це інсценування будь-яких римованих розповідей,
казок за допомогою пальчиків. Багато ігор потребують участі обох рук, що дає можливість
дітям орієнтуватися в поняттях «праворуч», «ліворуч», «вгору», «вниз» і т.п. На початку та в
кінці гри потрібнозалучати вправи на розслаблення, щоб зняти зайве напруження у м’язах. Це
можуть бути легкі рухи, прогладжування, помахування руками.
Необхідно констатувати той факт, що в той час як дитина займається пальчиковою
гімнастикою, відбуваються певні зрушення в її психофізичному розвитку.
1) У малюка розвивається уява і фантазія. Оволодівши всіма вправами, він зможе
«розповідати руками» цілі історії.
2) Малюк навчається концентрувати свою увагу і правильно її розподіляти.
3) Якщо дитина буде виконувати вправи, супроводжуючи їх короткими віршованими
рядками, то його мовлення стане більш чітким, ритмічним, яскравим, посилиться контроль за
виконуваними рухами.
4) Виконання вправ і ритмічних рухів пальцями спричиняєзрушення в мовленнєвих
центрах головного мозку і різке посилення узгодженої діяльності мовленнєвих зон, що, в
кінцевому результаті, стимулює розвиток мовлення.
5) Ігри з пальчиками створюють сприятливий емоційний фон, розвивають уміння
наслідувати дорослому, учать вслухатися і розуміти зміст мовлення, підвищують мовленнєву
активність дитини.
6) Розвивається пам'ять дитини, бо вона вчиться запам'ятовувати певні положення рук і
послідовність рухів.
7) У результаті освоєння всіх вправ кисті рук і пальці отримують силу, хорошу рухливість
і гнучкість, а це надаліполегшить оволодіння навичкою письма [1, с. 126-127].
У таблиці 1 спробуємо деталізувати та згрупувати всі вправи для покращення дрібної
моторики дошкільнят.
Таблиця 1
Вправи для покращення дрібної моторики дошкільнят
Номер
Опис вправ
групи
І група
Вправі для кистей рук:
– розвивають наслідувальну здатність, досить прості і не вимагають тонких
125

Пріоритетні напрями європейського наукового простору.
Збірник студентських наукових праць. – Вип. 8

ІІ група
IIІ група

диференційованих рухів;
– учать напружувати і розслабляти м’язи;
– розвивають вміння зберігати положення пальців деякийчас;
– учать переключатися з одного руху на інший
Вправи для пальців умовно статичні:
– удосконалюють отримані раніше навички на більш високому рівні і
вимагають більш точних рухів.
Вправи для пальців динамічні:
– розвивають точну координацію рухів;
– учать згинати й розгинати пальці рук;
– учать протиставляти великий палець іншим

Загальновідомо, що в сучасних навчальних закладах потрібно забезпечити таке
середовище, у якому б дитина почувала себе захищено, комфортно, виявляла свою творчу
активність. Виняткову роль при цьому відіграють саме ігри з піском. Ігри з піском єпроявом
природної активності дитини, такі ігри розвивають просторове сприйняття, творчий потенціал,
образно-логічне мислення, дрібну моторику. У свою чергу, пісок є надзвичайно приємним
матеріалом. Також ми можемо переносити пісок, створювати тонкі форми. Пісок, змішаний з
водою, стає стійким, і йому можна надавати форму. Так ми можемо створювати ландшафти.
Можна сказати, що дитині на деякий час надається невідомий всесвіт, всередині якого вона
може створювати свій індивідуальний світ.
Відмітимо, що увсіх дошкільних закладах Японії, починаючи з 2-річного віку,
застосовується методика пальцевого масажу і самомасажу.
На думку японського вченого Намикоши Токухіро, масаж кожного пальця має
позитивний вплив на певні органи:
– масаж великого пальця – покращує активність мозку;
– масаж вказівного пальця – стимулює шлунок і підшлункову залозу;
– масаж середнього пальця – покращує роботу кішківника;
– масаж безіменного пальця – стимулює печінку;
– масаж мізинця – сприяє поліпшенню серцевої діяльності, знімає психічне і нервове
напруження [1, с. 128].
Оскільки нервові закінчення на пальцях безпосередньо пов'язані з мозком, робота рук
сприяє психічному заспокоєнню (в'язання на спицях); запобігає розвитку стомлення в мозкових
центрах (китайський звичай перебирати в руках волоські горіхи); сприяє виникненню
заспокійливого ефекту (японські купці потирають руки при обслуговуванні надокучливих
клієнтів).
У такому разі можна стверджувати, щоякщодіти хвилюютьсяпідчасмовленняі крутять в
руках предмети, не слід їх вихоплювати з рук – так організм дитини скидає збудження.
Інший японський вчений, Йо сиро Цуцуми, підготував систему вправ для самомасажу:
Масаж пальців,починаючи з великого і до мізинця.Розтирають спочатку подушечку
пальця, а потім повільно піднімаються до основи. Такий масаж бажано супровожувати
веселими римуваннями.
Масаж долонних поверхонь кам'яними,металевими абоскляними різнокольоровими
кульками «марблс»: їх потрібно:
– «стріляти»;
– крутити у руках;
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– клацати по ним пальцями;
– направляти в спеціальні жолобки і лунки-отвори, змагатися в точності попадання.
Масаж волоськими горіхами:
– катати два горіхи між долонями;
– один горіх прокатувати між пальцями;
– утримувати кілька горіхів між розчепіреними пальцями провідної руки і обох рук.
Масаж шестигранними олівцями:
– пропускати олівець між одним і двома-трьома пальцями;
– утримувати в певному положенні в правій і лівій руці.
Масаж «чотками». Перебирання чоток розвиває пальчики, заспокоює нерви.
Перебирання поєднують з рахунком, прямим і зворотним [9, с. 84-86].
Слід відмітити, що належному розвитку дрібної моторики рук сприяє виконання різних
завданьу зошитах.У свою чергу,формування графічних навичок корисно й необхідно для
майбутніх учнів. На сьогодні існує безліч різних посібників і зошитів для роботи з дітьми
дошкільного віку. Педагогам варто обирати зошити й завдання в них з урахуванням доступності
для дітей. Завдання варто пропонувати дітям в ігровій формі, урізноманітнювати, поступово
ускладнювати, тим самим готуючи дітей до одного з най-складніших процесів шкільного
навчання – процесу письма.
Саме графічні вправи сприяють не лише розвитку дрібної моторики рук, але й
вдосконаленню зорового сприйняття, сенсорно-рухової координації,уваги й таких важливих
якостей, як старанність, акуратність, наполегливість.
Підсумовуючи вищенаведену інформацію стверджуємо, що є всі підстави розглядати
кисть руки дитини як орган, що активізує й стимулює діяльність кори головного мозку,
підвищує працездатність усіх її відділів, позитивно впливає на формування в дошкільників
вищих психічних функцій, особливо мислення й мовлення.
Отже, тренування рухів пальців і кисті рук є найвагомішим чинником, якийє потужним
засобом який покращує працездатність кори головного мозку,стимулює мовленнєвий розвиток
дитини, сприяє зміцненню артикуляційних рухів, підготовці руки до письма, а отже й розвиток
психічних процесів.
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ФАКТОРИ ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СУБКУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Віолетта Егзарова
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Бойчев І .І.
Молодь як специфічна соціально-демографічна група в процесі прилучення до пануючої
культури створює власну культуру, є одночасно і її частиною, і альтернативою їй – молодіжною
субкультурою.
Молодіжна субкультура – це особливий вид культури, створюваний і споживаний
молоддю, об’єднаної єдиною системою поглядів і інтересів, загальними соціокультурними
практиками, з метою їх соціальної ідентифікації і самоідентифікації.
Щоб усвідомити вплив субкультур у соціумі, необхідно зрозуміти сенс їх існування та
фактори їх формування.
Ідеологія і політичні орієнтації молодіжних рухів аналізуються у працях В. А. Бабахо,
Е. Я. Баталова, Н. М. Блінова, Ю. Н. Давидова, Ю. М. Каграманова, К. Р. М’яло, С. А. Сергєєва
та ін
Культурологічні і мистецтвознавчі дослідження сучасних молодіжних субкультур
представлені роботами О. А. Аксютіной, А. А. Артюх, Е. М. Берегівської, А. А. Васильєвої,
Т. В. Вергун, П. С. Гуревича, М. В. Дегтярьової, Р. Девіс, Ц. У. Жимбаевой, Е. Р. Любінській,
С. В. Родіонова, В. Я. Суртаєва, М. С. Цапко, Т. Б. Щепанской та ін.
Психолого-педагогічні аспекти формування та функціонування молодіжних субкультур
розкриваються в роботах В. П. Башкатова, А. Р. Бистрицької, В. В. Воронова, Т. Боргова,
С. В. Кисельова, В. С. Кона, Д. Л. Костянтинівського, С. В. Косарецкой, А. В. Мазуровой та ін.
Мета статті полягає у визначенні основних факторів що впливають на формування
молодіжних субкультур.
Соціально-політичні та соціально-економічні зміни, що відбуваються на сучасному
етапі, неминуче тягнуть за собою зміни в культурній організації суспільства.
Саме на даному етапі розвитку суспільних відносин з’являється поняття «субкультура»,
яке все більш активно використовується в науковому термінологічному апараті різних наук.
Поняття «субкультура» позначає просоціальні норми які не суперечать суспільним, а
доповнюють їх; асоціальні, де присутні більш або менш трансформовані громадські та частково
антисоціальні норми; і антисоціальні субкультури (контркультури), норми які прямо
протилежні громадським [4, с. 24].
В якості характеристик субкультури називають: норми, цінності, менталітет, мова,
зразки поведінки, способи спілкування, традиції і звичаї, фольклор, символіку та атрибутику,
захоплення, смаки, моду [5, с. 123].
С. В. Левікова, розглядає молодіжну субкультуру як систему наступних характеристик:
1) специфічний стиль життя і поведінки;
2) наявність своєрідних норм, цінностей, світосприйняття, що часто призводить до
конформізму та входять в дану субкультуру;
3) наявність поділюваної усіма представниками цієї субкультури зовнішньої атрибутики,
що виявляється в одязі, манерах, мові тощо, причому ця атрибутика може наділятися
специфічними, символічними значеннями, які не піддаються «розшифруванню» сторонніми;
4) наявність більш або менш явного ініціативного центру, генерує ідеї.
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Однак молодіжна субкультура не існує у відриві від базової культури суспільства, вона
формується всередині неї. Вони тісно взаємопов’язані і доповнюють одне одного. І в такому
поєднанні вони утворюють єдине ціле, постійно взаємодіють один з одним, внаслідок чого
спостерігаються динамічні зміни в обох культурах.
Проте в сучасній гуманітарній науці відзначається плюралізм методологічних,
теоретичних і емпіричних підходів до визначення та дослідження культури молодого
покоління. Багатий дослідницький матеріал дозволяє дати власну дефініцію поняття
«молодіжна субкультура» [2].
Молодіжна субкультура – це особливий вид культури, створюваний і споживаний
молоддю, об’єднаної єдиною системою поглядів і інтересів, загальними соціокультурними
практиками, з метою їх соціальної ідентифікації і самоідентифікації [4, с. 25-26].
Розглянемо тепер фактори, що сприяють формуванню молодіжних субкультур і рухів.
До основних факторів належать:
1. Перемога лібералізму, утвердження свободи, прав людини, в тому числі на власний
вибір життєвого шляху. Демократизація і лібералізація суспільства спочатку на Заході, а
пізніше і в Україні викликали новий тип світогляду, що базується на культі свободи. Молоді
люди отримали формальні можливості до незалежності від патронату сім’ї, батьків, шкіл,
університетів і т. д. Свобода дозволила самостійно вступати в шлюб (розлучення), вибирати
професію, місце проживання, держава, спосіб життя, а також входити в ті чи інші об'єднання і
спільноти.
2. Швидка зміна способу життя і базових цінностей особистості. На протягом довгих
століть розвиток культури відбувалося поступово, лише інколи переживаючи корінні ломки і
революційні оновлення. XX – ХХІ ст. стали епохами хронічних змін, надшвидкостей, інновацій,
впровадження яких призвело до нестримної зміни навколишнього людини «другої природи». У
результаті кожне нове покоління виявилося вихованим на нових текстах, гаслах, піснях,
фільмах тощо, відповідно, істотно відрізняючись зовні і внутрішньо від своїх батьків.
Нерозуміння, з одного боку, і неприйняття, з іншого, викликали поява бунту в мікросоціумі
(сім’ї), який згодом вилився у макросоціумі (держава).
3. Усвідомлення однобічності шляху розвитку західної цивілізації, європоцентризму,
необхідність звернення до культурної спадщини Сходу, Африки, Латинської Америки для
розширення горизонту сприйняття світу і самої людини. Ці запозичення проявлялися як у сфері
релігії, філософії, мистецтва, так і в молодіжних субкультурах (бітники, хіпі, транс-культура,
растафарі та ін).
4. Втрата суспільством традиційних форм соціалізації і комунікації в результаті
ослаблення етнокультурних традицій, міграції, а також поширення атеїзму. Як результат цих
процесів – створення нових форм комунікації і закритих товариств, які поділяють світ на своїх і
чужих [2].
5. З 70-х роках XX ст. постмодернізм як філософія і феномен контркультури, став
обґрунтуванням прагнення до самовираження і заперечення тотальності. Постмодернізм вловив
і обґрунтував головний настрій сучасної епохи, що складається в розвитку ідеї множинності,
складності та неоднозначності буття, мислення й істини. Метод постмодернізму дозволяє
застосовувати при вирішенні завдань будь-які, навіть взаємовиключні способи дослідження.
Релятивізм, який при абсолютизації цього методу майже неминучий, долається тільки
стійкістю самого суб’єкта, що пізнає. Внаслідок розвитку постмодернізму затверджується
цінність одиничного, унікального, особистісного початку всупереч соціальним традицій і
установленнями. Це відкрило можливості для плюралізму в мистецтві, наукової методології, а
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також у сфері соціальних процесів, де починаючи з 70-х рр. посилюється бум молодіжних
субкультурних рухів.
6. Інформаційна епоха, що породила віртуальні світи, спільноти, захопленість грою.
Особливістю нового світу стала граюча людина, яка одночасно виступає і автором і
виконавцем, і глядачем у віртуальному житті. Це знаходить своє відображення і в молодіжних
рухах, де фактор інтерактивності виявляється надзвичайно важливим. Іншим значущим
аспектом інформаційної епохи є розвиток ЗМІ, що посилює інформованість і породжує
ланцюгову реакцію. Переважна частина сучасних субкультур молоді в Україні є результатом
копіювання, запозичення західних зразків, перенесені в середовище.
7. Криза соціально-політичних програм (тоталітаризм, нацизм, капіталізм, соціалізм) і як
результат недовіри до політичного життя, влади, відчуження від соціуму, прагнення відходу від
соціального активності або бунту проти системи. Значна частина молодіжних рухів виникає в
знак протесту проти проведення тієї чи іншої державної політики.
8. Індустрія моди, розвиток бізнес-корпорацій, які заробляють гроші на товарах для
молодіжного андеграунду. Бізнес не тільки відповідає на потреби, але і за допомогою реклами
активно формує їх [2].
В кінці XX ст. одним з активних напрямів індустрії моди стає виробництво товарів,
відкриття спеціальних магазинів для представників різних субкультур. У спеціальних
магазинах або на сайтах можна придбати необхідні атрибути, одяг для байкерів, готів, емо,
рольовиків, толкієністів, растаманів і т. д. Цей бізнес потребує підтримки іміджу субкультур і
сприяє його активної реклами (що підтримується завдяки ЗМІ і особливо Інтернету).
9. Розвиток масової культури, в якій пошуки індивідуальності також підпорядковані
стереотипу, зразком для наслідування. Індивідуальність у масовому суспільстві в умовах ЗМІкультури носить, швидше, не особистісний, а груповий характер.
10. В Україні розквіт субкультурних рухів молоді супроводжував крах радянської
системи влади, що зумовило прозахідні настрої більшості молодих людей [1, с. 92-93].
Розглянемо і ті причини формування молодіжних субкультур, які мають, на нашу думку,
нечасовий характер і не пов’язані лише з конкретно-історичними, але і з психологічними,
екзистенціальних, духовними факторами, тобто з внутрішніми джерелами.
1. Прагнення до спілкування з собі подібними, створення власного середовища
проживання на противагу тій, яка сприймається негативно, критично. Причинами цього можуть
стати насильство, деспотизм, тоталітарний контроль в родині, школі.
2. Прагнення до участі в таємних товариствах, володіння знанням для посвячених (що
відрізняє певного типу суб’єктів, що мають підвищений інтерес до містичного) або власною
таємницею життя, з своєю мовою, своєю музикою, своєю модою, що характерно для
молодіжної психології.
3. Дух протесту, завжди притаманний молоді, але особливо виявляється в періоди кризи
соціальних цінностей. У періоди прагнення до уніфікації всіх сторін життя, в періоди
розвиненої індустрії шоу-бізнесу, гламуру і глянцевому моди він виражається у рухах
антигламуру, догляду до природної простоти життя або віртуальних ігрових просторах.
4. Прагнення до свободи особистого життя, незалежності самовизначення,
самоідентифікації. Навіть якщо свобода неможлива у повсякденному реальному житті, молода
людина може відчувати себе незалежним у віртуальному співтоваристві.
5. Пошуки сенсу життя, протистояння абсурдності повсякденного існування,
присвяченого служінню зовнішністю для самої людини цілям. Одним з частих мотивів догляду
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підлітків у підпіллі, з дому, з реальності стає прагнення знайти сенс і мету життя, які бачаться в
служінні ідеї, спілкуванні, свободу, творчість, кохання, задоволення, грі і т. д.
6. Виплеск природою в підлітковому віці енергії, яка не знаходить виходу в фізичній
праці, ні в спорті, але знаходить вираження у творчості (музика, графіті та ін), або в насильстві,
вуличних бійках.
7. Руйнування сім’ї як середовища, що живить розвиток особистості, створює будинок в
екзистенціальному сенсі цього поняття. Зміни в інституті сім'ї, викликані епохою свободи і
плюралізму, гедонізму і культу кар’єри, призвели до значного зростання числа розлучень (по
деяким даними, понад 80% укладених шлюбів розпадаються), а отже, більше число дітей
виховуються одним з батьків (як правило, повністю зайнятим роботою). Самотність і
порожнеча замість спілкування, виховання, навчання все частіше характеризують сьогодні
життя дитини в сім'ї. Звідси – прагнення до набуття своїх братів і сестер, наставника і
покровителя в тих чи інших спільнотах і громадах.
8. Прагнення до творення та до споживання благ і накопиченими товариством досягнень.
Високий рівень розвитку матеріальної сфери суспільства дозволяє значної частини молоді вести
паразитичний спосіб життя. Байдикування, постійна гра, нескінченне дозвілля, зміна видів
розваги стають способом життєдіяльності не одиниць, а великої кількості молодих людей, що
дозволяє називати їх об’єднання субкультурами, молодіжними рухами і т. д. Пасивно-байдужий
спосіб життя, егоцентризм, зосередженість виключно на власних інтересах – один із наслідків
розвитку високотехнологічної цивілізації, яка породила проблему «переспожитий» [3, с. 40].
Отже, аналізуючи молодіжні субкультури можна надати їх характеристику, типологію та
причини виникнення. До основних факторів що впливають на виникнення субкультур сучасної
молоді належать: конкретно – історичні (мають часовий характер) та психологічні (внутрішні
фактори особистості).
1.Карманова А. В. Відчуження та сучасні молодіжні субкультури (соціально-філософський аналіз)
/ А. В. Карманова. – К, 2007 – С. 92-93.
2.Керві А. Молодіжні субкультури / А. Керві. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://vookstock.narod.ru/.
3.Сикевич З. В. Молодіжна культура: за і проти / З. В. Сикевич. – К., 2008 – 40 с.
4.Сироткін О. Е. Сутність і тенденції молодіжного руху / О. Е. Сироткін. – К., 2004 – С. 24-26
5.Щепанська Т. Б. Символіка молодіжних субкультур / Т. Б. Щепанська. – Харків: Академія, 2003
–123 с.

ВАРИАЦИИ. СТИЛИСТИКА ЖАНРА
Катерина Єребакан
студентка ІІ курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Бухнієва О. А.
За всю историю музыки накопилось огромное количество жанров: романс, контата,
вальс, симфония, балет, опера и др. Что же такое музыкальный жанр? Жанр – это своего рода
модель к которой соотносится конкретная музыка. У него есть определенные условия
исполения, преднозначения, форма и характер содержания. Меня заинтересовал такой жанр как
вариации и в своей статье я хочу прослидить кратко, существование различных видов
вариации.
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Многие из вас знают и любят сонату Бетховена, которая называется «Аппасионатой».
Помните ее вторую часть, сдержанную и величавую тему? Развиваясь, она наполняется все
большей мягкостью и теплотой? Постепенно в развитие темы вплетаются фигурации, и
благодаря им возникает иллюзия ускорения темпа. Это ощущение усиливает и новый
синкопированный ритм аккордов сопровождения. Звучание захватывает все более высокие
регистры, и когда в конце части композитор повторяет тему, она звучит иначе, чем в начале. Во
второй части «Аппассионаты» Бетховен для воплощения своих мыслей воспользовался формой
вариаций.
Слово «вариация» – латинского происхождения, оно означает «изменение». Мы
пользуемся этим словом и близкими ему понятиями «вариант, варьировать» отнюдь не только в
разговоре о музыке. Но и в музыке они имеют общий смысл. Вариациями в музыке принято
называть определенную композицию – форму сочинения или – иногда – значительной его
части. Такая форма состоит из первоначального изложения темы и ряда ее видоизмененных
повторений. Они-то и представляют собой собственно вариации. Опора на тему, различные ее
элементы – мелодию, гармонию, форму – дают слушателю важнейшую нить для запоминания и
узнавания музыки. Изменения, вносимые варьированием, обогащают основную мысль
нюансами, расширяют ее, углубляют, а нередко и меняют в процессе развития. Выстроенная
таким образом музыкальная композиция оказывается достаточно легкой, «удобной» для
восприятия на слух. Вспомним, что музыкальное сочинение мы не можем сразу представить
себе как целое, а можем услышать его постепенное, последовательное развертывание во
времени. Отсюда возникает естественная потребность закрепить найденную мысль. Это можно
сделать при помощи повторения буквального или динамики движения вперед, обновления.
Таким образом, две важнейшие стороны процесса – постоянное и изменчивое – соединяются в
вариационной форме на редкость естественно. Не случайно вариации имеют длиннейшую
историю существования. Конечно, за много веков возникали различные типы вариационной
формы, связанные со стилем данной эпохи, страны, с индивидуальной манерой того или иного
композитора [1, с. 25].
В средние века вариации применяются в так называемых «духовных» сочинениях,
предназначенных для церковной службы и звучащих у хора или органа. Темами таких
сочинений служили короткие общепринятые церковные песнопения – хоралы. В наиболее
старых произведениях подобного типа тема хорала обычно помещалась в среднем голосе.
Сверху и снизу на нее наслаивались другие голоса. Каждый из них был достаточно
самостоятельным. (Такой стиль сочинения называется полифонией.) С течением времени тема
хорала стала перемещаться из голоса в голос, затем прочно обосновалась в верхней линии. Если
вначале хорал преподносился как нечто неизменное, незыблемое, то впоследствии его мелодия
стала подвергаться изменениям, варьироваться.
Позже, в XVI в. на основе упомянутых старинных вариационных композиций возникает
уже четкая вариационная конструкция. Она имеет несколько разных названий: вариации на
выдержанный бас (basso ostinato), пассакалья, чакона. Тема таких вариаций звучит в басовом
голосе. Не случайно в старинной музыке стало традицией использовать подобные вариации для
выражения скорбных чувств, безысходности, чего-то неотвратимого.
Так, в опере английского композитора XVII в. Генри Пёрселла «Дидона и Эней» есть
ария главной героини, написанная в форме вариаций на basso ostinato. Царицу Карфагена
Дидону терзают противоречивые чувства любви и долга, сердце ее полно недобрых
предчувствий. Все сомнения героини излиты в прекрасной печальной арии. Короткую тему в
басу неотвратимо повторяют виолончели, к ним присоединяются сопровождающие
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оркестровые голоса. И надо всем царит удивительная вокальная партия: здесь и бесконечные
стенания, вздохи, переданные ниспадающими секундовыми интонациями, и выразительные
речитативные фразы, и прекрасные певучие мелодии [1, с. 57].
Вариации на basso ostinato были очень любимы композиторами XVII и начала XVIII
веков. Много замечательных образцов такой формы можно встретить в творчестве И. С. Баха.
Это и отдельные, самостоятельные сочинения – как, например, пассакалья до минор,
существующая в органном и оркестровом вариантах: и части крупных сочинений – концертов,
кантат, мессы. Один из кульминационных моментов Высокой мессы си минор И. С. Баха –
трагическая хоровая пассакалья, передающая необъятную скорбь при мысли о распятом Иисусе
Христе. В этой пассакальи тема вариаций, исполняемая низкими струнными и органом,
ниспадает мерными четвертями по хроматическим полутонам. Она звучит 13 раз, что имеет
определенное смысловое значение, в соответствии с музыкальной символикой старого времени.
Эта цифра напоминает о Христе и его двенадцати учениках. Тема изложена с
сопровождающими аккордами оркестра. Затем вступает хор, все партии которого сотканы из
интонаций, подражающих страдальческим вздохам. Нередко голоса по вертикали
складываются в острые диссонирующие аккорды, которые вызывают почти физическое
ощущение боли, усиливают оцепенение и скорбь, царящие в музыке.
Старинные вариации на неизменно повторяющийся бас иначе называют пассакальей. К
XVIII в. в сходном значении с пассакальей стали употреблять название еще одного старинного
испанского танца – чаконы. Еще более, чем пассакалья, чакона с течением времени утратила
первоначальные черты танца и превратилась в полифонические вариации строгого,
возвышенного характера [2, с. 27]. XVIII век приносит в историю музыки грандиозные
перемены. Полифонический стиль сменяется гомофонным. Гомофония – это господство одного,
ведущего мелодического голоса, поддержкой и сопровождением которому служат все остса,
складывающиеся в аккорды – гармонию. Вместе с новым гомофонным стилем в музыку
приходят и новые жанры, формы. В их числе появляются и новые типы вариаций. Один из них,
особенно любимый композиторами-классиками, – Гайдном, Моцартом, Бетховеном, – получил
название «строгих» или «классических» вариаций».
Прежде всего, здесь следует отметить новое звучание уже самой темы. Теперь линия
мелодии обладает выразительными интонациями. Изложена новая тема в развернутой,
стройной и законченной форме. Уже сама она создает определенный образ, несет в себе ту или
иную мысль, эмоцию. Вспомним, к примеру, начало Сонаты Моцарта ля мажор, которая
завершается известным «Турецким маршем». Первая часть сонаты написана в форме вариаций.
А ее тема создана в ритме старинного танца сицилианы.
Развитие в строгих вариациях идет в основном по пути изменений мелодической линии.
Неизменными в каждой вариации остаются: первоначальная, данная в теме форма,
последовательность гармоний, тональность, темп движения. Неизменные элементы постоянно
напоминают об основе образа, а изменчивость мелодических контуров выявляет в нем новые
оттенки, создает перемены, как бы двигает целое вперед. Сама мелодия меняется так, что мы
почти всегда узнаем ее очертания. Для этого композитор обычно оставляет неизменными
«опорные» точки мелодической линии, наиболее выразительные ее интонации, повороты.
Мелодия в вариациях будто «растворяется», рассредоточивается во всевозможных подвижных
фигурах, орнаментах. Отсюда и возникло еще одно название классических вариаций –
фигурационные или орнаментальные [3, с. 59].
Однако все же не только одна мелодия концентрирует в себе развитие классических
вариаций. Моменты перемен возникают среди всего комплекса выразительных средств. Так,
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при сохранении общей последовательности гармоний, в сопровождающих голосах может
довольно заметно меняться ритм; богатые возможности заложены в разнообразных сменах
красок – в сопоставлении разных регистров одного инструмента и контрастах звучаний
всевозможных оркестровых, ансамблевых партий. Встречается в строгих вариациях и ладовый
контраст: обычно одна из центральных вариаций пишется в одноименной к теме тональности.
Нередко в гомофонный склад классических вариаций проникают полифонические приемы
письма – подголоски, имитации, фугированные моменты. Иногда композитор стремится
выявить и развить жанровые особенности, заложенные в теме, – маршевость, песенность,
танцевальность. Таким образом, «строгость» строгих вариаций весьма относительна [4, с. 29].
Границы возможных изменений темы не очерчены заранее традицией жанра. Они будут
зависеть от конкретных замыслов композитора. Так, упомянутые уже вариации Моцарта из
Сонаты ля мажор как будто раскрывают нам более подробно и явственно оттенки самой темы.
В ее легком звучании мы слышим и певучее начало, и мягкую танцевальность, и контрасты
ярких аккордовых фраз с глубокими басами.
В эпоху музыкального романтизма – в XIX в. – возникает еще один тип вариаций,
получивший название «свободных» или «романтических». Теперь композитор свободно
изменяет мелодию темы. Чрезвычайно притягательной для варьирования становится и сфера
гармонии. Особую область в свободном варьировании представляет развитие жанровых
моментов. Иногда они заложены в образном строе самой темы, но чаще являются результатом
значительного переосмысления первоначального образа.
Необычайное многообразие подобных коренных перемен мы встречаем в знаменитых
«Симфонических этюдах» Р. Шумана. Это своеобразный цикл вариаций для фортепиано.
Значительность содержания, громадный диапазон образных контрастов, динамика развития –
все перечисленное как бы уподобляет сочинение крупному произведению для оркестра с
широким симфоническим развитием. Отсюда родилось название вариаций. Тема
«Симфонических этюдов» представляет собой траурный марш, в котором слышна то величавая
поступь, то мягкая лирика. Мелодия темы не принадлежала Шуману. Композитор взял ее для
вариаций, поставив перед собой задачу провести через ряд трансформаций и преобразовать в
конце цикла в противоположное по характеру звучание – победное шествие. Шуман использует
в этом сочинении разнообразные приемы. Образный строй темы уже в первых вариациях резко
меняется, соседние вариации сильно контрастируют друг с другом. Из темы выделяются
отдельные фразы, которые звучат в разных голосах, а порой остаются лишь ее гармоническая
основа и форма, а мелодическая линия исчезает вовсе. Композитор использует и
полифонические приемы развития. Жанровая основа темы – маршевость – проходит через
множество метаморфоз [4, с. 65].
Звучание музыки приобретает то причудливый, то театрально-патриотический, то
скерцозный, то гротескный характер. Завершаются «Симфонические этюды» развернутым
финалом. Здесь, в свободной рондообразной композиции главенствует маршеобразный мотив
ликования. Завершается цикл победными фанфарами.
XIX в. утверждает еще один тип вариационной формы – вариации на неизменно
повторяющуюся мелодию. Вариации такого типа были особенно любимы русскими
композиторами. В русской музыке их утвердил М. И. Глинка, отчего их иногда и называют
«глинкинскими». В форме вариаций на неизменную мелодию написано несколько номеров из
оперы «Руслан и Людмила». Среди них – «Персидский хор» из третьего действия, Баллада
Финна, хор «Лель таинственный» [4, с. 97].
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Важнейшее значение в развитии подобных вариаций имеют возможности
инструментовки и динамики. Выдающимися примерами в этом смысле являются «Болеро»
М. Равеля и эпизод вражеского нашествия из первой части Седьмой («Ленинградской»)
симфонии Д. Д. Шостаковича. Уже сам эффект многократного неизменного повторения
мелодии создает затаенную напряженность, как бы «накапливания» энергии. Что касается
сопровождающих мелодию элементов, то уже от них зависит конкретный характер целого.
Если в «Болеро» Равеля скрытая напряженность как бы концентрирует в себе динамику
танцевальной стихии, то в музыке Шостаковича данная конструкция приобретает иной смысл.
Первоначальное звучание темы нашествия оставляет впечатление некоторой неясности
образа. Тема похожа на песню и марш одновременно, звучит затаенно, очень четко делится на
составляющие фразы. Подспудную напряженность придает ей непрерывная дробь малого
барабана. В дальнейшем, при повторениях, в ней обнаруживаются такие «подробности», что
страшный ее смысл делается абсолютно ясным. Дробь малого барабана, не прекращаясь ни на
минуту, все нарастает. Вступает медная группа, ведущая тему нарочито неприятными на слух,
как бы «фальшивыми» аккордами. С бесовским весельем подхватывают мелодию струнные.
Прибавляются все новые и новые инструменты, увеличивается роль ударных. И кажется: что-то
бездушное, совершенно лишенное тепла, человечности, но обладающее чудовищной энергией,
обрушивается на человечество. Возникает невиданная в музыке картина зла [3, с. 46].
На протяжении конца XIX и всего XX вв. композиторы пользуются всеми
разновидностями вариационной формы. Так, возрождаются и продолжают активную жизнь
пассакалья и чакона. Не уходят со сцены и классические «строгие» вариации. Рождаются все
новые и новые разновидности свободных вариаций. Различные приемы варьирования вступают
в сложное взаимодействие друг с другом. Вариационную форму в течение последнего столетия
мы можем встретить у самых разных композиторов, принадлежащих разным странам,
творческим направлениям, обладающих ярко самобытными чертами. Это Рахманинов и
Скрябин, Брамс и Регер, Шостакович и Прокофьев, Р. Штраус, Онеггер, Барток, Хиндемит.
История вариационных жанров убеждает нас в необычайном богатстве заложенных в ней
возможностей. Все это говорит об удивительной жизнеспособности жанра, убеждает в его
богатом и плодотворном будущем.
1.Кюрегян Т. Форма в музыке XVII–XX вв. / Т. Кюрегян. – М., 1998. – 345 с.
2.Способин И. Музыкальная форма / И. Способин. – М. : Музыка, 1984. – 400 с.
3.Фраёнов В. Музыкальная форма. Курс лекций / В. Фраёнов. – М., 2003. – 195 с.
4.Холопова В. Формы музыкальных произведений / В. Хлопова. – Санкт-Петербург : Лань, 1999. –
496 с.

В. С. КОСЕНКО «24 ДИТЯЧІ П’ЄСИ ДЛЯ ФОРТЕПІАНО»
Анастасія Загоненко
студентка І курсу педагогічного факультету,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Бухнієва О.А.
Віктор Степанович Косенко народився 24 листопада 1896 року в Петербурзі. Через два
роки його сім’я переїхала до Варшави. З цим містом пов’язані ранні музичні враження
хлопчика, початкові заняття з музики, перші спроби написання творів. Сім’я Косенко була дуже
музичною. Вдома вони часто музицирували, співали хором. Музичні здібності хлопчика
виявилися рано. У Віктора був абсолютний слух і блискуча музична пам’ять. Про це свідчила
135

Пріоритетні напрями європейського наукового простору.
Збірник студентських наукових праць. – Вип. 8

хочаб ця подія. Уходячи з дому, сестра Марія ховала свої ноти, бо не хотіла, щоб хтось ще грав
тіж самі п’єси, що і вона. Одного разу, повертаючись додому, вона почула, з відкритого вікна,
звуки Патетичної сонати Бетховена, яку вчила для вступу в консерваторію. Обуренню не було
меж: невже Вітя взяв її ноти! Яке ж було здивування Марії, коли вбігши в кімнату, вона
побачила за роялем десятилітнього брата, що грає по слуху «її» сонату! Вже і тоді було ясне
призначення хлопчика. Однак батьки готували синові військову кар'єру. Серйозно займатися
музикою Віктор почав досить пізно. Він закінчив консерваторію як піаніст-виконавець,
працював в Маріїнському театрі концертмейстером [1, с. 15].
В. Косенко пішов з життя дуже рано, він прожив всього 42 роки., багато чого не вспів
завершити. Але за цей невеликий час своєї творчості, композитор показав приклад вірного
служіння своєму народу і віддачі музичному мистецтві. Віктор Степанович належав до тих
педагогів, які вчать насамперед музиці, а не грі на інструменті [1, с. 15].
Як дитячий композитор він прославився своїми фортепіанними творами, перш за все,
циклом «24 дитячі п’єси». У чому ж успіх дитячої музики В. Косенко? Відбитий в ній світ
дитинства володіє, як і кожен твір мистецтва, силою художнього узагальнення. Зафіксовані
композитором дитячі радощі й прикрощі, ігри і картинки рідної природи супроводжують кожне
підростаюче покоління. Тому дітям завжди буде близькою і дорогою, музика, створена для них
Шуманом, Чайковським, Грігом і Глієром, Прокоф’євим і Кабалевським. Таку вдячність від
дітей отримують лише ті майстри, які по-справжньому люблять і розуміють їх, яким доступний
світ дитинства. Цим талантом володів і В. Косенко. В його музиці для дітей розкрилися
найкращі людські якості композитора – щирість і безпосередність, доброта і любов до життя.
Але ж для дітей В. Косенко писав музику в кінці свого життєвого шляху, будучи невиліковно
хворим, що ще більше підкреслює світлу домінанту його творчості. Численні спогади про
композитора відтворюють образ мудрого, надзвичайно чуйного до світу дітвори людини, який
умів доставити дітям радість [1, с. 14].
Музика для дітей є відповідальною і специфічною сферою композиторської діяльності,
вагому частину якої становить духовне та естетичне виховання дітей, яке впливає на здатність
сприйняття дитиною навколишнього світу, вражаючи красою музичних звуків і відтінків,
включаючи різні жанри і стилі [3, с. 5].
Відображаючи барвистий світ дитинства, цикл В. Косенко має яскраву соціальну
спрямованість. Перш за все це проявляється в піднесеному емоційному тонусі його музики, яке
передає сонячне, життєрадісне світосприйняття радянської дітвори. А саме таке сприйняття дає
можливість правильно виховувати дитину [1, с. 18]. Дитині подобається жанрове розмаїття,
музика пов’язана з народною і фольклорною тематикою, з казковими героями та сюжетними
розповідями. Юних виконавців цікавить фантастичне бачення світу, в якому можна втілити свої
мрії, а особливо близька музика, в якій відображаються зрозумілі їх дитячій свідомості явища
[3, с. 5].
Кожна п’єса з циклу, як самостійний твір, розкриває різні аспекти настрою дитини. Десь
це смуток, як в п’єсі «Не хочуть купити ведмедика». В ній відчувається жаль дитини,
наскільки вона засмучена, що вона не отримає іграшку. Всі спокійні, тихі, помірні мотиви
надають цій п’єсі такого співчутливого характеру. Слухаючи цю п’єсу можна навіть заплакати,
настільки в неї втілене це почуття жалю і печалі. А ось в п’єсі «Скакалочка» показується
гарний настрій, радість. Відчувається, що дитина підстрибує і сміється, а кожний рух мелодії в
п’єсі гарно відтворює ці рухи.
У своєму відомому циклі В. Косенко також звертається до старовинних танців, таких як,
мазурка, вальс, колискова, полька, що характерно для імпресіонізму (це одна з найбільших
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течій в мистецтві останньої третини XIX - початку XX століть, що зародилася у Франції.) [4, с.
1], де значення надається ритму [2, с.12-13].
У перших «4 дитячих п’єсах» композитор використовує, зокрема, традиційний для
дитячої музики жанр маршу, композитор наповнює його ритмо-інтонаціями піонерського
побуту, створюючи святково-світлий образ [1, с. 18]. Показовими також є лаконічність у
викладі, стислість мелодійних фраз. В. Косенко прагнув зробити фігуру зручною для дитячих
рук, зберігаючи при цьому свій композиторський почерк [1, с. 19].
Наприклад, пісня «Петрушка» ... Петрушка – завзятий, веселий клоун-жартівник з
ритмічно загостреними незграбними рухами. Такі ж цікаві рухи ми бачимо і в цьому творі.
Музика – художньо-інструктивна, вона висуває завдання розвитку навичок дитячого
виконавства. П’єса виконується з такою легкістю, що передає весь свій гарний настрій. Її дуже
приємно грати, чути всі ці жартівливі мотиви і відчувати грайливість в своїх пальцях.
Вперше в історії дитячої фортепіанної літератури введені,в обіг учнів 1-5-х класів, всі 24
тональності [1, с. 19]. В. Косенко дуже добре підбирав тональність для будь-якого образу і
розкривав його з незвичайної сторони. Він полегшував варіанти типових фактурних формул для
його письма. Це – рух паралельними інтервалами, мелодійні фігурації і т. д [1, с. 19]. Також в
п’єсах неодноразово використовувалися прийоми поліфонії.
Продовжуючи кращі традиції вітчизняної фортепіанної школи, В. Косенко велику увагу
приділяв навичкам кантиленою гри. Наприклад, на матеріалі п’єси «Пастораль» учні
опановують, за висловом музикантів, «горизонтальну розповідь», тобто опановують виконання
виразної, широкої кантілени. Широта кожної фрази передає всю мелодійність п’єси, бо в неї
вкладено багато любові майстра.
Переважання в дитячій музиці В. Косенко ігрових, рухливих образів визначає велику
роль моторної техніки. Як відомо, діти 7-11 років дуже сприйнятливі до засвоєння моторних
навичок. У п’єсах В. Косенко вони проявляються і в дрібній техніці, що має особливе значення
в початковий період навчання, і в стаккатном русі, і в техніці стрибків, і в чергуванні штрихів
«legato» і «staccato» [1, с. 19]. Наприклад, в п’єсі «За метеликом». В ній прослуховуються легкі
мотиви, що відображають політ метелика, такий ж легкий і витончений. Кожна нота в п’єсі
передає грайливість, ніби дитина бігає за метеликом, доганяє його, а метелик сяде на квіточку,
потім знов злетить, і його неможливо спіймати, але дитина продовжую гратися з ним, бо це її
забавляє.
«Казка» Косенка – яскрава, глибока лірико-епічна розповідь. Справді «казковим» є
широкий регістровий діапазон твору. Розспівні, «билинно-богатирські», суворі інтонації
проймають ритмічно-мірний рух двооктавної унісонної мелодії у похмурому низькому регістрі
на початку п’єси. Особливо напруження поступове нагнітання звучності у другій частині п’єси
[5, с. 1]. Цю п’єсу відносять до найкращих ліричних п’єс радянського репертуару, саме за її
мелодійність, чуткість, проникливість.
Художнє втілення світу природи втілено в п’єсі «Дощик». В ній чути як маленькі
капельки дощу падають на землю. Все це передають: високий регістр, перекликання нот,
техніка «staccato», швидкий темп. Кожен звук в п’єсі наче краплинка, в ньому присутнє щось
загадкове, таємниче. Також природа передається в п’єсі «Ранком у садочку». Веселі ноти в
п’єсі передають добрий настрій, і гарний сонячний ранок. Таке відчуття, що дитина бігає
ранком по галявині, навіть танцює, і хоче привітати всіх з новим днем.
Порив радості почувається в п’єсі «Купили ведмедика», емоційно близький до «Нової
ляльки» Чайковського [5, с. 1]. В п’єсі почувається щира радість дитини, яка отримала
довгоочікувану іграшку. Таке відчуття, що дитина бігає по кімнаті, радіє, підкидає іграшку,
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ловить, і знов підкидає, і знов ловить, і посмішка не сходить з її обличчя. В. Косенко і справді
був дуже талановитим композитором, бо так відчути цю радість можуть тільки майстри свого
діла.
В. Косенко не забув і про дитячі рухливі ігри. Вони знайшли своє відображення в п’єсах
«Балетна сценка», «Гумореска». В них відображена жива картина радості, багато рухів,
чудовий настрій і справжнє щасливе дитинство. Використані прийоми стрибків, висока
інтонація нот, чудове «staccato», показує гарну динамічність і ритмічність.
В. Косенко був дуже видатним майстром. Він показав, як всього з 7-ми нот можна
створити шедеври дитячої музичної літератури. І ці п’єси і справді популярні серед дітей та
дорослих, бо вони легко виконуються, швидко запам’ятовуються, і залишаються в пам’яті
надовго. І навіть, коли дитина виросте, вона може відчути знов своє дитинство, лише
відтворивши в пам’яті п’єси В. Косенко, або навіть заграти їх, знов може вернутися спогадами в
те безтурботне життя, де було так радісно і чудово, де були поруч люблячі батьки, щирі друзі, і
загадкові фантазії.
Цикл В. Косенко можна назвати дуже яскравим, свіжим і оновленим завдяки
оригінальності звучання і застосування підголосків. Кожен технічний прийом у В. Косенко є
виразним засобом. В кожній п’єсі відчувається, що В.Косенко вклав всього себе, щоб вона
зазвучала так гарно і чудово. Цикл «24 дитячі п’єси» і сьогодні залишається найкращим
досягненням української фортепіанної дитячої літератури [1, с. 19].
1. О тех, кто пишет музыку для детей : Очерки об укр. композиторах. / Сост.: Т. Карышева,
Е. Майбурова – К.: Муз. Україна, 1987 – 118 с.
2. Фрайт О. Фортепианные альбомы и циклы украинских композиторов для детей: история и
современность / О. Фрайт. – Дрогобыч: Редакционно-издательский отдел Дрогобычского ГПУ им. И.
Франко, 2010. – 94 с.
3. Мініатюра в українській фортепіанній музиці (на прикладі аналізу циклу для дітей
«Мініатюри» О. М. Яковчука). – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://journalknukim.com.ua/index.php/camw/article/view/143/297
4. Импрессионизм.
–
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Импрессионизм
5. 24 дитячі п’єси для фортепіано. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://vcsxc12.blogspot.com/p/blog-page_80.html

СОЦІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСВІТА: ПОЧИНАЄМО ВПРОВАДЖУВАТИ В
ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. ПРОГРАМА «АФЛАТОТ»
Ольга Зінов҆єва
магістрантка факультету управління,
адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Іванова Д.Г.
Багато років праці в галузі освіти,я спостерігаю за дітьми з великою цікавістю:як вони
спілкуються з однолітками,як грають,як використовують атрибути до ігор та грають з
іграшками, як користуються особистими речами та ін. Прийшла до висновку, що наші діти
зовсім не вміють користуватися «світом речей». Діти не обізнані, що все в світі підпорядковане
ринковим відносинам.
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Світ поділяється на споживачів та адресуючи послуги. Це підкреслює і практичний
досвід педагогів інших країн. Акцентована увага на тому,що відсутня фінансова грамотність
призводить до того, що ми стаємо заручниками економічно не стійких фантомів споживання.
Тому наша держава приділяє особливу увагу втілення в освітній процес економічної
грамотності починаючи з дошкільного віку,щоб прививати змалку заощаджувати,раціонально
використовувати,економити все, що надає природа, та створено людиною.
Головним в фінансовій грамотності,зробити незрозумілі речі дітям простими і
зрозумілими використовуючи при цьому увесь творчий потенціал,креативність
вихователя,його здатність не ускладнювати прості та очевидні речі,прислухатись до дітей та
враховувати їх потреби. Позирати в один бік, прагнути разом отримати відповідні результати.
Питанням економічної освіти дошкільників займаються як вітчизняні, так і зарубіжні
науковці, серед яких А.М. Богуш, І.Й. Мазурова, Г.І. Григорено, Р.П. Жадан, Л.М. Діденко,
Л.Б. Фесюкова, Т.С. Смовженко, А.Д. Шатова, І.А. Сасова, Є.А. Курак, Н.І. Грама,
І.Д. Сідельнікова, В.С. Петрович, Т.П. Цюман та ін.
Мета статті: показати, як проводиться робота над впровадженням економічної освіти
у заклади дошкільної освіти, спираючись на практичний досвід.
Дискусії впроваджувати,чи не впроваджувати в дошкільну освіту економічне виховання
почалось,приблизно, з 90-х років. Ще тоді, вважалося, що економічною освітою слід охопити
тільки шкільників. Дошкільники ще малі, в них недостатньо власного досвіду,психологічної
зрілості щодо сприйняття складних категорій фінансової грамотності, тому такий підхід
осуджувався. Але знайшлися фахівці,які практично довели, що саме з раннього дитинства і слід
починати фінансову освіту. Тому, що вона почалась значно раніше-ще з родини,коли дитина
перше почула слова: «робота», «гроші», «купити», «сплатити» та ін. Все встало на свої місця з
появою нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти, в якому зазначено: «Дитина
6(7) років має уявлення про заощадливе ведення домашнього господарства, вміє ощадливо
ставитися до речей, грошей. Розрізняє соціальні ролі «покупець», «продавець», поняття
«товар», «гроші», «заощадливий», «недбайливий». Використовує різні предмети за
призначенням,дбайливо до них ставиться, дотримується умов догляду і зберігання» [1, с. 14 ].
Відповідно до наказу МОН України №46 від 22.01.2026 року «Щодо впровадження
основ соціальної фінансової освіти дітей дошкільного віку» було затверджене перелік закладів
дошкільної освіти, у яких впроваджено основи соціальної і фінансової освіти, та впровадження
в практику роботи освітню програму «Афлатот» [2].
Зважаючи необхідністю та важливістю економічного виховання в нашому дитячому
садочку №25 «Золотий ключик» 29.12.17 року відбулася педрада на тему «Соціальна та
фінансова освіта:починаємо впроваджувати в дошкільному навчальному закладі». Одним з
ключових питань, була презентована та розглянута програма 3-6 років «Афлатот». Наша творча
група з великим задоволенням зробила аналіз цієї програми, та дійшли до висновку, що
програма «Афлатот» є кращою і допоможе вихователям у ігровій формі вирішити такі питання:
- Оволодівати основними економічними поняттями, та підтримувати бажання дітей
використовувати набуті знання у щоденній дійсності;
- опановувати первісні практичні навички споживача - робити заощадження і розумно
витрачати;
- планування та складання бюджету;
- діти уявляють себе як ініціативного учасника та члена суспільства;
- втілює принципи Конвенції ООН про права дитини.
Кожен ключовий елемент важливий в рівній мірі [3, с. 6-10].
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Наші вихователі власноруч зробили іграшку Афлатунчик – у перекладі з іншої мови
означає-дослідник . Діти чекають зустрічі з новим другом, грають з ним в ігри,співають пісні.
Так, в невимушеній обстановці діти познають світ фінансової грамотності. Самі улюблені ігри
економічної спрямованості з якими приходить Афлатунчик – це: «Створи рекламу», «Зроби
покупку», «Менеджер», «Зіпсована іграшка», «Всі професії важливі,всі професії потрібні»,
«Покупець-продавець» та ін. Також використовуються сюжетно-рольові ігри «Турагенство»,
«Бюро послуг», «Мега-маркет», «Банк» та інші ігри за віком.
Поступово створюють пізнавальну зону «Афлатот», де вихователь підбирає матеріал для
організованої діяльності та,для індивідуальної роботи. На жовтень заплановано тиждень
економічного виховання «Дошкільники і соціально-фінансова грамотність» з різноманітними
видами діяльності: показ лялькової вистави казка «Колосок на новий лад»,проведення тренінгу
консультацій для вихователів,відкриття консультативного пункту для батьків, святкування 31
жовтня «Всесвітнього дня заощаджень», проведення майстер-класу по виготовленню
дидактичних ігор економічної спрямованості власними руками з підручного матеріалу» та
багато цікавого.
Афлатун вчить дітей розраховувати на себе, та чітко підраховувати свої можливості. З
нашим героєм діти впевнено встановлюють елементарні причинно-наслідкові зв’язки,
досліджують світ предметів і самостійно роблять висновки. Їм дуже подобається творити своє,
розвивати, примножувати творчі здібності, проявляти креативність, впевненість та
індивідуальність. Мовленнєвий запас вихованців збагачується економічними термінами.
Завдяки методу наочного моделювання, діти можуть впевнено складати розповіді, придумувати
вірші. На мій погляд, програма «Афлатот» є брендовою, сучасною програмою, наступним
сміливим та впевненим кроком у майбутнє.
1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) роки / Наук. керівник: А. М. Богуш. – К.,
2012. – 23 с.
2. Наказ МОН України № 46 від 22.01.2026 року «Щодо впровадження основ соціальної
фінансової освіти дітей дошкільного віку»
3. Маргарет Кернан (ICDI), Лана Желен’є. Програма соціально-економічної освіти
«Афлатот»,2013. – 192 с.
4. Фесюкова Л. Б. Соціально-економічне виховання дошкільнят / Л. Б. Фесюкова. – Харків: Вид-во
«Ранок», 2008. – 104 с.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ
В УМОВАХ ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ
Наталя Карабуля
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н. Холостенко Ю.В.
Модернізація національної системи освіти здійснюється сьогодні у контексті оновлення
загальноєвропейських і світових гуманістичних освітніх парадигм і пов’язана, насамперед, з
визнанням вагомості знання (прискорення інтелектуального і духовного розвитку особистості)
як рушійної сили суспільного прогресу та добробуту нації. Ці зміни стосуються створення
нових освітньо-виховних моделей, перегляду змісту навчально-дидактичних матеріалів, форм і
методів навчання і виховання молодого покоління. Набуття молоддю знань, інтелектуальних
умінь і практичних навичок, їх трансформація у досвід пізнання навколишнього світу, пошук
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свого місця в цьому стають можливими за умови обґрунтування і розробки сучасних
методологічних основ освіти і виховання учнів.
Сучасне глобалізоване інформаційне суспільство висуває нові вимоги до всіх галузей
гуманітарної діяльності людини, зокрема й до освіти. На перший ціннісний план освітньої
парадигми виходять питання реалізації засадничих прав і свобод людини, забезпечення її
соціальної захищеності й самореалізації.
Окремим важливим питанням, що потребує вирішення, є навчання, соціалізація й
самореалізація молодої людини з обмеженими можливостями. З 50–60х рр. ХХ ст. тривають
численні дискусії щодо сегрегованого, інтегрованого та включеного навчання, а із 70-х рр.
продовжується тотальна перебудова спеціальної освіти за новою, інклюзивною парадигмою.
Основою нової філософії інклюзивної освіти стала не медична, а соціальна модель інвалідності,
яка претендує на роль гуманітарної концепції прав і свобод людини.
Такий підхід дав змогу подолати стереотипи відчуженості, десоціологізацію особи з
інвалідністю, визнати її повноцінною, але такою, що має особливі потреби. Це усуває потребу у
«вилікуванні», «виправленні» особи з інвалідністю і вчить суспільство сприймати людину
такою, якою вона є.
Визнання цього напряму ключовим на рівні Ради Європи та інших міжнародних
організацій стимулювало наприкінці ХХ ст. низку всесвітніх форумів, конференцій, нарад, за
підсумками яких було підготовлено низку декларацій та рекомендацій для урядів країн – членів
Європейського Союзу (ЄС), що кардинально змінило систему вищої освіти: від створення
повноцінного доступу й так званого «універсального дизайну» до розроблення методів і
прийомів роботи викладача зі студентом з особливими потребами.
Аналіз вітчизняної теоретико-методологічної бази, дав змогу виявити, що недостатньо
з’ясованими залишаються чимало питань щодо загальних тенденцій, моделей і принципів
упровадження інклюзивного навчання у ВНЗ Європейського Союзу. Відсутні осмислені цілісно
локальні (окремі країни) чи зональні (Північна, Центральна, Південна Європа) методологічні,
юридичні та адміністративні стратегії, термінологічне, філософське, юридичне, ментальне,
соціальне та педагогічне підґрунтя упровадження та подальшого розвитку нової освітньої
парадигми, яка насправді стосується не тільки студентів із особливими освітніми потребами, а й
людей будь-якого віку, які можуть скористатися новою концепцією демократичного світу –
відкритою освітою без бар’єрів упродовж життя.
Окремі аспекти проблеми інклюзії висвітлено в працях українських науковців О. Ільїної,
А. Колупаєвої, О. Мартинової, С. Миронової, О. Миськів, О. Мовчан, О. Полякової,
Т. Самсонової, Н. Софій, О. Столяренко, В. Синьової, П. Таланчука, Є. Тарасенко.
Розвиток сучасної спеціальної освіти Україні останнім часом характеризується
реформуванням її системи і змісту. Останні двадцять років, поряд із існуванням традиційної
системи спеціальної освіти, ми можемо спостерігати переважання інтеграційної тенденції
моделі навчання, яка є основною в педагогічній теорії і практиці багатьох країн світу: США,
Канада, Голандія, Німеччина, Польща [1, 3, 4, 5].
Питання спільного навчання дітей з нормальним і порушеним слухом турбувало вже
давно багатьох учених. Одним із першим намагався обґрунтувати ідею інтегрованого навчання
Лев Семенович Виготський [2].
Він вказував на необхідність створення такої системи навчання, в якій би вдалося
органічно пов’язати спеціальне навчання і навчання дітей з нормальним розвитком. Початок
систематизованого навчання дітей з порушенням слуху в Україні нараховує 180 років – стільки
часу функціонує один із найдавніших освітніх закладів для глухих дітей – Львівська школа
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імені Марії Покрови. Весь цей час розвиток систем масової і спеціальної освіти йшов
паралельно.
Сьогодні ми можемо спостерігати факт зближення цих освітніх систем в усіх його
ланках (дошкільній, шкільній, вищій). Звичайно, зовсім недостатньо розвинутою в Україні є
мережа освітніх закладів нового типу – Навчально-Реабілітаційних Центрів, які би створювали
оптимальні умови для навчання дітей з різними порушеннями в розвитку. Інтегроване навчання
виступає як одна із форм альтернативного навчання, базовими принципами якого виступає:
рання діагностика і корекція, обов’язкова корекційна допомога кожній дитині, обгрунтований
відбір дітей для інтегрованого навчання, наявність позитивноі системи ставлення зі сторони
соціуму [6].
Для такої моделі навчання потрібно сформувати 3 складові: допомогу сурдопедагога,
зацікавлене ставлення вчителя загальноосвітньої школи, системну робота батьків. На сучасному
етапі розвитку західної спеціальної освіти спостерігається серйозне переосмислення сутності
поняття «інтеграція» і включення нового терміну «інклюзія». Тут особливе значення набуває
організація не лише спільної діяльності, яка харатерна для кожного вікового періоду розвитку
дитини, але й і спільний світ життя дітей [6].
Слід усвідомити, що для цілеспрямованої роботи в цьому напрямку необхідно
напрацювати наукову аргументацію, правове і матеріальне забезпечення а також спеціальну
підготовку педагогів загальноосвітніх закладів. Очевидно, що ратифікація Конвеції про права
інвалідів буде сприяти прискоренню процесів інтеграції дітей з обмеженими можливостями і
створенню для цього усіх необхідних умов, забезпечених державною допомогою і підтримкою.
Інтелектуальний рівень в умовах сенсорної слухової депривації в значній мірі є
залежним від рівня сформованості мовлення, яке виступає на всіх вікових етапах головним
детермінантом розвитку. Саме тому організація психологічного впливу з боку фахівців в різні
періоди функціонування освіти визначала ефективність корекційної складової, зокрема,
мовленнєвого напряму, на цілісний розвиток дитини. Разом з тим, у дітей з вадами слуху
констатуються дизонтогенетичні ознаки, яким властиве нівелювання новоутворень взагалі або
значне зміщення їхньої появи у вікових етапах. Фахівцями доведено, що у глухих та
слабочуючих дітей розвиток мовлення відбувається зі значними змінами та затримкою
(Т. Розанова, І. Соловйов, Н. Яшкова), що негативно позначається на динаміці інтелектуального
розвитку.
З метою подолання існуючого дизонтогенезу, в сурдопсихології розроблені власні теорії
(А. Гольдберг, А. Зикєєв, С. Зиков, Г. Понгільська) навчання мовлення та система розбудови
корекції на основі продуктивних теорій, зокрема теорії поетапного формування розумових дій
П. Гальперіна, яка виділилась у принцип формування мовлення на основі мовленнєвого
спілкування та набула трансформацій в освітньому просторі України як урок предметнопрактичного навчання, починаючи з 1972 р. до сьогодення. Саме теоретичні положення, їхня
реалізація в освіті, як свідчить історичний аналіз, створили умови ефективної діяльності
спеціальних шкіл та результативності інтелектуального, мовленнєвого розвитку дітей з вадами
слуху в різні вікові періоди їхнього становлення.
Серед найбільш ефективних теорій була і залишається теорія формування понять
Л. Виготського та його висвітлення взаємозв’язку між мисленням та мовленням. Н. Морозова та
Ж. Шиф свого часу, як вчені, які складали наукову школу Л. Виготського, розширили його
дослідження, спрямувавши пошуки на вивчення особливостей засвоєння глухими та
слабочуючими дітьми життєвих та наукових понять. Відповідно, психологічні теорії складають
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сутність такого корекційного напряму, який саме й забезпечує ефективність мовленнєвого і, як
наслідок, інтелектуального розвитку дітей з вадами слуху [2, c. 184].
Для імплементації інклюзії у сфері вищої освіти України корисним є досвід держав
Євросоюзу, які досягли в цій царині значних успіхів. Базовими аспектами цього досвіду є
загальні принципи й підходи до дитини-інваліда, форми роботи з ним та організація різнобічної
підтримки (асистування, тюторство, супровід). Вивчення досвіду впровадження інклюзивної
освіти у 56 шкіл вісімнадцяти країн Європейського Союзу дає підстави узагальнити найдієвіші
форми розподілу обов’язків, методичні, дидактичні й організаційні заходи, що формулює
узагальнену модель організації інклюзії в сучасній школі Європи.
Наведена модель передбачає, що дитина з ОМЗ має такий рівень інвалідності, що
дозволяє йому за спеціальних умов успішно перебувати у школі та засвоювати його програму, а
його вік – від 16-17 років [1, c. 498-504].
1. Етап професійної орієнтації.
2. Етап інформування (про школи країни, фізичний доступ та можливості для дітей з
певним типом особливих потреб).
3. Етап зарахування й оформлення документів (в тому числі тих, що стосуються
особливих потреб: анкети, особисті карти, подання на стипендію, субсидію тощо).
4. Початковий етап навчання й адаптації (найважчий період, коли дитина психологічно і
технологічно пристосовується до нового середовища, займається з психологами, проходить
курси з орієнтування).
5. Основний етап навчання та реабілітації (дитина навчається за програмами, графіками і
дидактичними матеріалами, адаптованими до його потреб, й упродовж усього періоду отримує
соціальну, психологічну, медичну та волонтерську допомогу з реабілітації).
6. Етап завершення навчання й допомога з працевлаштування.
Оскільки гаслом інклюзивної освіти у більшості європейських шкіл є «Однакове
ставлення і вимоги за рахунок створення спеціальних умов», то важливу функцію в організації
навчального процесу відіграє організаційна структура, яка спеціалізується саме на створенні
таких умов. Її структуру можна диференціювати на постійних / змінних працівників та
внутрішньошкільних (асистенти, тютори, волонтери, психологи) і зовнішньошкільних
(соціальні працівники, психологи, працівники фінансових установ) [4, c. 316].
Організація спеціальних умов в інклюзивному навчанні дітей з ОМЗ здійснюється за
принципами добровільності й конвенціональності. Це означає, що всі позаштатні працівники
(волонтери, асистенти, тютори) та безпосередні учасники-об’єкти інклюзії (діти з ОМЗ та з
хронічними захворюваннями) за власним бажанням включаються в процес запровадження
спеціальних умов. І організатори, і учасники можуть відмовитися від нього або модифікувати
його, виходячи з власних потреб. Конвенціональність означає, що учасники інклюзивного
навчання, які погодилися створювати спеціальні потреби для інвалідів та модифікувати
навчальний процес мають дотримуватися низки обов’язків та мають певні права [3, c. 270].
Таким чином, вище описані психологічні вимоги виступають, як доведено на практиці,
засадами, необхідними для втілення в систему освіти дітей з вадами слуху теорій, на яких
успішно розгортаються психолого-педагогічні характеристики, такі як зміст, методи, методики,
поетапні завдання, інше.
Наявність теоретичних розробок у психології, накопичення знань у науці, на жаль,
прямо не впливає на освітні тенденції, а потребує певних вимог щодо їх відбору та втілення.
Саме такий реальний навчальний процес, що ґрунтується на теоретичному забезпеченні і який
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враховує вікові показники, особливості засвоєння матеріалу, спроможний ефективно впливати
на динаміку і рівень розвитку та інтелектуальної діяльності дітей з вадами слуху.
Отже у статті розглядаються психологічні умови реалізації існуючих теорій розвитку та
навчання. Показано, що теорія Л. Виготського про понятійність у формуванні мовлення
потребує виокремлення певних структурних складників, які згодом можуть бути
трансформовані у реальність корекційного процесу. Доводиться, що існуючі продуктивні теорії
прямо не впливають на основні показники навчального процесу, а потребують розробки
спеціальних засад їхньої реалізації. До таких засад віднесено: професіоналізм та його
характеристики; сутність результативності, яка розглядається через еталонність, залежність
досягнення еталонності в результативності, яка пов’язана з однорідністю або неоднорідністю
навчальної групи, що у першому випадку має узагальнену модель навчання, у другому – набір
різнопланових моделей. Розкрито сутність методологічних вимог щодо освітніх процесів та
принципів навчання дітей з вадами слуху.
1. Виготський Л. С. Мислення і мови / Л. С. Виготський – М.: Педагогика, 2016. – 504 с.
2. Морозова Н. Г. Воспитание сознательности чтения у глухонемых школьников /
Н. Г. Морозова. – М.: Учпедгиз, 2014. – 184 с.
3. Морозова Н. Г. Формирование познавательных интересов у аномальных детей /
Н. Г. Морозова. – М.: Просвещение, 2017. – 280 с.
4. Шиф Ж. И. Усвоение языка и развитие мышления у глухих детей / Ж. И. Шиф – М.:
Просвещение, 2015. – 316 с.

ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ
Юлія Катющева
cтудентка IV курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Звекова В.К.
Обдарованість – це високий рівень здібностей людини, що дозволяє йому досягти
особливого успіху в певній галузі діяльності. Розрізняють загальний і особливий талант.
Загальний розумовий талант проявляється у оволодінні всіма видами діяльності, для успішного
здійснення якого необхідні певні психічні якості. Особливий талант пов’язаний з певними
видами діяльності, в яких вона розвивається найбільше.
Серйозних турбот завдають обдаровані. Для обдарованої дитини, здебільшого,
характеризується бажання зайнятися виключно обраним бізнесом, надмірна концентрація на
ньому, наполегливість (навіть упертість) у досягненні мети, незалежність у діяльності, яка може
варіюватися від плутанини.
Спроби дорослих змусити обдаровану дитину бути «як усі», «змінити» її характер, як
правило, протистояти учням. Протидія може бути прямою або прихованою, але зовнішній
вигляд її стане нестандартною або навіть девіантною поведінкою: ізоляція, чесність або
агресивність, нігілізм тощо. Надто сильний тиск з боку дорослої людини може спровокувати
нервову або психічну хворобу дитини. Під таким навчальним процесом дитина не зможе
скористатися своїми здібностями під тиском зовнішніх обставин. Тому оптимальний підхід слід
враховувати, коли вчителі проводять поглиблене вивчення особистості дитини, і вся робота з
учнями будується з урахуванням його індивідуальних особливостей [1, с. 25-26].
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Відомі обдаровані люди, які в ранньому дитинстві вражали своїми здібностями. Є
випадки, коли відомі люди демонстрували свої незвичайні здібності ще в дитинстві. Н. Вейнер
є засновником кібернетики, у віці 12 років він був студентом університету, а вже у віці 14 років
отримав перший ступінь. Віктор Гюго у віці 15 років мав почесну відповідь французької
академії. Яскраві представники дитячих чудес А. Грибоєдова та І. Мечникова: Грибоєдов був
студентом Московського університету у віці 11 років, а в 15 років закінчив 2 кафедри
філософського факультету; Мечников у віці 2 років навчився читати, паралельно відкривалася
любов до природи. Він втомлював своїх братів і сестер лекціями з ботаніки. Н. Виноградов
нагадує: «Я навчився писати і читати у віці трьох років. Сам». Виявляється, рання зоря
розумових здібностей може бути посланцем справжнього таланту.
Більшість вчителів та психологів, які займаються проблемою обдарованості дітей
початкового шкільного віку (Дж. Гілфорд, А. М. Матюшкин, А. І. Доровська, Е. С. Бєлова,
А. І. Савенков, С. Л. Рубінштейн та інші) визначили класифікацію типів обдарованості:
1. Виділяються групи обдарованих дітей шкільного віку: художньо обдаровані діти.
Прояв цих здібностей найчастіше зустрічається в класах мистецтва або навіть за межами
шкільних годин у додаткових навчальних закладах, тобто різних кіл та секцій. Розвиток
мистецьких здібностей призводить до того, що діти досягають значних успіхів у живопису,
музиці, хореографії, діючих талантів. Але поряд з успіхом настає невдача в самій школі.
Найчастіше класи, пов’язані з улюбленою формою творчості, витісняють уроки
загальноосвітньої школи. Дитина більшу частину часу дає кухоль або секції, що призводить до
поганих оцінок, прогулів, поганого прогресу. Тобто для художньо обдарованих дітей
початкового шкільного віку слід розробляти та застосовувати індивідуальні освітні програми [2,
с. 15].
2. Творчі обдаровані діти. Критерієм, який стосується дитини до цієї групи, є творчість,
яка включає в себе: нестандартне мислення, гнучкість мислення, вміння знаходити цікаві
рішення у складних проблемах, відхід від стереотипів, пошук щось нове, оригінальність. Така
дитина відразу ж відрізняється від інших. Швидше за все, у нього є все з його точки зору, а інші
він не сприймає. Також дитина неорганізована, егоїстична. Супровід такої дитини є важливим
етапом у формуванні його особистості. Будь-яке упущення може призвести до того, що його
дезорганізація та погана поведінка зменшать всі свої творчі здібності до нуля. Але для
успішного розвитку творчо обдарованих дітей необхідно організувати правильну педагогічну
підтримку з метою підвищення їх здібностей в умовах початкової школи [2, с. 15].
3. Фізичний, моторний, спортивний талант. Діти з такими можливостями досягають
значних успіхів у спорті. Вони мають хорошу фізичну підготовку. Визначте такі якості, як
координація, сила, відмінне здоров’я. Цей талант негативно впливає на діяльність школи.
Принцип такий же, як і в художніх обдарованих дітей. Відвідування спортивних секцій
призводить до браку часу для школи. Важливо враховувати, що його фізичні здібності можуть
перевершувати інтелектуальні здібності [2, с. 16].
4. Соціально обдаровані діти. Молодші школярі з таким обдарованістю демонструють
себе лідером, здатним працювати в групі. Характер особистості – це високий інтелект,
гнучкість мислення. Для вчителя такі діти стають прикладом досягнення школи та виховання
[2, с. 16]. При належній інструкції дитина досягає величезних висот.
5. Діти з загальним інтелектуальним та академічним талантом. Загальний
інтелектуальний талант виражається у високому рівні вивчення учнів у всіх предметах та, в
свою чергу, академічної обдарованості в окремих предметах. Найчастіше діти цієї групи
називаються обдарованими в школі. Така дитина демонструє високий розвиток пам’яті,
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мислення, інтелекту. А також можливість обробляти інформацію. Діти з загальним
інтелектуальним талантом не зазнають труднощів у навчанні, коли обидва діти з науковою
обдарованістю мають труднощі у вивченні тих предметів, які їм не цікаві. Одне з завдань
вчителя для дітей з академічним талантом – допомогти їм набути навіть ті знання, яким вони не
цікавляться. Але ви не можете запобігти поглибленому вивченню тих предметів, які є
пріоритетом дитини. Важливо організувати такий освітній процес, який сприятиме розвитку та
певній орієнтації цієї обдарованості.
Деякі, побоюючись за здоров’я дитини, намагаються сповільнити ранній розвиток. Вони
вважають, що дитина може втратити прості дитячі радощі, якщо вони перевантажені
професіями. Інші настійно заохочують свого сина чи доньку розвивати свої таланти,
сподіваючись виростити дитину чудесну. Вони дають дитині різні круги, секції, школи з
поглибленим вивченням окремих предметів, не помічаючи, що до кінця дня їх дитина дуже
втомилася. Проте інші не звертають уваги на здатність своєї дитини і не дозволяють питанням
освіти пройти курс. Сам по собі швидкий темп розвитку дітей не викликає занепокоєння.
Єдине, що треба побоюватися, – від’їзд дитини в якусь зону, на шкоду іншим. І, звичайно, ні в
якому разі не можна публічно захоплюватися успіхом дитини, не зважаючи на його здатність.
Але це не означає, що ми не можемо похвалити його тільки за наполегливість і старанність [ 3,
с. 81].
Ніхто не сміє передбачати блискуче майбутнє для всіх обдарованих дітей. У деяких
випадках при прискореній темпі розвитку приховано, в інших (що відбувається набагато
частіше), розвиток поступово сповільнюється, а дитина стає найпростішою, але з досить
високим інтелектуальним рівнем.
Коли дитина з великими надіями не виправдовує їх, не варто говорити про зникнення
таланту, який проявився. Часто враження від таланту виникає з того факту, що дитина в деяких
відносинах випереджає своїх однолітків, але тоді темпи розвитку можуть зменшуватися
Особливості виховання обдарованих дітей
Процес обдарованої дитячої освіти здійснюється в трьох напрямках:
1. Формування позитивного ставлення дитини до самого себе.
2. Почуття поваги до інших людей.
3. Розробка креативного підходу до діяльності.
1. Без розвитку позитивного ставлення до себе неможливо реалізувати свій творчий
потенціал. Для того, щоб сформувати відчуття незалежності та самоповаги в ній, зберегти
бажання задавати собі складні завдання, цінувати її наміри та намагатися не помічати її
практичних невдач. Коли їй все ще складно реалізувати план, дорослий повинен приєднатися до
цього і допомогти.
2. Помірно активна дитина, як правило, хоче стати першою, головною, і це провокує
міжособистісні конфлікти. Щоб запобігти можливим конфліктам та образам, доцільно привчати
її спостерігати за діями інших дітей протягом трьох років відтепер, дружньо, не належним
чином.
3. Слід якнайшвидше намагатися стимулювати, а не обмежувати пізнавальну активність
дитини, щоб стимулювати маніпуляції з різними матеріалами. Обов'язково нагадуйте правила
безпеки при їх використанні. Не варто забувати про дитячі питання і спокійно відповідати на
них [4, с. 17-18].
Основною проблемою виховання обдарованих дітей, яка стоїть перед більшістю
викладачів у звичайних школах, є небажання дитини виконувати завдання, передбачені
шаблоном, а також його нездатність приєднатися до однолітків. Дуже часто обдаровані діти
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стають вимушеними у своєму класі, через те, що вони думають за межами коробки, що
викликає знущання однокласників. Ця проблема освіти обдарованих дітей може бути повністю
вирішена, якщо використовується індивідуальний підхід до дитини. Потрібно визнати, що це
зазвичай є проблематичним для реалізації цього в загальноосвітній школі, тому краще вибрати
для дитини спеціалізоване навчальне заклади, тоді проблеми виховання обдарованих дітей
будуть успішно вирішені. Дуже важливо, щоб як викладачі, так і батьки серйозно ставилися до
виховання обдарованих дітей, тоді діти зможуть повною мірою усвідомити себе і бути
корисними суспільству у дорослому житті [5, с. 132.].
1. Гильбух Ю. З. Увага: обдаровані діти / Ю. З. Гильбух. – М.: Просвещение, 1991. – 318 с.
2. Грабовський А. І. До питання про класифікацію видів дитячої обдарованості / А. І. Грабовський
// Педагогіка. – 2003. – №8.
3. Лейтес Н. С. Про ознаки дитячої обдарованості / Н. С. Лейтес // Питання психології. – 2003. –
№ 4.
4.Чудновський В. Е. Обдарованість дар чи випробування / В. Е. Чудновський. – М. : Знання 1990. –
128 с.
5.Щебланова Е. І. Проблеми навчання обдарованості школярів / Е. І. Щебланова // Питання
психології. – 2003. – №3..

ДІАГНОСТУВАННЯ СТИЛІВ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ВЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Олександра Каширіна
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
науковий керівник – доц. Пенькова С.Д.
Проблема спілкування вчителів та учнів на сучасному рівні розвитку суспільства є
досить актуальною. Основною функцією педагогічного спілкування є вплив на формування в
учня особистості, як свідомого громадянина рідної держави. Саме під час спілкування
врегульовується позиція вчителя, як авторитета для дитини. Весь навчально – виховний процес,
а саме передача досвіду, формування понять, встановлення причинно-наслідкових зв’язків
певних явищ в навколишньому середовищі залежить від вміння толерантно, лаконічно і
тактовно спілкуватися.
Сухомлинський працював над проблематикою цього питання та зазначав, що
покрикування, нервозність, запальність у спілкуванні вчителя з учнем становить, як загрозу
фізичного і психічного стану здоров’я викладача, так і загальному розвитку та
самовдосконаленню педагогічної майстерності. При спілкуванні вчителя з дитиною, педагог
обирає певний набір прийомів та методів спілкування, що утворюючи єдину систему з роками
стають сталими. Стиль педагогічного спілкування залежить від різноманітних чинників, а саме
особливостей професійно-педагогічній діяльності, особистості вчителя загалом, діалектики
оточуючого середовища. Під час спілкування добре видно ставлення вчителя до учнів та своєї
діяльності загалом. Важливо враховувати особистісні риси педагога, а саме запальність чи
сором’язливість та балакучість, запальність та стійкість до зовнішніх подразників при
спілкуванні [1, с. 123].
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Отже, першим кроком в дослідженні стилів педагогічного спілкування є встановлення
відношення вчителя до особистості учня та встановлення сутності професійної діяльності. Для
цього розроблено та адаптовано тест «Ваше розуміння сутності професії педагога»
Інструкція: В нижчезазначених твердженнях є певні вимоги до професії педагога, які
необхідно оцінити за шкалою в десять балів максимально.
Шкала оцінювання в балах:
Найбільш важливе значення – 5 балів;
Важливо – 4 бали;
Достатньо важливо для педагога – 3 бали;
Без особливого значення для професії педагога – 2 бали;
Взагалі не має значення – 1 бал;
Нейтральне значення – 0 балів;
Негативне значення – (-1) бал;
Можливо негативне значення для педагога – (-2) бали;
Лише негативне значення – (-3) бали;
Пошкоджує навчально – виховний процес – (-4) бали;
Руйнує повністю навчально – виховний процес – (-5) балів;
Твердження:
1. Учень – це особистість, гідність якої треба поважати у будь-якому випадку.
2. Бути ерудованим, мати багатий словниковий запас та вміти чітко, послідовно та
лаконічно висловлювати власну думку.
3. Здатність ввічливо вести діалог, при цьому бути з співрозмовником щирим та
відвертим.
4. Суб’єктом навчально – виховного процесу є учень, це слід чітко розуміти.
5. Підвищуючи свій авторитет в очах учнів, вміти приборкати порушників дисципліни.
6. Вміти не лише слухати, але й прислуховуватися до власної думки учня, цінувати
індивідуальність.
7. Звернути увагу на захоплення та потреби кожної дитини.
8. Відокремлювати дисциплінованих дітей від порушників дисципліни, що негативно
впливають на слухняних дітей.
9. Вміння активізувати кожного учня під час вивчення нового матеріалу.
Розшифровування отриманих результатів:
30-45 балів – ви поважаєте інтереси оточуючих та власну гідність особистості. Завжди
прагнете прийти на допомогу тим хто цього потребує. Всі ці риси є корисними для розвитку
якості педагогічного спілкування.
30 і менше балів – Негативно впливає на розуміння вами ролі педагога ваша недостатня
щирість та відвертість перед оточуючими. Вам не подобається докладати зусилля для досягання
певної мети. На вашу думку при спілкуванні вчителя та учня має керуватися правилами
дисципліни та бути спланованими [1, с. 75].
Класифікацію стилів педагогічного спілкування досліджували такі вчені- науковці, як С.
Шеїн, А. Петровський, С. Мерлін, Г. Коломієць, В. Кан- Калик, Л. Долинська. Вони за основу
класифікацій брали різні параметри, але виокремили найбільш поширенішу ланку, що
поділяється на три стилі: ліберальний, демократичний та авторитарний стилі педагогічного
спілкування.
Авторитарний стиль спілкування заснований на вирішенні всіх основних питань лише
вчителем, що є авторитетом в дитячому колективі. При цьому стилі спілкування не
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враховується індивідуальне бачення світу дитиною та самостійність вирішення певних питань
учнями. Адекватність самооцінки учнів при цьому порушується, підвищується пріоритетність
використання сили у вирішенні проблем, з’являється роздратованість.
Демократичний стиль педагогічного спілкування характеризується взаємодією вчителя і
учня на рівні співпраці та взаємодопомоги. При цьому враховуються вподобання і думка обох зі
сторін. Все спілкування базується на поважливому ставленні колективу учнів до вчителя. При
цьому вчитель скеровує роботу дітей, як злагодженої команди, що сконцентрована на єдиній
меті та безперечному досягнені результатів [4, с. 19].
Ліберальний стиль педагогічного спілкування характеризується такими параметрами, як
зняття з себе педагогом відповідальності за виконання учнями певних завдань та досягнення
певної мети шляхом максимального вилучення з цього процесу діяльності вчителя. Не
зважаючи на кардинальну відмінність ліберального та авторитарного стилів педагогічного
спілкування, в них є те спільно, що їх об’єднує це відсутність довірливих стосунків між учнем
та вчителем при взаємодії. Педагог виявляє свою пріоритетність над класним колективом,
ставить себе на сходинку вище від дітей.
Бачимо, що основним критерієм поділу педагогічного спілкування на стилі є спосіб
керування управлінськими функціями вчителем при роботі з дитячим колективом. Ця
класифікація показує способи впливу та керування дитячою свідомістю за допомогою різних
пріоритетних способів реакції педагога на чинники при роботі з молодшим шкільним віком.
Відомий вчений В. Кан-Калик пропонує іншу класифікацію стилів педагогічного
спілкування, що є достатньо доречною та лаконічно точною у розумінні сутності цього
процесу: спілкування з педагогом на основі професійних настанов та порад від нього; дружнє
спілкування з вчителем, що зорієнтоване на спільному інтересі та захопленні педагога разом з
дитиною; дотримання дистанції під час освітньо-виховного процесу в усіх сферах під час
взаємодії вчителя та учня; антигуманний спосіб спілкування вчителя, під час якого вчителя
залякує дитину; загравання вчителя з учнем, що знижує авторитетність впливу педагога на
колектив в цілому [6, с. 88].
Л. Долинська пропонує нам свою варіацію об’єднання педагогічного спілкування в стилі
при цьому основу поділу вчена поклала особистісні характеристики педагога при спілкуванні в
повсякденному житті, форму висування вимог до учнів. При цьому виокремила такі стилі:
дружній, при цьому спілкування ґрунтується на основі взаєморозуміння, довіри, допомоги та
дружньої поради. В разі необхідності дитина може звернутися до свого наставника з проханням
про допомогу [3, с. 74].
Ліберальний стиль, що є не досить доречним при викладацькій діяльності, так як вчитель
з таким стилем спілкування часто вгамовує проблемних дітей та намагається врегулювати
дисципліну в класі. Так як завдання вчитель подає у вигляді прохання, то діти не завжди
реагують на це прохання, як на необхідну для виконання дію, а деякі за часту просто ігнорують
ці прохання. Непослідовний стиль характеризується тим, що вчитель керується як діяти в
певній ситуації без чіткого плану дії, при цьому дії не мають чіткої послідовності та
лаконічності. При індиферентному стилі спілкування вчитель відокремлюється від учня та
кожен сам по собі. Авторитарний стиль характеризується чітким пріоритетом вчителя над
класним колективом, при цьому висуваються певні вимоги від учнів у вигляді наказів, заборон.
Підбиваючи підсумки аналізу напрацювань різних наукових діячів бачимо, що
класифікація стилів педагогічного спілкування досить різноманітна, кожен педагог виокремлює
для себе найбільш доречний стиль. Але при цьому більшість педагогів сходиться на тому, що
демократичний стиль, на відміну від ліберального та авторитарного є найбільш сприятливим
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для спілкування з дітьми молодшого шкільного віку. Так, як цей стиль зорієнтований на
особистість кожного учня, та поважає його вподобання та власну думку [2, с. 36].
1. Бадмаєв Б. Ц. Психологія у роботі вчителя / Б. Ц. Бадмаєв. – М., 2000. – 155 с.
2. Зимова І. А. Педагогічна психологія / І. А. Зимова. – Ростов-на-Дону, 1997. – 170 с.
3. Канн-Калик В. А. Вчителю про педагогічному спілкуванні / В. А. Канн-Калик – М., 1987. –
74 с.
4. Немов Р. С. Психологія освіти / Р. С. Немов. – М., 1995. – 104 с.
5. Радугіна А. А. Психологія і педагогіка / А. А. Радугіна – М., 2000. – 140 с.
6. Реан А. А. Соціальна педагогічна психологія / А. А. Реан, Я. Л. Коломінський – СанктПетербург, 1999. – 134 с.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗГЛЯДУ ФОРМУВАННЯ
ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В КОЛЕКТИВІ
Аліна Кєйбаш
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Терещук Р.К.
Одним з відомих дослідників психології трудового колективу та менеджменту, який
розкрив зміст соціально-психологічного клімату, є Н. Л. Коломінський [1]. Термін
психологічний клімат на думку вченого, – це емоційний тип забарвлення психологічних
зв’язків людей в колективі, що може виникати на основі їх близькості, симпатії, збіги
характерів, інтересів, схильностей. Вчений вважав, що відносини між людьми складається з
трьох кліматичних зон. До першої кліматичної зони можемо віднести соціальний клімат, що
здатен визначатися тим, наскільки в даній групі усвідомлені цілі і завдання, наскільки тут
гарантовано дотримання всіх конституційних прав і обов’язків працівників як громадян. До
другої кліматичної зони відноситься моральний клімат, що здатен визначатися тим, які
моральні цінності в цій групі є прийнятими. До третьої кліматичної зони можна віднести сам
психологічний клімат, зокрема ті неофіційні відносини, що з плином часу складаються між
працівниками, що перебувають у безпосередньому контакті один з одним.
Психологічний клімат – це мікроклімат, зона дії якого значно локальніша соціального і
морального клімату [2]. Термін «соціально-психологічний клімат» часто співвідносять з такими
поняттями як: духовна атмосфера, дух колективу і переважаючого настрою. В якійсь мірі для
зближення вище названих понять є певні підстави: соціально-психологічний клімат завжди
характеризується специфічною для спільної діяльності людей атмосферою психологічного та
емоційного настрою і стану кожного його учасника і безсумнівно залежить від загального стану
оточуючих його людей. У свою чергу атмосфера тієї чи іншої спільності або групи
проявляється через характер психологічної налаштованості людей, яка може бути діяльною або
споглядальної, життєрадісною або песимістичною.
В. Воднік [3] вважав, що психологічний клімат колективу – це загальний емоційний
настрій колективу, в якому поєднуються настрій людей, їхні душевні переживання і
хвилювання, ставлення членів колективу один до одного, до роботи, до навколишніх подій.
Головним, що утворює психологічний клімат, є емоційний стан або настрій колективу.
Психічний настрій або настрій спільності є еквівалент динамічної структури психологічного
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стану спільності, який проявляється в характері спрямованості групової уваги і рівня його
емоційної тональності.
Духовна атмосфера – це специфічний психічний стан тієї чи іншої групи людей, які
проявляються в спілкуванні їх один з одним і стилі спільної поведінки. Сама атмосфера може
бути досить мінливою і характеризуватися високим ступенем рухливості. Атмосфера – це
нестійка, невловима сторона колективної свідомості, яка постійно змінюється і часом. На
відміну від поняття «психологічна атмосфера» поняття «соціально-психологічного клімату»
позначає не ті чи інші ситуативні зміни в переважних настроях людей, а лише їх стійкі риси.
Таким чином, під соціально-психологічним кліматом дослідники мають на увазі
переважну і відносно стійку духовну атмосферу або психічний настрій колективу, що може
відображатися як крізь призму відносин людей один до одного, так і в їх відношенні до
загальної справи.
До поняття «соціально-психологічний клімат колективу» можемо віднести відображення
характеру взаємин між людьми, переважаючий тон суспільного настрою в колективі, що
пов’язаний із задоволенням умовами життєдіяльності, стилем і рівнем управління і іншими
факторами. У доробках вітчизняної психології ми помітили та відокремлюються чотири основні
підходи до розуміння природи соціально-психологічного клімату [4]. Представниками першого
підходу клімат розглядається як суспільно-психологічний феномен, як стан колективної
свідомості. Клімат розуміється як відображення в свідомості людей комплексу явищ,
пов’язаних з їх взаємовідносинами, умовами праці, методами його стимулювання. Під
соціально-психологічним кліматом, вважає В. М. Данюк, В. М. Петюх [5], необхідно розуміти
такий соціально-психологічний стан малої групи, який відображає, зміст і спрямованість
реальної психології членів організації.
Прихильники другого підходу підкреслюють, що змістовою характеристикою соціальнопсихологічного клімату є загальний емоційно-психологічний настрій. Клімат розуміється як
настрій групи людей. Автори третього підходу аналізують соціально-психологічний клімат
через стиль взаємин людей, що знаходяться в безпосередньому контакті. У процесі формування
клімату складається система міжособистісних відносин, що визначають соціальне і
психологічне самопочуття кожного члена групи. Представники четвертого підходу визначають
клімат в термінах соціальної та психологічної сумісності членів групи, їх моральнопсихологічної єдності,згуртованості, наявності загальних думок, звичаїв і традицій [6].
Під морально-психологічним кліматом розуміємо сукупність норм поведінки, традицій,
суспільних цінностей, оцінок, уявлень, що виражаються в конкретних діях і вчинках людей в
колективах. Основною структурною одиницею морально психологічного аналізу є людська
поведінка. Система індивідуальних норм утворює рівень регуляції соціальної поведінки
особистості і формується на базі культурних зразків і принципів поведінки через різні форми
спілкування і самовиховання. Таким чином, моральні судження, етичні почуття, ціннісні
орієнтації членів колективу перетворюються на певні дії, способи поведінки, яків свою чергу,
відбиваючись в груповій моральній свідомості, впливають на утворення аналогічних явищ,
створюючи тим самим морально психологічний клімат в колективі. Вчені відзначають двоїсту
природу соціально-психологічного клімату колективу. З одного боку, він являє собою деяке
суб’єктивне відображення в груповій свідомості всієї сукупності елементів соціальної
обстановки, всього довкілля. З іншого боку, виникнувши як результату безпосереднього і
опосередкованого впливу на групову свідомість об’єктивних і суб’єктивних факторів,
соціально-психологічний клімат набуває відносну самостійність, стає об’єктивною
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характеристикою колективу і починає надавати – зворотний вплив на колективну діяльність і
окремі особистості [7].
Соціально-психологічний клімат виконує наступні функції:
1) Консолідуюча. Полягає в згуртуванні членів колективу, в об’єднанні колективних
зусиль на рішення навчально-виховних задач.
2) Стимулююча. Полягає у створенні «емоційних потенціалів» колективу, його життєвої
енергії, яка згодом реалізується в трудовій діяльності.
3) Стабілізуюча. Забезпечує стійкість внутрішньо колективних відносин, створює
сприятливі умови для успішного входження в колектив нових працівників.
4) Регулююча. Реалізується в утвердженні прогресивно-етичних норм взаємин, оцінці
поведінки членів колективу.
5) Зворотного зв’язку. Функція реалізується в атмосфері колективу за рахунок
акумуляції інформації про психічне настрої людей. Духовна атмосфера колективу, яка включає
в себе як елемент і безпосереднє відношення навколишніх до людини, їх оцінку його діяльності,
саме і реалізує цю функцію зворотного зв’язку [5].
Соціально-психологічний клімат позитивно або негативно впливає на особистість,
ефективність діяльності в силу сформованих в колективі норм відносин між людьми.
Соціально-психологічний клімат досить динамічне утворення. Ця динаміка проявляється як в
процесі утворення колективу, так і в умовах його функціонування.
Вчені зафіксували два основних етапи процесу утворення колективу. На першому етапі
головну роль грає емоційний фактор. В цей період йде інтенсивний процес психологічної
орієнтації, встановлення зв’язків і позитивних відносин [7].
Морально-психологічний клімат колективу – основний показник рівня розвитку
трудового колективу. Високий рівень розвитку колективу характеризується ясним розумінням і
прийняттям членами колективу його основних завдань і цілей, достатня гнучкість у виборі
засобів і способів їх досягнення [1].
Основою позитивного морально-психологічного клімату служать ці показники.
Фактори формування морально-психологічного клімату:
• зміст, організація і умови трудової діяльності;
• характер виробничих відносин того суспільства, складовою частиною якого є колектив;
• ступінь збігу офіційної і неофіційної структури групи;
• особливості роботи органів управління та самоврядування;
• соціально-демографічні, психологічні, статево особливості групи;
• характер керівництва.
Існує тісний зв’язок між рівнем розвитку колективу і морально-психологічним кліматом,
а саме, чим вище рівень розвитку в даному колективі, тим сприятливіші моральнопсихологічний клімат.
Стан соціально-психологічного і морально-психологічного клімату цілком і повністю
залежать від стадії, якій в даний момент перебуває колектив [4].
На першій стадії переважає формальність, співробітники звертаються один до одного у
відповідності зі сформованими стереотипами, при цьому справжні почуття ховаються.
На другій стадії відбувається переоцінка ділових і особистісних якостей керівника,
починається процес формування угрупувань всередині колективу, складається думка про колег,
можлива навіть боротьба за лідерство. Всі розбіжності можуть обговорюватися відкрито,
робляться спроби поліпшити взаємовідносини всередині колективу. Нарешті, так зване
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«притирання» закінчується, чітко розглядається неформальна структура, колектив доходить до
певної міри регулювання дій своїх членів [6].
Дуже важливим у створенні сприятливого соціально-психологічного клімату є культура
спілкування керівника з кожним членом колективу, також важливі відносини членів колективу
між собою. Дуже часто зустрічаються такі випадки, коли відношення керівника зі своїми
підлеглими не складаються, тому що він позбавлений людської теплоти в спілкуванні. Манера
спілкування такої людини носить безособовий і офіційний характер.
На значення форми звернення, як фактора психологічного і душевного стану вказують
психологи: «Залежно від того, як поводяться люди один до одного, у них формується той чи
інший настрій, який прямо впливає на працездатність і життєдіяльність. Грубе поводження
травмує, вибиває з колії життя, веде нерідко до конфліктних відносин. І навпаки, посмішка при
зверненні, рукостискання, ввічливе словесне звертання завжди і всіма високо цінуються. При
такому зверненні, особливо з боку авторитетних людей, формується внутрішній запал» [3].
Таким чином, можемо зробити висновок, що всі фактори формування психологічного
клімату виявляють тісний зв’язок один з одним, тому їх вивчення можна проводити тільки за
допомогою комплексного підходу, що дозволяє досить повно охопити цю багатосторонню
проблему. Саме завдяки впливу безлічі суб’єктивних і об’єктивних факторів як зовнішнього,
так і внутрішнього середовища, формується сприятливий психологічний клімат. Саме він є
умовою підвищення продуктивності праці, задоволеності працівників, працею і колективом.
Соціально-психологічний клімат має місце в будь-якому колективі, але хороший клімат не є
простим наслідком проголошених девізів і зусиль окремих керівників. Він являється підсумком
систематичної виховної роботи з членами колективу, здійснення спеціальних заходів,
спрямованих на організацію відносин між керівниками і підлеглими. формування і
вдосконалення психологічного клімату – це постійне практичне завдання керівників будь-якого
рангу. Створення сприятливого клімату є результатом не тільки відповідальним, але і творчим,
що вимагає знань його природи і засобів управлінської регуляції, уміння передбачати
перспективну ситуацію у взаєминах членів колективу
1. Коломінський Н. Л. Психологія менеджменту / Н. Л. Коломінський. – К.: МАУП, 2000.
– 286 с.
2. Почебут Л. Г. Организационная социальная психология / Л. Г. Почебут, В. А. Чикер. –
СПБ: Речь, 2000. – 104 с.
3. Воднік В. Структура соціально-психологічного клімату колективу, шляхи його
регуляції та формування / В. Воднік // Бюллетень. – 2012. – № 5. – С. 36-70.
4. Кайлюк Є. М. Психологія управління: Навч. посіб. / Є. М. Кайлюк, Г. Г. Фесенко. –
Харків : ХНАНГ, 2012. – 202 с.
5. Данюк В. М. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. / В. М. Данюк, В. М. Петюх. – К.:
КНЕУ, 2006. – 398 с.
6. Молочко М. В. Створення сприятливого соціально-психологічного клімату як
передумови ефективної діяльності педагогічного колективу дошкільного закладу /
М. В. Молочко // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. – Випуск 6. – 2002. – С. 36-40.
7. Алехина О. Е. Стимулирование развития работников организации / О. Е. Алехина //
Управление персоналом. – 2002, № 1. – С. 50-52.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ
Марія Кисса
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльського державного гуманітарного університету
науковий керівник – доц. Граматик Н.В.
Згідно з основною концепцією Нової української школи пріоритетним є всебічний
розвиток особистості молодшого школяра. Зазначимо, що у розв’язанні цього завдання новий
предмет «Я досліджую світ» відіграє важливу роль у формуванні цілісного сприйняття
навколишнього світу в учнів школи першого ступеня через засвоєння системи інтегрованих
знань про природу і людину, основ екологічних знань, удосконалення способів навчальнопізнавальної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи.
Оскільки зміст природничої освіти розглядається з позиції причинно-наслідкових
зв’язків то актуалізується проблема формування пізнавального інтересу молодших школярів до
сутності природних закономірностей.
Дослідження наукових джерел з окресленої проблеми свідчить, що проблема
формування пізнавальної активності в учнів є важливою для вітчизняної педагогічної теорії і
практики. Так, у процесі дослідження педагогічної спадщини минулого виявлено, що різні
аспекти проблеми формування пізнавальної активності були об’єктом уваги педагогів-класиків
(Я. Коменський, К. Ушинський, А. Макаренко, М. Монтессорі, Ж-Ж. Руссо, В. Сухомлинський)
на думку яких, пізнавальна активність виявляється у процесі оволодіння змістом навчального
предмету та необхідними способами, вміннями і навичками, за допомогою яких учень здобуває
освіту.
Фундаментальні напрацювання щодо теорії розвитку пізнавальної активності
особистості належать як вітчизняним так і зарубіжним ученим (Ю. Бабанський, С. Галкін,
М. Данилов, В. Ільїн, Г. Костюк, В. Лозова, Г. Щукіна), які обґрунтували сутність пізнавального
інтересу, стадії його розвитку, а також запропоновано методику його формування в учнів
початкових класах.
Значення пізнавальної активності в процесі підвищення ефективності природничої освіти
молодших школярів досліджували Х. Васильєва, Б. Друзь, Н. Істоміна, Є. Киричук, А. Льовіна,
В. Максимова, Ф. Савіна.
Психологічні аспекти пізнавальної активності дітей молодшого шкільного віку
розглядали В. Андрєєв, Л. Виготський, В. Давидов, Л. Занков, О. Леонтьєв, Н. Морозова,
С. Рубінштейн та інші. На думку вчених, формування пізнавальної активності в молодших
школярів процес складний, включений в загальну лінію їх розвитку.
Таким чином, аналіз наукової літератури переконливо свідчить про те, що питання
сутності пізнавальної активності молодших школярів у процесі природничої освіти широко
висвітлюється в контексті реалізації завдань української освіти.
Мета статті полягає у визначені деяких аспектів формування пізнавальної активності
молодших школярів у процесі вивчення предмета «Я досліджую світ».
Слід зазначити, що молодший шкільний вік є часом накопичення знань про навколишній
світ. Особливістю дитячої психіки є пізнавальна активність, яка спрямована на формування
власної наукової картини світу. Тому, саме процес пізнання є джерелом появи і зміцнення
пізнавальних інтересів учнів. У ньому, з одного боку відбувається збагачення молодшого
школяра новими знаннями, під впливом яких ширше і глибше стає його світогляд, а з іншого
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боку, в процесі активної пізнавальної діяльності, розвиваються можливості до самостійного і
творчого застосування наявних знань.
Так, процес оволодіння природничою складовою початкової освіти передбачає
систематичний вплив на сферу мислення молодшого школяра. Саме тому в процесі навчання
зароджуються пізнавальні інтереси та формується пізнавальна активність учня.
Як свідчить практичний досвід учителів початкових класів (Л. З. Романенко,
В. Г. Скрипник) процес оволодіння природничими знаннями в початкових класах спрямований
на те, щоб зацікавити дітей, спонукати бажання вчитися, відкривати для себе нові аспекти
довкілля. Водночас, на думку вчених (Н. Бібік, Л. Нарочної, Л. Обухової) без пізнавальної
активності не можливий результативний процес навчання природознавству.
Пізнавальна активність молодшого школяра на уроці «Я досліджую світ» прямо
пов’язана з його пізнавальним інтересом. Тому розгляд пізнавального інтересу як засобу
навчання пов’язане з проблемою цікавості. Так, пізнавальний процес стає стійким мотивом в
практиці навчання і виховання молодших школярів тільки в тому випадку, коли вчитель у своїй
діяльності використовує систему прийомів щодо розвитку мотивації до навчання, яка базується
на цікавості.
На думку ряду авторів пізнавальна активність як складна категорія особистості має
багато трактувань, зокрема:
- це мотив, що лежить в основі навчальної діяльності, який надає їй творчий,
спрямований характер (А. Давидов, А. Леонтьєв, В. Сластьонін);
- цілеспрямоване виконання розумової роботи, необхідної для оволодіння знаннями,
вміннями та навичками (В. М’ясищев, В. Іванов, Н. Морозова);
- потреба у інтелектуальному збагаченні (М. Бєляєв, Г. Ващенко, Н. Новіков,
Л. Лохвицька, А. Ковальов).
Отже, процес накопичення природничих знань проходитиме ефективніше, якщо учні
виявлятимуть пізнавальну активність.
Загальновідомо, що процес пізнання у молодших школярів не завжди цілеспрямований,
в основному не стійкий, тому вчителю важливо розвивати пізнавальну активність молодших
школярів у різних видах навчальної діяльності в якій вирішуються завдання спрямовані на
оволодіння способами предметних і пізнавальних дій.
Зауважимо, що найважливіша умова прояви пізнавальної активності – це створення на
уроці позитивної атмосфери, яка сприяє прояву природної допитливості дитини. Допитливість
виступає станом особистості, яка характеризується прагненням людини проникнути за межі
побаченого. Саме на цій стадії найбільш яскраво виявляються емоції подиву, радості пізнання,
задоволеністю навчальною діяльністю.
Пізнавальна допитливість розвивається не лише під час процесу навчання, але й у
процесі пізнавальної діяльності, під час якої молодші школярі проявляють пізнавальну
активність. За такої умови допитливість стає стійкою рисою характеру особистості й має велику
цінність в процесі формування пізнавальної активності молодших школярів.
Наголосимо на тому, що найбільш загальновживаними засобами включення дитини в
творчий навчальний процес пізнання природи є ігрова діяльність, створення позитивних
емоційних ситуацій, використання проблемних завдань та різних форм роботи. Зауважимо, що
використання окреслених засобів розвитку пізнавального інтересу учнів необхідно
використовувати комплексно.
Інтерес до світу природи є одним з видів дитячої допитливості, який проявляється в
бажанні пізнавати різні аспекти оточуючого навколишнього середовища, використовувати різні
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способи, щоб дізнаватися нове, оцінювати отримані відомості, виявляти своє ставлення до
досліджуваного об’єкта в різній діяльності.
Головною метою пізнавальної активізації на уроках «Я досліджую світ» є розвиток
активності молодших школярів, що сприяє на підвищення якості навчально-виховного процесу.
Тому, з цією метою необхідно збагачувати навчальний процес цікавим змістом, новими
формами і прийомами роботи. Оскільки проблема формування пізнавальної активності
молодших школярів на уроках «Я досліджую світ» це багатофакторний процес, тому вона не
має однозначного вирішення.
У педагогічній практиці використовують різні шляхи активізації пізнавальної
активності, серед яких – різноманітність форм, методів, засобів навчання, вибір таких їх
поєднань, які стимулюють допитливість і самостійність учнів.
Так, одним із прийомів активізації пізнавальної активності на уроках «Я досліджую світ»
є використання ігрових форм організації навчальної діяльності молодших школярів, що
характеризується супроводом позитивного емоційного заряду, а також веде до створення
сприятливих умов для стимулювання пізнавальної активності. Не менш важливим є
використання цікавого матеріалу про природу. Підбір яскравого, образного навчального
матеріалу в поєднанні з навчальними завданнями створює в класі атмосферу зацікавленості.
Формуючи пізнавальну активність у молодших школярів, вчителю важливо брати до
уваги внутрішню і зовнішню сторони дитячої допитливості. Для цього варто пропонувати
учням різного роду завдання, які сприятимуть активізації пізнавальної активності дітей до
вивчення довкілля. Як зазначає В. П. Сергєєва, дитяча допитливість до певних фактів, явищ
навколишньої дійсності, спостереження за ними свідчить про багатогранність пізнавальних
інтересів дітей [5].
Однією з головних рис формування пізнавальної активності учнів початкової школи є
дієвість, яка виражається в активній діяльності дітей, спрямованої на пізнання об’єктів та явищ
оточуючого середовища, а також в подоланні труднощів і проявів вольових зусиль для
досягнення навчальної мети.
Важливу роль у формуванні пізнавальної активності під час ознайомленням з довкіллям
відіграє вже наявний досвід учнів, ті знання, які вони отримали через власні самостійні
спостереження в природі.
Крім того, пізнавальна активність формується засобами відбору інформації та шляхів
включення її у пізнавальну діяльність учнів. У процесі вивчення природи важливо залучити
учнів до самостійного пошуку знань з різних джерел. Тому на уроках «Я досліджую світ»
необхідно використовувати метод проектів, який став актуальним останнім часом у практиці
початкової школи, в основі якої лежить освоєння нової інформації, що певною мірою позначає
шляхи просування кожного учня від нижчого до вищого рівня навчання, від репродуктивного
до творчого. Проектна діяльність сприяє активізації пізнавальної активності молодших
школярів, а також, дозволяє формувати особистісні якості учнів.
Як зазначає науковець Г. М. Муртазін, активізація полягає у цілеспрямованому
посиленню сприйняття, пам’яті, мислення та уяви учнів, що спонукає їх докладати вольові
зусилля для засвоєння знань і умінь, долаючи труднощі у навчанні [3]. Варто зазначити, що
підтримувати будь-яку ініціативу та самостійність учнів необхідно протягом усього навчальновиховного процесу, що сприятиме не тільки поліпшенню якості природничої освіти молодших
школярів, а й формуванню активної особистості в цілому.
Таким чином, формування пізнавальної активності у процесі вивчення курсу «Я
досліджую світ» відіграє значну роль в становленні особистості молодшого школяра. Тому
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важливим є правильно організований навчально-виховний процес. Пізнавальна активність
являє собою важливий чинник навчання і водночас є життєво-необхідним чинником
становлення особистості. Однак цей процес відбувається не автоматично, він пов'язаний з
активізацією пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання, розвитком самостійності
школярів.
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МОЛДОВСЬКА ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
(НА ПРИКЛАДІ СЕЛА ДМИТРІВКА КІЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ)
Тетяна Козлова
магістрантка факультету української філології і соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Дізанова А.В.
Подунав’я – один з поліетнічних регіонів України. На цій території історично склалося
культурне середовище, яке підтримується представниками різних етносів – українців, росіян,
молдован, болгар, гагаузів, греків, німців, євреїв тощо. Дана стаття присвячена традиційній
молдовській культурі.
Традиційна молдовська культура – одна з найбільш колоритних та цікавих. Вона
викликає значний дослідницький інтерес в зв’язку з тим, що за своєю світоглядною основою,
ціннісними орієнтаціями відрізняється від культури інших етносів України та, зокрема,
Подунав’я.
Молдовани – четверта за чисельністю етнічна спільнота в нашій державі. Нами
досліджувалось молдовське село Дмитрівка (старовинна назва Думітрешть) Кілійського району,
засноване в 1821 році [I, с. 507], за легендою, чабаном Думитром. 19 листопада 2017 року
мешканці Дмитрівки святкували 200-тий день народження рідного села.
За даними перепису населення України 2001 р., розподіл населення за національним
складом був наступним. Загальна кількість жителів 3119 чол., з них українців – 8 осіб (0,26 %);
росіян – 21 особа (0,67 %); молдован – 3042 особи (97,53%); болгар – 6 осіб (0,19 %); гагаузів –
1 особа (0,03 %); інші –41 особа (1,32%).
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Особливу увагу ми приділили вивченню традиційної культури молдован. Варто, в першу
чергу, зупинитися на традиціях і звичаях, які збереглися до нашого часу, календарних та
родинних святах.
Молдовани дуже люблять свято Мерцішор, яке відмічають 1 березня. Воно символізує
перемогу весни над зимою, перемогу життя. У найбільш розповсюдженій легенді
розповідається про те, як зима вирішила згубити пролісок Геочел, який виріс на пагорбі. Весна
кинулася захищати свого первістка й поранила пальчик колюччям. Кров, яка пролилася на вже
останній сніг, і дала поєднання кольорів білого та червоного.
У перший день весни всі жителі села вітають один одного і дарують невеликі прикраси у
вигляді двох квіточок, підвішених на мотузочку – мерцішор. Весь березень прийнято носити
прикрасу на одязі, а в кінці місяця прив’язати її до гілки дерева й загадати бажання. Усі
впевнені, що воно збудеться [2]. На початку весни я побачила тільки дорослих людей та кількох
маленьких діточок, у яких на одязі були мерцішори.
Ще одне оригінальне свято – День Вина. Святкується у другій половині жовтня, в День
Вина всі співають, танцюють, продають і купують національні сувеніри і, звичайно ж,
дегустують ароматний напій. Молдовани дуже гостинний народ. У кожній родині, з якою я
спілкувалася, є свій винний погреб. Усі намагаються тебе пригостити, як найдорожчого гостя.
Ретельно зберігається сімейна обрядовість. На особливу увагу заслуговують молдавські
весільні обряди і традиції. Це справжнє дійство! В дитинстві я багато разів, разом з батьками,
була на таких весіллях. Починається весілля з заручин: парубок, що хоче одружитися, і дівчина,
що збирається вийти заміж, в присутності близьких родичів обмінюються каблучками, але в
тому випадку, якщо з трьох спроб знайдуть їх у тарілці з пшеницею. З цього часу вони
називаються наречений і наречена, й починається підготовка до весілля.
Весілля – це суцільні традиції, які в більшості молдовських сімей передаються з
покоління в покоління. Важливими є обряди «просіювання борошна» та «викроювання сорочки
свекрухою». Перший завжди призначають на четвер, оскільки цей день вважається днем
домашньої роботи. Для виконання обряду запрошують дівчинку і хлопчика. В сито кладуть
монети і насипають борошно, малюки просіюють його, а монети забирають собі як плату за
роботу. З цього борошна замішують тісто і випікають калачі для молодих і їх батьків.
Другий обряд передбачає викроювання сорочки для матері нареченого. Вона завчасно
приходить до нареченої разом з іншими жінками і вибирає собі сорочку, а наречена повинна її
вишити до дня одруження. Всі ці обряди проходять в жартівливій формі. Весілля триває кілька
днів. У перший день гуляє тільки молодь без нареченої, на другий день приходять молоді
дівчата, одягають наречену. Молодь на другий день не приходить гуляти, лише одружені пари.
Старожил села Чобану Лідія Михайлівна, 1929 р. народження, розповідає: «Зараз люди не ті,
раніше все було дуже просто, гуляли усім селом, ходили по селу з гармошкою, з глечиком вина
(плоска), заходили у кожний двір і запрошували гостей на весілля. Весілля були на 500-600
чоловік. Стіл готували усім селом, допомагали батькам молодят, на третій день після весілля
ходили по селу, і всі, хто був на весіллі, давали курку або півня. Птицю одразу різали та варили
бульйон, ним пригощали усіх гостей. А зараз що? Молодята люблять красиві автомобілі,
приїхали, викуп дали, наречену забрали, та й і поїхали до міста. Раніше було веселіше, зараз
таких великих весіль не роблять, дуже все дорого» [3]. Але багато чого залишилось з тих
традицій.
Наприклад, поділ калача, який розривають наречений з нареченою, щоб визначити, хто в
домі буде господарем. І ще один обов’язковий обряд – роздягання нареченої. Відбувається все
наступним чином: з костюма нареченого знімають букетик, а з нареченої фату, наречений сідає
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на стілець, наречена – йому на коліна. Нареченій пов’язують косинку і фартух – це символізує
початок нового сімейного життя. Після цього гості по черзі підходять до молодих, загортають
їх у ковдри і покривала та дарують подарунки [4].
Хрещення дитини (ботезул, куметрія). Коли в молдовській сім'ї народжується дитина,
батьки новонародженого готуються до обряду хрещення немовляти, замислюючись над тим,
кому надати честь бути хрещеними батьком і матір’ю. Саме вони беруть участь у таїнстві
хрещення і відповідальність за дитину перед Богом. Головними діючими особами є не хрещені,
а нанашули, які були присутні на весіллі. На їх плечах лежить вся відповідальність за
проведення обряду. Хрещених батьків, або кумів, може бути і п'ятдесят осіб, за бажанням самих
батьків. Але їх роль, як правило, другорядна.
Батьки печуть, або купують калачі, вино і йдуть до друзів та родичів кликати на свято.
Прийняття калача свідчить про згоду господаря будинку стати вашим родичем. Як правило,
погоджуються завжди, тому що, за традицією, від хліба гріх відмовлятися.
Якщо хочуть виділити одного з хрещених батьків, то на калач кладуть невеликий
подарунок. Потім батьки та майбутні куми трохи випивають вина, але не спустошуючи пляшку,
тому що вона розрахована на всіх наступних кумів.
Процедура хрещення в середньому триває одну годину. В церкву запрошуються тільки
головні учасники церемонії: нанаши, куми та родичі. Нанашка роздає гостям крижму –
невеликий згорток, обмотаний стрічкою: волошка, рушничок та свічка. Кожен з присутніх
повинен тримати її в руках до закінчення обряду. Потім слідує традиційна для більшості країн
процедура хрещення: священик занурює дитину в купіль, поливаючи свяченою водою та
читаючи молитву. Слід зазначити, що мати не ходить до церкви 40 днів.
Вдома, за величезним столом (маса маре) збираються всі гості. Починається справжнє
свято. На столі нанашка розстеляє плед, або великий рушник, на який, за традицією, кожен з
гостей повинен покласти будь-яку дитячу річ: чепчики, шкарпетки, костюмчики, курточки.
Нанашка повинна покласти також подарунок для мами малюка. Це може бути кофточка або
светр. Потім дитину загортають у цю ковдру, посипають цукерками, щоб життя завжди була
солодким, примовляючи «ді ла ной фін, ді ла Думнезеу крештін», – від нас хресник, від Бога
християнин. Опівночі нанашка роздає калачі, в які кожен з гостей по черзі повинен покласти
свій подарунок і сказати про це вголос. Прийнято, щоб калач був повністю покритий або
подарунком або грішми. Після того, як всі подарунки прийняті, батько дитини запалює всім
гостям свічки, збирає їх докупи і на двері випалює один великий хрест.
Календарні і родинні свята супроводжується застіллям. Молдавська кухня – це окрема
сторінка в традиційній молдавській культурі. Вона сформувалася в цільну, самобутню кухню,
зі своїми яскраво вираженими ознаками, зуміла сплавити, органічно поєднати різні, часом
суперечливі впливи, знайшла найбільш вдалі смакові комбінації продуктів і виділила свої
улюблені харчові матеріали.. Її різноманітність обумовлена, в першу чергу, багатими
природними можливостями. Виноград, фрукти, овочі, продукти тваринництва і птахівництва –
всі ці багатства успішно використовуються в молдавській кухні. Бринза, мамалига, гівеч, зама,
мититеї, мусака – це лише малий перелік оригінальних страв. Більшість з них подаються за
традицією в керамічному посуді – горщиках, мисках.
Не можна говорити про культуру, не згадавши музику і танець. У молдавського танцю
своя власна багата й оригінальна історія. З незапам’ятних часів танці супроводжувалися
піснями, ударами, що задають ритм, або грою на ударних інструментах.
Молдавський танець – один з найдавніших видів народного мистецтва, його можна
вважати справжньою «поемою нації», адже коли танцюють молдавани, «розмовляють серця». У
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ньому проявляються як характер і темперамент, так і сила і спритність. Велике значення
набувають мудрість і гумор, чесно і прямо показуючи почуття і прагнення людей. Молдавські
танці – це справжня скарбниця нашого народу, адже вони включають в себе і музику і
національний костюм, і народну творчість. Запальні танці жок, молдовеняска, відомий танець
хора не залишають сторонніми спостерігачів – коли звучить музика, всі без винятку починають
жваво рухатися по колу, тримаючись за руки.
Важливим атрибутом танцю є національний костюм: прикрашений орнаментом і
пронизаний творчим духом, він дійсно неповторний. Традиційний молдавський костюм –
свідчення високої майстерності народних умільців, зразок краси, здатний розповісти про
старовинні традиції, живе свідчення процесу народної творчості.
Традиційні музичні інструменти – най, цимбал, флуер, чімпой, кобза, тоба – важко
сплутати з іншими, їх звучання – це особливий характер, особливий південний темперамент.
Ритм молдавської народної музики зазвичай швидкий і веселий, але бувають і сумні мотиви.
Наприклад, дойна – лірична пісня, з якої, вважається, беруть початок усі молдавські мелодії.
Неможливо обійти стороною гостинність молдаван, яка входить в набір моральних
якостей, властивих національному характеру. Молдовани відрізняються особливою
гостинністю. Ні за що не відпустять гостя, навіть зовсім сторонню людину, без частування.
Гостям приділяється особлива увага і турбота [3].
В сучасних молдавських селах збереглося чимало традицій, які мають вікову історію.
1.Історія міст і сіл Української РСР. В 26 т. Одеська область / Ред. кол. тому: Гладка Л. В.
(голова). АН УРСР. Інститут історії. – К.: Голов. ред.. УРЕ АН УРСР,1969. – 930 с.
2. Молдавські традиції і звичаї. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.worldofmoldova.com/ru/article/traditions-of-moldova/.
3.Інформатор Чобану Лідія Михайлівна, 1929 р.н., мешканка с. Дмитрівка, Кілійського району.
4. Молдавани / отв. ред. М. Н. Губогло, В. А. Дергачов; Ін-т етнології та антропології ім.
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Інститут культурної спадщини АН Молдови. – М.: Наука, 2010. – 542 с.

ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ
ДОШКІЛЬНИКА ПІД ЧАС ГРИ
Наталя Коноплян
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Звєкова В.К.
Світ, в якому живе дитина-дошкільник, наповнений змістом, до пізнання якого діти
проявляють інтерес. Розвиток активної пізнавальної діяльності – одна з найважливіших завдань
виховання підростаючого покоління. Причина тут дуже проста – ці якості будуть потрібні
людині протягом усього життя, і якщо в дитинстві прагнення до нових знань і умінь не
розвинути, то наслідки будуть дуже плачевні. Пізнавальна активність – це успіх у всіх
майбутніх починаннях.
Пізнавальний інтерес – вибіркова спрямованість особистості на предмети і явища
навколишні дійсність.
Психологічні та педагогічні дослідження доводять, що розвиток пізнавального інтересу
зв’язуються з спостережливістю, пам’яттю, увагою, допитливістю. Іншими словами, інтерес
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постає як синтез складних особистісних процесів (К. І. Божович, А. А. Люблінська та інші).
Його сутність характеризується, на думку Р. В. Щукіной [10, с. 16-18], прагненням проникати в
глибину явищ (а не просто бути споживачем інформації про них), пізнанням теоретичних,
наукових основ певної галузі знань, відносно стійким прагненням до постійного глибокого та
ґрунтовного їх вивчення. В пізнавальному інтересі поєднуються інтелектуальні, емоційні,
вольові фактори. Під впливом інтересу дитина не тільки прагне пізнати невідоме, поповнити і
поглибити свої знання, але й активно застосовує ці знання у різних видах діяльності.
Відомі широкі кола досліджень, в яких вчені намагалися визначити структурні
компоненти пізнавального інтересу, виділяють різні його складові. За основу приймалися
емоційні прояви, вплетені в пізнавальний інтерес: емоції здивування, почуття очікування
нового, почуття інтелектуальної радості, відчуття успіху. Р. В. Щукіна [10, с. 19-20] виділила
три форми пізнавального інтересу:
1. ситуативний (епізодичне переживання);
2. стійкий активний інтерес (емоційно-пізнавальне ставлення до предмета, об’єкту або
певної діяльності);
3. особистісний (спрямованість особистості).
Класифікація А. К. Маркової включає в себе не тільки рівні розвитку пізнавального
інтересу дітей, наприклад за такими показниками як активність і самостійність, ступінь
зверненості до досліджуваному об’єкту, зв’язок з емоційною стороною, але і деталізує ці рівні
розвитку пізнавального інтересу за його спрямованості на окремі компоненти навчальної
діяльності. А також виділяє якісні та динамічні характеристики інтересу. Незважаючи на те, що
її класифікація вибудовувалася на матеріалі роботи з учнями школи, деякі показники мають для
нас певне значення стосовно до дошкільного віку.
Як один із факторів що формує пізнавальний інтерес у дошкільників відзначена гра.
Гра являє собою особливу діяльність, яка досягає свого розквіту в дитячі роки і
супроводжує людину протягом всього його життя. Загальновідомо, що гра як феномен людської
діяльності здавна є предметом вивчення найбільш різноманітних галузей знань: філософії,
соціології, кібернетики, психології, педагогіки. Це пояснюється специфічністю, різноманіттям
проявів гри та ігрового поведінки людини, так і складністю внутрішньої структури ігрової
діяльності.
Гра формується в процесі виховання і під впливом дорослого і є величезним стимулом
розвитку дитини. Справжня людська дитяча гра виникає не відразу, а на певному етапі розвитку
взаємодії дитини в предметним світом, і обов’язково при участі і керівництві дорослого.
Найбільш повно і точно, в широкому розумінні, сутність гри характеризується
П. І. Підкасистим і Ж. С. Хайдаровим: «Людська гра є спочатку мотивована, спочатку
встановлена, генетично і спеціально запрограмована, осмислена і відповідальна діяльність, яка
включає і предметну (видиму), теоретичну (розумову) і душевну діяльність» [8, с. 24].
Вважається, що в ареалі цього визначення може бути обґрунтована суть дидактичної гри, є
одним з видів цієї специфічної діяльності людини.
Конструюванням спеціальних навчальних і виховуючих ігор славилися, за свідченням
Платона, ще жерці Древнього Єгипту. Незважаючи на це, проблема дослідження гри з позицій
її впливу на розвиток і виховання дитини отримала свій початок лише в роботах філософів і
психологів XIX і початку XX ст.[7, с. 8-9].
Спробу систематичного вивчення гри першим зробив в кінці XIX ст. німецький вчений
К. Грос, який вважав, що гра є невід’ємною частиною дитячого віку, біологічно обумовленою
формою поведінки, призначення якої – вправа інстинктів, необхідних для майбутньої дорослого
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життя. Природно, що з такої трактування природи гри витікала пасивна роль педагога у справі
формування особистості дитини, що створювало труднощі в педагогічному керівництві ігровою
діяльністю дітей. На думку К. Торре ігри є початковою школою поведінки. Зміст ігор саме в
тому, щоб стати для дітей школою життя, якими б зовнішніми або внутрішніми факторами вони
не мотивувалися.
На відміну від дидактичних ігор, інтелектуальні ігри дозволяють перетворити серйозну
інтелектуальну діяльність на яскраве видовище, захоплююче змагання, свято. Саме тому в
інтелектуальні ігри з інтересом грають не тільки студенти, але і їх батьки.
Перевагою інтелектуальних ігор є те, що в їх основі лежать не конкретні знання,
формуються освітньою програмою, а «компетенції», тобто те, що визначає здатність людини
свої знання та вміння застосовувати в конкретних ситуаціях.
Оволодіння педагогами методикою організації інтелектуальних ігор може стати основою
для проведення подібних заходів за різними напрямками і сприяти підвищенню пізнавального
інтересу дошкільників.
Основною метою проведення ігор є розвиток у дітей творчих здібностей, розкриття
інтелектуального потенціалу та виявлення нових талантів. Участь у змаганнях різного виду,
дозволить вихованцям розширити свій кругозір, застосувати власні знання, ерудицію і логічне
мислення, проявити вміння приймати рішення в нестандартній ситуації в умовах обмеженого
часу.
Раннє дитинство – це особливий період в житті дитини. У цей час відбувається стрімкий
психічний і фізичний розвиток, закладається основа для подальшого формування та
становлення дитини як особистості. Саме в ранньому дитинстві багато в чому визначається
майбутнє людини: його здоров’я, характер, здібності, ставлення до себе і іншим людям.
Основними досягненнями раннього дитинства, які визначають розвиток психіки дитини є:
оволодіння тілом (тобто прямоходіння), оволодіння мовою, розвиток предметної діяльності.
Вивчивши основи психології, фізіології дітей раннього віку я зрозуміла, що:
 прямоходіння забезпечує дитині широку орієнтацію в просторі, постійний приплив
необхідної для його розвитку нової інформації;
 мовленнєве спілкування дозволяє дитині засвоїти знання, формувати необхідні
вміння і навички, швидше долучатися до людської культури;
 предметна діяльність безпосередньо розвиває здібності дитини, особливості його
ручні руху.
Кожен з цих факторів незамінні, а всі вони разом узяті достатні для різнобічного
повноцінного психічного і поведінкового розвитку маленької людини, що росте. Розуміючи, що
якщо дитина не отримає всіх цих компонентів, він неминуче буде відставати від своїх
однолітків по багатьом параметрам. Все це говорить про те, що в цьому віці у дитини треба
розвивати пізнавальні здібності. Розвиток пам’яті, сприйняття, уяви, мислення, мовлення – це
все, що необхідно для повноцінного розвитку малюка. Працюючи над даною проблемою, я
прийшла до висновку, що через гру можна легко розвивати пізнавальні здібності дітей у групах
раннього віку.
Про роль гри в житті дитини писали великі педагоги минулого: Ж. – Ж. Руссо,
К. Д. Ушинський, А. С. Макаренко [2, c. 211].
Один з видатних російських психологів Л. С. Виготський підкреслив неповторну
специфіку дитячої гри [3, c. 106].
Дійсно гра – основний вид діяльності дошкільників. Разом з тим, вона є як методом і
формою навчання, так і зас обом всебічного розвитку особистості дитини.
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Л. А. Венгер неодноразово говорив про значення ігрової діяльності для розумового
розвитку дітей, оволодіння дітьми новими форматами мислення.
«Без гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку. Гра – це величезне
світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається цілющий потік уявлень, понять про
навколишній світ. Гра – це іскра, що запалює вогонь питливости і допитливості» – писав
В. А. Сухомлинський.
«Маленькі діти грають...як птах співає. У житті дошкільнят ігри займають найбільше
місце – зазначала Н. Д. Крупська – гра є потреба зростаючого дитячого організму. У грі
розвиваються фізичні сили дитини, гнучкіше тіло, вірніше очей, розвивається кмітливість,
винахідливість, ініціатива. Гра для них-навчання, гра для них – праця, гра для них – серйозна
форма виховання».
Вивчивши роботи Т. М. Бондаренко, В. О. Гербовою, посібники для батьків і педагогів,
журнали «Дошкільне виховання» та інші висновок один, що необхідно розвивати пізнавальні
здібності дітей раннього дошкільного віку через гру.
Гра забезпечує розвиток основних сторін життя дитини: сприймання, уява, пам’ять,
мовлення, мислення. Але якщо гра не організована доцільно, а протікає стихійно, не
складаючись у систему, вона може призвести до небажаних наслідків. У дитини можуть бути
серйозні проблеми в уявленнях про низку властивостей предметів і явищ навколишнього світу
[5, c. 28-30].
Тому перед вихователями ДНЗ можна поставити наступні завдання:
 удосконалювати сприйняття дітей, вміння використовувати зір, слух, дотик;
 розвивати наочно – формувати дієве і наочно – образне мислення;
 допомагати дитині розвивати увагу, мовлення, пам’ять; формувати передумови сюжетно
– рольової гри.
На основі поставлених завдань можна скласти перспективний план, розробити картки
занять, проводити діагностику дітей, виготовити дидактичний і наочний матеріал на основі
ігор. Основний наголос треба зробити на те, щоб гра сприяла розвитку пізнавальних здібностей
у дітей [6, c. 37-38].
Спостерігаючи за дітьми під час ігор, видно що в цьому віці їм необхідно спілкування з
дорослими. Тому треба старатися як можна ближче бути до дітей. На всіх заняттях
використовувати ігри, які сприяють розвитку уяви, сприйняття, пам’яті, мовлення, мислення.
Вивчивши багато літератури, стало ясно, що сюжетно – рольові, рухливі, дидактичні ігри
сприяють розвитку пізнавальних здібностей у дітей.
Діти раннього віку ще не можуть грати в колективні ігри. Прийшовши вперше в ясла,
діти грають кожен сам по собі. На початковому етапі роботи вихователя треба вчити дітей
грати поруч, ділитися іграшками, не заважати один одному. Навчаючи ігор, вихователь бере на
себе провідну роль.
Раннє дитинство – період сприятливий для розвитку слухового, тактильного і зорового
сприйняття. Для розвитку цих якостей в групі можуть бути озвучені іграшки (дзвіночок, бубон,
сопілка, півник). Можна провести спеціальні заняття з цими іграшками, такі як «Де дзвенить»,
«Послухай, хто там кричить?», «Що звучить» і т. д.
Для розвитку тактильного сприйняття можна провести такі ігри: «Дізнайся на смак, що
це?», використовувати при цьому овочі (морква, буряк), фрукти (яблуко, грушу, банан,
апельсин), та вгадували не лише «Що це?», але і вгадували на смак кислий, або солодке (лимон,
апельсин). Багато часу треба приділяти зоровому сприйняттю. Допомагати дітям проводити
163

Пріоритетні напрями європейського наукового простору.
Збірник студентських наукових праць. – Вип. 8

обстеження предметів, виділяла їх колір, величину, форму. При цьому використовувати
дидактичні ігри «Їжачок», «Великі, маленькі», «Матрьошки», «Збери намисто» [1, c. 99].
Велику роботу треба проводити по відмінності кольору. Сприйняття кольору
відрізняється від сприйняття форми і величини насамперед тим, що ця властивість не може
бути виділено практично, проб і помилок. Колір потрібно обов’язково побачити, тобто при
сприйнятті кольору можна користуватися тільки зорової орієнтуванням. Знаючи про те, що,
починаючи роботу в визначення кольору, велику роль відіграє зіставлення шляхом додатка.
Для цього вихователь використовує такі дидактичні ігри «Сховай мишку», «Лото»,
«Знайди паличку», «Коло і квадрат» і т. д. При цьому дитина може ще не володіти сприйняттям
кольору, не знати, що обидва предмета червоні або, що вони рожеві. Коли дитина навчився
визначати кольор при їх безпосередньому контакті, тобто шляхом накладення і додатки
вихователь починає поступово вчити дітей вибору за зразком (до теперішнього сприйняття
кольору). Це в грі «Знайди таку ж рукавичку», «Гра з кольоровими паличками», «Підбери
блюдце за кольором до чашки», «Покатай кулька з лоточка» та іншими [1, c. 100].
Отримані знання, діти закріплювали в повсякденному житті, для цього можна звернути
увагу на колір одягу: – Аріна, якого кольору у тебе спідниця? – Віка, хто сьогодні прийшов у
чорній спідниці? і т. д.
Колір предмета в груповій кімнаті: – Діана, якого кольору горщик у цієї квітки? – Аріна,
якого кольору коло на твоєму стільці? і т. д.
На прогулянці: – Софія, якого кольору кульбаби, трава, листя? і т. д.
Вихователь намагається, щоб всі ці вміння приходили до дитини не з допомогою
настанов, а в результаті постійних вправ [9, c. 54].
Таким чином, саме у цьому віці дитина за допомогою великих різновидів ігор поповнює
свої інтелектуальні знання.
1. Бондаренко Т. М. Комплексні заняття в першій молодшій групі. / Т. М. Бондаренко. – К.:
Вчитель, 2003. – С. 99-100
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МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА У
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ
Марія Константинова
студентка ІІ курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н. Сучану А.К.
Музична терапія є давньою і найбільш розвинутою формою лікування засобами
музичного мистецтва, оскільки відносини між музикою і медициною мають глибокі витоки
людської історії.
Громадський діяч Тадеуш Натансон, а до того ж викладач і композитор, вважається
засновником музичної терапії, зазначав, що стародавні єгиптяни, греки і римляни відмітили, а
далі і цінували, позитивний дієвий вплив музики на фізіологічну активність людини. Тому
музика використовувалась в лікуванні на пацієнтів у ритуалах.
Уже впродовж XVIII століття вплив музики привертає все більше уваги дослідників, її
феномен вивчається з наростаючим інтересом поряд із медичною практикою психотерапевтів,
котрі були одні з перших, хто відмітив дієвість означеного лікувального впливу.
Відмітимо, що в період Другої світової війни музика була остаточно визнана як
лікувальний засіб, що відіграло важливу роль її поширення, в тому числі і серед навчальновиховного процесу учбових закладів [1].
Науковцями доведено, що музика як унікальна форма мистецтва, значно близька і
необхідна людям, виступає універсальним засобом спілкування в різних культурних колах.
Музика відрізняється специфічною мовою, яка народжується з особистих емоцій і задоволення
потреб особистості, її естетичного досвіду; музика дає більшу свободу у вираженні емоцій
через низку засобів вираження, через котрі реалізуються звуки, як фізіологічні одиниці, з
домінацією певних почуттів.
На сучасному етапі розвитку психолого-педагогічної науки музика використовується не
тільки під час сеансів арт-терапії, а й під час тренувань, як метод комплексного і різнобічного
стимулювання розвитку. З огляду на природні потреби дитини, вона часто обирає форму
активної терапії, в процесі якої діти можуть позбутися від внутрішніх заборон, забути про
обмеження, труднощі.
Вітчизняні психологи стверджують (І. Зязюн, Я. Лесюк, Л. Мошенська та інші), що
невербальні засоби комунікації відіграють особливу роль в спілкуванні з дітьми, які ще не
мають концептуальний і семантичний апарат на відміну від дорослих.
Музична терапія корисна як для здорових дітей, так і дітей з обмеженими
можливостями, де у другому випадку зосереджується увага на реалізації додаткових цілей,
відповідно до конкретної дитини. Музика успішно використовується і експертів, і практиками, і
професорами під час лікування дітей, наприклад, з церебральним паралічем, аутизмом, з
різними типами слухової, зорової, розумової відсталості, а також дітей з поведінковими
розладами тощо. Навчання перемежоване з музикою діє як заспокійливий засіб для дитини,
котра часом буває занадто агресивною, як активацатор дитини, невпевненої в собі,
сором’язливої і боязкої.
Крім того, музична терапія може виявити найдавніші стадії погіршення слуху і зорового
сприйняття, моторики і зорово-слуховий орієнтації і усунути їх за допомогою відповідних
вправ. Майстерні Музична терапія дуже корисна для отримання найкращої концентрації уваги,
вміння підкорятися певним правилам і чекати своєї черги [2]. Музична терапія стимулює
165

Пріоритетні напрями європейського наукового простору.
Збірник студентських наукових праць. – Вип. 8

розвиток дитини допомагає у формуванні особистості і лікування його дисфункції розвиває
пам’ять і спостережливість. Вона рекомендується для дітей, що мають проблеми з
латерализации (лівий мозок / права півкуля мозку) і просторової орієнтації
Основна мета музично-терапевтичної діяльності дітей дошкільної та початкової школи
полягає в наступному:
• допомога в загальному розвитку;
• Підвищення мобільності
• стимулювання ефективності розумової праці, пізнавальної діяльності, розвитку
почуттів, уваги та пам’яті;
• стимулюючий вплив на естетичний розвиток;
• творче і емоційний розвиток, яке завдяки поєднанню музики, скульптури та поезії
дозволяє в повній мірі використовувати потенціал маленької людини;
• Задоволення природних потреб дітей у навчальних розвагах;
• Сприяння активній участі в музиці, співаючи, граючи на музичних інструментах;
• Надання можливостей для вільного вираження, власного словесного, моторного,
вокального та емоційного вираження;
• звільнення від емоційного стресу;
• підвищена довіра до самооцінки та самоповаги;
• відчуття та виявлення емоцій або стресу;
• відмова від відповідальності, усунення різних негативних емоцій та розвиток
позитивних емоцій;
• заспокійливий, розслабляючий, відпочиваючий або повторний активація;
• допоможе зняти стрес;
• усунення агресії;
Оскільки музика сприймається не тільки органами слуху, вона викликає дію всього
організму. Елементи музичного твору, людина, яка чує саме ритм, динаміку, гармонію,
зворушливі або фарбувальні мелодії відлуння з тіла, мозку і серця. За словами Жака Далькроза
(швейцарський композитор, творець ритму як галузімузичноїосвіти) руху в такт музиці
активізує нервову систему збільшення активності дитини мозку, гармонія розумова діяльність
стимулює фізичний і розумовий розвиток. Це відбувається тому, що у вас з’являється враження
у всій системі опорно-рухового апарату. Жак Dalkroze вважав, що прагнення до гармонізації
мозку і тіла має велике значення для реабілітації і музика є елементом, який безпосередньо
сприяє такій гармонізації [3]. Емоції, що супроводжують спілкування з музикою, – це не лише
інтелектуальні емоції, але й безпосередньо впливають на весь організм.
Існують різні типии музичної терапії, які можна використовувати в дитячому садку
абошколі, а такожграти з дітьми. Ось деякі з них:
• psihogimnasticheskie вправи (MIME і пантоміми ескізи для ілюстрації пісні за
допомогою звуконаслідування і наслідувальні жести, які відображають текст);
• фізичні ігри і драми (для цієї мети поширюються різні ролі, пов’язаних з утриманням
пісні, використовуючи іграшки, лялька і т.д.)
• формулювання гімнастики словами пісні;
• Слухові вправи (розвинути чутливість до тону, ритму, мелодії, темп мови) –
прослуховування, імітація і повторення звуків, розпізнавання звуків;
• музично-ритмічні вправи і танці імпровізація (на відповідність з ритмом руху музики, а
також відіграє певну пісня або ритм лінію з простими елементами, як pritoptuvannya або
плескають у долоні)
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• поєднання музики з живописом і дрібною моторикою (дітималюють те, що вони
уявляли собі, слухаючи композиції і дитячої тематичних розмальовок)
• пасивна музична терапія – відпочинок після обіду під релаксмузику з м’яким,
приглушеним, басом звучанням.
Музика є універсальною силою, яка діє на людину складно, незалежно від віку, освіти чи
соціального статусу. Наша музика наближається до енергії природи, яку ми ще не вивчили! Це
також дозволяє розблокувати емоції без допомоги лікаря або психотерапевта. Зі свого боку спів
і танці на протязі багатьохстоліть є найкращою формою терапії ефективно розвиватися в нас
радісних і красивих аспектів особистості.
Музика знижує рівень стресу.
Це підтверджується численними дослідженнями, мовчазною музикою, повільним,
низьким ключовим і безсловесним, що знижує рівень стресу і тривоги в організмі. Яка музика
корисна для мозку? Згідно з дослідженнями, деякі склади медитативної музики значно
знижується рівень кортизолу (гормон, який виробляється піддією стресу). Крім того, музика
може допомогти у боротьбі з безсонням. Серед іншого, було встановлено, що музика має
знеболюючий і седативний ефект на пацієнтів, які готуються до операції. Цеможе бути
пов’язано з здатністю музики імітувати настрій або відвернути нас.
Музика змінює наш візуальний сприйняття.
За даними досліджень, проведених в університеті Гронінгена, музика змінює наш
світогляд. Як музика впливає на наш мозок? Якщо Людина слухає сумну музику, він, швидше
за все, визначає обличчя інших, наскільки сумно. І навпаки, якщо ви слухаєте радісну музику,
ви побачите інших людей, що виражають радість вашого обличчя. Таким чином, музика
впливає не тільки на наш настрій, але і на те, як ми сприймаємо навколишній світ.
Музика впливає на наш настрій та емоції.
Дослідження показують, що слухання класичної музики або стилю музики Нью Ейдж
знижує втому, смуток та стрес. Було також виявлено, що музика, незалежно від того, яким ми
вважаємо за краще, допомагає підтримувати позитивний настрій. Винятком є музика у стилі
«Grunge Rock». Цей стиль музики викликає підвищення рівня ворожості і напруженості, а
також зниження рівня розслаблення, бадьорості і ясності розуму. Тип музики, який найбільше
впливає на слухача, – «Музика дизайнерів». Цей тип музики для мозку пов’язаний з тими, які
безпосередньо розроблені для впливу на слухача.
У дослідженні використовувалася суміш «Speedof Balance» для полегшення психічного і
емоційного балансу учасників і дозволяє їм випробувати чіткі і позитивні емоції. В результаті
всі учасники збільшили свою здатність розслабитися і підтримувати життєздатність, ясність
розуму, зниження ворожості, напругу, втому і печаль. Згідно з цим дослідженням, при
прослуховуванні неприємної музики активізується зони головного мозку, пов’язане з почуттям
конфліктів та емоційним болем. Музика вражає настрій та емоції [4].
Чи є зв’язокміж музикою та логікою?
Як ви знаєте, навчитися грати на музичних інструментах в ранньому віці має
благотворний вплив на подальший розвиток дитини. У 2008 році Марія Fordzherd Ellen Uinner і
Андреа Нортон Педагоги Університету Сент-Ендрюс виявили, що діти, які займаються
музикою протягом трьох років випереджають своїх однолітків чотирма факторами: сприйняття
інформації про слух, рухові навички, словниковий запас і логічного мислення .
Таким чином, дослідники прийшли до висновку, що тривале інтенсивне музична
практика робить позитивний вплив не тільки на МІЖПІВКУЛЬНОЇ організації слухових і
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рухових функцій, але і в процесі перерозподілу психічних функцій між лівою і правою
півкулями мозку (латерализации).
Як фоновий шум впливає на творчість?
Середній шум є своєрідним каталізатором творчості. Обмежуючи процесс обробки
інформації, фоновий шум стимулює абстрактнее мислення і пристосовує людський мозок до
режиму роботи. Саме тому громадські місця – кафе, літні майданчики, набережні, парки тощо –
так приваблюють творчі особистості.
При високому рівні шуму людського мозку занадто перевантажене, тому що не
тількинамагаюсявідвернутиувагувідвсіхвідволікаючихчинників, але і обробки даних якомога
більш ефективно.
1. Мистецтво як засіб терапії дітей і молоді з особливими потребами / Упорядники: Певна В.,
Циганов Н. – Луганськ: ЛОЦССМ, 2001. – 160 с.
2. Соціально-культурна реабілітація інвалідів юнацького віку в умовах дозвілля: Автореф. дис…
канд. пед. наук: 13.00.06. – К., 2003. – 18 с.
3. Тарарина Е. В. Глубинная арт-терапия: практики трансформаций / Е. В. Тарарина. – К.: Астамир,
2017. – 240 с.
4. Тарарина Е. В. Человек звучащий. Практикум по музыкальной терапии : науч.-метод.пособ. /
Е. В. Тарарина. – К.: АСТАМИР-В, 2017. – 208 с.

КОНЦЕПЦІЯ ТЕКСТУ І. Р. ГАЛЬПЕРІНА
Владислава Короленко
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Олейнікова Г. О.
Серед теорій, що особливим чином трактують онтологічний статус тексту, виділяється
концепція І. Р. Гальперіна, яка має як своїх прихильників, так і супротивників. Відмінна риса
його підходу до тексту – це виняткова орієнтація на письмову форму мови. І. Р. Гальперін
вважає, що «текст являє собою якесь утворення, що виникло, існує і розвивається в письмовому
варіанті літературної мови. Тільки в цьому варіанті розчленованість тексту, експліцитно
виражена графічно, виявляється як результат свідомої обробки мовного вираження» [1, с. 150].
Свою аргументацію І. Р. Гальперін будує таким чином. У характеристиці тексту існує
істотний параметр обсягу. Текст – це якийсь знятий момент процесу, в якому всі дистинктивні
ознаки об’єкта позначаються з більшим чи меншим ступенем виразності.
На думку І. Р. Гальперіна, до тексту можуть бути застосовані методи і прийоми
граматичних досліджень. Граматика будь-якої мови – результат спостережень над
функціонуванням цієї мови в різних областях людської діяльності. Мета цих спостережень –
зведення уявного хаотичного вживання до якихось закономірностей, без яких неможливо
осягнення природи даного явища. Прагнення виділити «острівці» організованості в оточуючій
нас дійсності зумовлено самою сутністю людини як «організованого» факту, змодельованого
природою і доступного нашим спостереженням. Мова як продукт людської свідомості
призначений для цілей комунікації, природно, теж організований. Однак характер цієї
організованості повністю ще не з’ясований. Мова прагне подолати деяку безладність думки,
яка, будучи відображенням об’єктивної дійсності, виявляє властиву цій дійсності
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невпорядкованість. Людський мозок шукає закономірності в явищах об’єктивної дійсності і
якщо їх не знаходить, то гіпотетично приписує їй якісь закономірності [5, с. 330].
У своїх міркуваннях І. Р. Гальперін звертається до відомого положення теоретичної
кібернетики про те, що ентропія прагне до зростання, що обсяг і кількість невідомого, а
значить, непізнаного буде збільшуватися з поступальним рухом пізнання. Тому природно
припустити, що наша свідомість буде шукати «острівці організованості», які наука відкриває в
пізнанні світу. Саме тому І. Р. Гальперін називає текст своєрідним «острівцем організованості»,
який прагне до зняття ентропії, яку породжує окремими пропозиціями. У зв’язку з цим текст
необхідно розглядати як впорядковану форму комунікації, позбавлену спонтанності.
Відповідним чином своє бачення проблеми І. Р. Гальперін закладає в наступне
визначення тексту: «Текст – це твір мовотворчого процесу, якому властива завершеність,
об’єктивований у вигляді письмового документа, літературно оброблений відповідно до типу
цього документа, твір, що складається з назви (заголовка) і ряду особливих одиниць
(надфразових єдностей), об’єднаних різними типами лексичного, граматичного, логічного,
стилістичного зв’язку, що має певну цілеспрямованість і прагматичну установку» [1, с. 150].
У своєму підході І. Р. Гальперін відштовхується від думок Л. В. Щерби про сутність
граматики: «... справжньою основою граматичних і лексичних правил будь-якого живої мови є
... неписаний, невпорядкований лінгвістичний досвід даного колективу» [8, с. 118]. В мові, як і в
самій об’єктивній дійсності, існують, на думку І. Р. Гальперіна, як організоване, впорядковане,
так і хаотичне, невпорядковане. Мова прагне подолати невпорядкованість у своїй системі,
шукає шляхи усвідомлення цієї неорганізованості і тим самим знімає деяку частку ентропії.
Таким чином, І. Р. Гальперін розуміє під текстом не фіксоване на папері усне мовлення,
а завжди спонтанну, неорганізовану, непослідовну, а інколи особливий різновид мовотворчості,
що має свої параметри, відмінні від параметрів усного мовлення. Усне мовлення – це рух,
процес. Поступальний рух усного мовлення надає їй ознаки нестабільності. Зафіксоване на
папері або на магнітофонній стрічці, воно являє собою лише знятий момент, під час якого з
більшою або меншою виразністю виявляються окремі частини висловлювання. Дискретність
усного мовлення спостерігається лише у фіксованому вигляді. Однак, будучи якоюсь мірою
об’єктивованою, фіксація усного мовлення все ж не стає текстом у тому розумінні, яке дано у
визначенні.
І. Р. Гальперін стверджує, що всі характеристики усного мовлення протиставлені
характеристикам тексту. Текст – не спонтанна мова, він лише імпліцитно розрахований на
слухове сприйняття; він не тільки рух, текст – це процес, він також стабільний.
І. Р. Гальперін вважає, що текст має двоїсту природу –здатність знаходитись у стані
спокою і руху. Представлений у послідовності дискретних одиниць, текст знаходиться в стані
спокою, і ознаки руху виступають в ньому імпліцитно. Але коли текст відтворюється
(читається), він знаходиться в стані руху, і тоді ознаки спокою виявляються в ньому імпліцитно.
При читанні тексту відбувається перекодування повідомлення. Сигнали коду, розраховані на
зорове сприйняття, трансформуються у слухові сигнали, в повному обсязі втрачаючи
характеристики першого коду.
Однак радикальність підходу у визначенні онтологічного статусу тексту зустрічає також
категоричні заперечення з боку багатьох лінгвістів. Як один із прикладів можливої аргументації
опонентів І. Р. Гальперіна можна навести доводи Г. В. Колшанського, які спростовують його
позицію про письмову природу текстів: «Навряд чи є підстави вважати, що письмова фіксація
усної мови (що виникла історично досить пізно) створила такі нові структурні властивості
мови, властиві саме письмовій формі, які дозволили б вважати текст одиницею тільки писемної
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мови. Природно, детальна обробка письмової форми мови (включаючи і стилістичну
характеристику) створює більш наочне уявлення про впорядкованості письмового тексту в
порівнянні з його усною формою. Однак це по суті лише поверхнева сутності мови, і не дає
підстав відносити текст як категорію мови тільки до письма» [4, с. 83]. З огляду на всю
багатовимірність поняття «текст», у даному дослідженні ми спираємося на трактування тексту,
запропоноване І. Р. Гальперіним.
1. Гальперін І. Р. Текст як об’єкт лінгвістичного дослідження / І. Р. Гальперін. – М.: 2004. – 150 с.
2. 3олотова Г. А. Комунікативна граматика української мови / Г. А. Золотова, Н. К. Оніпенко,
М. Ю.Сідорова. – М., 1998. – 528 с.
3. Козирєв Н. А. Про деякі властивості часу, виявлених астрономічними спостереженнями /
Н. А. Козирєв, В. В. Насонов // Проблеми дослідження Всесвіту. – 1980. – Вип. 9. – С. 76-84.
4. Колшанскій Г. В. Текст як одиниця комунікації / Г. В. Колшанскій // Проблеми загальної та
германського мовознавства. – М., 1978. – С. 83-90.
5. Лафарг П. Економічний детермінізм А. Маркса / П. Лафарг. – М., 1923. – 330 с.
6. Лихачов Д. С. Концептосфера української мови / Д. С. Лихачов // Від теорії словесності до
структури тексту. Антологія / За ред. проф. В. П. Нерознака. – М.: Academia, 1997. – С. 280-287.
7. Сучкова Г. Г. Час як проблема гносеології / Г. Г. Сучкова. – Ростов: Изд-во Ростовського ун-ту,
1988. – 208 с.
8. Щерба Л. В. Про частини мови в українській мові / Л. В. Щерба // Вибрані роботи з української
мови. – М.: 1975. – 118 с.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОНФЛІКТНОСТІ
ТА АГРЕСИВНОСТІ УЧНІВ В ШКІЛЬНОМУ КОЛЕКТИВІ
Антоніна Крецу
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Мазоха І.С.
Сучасні соціальні процеси розвитку суспільства характеризуються зростаючим
динамізмом
суспільно-політичного
життя,
гострими
соціально-економічними
перетворюваннями, та значними соціокультурними трансформаціями. У таких життєвих
умовах швидко і хаотично відбуваються зміни, створюються нові життєві ситуації, що частіше
розв’язуються конфліктами. Найбільше загострення одного з проявів таких змін відбувається в
галузі міжособистісних стосунків, що виявляється у зростанні напруження, проявах ворожості,
конфліктності тощо.
Вагомий внесок стосовно розуміння конфлікту та конфліктності зробили як зарубіжні
науковці минулого (Г. Зіммель, Л. Козер, К. Левін, К.Томас, 3.Фрейд), так і сучасні психологи
(A. Я.Анцупов, Г.Є.Грігорьєва, Н.В.Гришина, B.Г.Зазикін, Є.П. Ільїн, С.Д. Максименко,
Ю.Б. Максименко, М. І. Пірен, І. С. Почекаєва, І. Хасан, О. Я. Чебикін).
У вітчизняних дослідженнях розглядається загальна теорія конфліктів (А.Я. Анцупов,
В.В. Дружинін, В.М. Кудрявцев, М. І. Леонов); вивчаються характеристики конфліктів та
конфліктної поведінки особистості, як загальні, так і специфічні (А. Я. Анцупов,
С.В.Баклановський, І. В. Ващенко [1], Н. В. Гришина, А. А. Єршов, Б. В. Коваленко,
В.М. Кудрявцев, М.І. Леонов, Л.А. Петровська); досліджуються психологічні характеристики
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конфліктних особистостей (Г.А. Гайдукевич [2], О.Ю.Дроздов [3], В. Г. Зазикін, О.В. Зайцева,
С.Л. Кравчук [4], А.М. Сухов).
Успішність школярів у навчально-виховному процесі, а надалі і у професійному житті
залежить від характеру їх міжособистісних відносин у шкільному колективі. Сьогодні у
психолого-педагогічній літературі багато уваги приділяється вивченню формування культури
відносин, створенню психологічного клімату колективу, а ось проблема вивчення і
попередження конфліктів у групі однолітків залишається недостатньо розробленою. Відомо, що
у своєму розвитку будь-яка група проходить стадії становлення, конфліктного періоду,
нормотворення, ділової активності і розпаду. Особливо важливо у періоди становлення і
нормотворення групи надати необхідну допомогу школярам, роз’яснити закономірності і
навчити шляхам подолання конфліктних ситуацій.
Завданням нашого емпіричного дослідження була діагностика показників конфліктності,
тактики поведінки в конфлікті; аналіз показників агресивності та їх взаємозв’язків з
конфліктністю. Всього в дослідженні брало участь 16 учнів (віком від 12 до 14 років).
За результатами опитувальника «Оцінка рівня конфліктності особистості» (В. Андрєєва),
який був обраний для виявлення загального рівня конфліктності особистості, було виявлено, що
50% (8 осіб) респондентів має середній рівень конфліктності, 20% (3 особи) – високий рівень, і
30% (5 осіб) опитуваних має низький рівень конфліктності (табл.2.1.).
Таблиця 2.1.
Результати дослідження рівня конфліктності особистості
Рівень
Кількість осіб
% показника
конфліктності
особистості
низький
5
30
середній
8
50
високий
3
20
Як бачимо з діаграми (мал. 2.1), більшість учнів мають середній рівень конфліктності: 8
осіб (50%), високий рівень властивий 3 особам (20%), низький – 30% досліджуваних.
За результатами методики можна сказати, що в даному навчальному колективі не часто
виникають конфлікти, але у кожному колективі є одна, або декілька осіб, які негативно
впливають на соціально-психологічний клімат та потребують уваги психолога.
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20%
30%

низький
середній
високий

50%
Мал.2.1. Співвідношення рівнів конфліктності серед членів навчального колективу
Результати дослідження показників за методикою «Діагностики тактики поведінки в
конфлікті» К. Н. Томаса виявили, що особи з різним рівнем конфліктності обирають різні
способи реагування на ситуацію конфлікту (Табл.2.2.).
Таблиця 2.2.
Провідні тактики поведінки у осіб з різним рівнем конфліктності
Рівень
Суперництво Співробітництво Компроміс Уникнення Пристосування
конфліктності
Низький
4
7
7
7
6
Середній
5
6
7
5
6
Високий
8
6
7
5
4
Учні с низьким рівнем конфліктності в більшій мірі вибирають стилі співробітництва,
компромісу, і пристосування, тому що для них більше значення відіграє збереження
взаємовідносин; вирішення спірних питань відбувається за допомогою обговорень інтересів
один одного. Також часто низькоконфліктні люди вибирають стиль уникнення. З його
допомогою можна уникнути напруженості, відкласти рішення конфліктної ситуації. Найменш
характерний для них стиль суперництва.
Діти із середнім рівнем конфліктності в більшій мірі притаманний стиль компромісу,
співробітництва і пристосування. Рідше вони в рівній мірі використовують уникнення і
суперництво.
Особи з високим рівнем конфліктності в основному вибирають стиль суперництва, що
характеризує їхню конфліктність. Стиль суперництва використовується, якщо результат
конфлікту дуже важливий, якщо конфліктну ситуацію треба вирішити швидко. Також
висококонфліктні люди вибирають і компроміс, цей стиль ефективний, коли обидві сторони
конфлікту мають однакову владу і мають взаємовиключні інтереси. Компроміс може бути ними
використаний також тоді, коли необхідно одержати рішення швидко.
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бали

8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4

Суперниц
тво

Співробіт
ництво

Компроміс

Уникнення

Пристосу
вання

Низький

4

7

7

7

6

Середній

5

6

7

5

6

Високий

8

6

7

5

4

показники

Мал.2.2. Профілі показників провідних тактик поведінки у конфлікті у групах
висококонфліктних, низькоконфліктних та середньоконфліктних осіб
За результатами дослідження нами було побудовано профілі компонентів стилів поведінки
у конфліктах випробовуваних, що розрізняються високим і низьким рівнем конфліктності
(мал.2.2.). На графіку представлені середні показники тактик поведінки трьох груп
випробовуваних з низьким, середнім і високим рівнем конфліктності.
Результати дослідження показників за методикою «Діагностика показників і форм
агресії» А. Басса – А. Даркі виявили, що деякі учні проявляють фізичну агресію – 4 особи
(25%), вербальну агресію – 44% (7 осіб), роздратування – 19% (3 особи), образу – 25% (4
особи). Після обробки результатів дослідження агресивності та ворожесті за допомогою
методики «Діагностика показників і форм агресії» А. Басса – А. Даркі, дані були занесені до
таблиці (табл.2.3.).
Таблиця 2.3.
Результати дослідження видів та форм агресії
Показники і форми Кількість осіб
% показника
агресії
фізична агресія
вербальна агресія
роздратування
Образа

4
7
3
4

25
44
19
25

Високий відсоток вербальної і фізичної агресії та образ, зумовлений віковими
особливостями підлітків, через те, що вони не вміють знаходити спільну мову між собою, не
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вміють спілкуватись, та поважати думку один одного.
Також нами було побудовано профілі якісних компонентів агресивності випробовуваних,
що розрізняються високим і низьким рівнем конфліктності за методикою «Аналіз компонентів
агресивності» (О.П. Саннікова, І.С. Мазоха).
Таблиця 2.4.
Результати дослідження якісних компонентів агресивності випробовуваних
з різним рівнем конфліктності
ПА
Низький рівень
18
конфліктності
Середній рівень
19
конфліктності
Високий рівень
24
конфліктності

ЄА

СПА

КРА

КА

ЗП

20

21

21

17

19

22

20

22

20

20

29

26

15

23

23

Учні з низьким рівнем конфліктності в загалом мають низькі показники майже по всім
видам агресивності. Вони не ставлять негативні оцінки тих, хто оточує, не роблять
необґрунтованих звинувачень, не мають агресивних фантазії та думок. Також вони не виявлять
свою агресію через міміку, голос, через фізичні дії, пантоміміку. Це можна пояснити тим, що у
цих людей розвинут контрольно-регулюючий компонент, завдяки чому вони мають контроль
над своїми емоціями, думками і реакціями. У дітей з середнім рівнем конфліктності не має
виражених показників агресивності. Усі їх показники є середніми і не мають великих
відхильностей.
Досліджувані з високим рівнем конфліктності мають високі показники агресивності.
Більш за все у них проявляється емоційна агресія. Також їм властива поведінкова агресивності,
форма негативного ставлення, що виражається в поведінці, упертості, зневажливого ставлення,
неприйняття допомоги. При цьому у них низький рівень контрольної регуляції і саме цим і
може пояснюватися їх агресивність та конфліктність.
Отже, зіставивши та обробивши отриманні данні за обраними методиками, спрямованими
на визначення рівня конфліктності та агресивності, можна зробити наступні висновки: більша
частина опитуваних респондентів має середній та низький рівень вираженості конфліктності,
що свідчить про достатньо адекватне сприйняття конфліктної ситуації в цілому та вибір методу
його вирішення. Серед видів агресії, які обирають школярі цього віку переважають фізична та
вербальна агресія, при цьому спостерігається взаємозв’язок між рівнем конфліктності та
якісним складом агресивності особистості.
1. Ващенко І. В. Конфліктологія та теорія переговорів / І. В. Ващенко, М. І. Кляп. – К.:
Знання, 2013. – 408 с.
2. Гайдукевич Г. А. Прояви агресивності у курсантів вищих військових закладів освіти на
різних етапах підготовки: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. – К., 2000. – 16 с.
3. Дроздов О.Ю. Проблеми агресивної поведінки особистості / О. Ю. Дроздов,
М. А. Скок. – Чернігів: ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка, 2000. – 156 с.
4. Кравчук С. Л. Особливості психологічних детермінант агресивних проявів особистості:
дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01. / Кравчук Світлана Леонтіївна. – К., 2002. – 265 с.
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МОДАЛЬНЕ ДІЄСЛОВО «DARE»: ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ
Кристина Кречун
студентка IV курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – Топчій О.Ю.
Безумовно, модальне дієслово «dare» (наважуватися, сміти) можна вважати одним із
найцікавіших, оскільки в сучасній англійській мові воно не так часто використовується, а іноді
його навіть не згадують у шкільній програмі. Зазвичай, люди використовують інші вирази, аби
висловити ту саму думку «To be not afraid to» – не боятися [1, с. 66]. Це пов’язано з тим, що
кожен лінгвіст дотримується своєї точки зору, одні вважають його модальним, інші –
смисловим. Однак безглуздо заперечувати наявність у нього певних ознак модального дієслова.
Дієслово «dare» іноді ще називають напів-модальним, тому що він межує між модальним
та повнозначним дієсловом. В обох випадках він буде мати однакове значення :
«вирішуватися», «мати сміливість зробити щось», «мати хоробрість зробити щось», «мати
нахабство» або «зважитися зробити щось». Дуже логічним буде запитання – «Яка ж відмінність
змістового дієслова від модального дієслова «dare»?». Насправді, все дуже просто. У більшості
випадків це слово використовується як звичайне дієслово, після якого необхідно вживати
інфінітив іншого дієслова + частку to.
 Shewon’t dare to deny her words! – Вона не наважитися заперечувати своїх слів.
 Do you dare to argue with her? – Ти маєш сміливість сперечатися з нею?
Найчастіше дієслово «dare» вживається у реченнях із запереченням. Little girl didn’t dare
to open the book. – Маленька дівчина не наважилась відкрити книгу [2, с. 134].
В якості модального, дієслово «dare» також використовується у заперечних та питальних
реченнях, але без допоміжних дієслів – він працює самостійно. Необхідно зауважити, що, поперше, запитання та заперечна форма вживаються без «do», по-друге, дієслово у третій особі не
має закінчення «-s», по-третє, наступний за модальним дієсловом інфінітив використовується
без частки «to» [1, с. 67].
 How dare you come to my house! – Як ти наважився прийти до мого будинку?
Дуже часто британці використовують «daren’t», маючи на меті сказати, що вони не
наважуються щось зробити у момент висловлювання [3, с. 356].
 I daren’t take! – Боюсь узяти!
Нарешті, дієсловом «to dare»можна послуговуватися, вживаючи фразу «Тримаю парі…»
або менш формально «Сперечаємось, що…», застосовуючи конструкцію «dare+займенник у
непрямому відмінку +інфінітив» [3, с. 357].
 I dare you to do this without her help. – Тримаю парі ти не зможеш це зробити без її
допомоги.
Варто зазначити, що модальне дієслово «dare» має дві форми – dare (теперішній час) та
dared (минулий час). У майбутньому часі таке дієслово майже не використовується.
Як правило, модальні дієслова не вживаються з іншими модальними дієсловами, однак
дієслово dare може вживатися із will, would, should та might.
 She will not dare ask him. – Вона не наважиться запитати його.
Дієслово «dare» може вживатися у контексті «переконувати когось зробити щось
недозволене або неприємне, як доказ сміливості». Часом такі фрази можна перекладати у
значенні «під’юджувати », «підбивати».
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He dared her, to help him in destroy evidence. – Він підбив її на те, аби вона допомогла
йому знищити доказ.
Цікавим у британській мові є вираз «I dare say», що означає «Я наважуюсь
припустити/вважаю/припускаю» [5, с. 45].
 I dare say we need to buy a cake now, otherwise we will not have the time tomorrow. –
Вважаю нам потрібно купити торт зараз, інакше завтра ми не встигнемо.
«Don’t you dare» (Не смій!) – один із найпоширеніших висловів із цим дієсловом [5,
с. 46].
 Don’t you dare to talk to anyone about it! – Не смій нікому розказувати про це!
Ще один корисний вираз «As … as someone dared» – настільки… наскільки хтось
наважився; так … як наважився.
 Mari cried so loudly as she dared. – Марі закричала так голосно як тільки наважилась.
Підсумовуючи все вищесказане, варто сказати, що дієслово dare можна вважати частково
застарілим. До того ж це дієслово відноситься до літературного стилю мовлення, у розмовному
та публіцистичному мовленні зустрічається доволі рідко, і поступово витісняється з англійської
граматики. Але незважаючи на це, для більш точного знання мови, необхідно знати випадки
вживання та використання даного дієслова.
1. Алексєєва І. О. Курс теоретичної грамматики сучасної англійської мови / І. О. Алексєєва. –
Вінниця : Нова Книга, 2007. – 328 с.
2. Буглак С. Інферентивні значення модальності дієслів / С. Буглак // Актуальні проблеми
гуманітарних та природніх наук. – М., 2011. – №10(33). – С. 133-135.
3. Коганов А. Б. Грамматика английского язика / А. Б. Коганов. – К.: А.С.К., 2007. – 488 с.
4. Мильруд Р. П. Підходи до класифікації англійських модальних дієслів / Р. П. Мильруд,
А. С. Карамнов // Мова та культура. – 2008. – №3. – С. 42-50.
5. Харитонов І. К. Теоретична грамматика сучасної англійської мови / І. К. Харитонов. – Вінниця :
Нова Книга, 2008. – 352 с.
6. Collerson, John. English Grammar : A Functional Approach / J. Collerson. – Newtown : Primary
English Teaching Association, 1994. – 152 p.

ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЛЕКЦІЙНОГО БЮРО
ТА ЙОГО РОЛЬ У КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ МІСТ ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УРСР (1944-1954 РР.)
Наталя Крюченкова
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Дроздов В. В.
Одним із головних напрямів діяльності радянської влади на щойно приєднаних територіях
було включення їх до загальнорадянських процесів. Одним із важливих напрямів радянізації
була ідеологізації культурного життя населення. В цих умовах вагому роль у діяльності
радянської влади на території Ізмаїльської області відігравало Обласне лекційне бюро, створене
у серпні 1940 р. З відновленням радянської влади в Ізмаїльській області в 1944 р. лекційне бюро
поновило свою роботу разом з іншими державними установами.
Вплив лекційного бюро на процеси радянізації вивчали українські науковці, зокрема,
Т. Терещенко [1], В. Міщанин [2], Р. Попп [3] та інші. Проте їх дослідження проводилися у
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межах вивчення культурно-освітніх установ інших регіонів УРСР. Питання діяльності
Обласного лекційного бюро Ізмаїльської області УРСР не було предметом окремих наукових
досліджень.
Метою статті є визначити роль Ізмаїльського обласного лекційного бюро у культурному
житті міського населення у повоєнний період та дослідити його вплив на формування
радянського світогляду серед мешканців міст.
У 1943 р. ЦК ВКП(б)У видало постанову «Про заходи щодо посилення культурнопросвітницької роботи у районах, звільнених від німецької окупації», за якою зобов’язав усі
державні організації спрямувати свою діяльність на виховання «радянського патріотизму» [1,
с. 128]. Ця постанова набула своєї чинності у серпні 1944 р. на території Ізмаїльської області.
Ізмаїльське обласне лекційне бюро стало одним із засобів вирішення головного завдання
радянської влади – інтеграції краю в спільний культурний, освітній та ідеологічний простори
держави. Воно входило до складу Обласного відділу культурно-просвітницької роботи і
працювало під загальним керівництвом Ізмаїльського облвиконкому і комітетів у справах
культурно-освітніх установ при РНК УРСР [4, с. 1]. 21 лютого 1954 р. у зв’язку з ліквідацією
Ізмаїльської області Обласне лекційне бюро припинило свою діяльність.
У проекті «Положення про лекційне бюро при обласному відділі культурно-освітньої
роботи» визначалися такі його завдання: організація платних і безкоштовних лекцій силами
штатних та позаштатних працівників, надання лекторам практичної допомоги шляхом
організації короткотривалих семінарів та консультацій за тематикою лекцій [4, с. 1]. У звіті
«Про роботу Ізмаїльського обласного лекційного бюро» за 1948 р. головним завданням
лекційного бюро визначалося охоплення більшої частини населення «пропагандою
природничо-науковими та сільськогосподарськими знаннями». Перед лекторами поставали
завдання пояснити у своїх лекціях «перевагу соціалізму над капіталізмом», виховувати
населення «у дусі радянського патріотизму», необхідність «викриття реакційної буржуазною
ідеології», пояснити головні питання марксистсько-ленінської ідеології, «вести боротьбу з
ідеалістичними поглядами на життя, з релігійними пережитками та забобонами» [5, с. 3]. Кожну
лекцію мали проводити на ідейному та науковому рівні, пов’язуючи зміст лекції з конкретними
актуальними на той час політичними та господарськими завданнями
У складі лекційного бюро знаходилися лекторські групи і лекторії, була утворена рада з
лекційної пропаганди, яка була дорадчим органом і складалася з радянських партійних,
комсомольських організацій, вчених спеціалістів та кращих лекторів.
Лекторська група утворювалася при кожному міському та районному відділі культурноосвітньої роботи з представників інтелігенції: вчителів, лікарів, інженерів та інших осіб, які
читали лекції в порядку громадського доручення. Склад лекторської групи затверджувався
міськими та районними виконкомами. Методичне керівництво здійснювалося обласним
лекційним бюро [4, с. 3].
Лекторська група проводила лекційну пропаганду науково-освітніх знань у межах
тематики, затвердженої Комітетом у справах культурно-освітніх установ при РНК УРСР, вела
якісний і кількісний облік лекцій. Вона здійснювала свою роботу за планом, затвердженим
інспектором та завідуючим міським відділом культурно-просвітницької роботи, й звітувала
перед ними. У своєму складі лекторська група поділялася на секції. При Ізмаїльському
обласному лекційному бюро працювало 5 науково-методичних секцій: науково-природнича,
сільськогосподарська, літературна, соціально-економічна та педагогічна [6, с. 11].
Тематика лекцій охоплювала усі сфери життя тогочасного населення. Значну увагу
приділяли працям Леніна та Сталіна, вивченню історій СРСР та ідеологічно «вірної» історії
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України, антирелігійній пропаганді та роботі з батьками школярів. Наприклад, у 1948 р.
обласне лекційне бюро значно розширило тематику лекцій на антирелігійну тему: «Ставлення
партії та радянської держави до релігії та церкви», «Шляхи подолання релігійних упереджень у
свідомості людей», «Марксизм-ленінізм про релігію» та інші [5, с. 7].
Важливу роль відігравали лектори. У Обласному лекційному бюро працювали штатні
лектори, які проводили лекції на постійній основі, й позаштатні лектори, які працювали в інших
установах, а лекторська робота була для них додатковою. За місяць кожен позаштатний лектор
мав провести мінімум 2 лекції. Наказом № 544 по Комітету в справах культурно-освітніх
установ при РНК УРСР від 22 грудня 1945 р. з метою покращення роботи Обласного
лекційного бюро з 1 січня 1946 р. встановлювалися такі обов’язки штатних лекторів:
проведення інструктивно-методичних лекцій та консультацій, створення лектором-методистом
щонайменше 4 нових лекцій на рік [4, с. 16].
У 1946 р. штат Ізмаїльського обласного лекційного бюро було повністю укомплектовано.
За штатним розкладом у ньому повинно бути 2 штатних лектора-методиста. Для участі в
лекційній роботі області було залучено 336 позаштатних лектора, з них 42 лектора (28 вчителів,
5 лікарів, 7 агрономів, 2 інженера) входили безпосередньо до складу обласного лекційного
бюро, інші 294 – до районних та міських лекторських груп [6, с. 9]. Було організовано 3
міських та 13 районних лекторських груп [6, с. 13]. Проте кількість лекційних груп та лекторів
постійно змінювалася. Наприклад, у 1949 р. було лише 2 міські групи, а кількість лекторів
зросла до 1570 осіб. Для залучення до лекційної роботи працівників навчальних закладів та
обласних організацій практикувалося запрошення інтелігенції міста на семінари лекторів. З
часом вони розпочали приймати участь у роботі лекційного бюро в якості позаштатних
лекторів.
За звітом Обласного лекційного бюро зазначалося, що робота лекторів проводилася на
високому рівні. Наприклад, у відгуках про лекцію «Перемога великої Жовтневої соціалістичної
революції і її всенародний характер» вказувалося, що лекція була проведена зрозуміло для
слухачів, як за формою, так і за змістом мала мобілізуючий характер [6, с. 19].
Лекційне бюро працювало за вимогами, зазначеними Комітетом в справах культурноосвітніх установ, який надавав тематику лекції. При цьому виділялися певні теми, які мали
певну перевагу над іншими. Наприклад, у 1946 р. головним завданням лекційного бюро за
рішенням ХІ Пленуму ЦК КП(б)У було усіма можливими засобами вести пропаганду «Закону
про новий п’ятирічний план відбудови та розвитку народного господарства СРСР», а в 1949 р. –
виборів до Верховної Ради СРСР. Для цього на семінарах для лекторів були прочитані лекції на
теми «Виборча система СРСР – найбільш демократична у світі», «Міжнародне положення
СРСР» та інші [7, с. 72].
Ізмаїльське обласне лекційне бюро було повністю укомплектовано необхідними кадрами,
проте значний проміжок часу воно не мало власної будівлі для організації та проведення
лекцій. У зв’язку з відсутністю будівлі лекторія публічні лекції майже не проводилися.
Наприклад, у ІІІ-му кварталі 1946 р. у м. Ізмаїл було проведено лише 4 публічні лекції, а в
містах та райцентрах – 9 лекцій на теми: «Моральне обличчя радянської людини», «Кохання,
шлюб та сім’я», «Про походження життя на землі», «Віссаріон Григорович Бєлінський» та
«Великий російський письменник О. М. Горький». Для того, щоб охопити лекційною
пропагандою більшу кількість людей, у містах та райцентрах практикувалося проведення
невеликих бесід (15 хв.) на тематику лекцій перед початком кіносеансів у кінотеатрах.
Особливо активно таку практику у своїй діяльності застосовувала міська лекторська група м.
Білгород-Дністровський [6, с. 6]. Крім цього, переважна кількість лекцій була епізодичною.
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Наприклад, у м. Ізмаїл у ІІІ-му кварталі 1946 р. було проведено цикл лекцій лише працівникам
та службовцям Дунайського пароплавства та для військовослужбовців у Будинку офіцерів [6; с.
5]. Лекторії почали організовувати на базі інших установ, зокрема бібліотек. Наприклад, при
міській дитячій бібліотеці лекторська група організувала лекторій для батьків. Позаштатні
лектори з числа викладачів учительського інституту та вчителів середньої школи проводили
лекції на педагогічні теми [5, с. 17].
Раз на місяць лекційні групи збиралися на нараду. Наприклад, у 1948 р. в районах та
містах області проводилася нарада для інтелігенції, яка складалася з позаштатних працівників
обласного бюро з питання «про стан та завдання науково-просвітницької пропаганди в районі».
У зв’язку з цим були прочитані лекції: «Відношення партії та радянської держави до релігії»,
«Про міжнародне положення», «Методика підготовки та читання масових лекцій» [5, с. 17].
У роботі Обласного лекційного бюро існували недоліки. У наказі № 892 по Комітету у
справах культурно-освітніх установ при Раді міністрів УРСР «Про стан лекційної пропаганди
наукових знань в Ізмаїльській області» від 31 грудня 1949 р. було встановлено, що обласне
лекційне бюро незадовільно виконує рішення ІІІ Пленуму ЦК КП(б)У «Про стан і заходи
покращення масово-політичної роботи серед міського і сільського населення», не зробило
висновки з наказу Комітету в справах культурно-освітніх установ при Раді Міністрів УРСР №
670 від 23 вересня 1949 р. «Про недоліки у роботі обласних лекційних бюро». Виділялися
наступні проблеми: формальний підхід до організації лекторіїв, не налагодження їх роботи,
самоусунення від керівництва ними, що призвело до фактичного припинення існування
лекторіїв. Не було проведено роботу зі збільшення лекторських кадрів і підвищення їх ідейнотеоретичного рівня і лекторської майстерності. Кадрова проблема полягала й у тому, що з
кількості заявлених позаштатних лекторів насправді лише частина з них проводили лекційну
роботу. Наприклад, в обласному лекційному бюро з 7 нештатних лекторів-агрономів з лекціями
виступали лише 3 особи [8, с. 13].
У звіті про роботу Ізмаїльського обласного лекційного бюро за 1950 р. відзначалося
зростання якості проведених лекцій у результаті покращення методичної допомоги. Лектори
стали приділяти більшу увагу якості лекцій, їх ідейної цілеспрямованості. Цьому сприяло те,
що при обласному лекційному бюро працювали такі методичні секції: суспільно-політична,
сільськогосподарська, науково-природничих знань та літератури [9, с. 6-7].
Отже, для відновлення тоталітарного режиму в краї радянська система використовувала
Ізмаїльське обласне лекційне бюро, яке відігравало значну роль у процесі радянізації життя
міського населення. Оскільки тематика лекцій була різноманітною, то лекційним бюро було
охоплено всі сфери життя, у тому числі й особистого. Значним недоліком була надмірна
ідеологізація лекцій, за допомогою яких процес ідеологізації розповсюджувався на всі верстви
та групи населення.
1. Терещенко Т. В. Діяльність сільських культурно-просвітніх установ центральних областей
України в 1945-1950 рр. / Т. В. Терещенко // Вісник Черкаського ун-ту. – 2015. – №29. – С. 136-132.
2. Міщанин В. Творення «радянської» культури на Закарпатті в 1946-1950 рр. / В. Міщанин //
Історія України: сучасні виклики. Матеріали Всеукраїнської наукової конф. – К., 2015. – С. 105-123.
3. Попп Р. Ідеологічний вплив на населення Дрогобицької області (1944-1945 рр.) / Р. Попп //
Дрогобицький краєзнавчий збірник. – 2015. – С. 227-235.
4. Комунальна установа Ізмаїльський архів (далі – КУІА), ф. 415, оп. 1, спр. 3. Приказы и
инструкции по делам культурно-просветительных учреждений при Совете министров УРСР за 1946 год,
17 арк.
5. КУІА, ф. 415, оп. 1, спр. 25. Отчеты о работе за 1948 год, 23 арк.
179

Пріоритетні напрями європейського наукового простору.
Збірник студентських наукових праць. – Вип. 8
6. КУІА, ф. 415, оп. 1, спр. 7. Отчеты о состоянии лекционной работы в Измаильской области за
1946 год и списки лекторов, 23 арк.
7. КУІА, ф. 415, оп. 1, спр. 38. Отчет о работе за 1949 год, 87 арк.
8. КУІА, ф. 415, оп. 1, спр. 29. Приказы Комитета по делам культурно-просветительных
учреждений при Совете министров УРСР за 1949 год, 15 арк.
9. КУІА, ф. 415, оп. 1, спр. 44. Отчет о работе Измаильского обласного лекционного бюро за 1948
год, 37 арк.
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Науковий керівник – Тірон О. А.
Культурна спадщина, яка залучена в сферу туризму, з одного боку виконує виховну та
культурну функцію (формування національного менталітету, збереження самосвідомості
народу, виховання патріотизму). З іншого боку, не менш важлива його економічна роль:
податкові надходження до бюджетів різних рівнів, поліпшення інфраструктури, створення
робочих місць, внесок у вирішення екологічних проблем. У свою чергу, туризм активно сприяє
збереженню та раціональному використанню культурної і природної спадщини країни.
Всім відомо, що місцеві визначні пам’ятки прикрашають місце проживання. Більш того,
культурна спадщина має велике значення для всієї області і країни в цілому.
Люди бачать в культурній спадщиніпереваги, які впливають на якість їхнього життя.
Отже, культурна спадщина:
- підтримує самооцінку і гордість жителів і сприяє соціальній згуртованості;
- додає місцевості візуальної привабливості;
- надає можливості для проведення дозвілля, особливо сімейного;
- підтримує місцеву економіку, залучаючи туристів і створюючи нові робочі місця.
Важливими факторами, що впливають на привабливість туристського напряму для
різних груп і категорій туристів, є його культурні та соціальні цінності. Більш за все туристи
привертають увагу на такі складові культури народу, як мистецтво, наука, релігія, історія та
інші. Знайомство з культурою та традиціями іншої держави поповнюють внутрішній світ
людини. У зв’язку з цим в останні роки в Україні прогресує не тільки виїзний, але і в’їзний
туризм.
При розвитку туристської інфраструктури необхідно не порушувати історичний вигляд
території. Кожен новий туристичний центр (об’єкт) має відповідати національним
особливостям і традиціям і одночасно мати свій унікальний вигляд. Формування природноісторичних парків повинно слугувати порятунком найцінніших пам’ятників культури і історії
як цілісних архітектурно-ландшафтних і культурних комплексів. Треба реалізовувати охорону і
відновлення пам’яток культури та історії рукотворного, природного і традиційного ландшафтів,
які також розглядаються як неминущі історичні цінності, національне надбання [1, с. 45].
Велика кількість районів України багатіна такі особливі історичні території як старі
міста, садиби і палацово-паркові ансамблі, комплекси культової архітектури, історичні збудови,
історико-культурні пам’ятки та інші. Вони не повинні залишатися застарілими утвореннями.
При організації унікальних територій необхідно поєднувати традиційні форми діяльності, з
нововеденними видами, до числа яких належить і туризм. Причому нові види діяльності
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повинні додавати, а не знищувати сформовані господарські, соціокультурні та природні
процеси.
Одеська область виключно щедра на природні багатства і культурну спадщину. В
Одеській області чимало місць і пам’яток, про які не всякий краєзнавець знає, не кажучи вже
про туристичні фірми. А між тим, побувати там варто. Тим більше, що багато з них
перебувають зовсім поруч з традиційними туристичними маршрутами. Наприклад, можна
відвідати Акерманську фортецю, є сенс витратити ще годину, щоб заглянути в невелике
містечко Вилкове на півдні Одеської області, його ще називають українською Венецією. Цей
мальовничий населений пункт знаходиться прямо в дельті Дунаю.
Або можна відвідати – церкву Іоанна Нового Сочавського. А після екскурсії по Центру
виноробства в селі Шабо можна подивитися на садибу відомого європейського винороба Андре
Ансельма. У райцентрі Овідіополь (40 хвилин їзди від Одеси) знаходяться залишки в
алівфортеці XVIII ст., Побудованої знаменитим Деволаном. У селах Роздільнянського,
Арцизького, Тарутинського, Березовського, Комінтернівського та інших районів збереглися як
пам’ять про німецьких колоністів руїни прекрасних протестантських кирх і католицьких
костелів. А неподалік від райцентру Кодима є печера, в якій, за переказами, переховувався
керівник серії селянських повстань першої половини XIX століття Устим Кармалюк. Цікаво
буде подивитися і Краєзнавчий музей під відкритим небом Бессарабське село «ФрумушикаНова», який розташований в безкрайньому степу на півдні України. Цей музей присвячений
пам’яті національностей, які проживали і проживають на території Бессарабії, це: молдавани,
болгари, гагаузи, євреї, українці, росіяни і німці [4, с. 24-30].
Вивчаючи проблемні питання щодо збереження пам’яток архітектури та питання
забудови історичних ареалів Одеської області, потрібно відзначити основні причини такого
стану справ і можливі варіанти виходу з ситуації:
1. Відсутність в українському законодавстві чіткого і системного підходу до охорони
об’єктів культурної спадщини;
- порядок встановлення і здійснення вимог і перешкод щодо підтримання і використання
об’єкта культурної спадщини, в тому числі охоронних зобов’язань;
- порядок виконання контролю за здійсненням цих умов, обмежень і зобов’язань.
2. Відсутність системи в організації роботи місцевих органів з збереження об’єктів
культурної спадщини.
3. Небезпечний стан об’єктів культурної спадщини.
4. Відсутність пооб’єктного складу об’єктів культурної спадщини та чітких даннихпро
існування і їх стан (фізичної безпеки).
5. Відсутність фінансів на перебудову, оновлення, реконструкцію, та утримання об’єктів
культурної спадщини.
6. Відсутність нормативних правових актів, передбачених законом «Про об’єкти
культурної спадщини (пам’ятках історії та культури)», і методичних документів [2, с. 166].
Захист об’єктів культурної спадщини повинен проявлятися в одній єдиній системі
організаційних, інформаційних, правових, фінансових, матеріально-технічних та інших
нормативних актів в сфері збереження, підтримки і використання цих об’єктів, а також базу
організації комбінованої, взаємопов’язаної роботи уряду державної влади з захисту об’єктів
культурної спадщини та органів державної влади з нагляду за їх станом, їх територіальних
підрозділів, а також громадян та громадських організацій з охорони проектів культурної
спадщини.
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Культурний потенціал Одеського регіону виражений в його історичній спадщині.
Більшість туристських напрямків дбайливо ставиться до своєї історії як до фактору залучення
туристичних потоків. Наявність унікальних історичних об’єктів може зумовити успішний
розвиток туризму в регіоні. Знайомство з історією та історичними об’єктами – найсильніший
спонукальний туристський мотив.
Історична спадщина регіону має потребу в просуванні на туристичний ринок. Тому
державні туристичні організації мають вирішувати питання з розповсюдженням інформації про
історичний потенціал регіону.
Таким чином, з’являється проблема туристичного природокористування, в якій скопи
чуються всі елементи, пов’язані з забрудненням, відновленням і охороною природних
комплексів від шкідливого впливу туристів і туристської інфраструктури. Однак туризм не
може розвиватися без спів дії з навколишнім середовищем, що викликає необхідність керування
розвитком туризму та його чіткого планування. Отже, треба вчасно оцінювати наслідки
туризму, розроблювати туристичну політику, яка дозволила б попереджати руйнівний вплив
туризму і отримувати якнайбільшу вигоду, збільшувати його позитивний вплив, яке охоплює:
охорону і реставрацію історичних пам’яток, створення національних парків і заповідників,
збереження лісів, освоєння культурної спадщини [3, с. 352].
Одеська область руйнується, регіон стає небезпечним не тільки для жителів, але і для
туристів. Прийняті за останнім часом місцеві програми не вирішують проблем по збереженню
культурної спадщини. А найчастіше їх просто немає або вони носять декларативний характер.
Вивчаючи проблемні питання щодо збереження пам’яток архітектури та питання
забудови історичних ареалів даної області, потрібно звернути увагу на основні причини такого
стану справ і можливі варіанти виходу з ситуації.
Ще одна проблема Одеської області – в регіоні не створено електронний банк даних про
стан об’єктів культурної спадщини, немає моніторингу таких об’єктів. Навіщо він потрібен?
Щоб своєчасно ремонтувати, реставрувати, визначати пріоритетність проведення реноваційних
робіт, контролювати збереження і використання пам’яток архітектури. Сьогодні ж, на жаль,
через відсутність цього банку Одеська область не буде номінована в Списку Світової спадщини
ЮНЕСКО.
Пошкодження культурних цінностей непоправна і незворотна. Будь-які втрати
культурної спадщини неминуче відобразится в усіх галузях життя і майбутніх поколінь,
приведуть до духовного зубожіння, розриві в історичної пам’яті, збіднення суспільства в
цілому. Вони не можуть бути компенсовані ні розвитком сучасної культури, ні створенням
нових значних творів. Накопичення і збереження культурних цінностей – основа розвитку
цивілізації [5, с. 302].
Таким чином, визначення проблем розвитку туристичної галузі в Одеській області дає
можливість знайти найбільш ефективні і раціональні шляхи їх вирішення.
Одеська область має багату культурну спадщину та сприятливі умови для лікування і
відпочинку населення, розвитку туризму: унікальні ландшафти, заповідники, мінеральні води,
грязьові джерела які створюють всі передумови для формування в області високорозвиненого
індустріального рекреаційного туристичного комплексу.
Таким чином, потрібно вирішувати проблеми збереження спадщини Одеської області,
необхідно активізуватися і пам’ятати, що від вирішення цих проблем залежить доля
туристичного потенціалу області.
1. Забарна Е. Оцінка та перспективи розвитку Одеського регіону / Е. Забарна // Економіст. – 2008.
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На всіх етапах розвитку суспільства в ньому відбуваються процеси, що визначають як
саму сутність розвитку особистості в той чи інший момент часу соціальної реальності, так і
особливості розвитку складових особистостей. При цьому провідним процесом, на наш погляд,
є соціалізація особистості. Стверджувати подібне нам дозволяє той факт, що саме всебічною
соціалізацією і соціальною адаптацією членів суспільства обумовлено становлення і розвиток
людини. Адаптуючись до умов соціуму, індивід стає його повноправним членом. Як наслідок,
він втягується в орбіту суспільних відносин, починає відчувати на собі вплив інших членів
суспільства і одночасно сам впливає на них. Таким чином, відбувається перехід соціальної
взаємодії на новий, більш високий рівень [1, с. 208].
Аналізуючи наукову літературу можемо наголосити, що соціалізація визначається як
процес накопичення людьми досвіду і соціальних установок, що відповідають їхнім соціальним
ролям.
Одну з головних ролей у формуванні особистості відіграє здійснення діяльності фахівців
соціономічної сфери, так і здатністю цих фахівців брати участь у формуванні нової соціальної
реальності. В. Н. Назаров [4, c. 272] зазначає, що «цілісний сенс праці – в одночасному
перетворенні і натхненні природи і вдосконалення людини».
Адаптація особистості є актуальною і одночасної однією з найскладніших проблем
соціальної педагогіки, так як вона являє собою процес, де особистість набуває стійкість і
рівновагу до впливу соціального середовища. Людина в процесі адаптації може виступати
об'єктом впливу соціального середовища, а також і активним суб'єктом, який розуміє вплив
цього середовища. Найбільш актуальною проблемою в сучасному суспільстві є адаптація
першокласника до умов освітньої установи. Даним питанням займаються не тільки соціальні
працівники, практичні психологи, а й соціальні педагоги, взаємодіючи з батьками і вчителем
першокласників.
У вітчизняній педагогіці соціально-педагогічний супровід дитини-першокласника
ґрунтується на всебічному супроводі та підтримки як самих дітей так й самих батьків. Шкільна
адаптація першокласника розуміється як поетапне пристосування дитини до нових систем
соціальних відносин (режим життєдіяльності, взаємини, вимоги). У зв'язку з цим вчителю і
батькам першокласників, а також соціальному педагогу слід звернути особливу увагу на
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забезпечення психолого-педагогічного комфорту ребѐнку-першокласнику в освоєнні їм нового
освітнього простору. [6, c. 464]. Щоб більш продуктивно забезпечувати процес супроводу
інтеграції та адаптації першокласника в систему шкільної освіти і виховання, важливо
звернутися до теорій і практиці фахівців, які розкривають особливості життєдіяльності
молодших школярів: молодший шкільний вік найбільш глибоко вивчений і представлений в
теоріях Д. Б. Ельконіна, В.В. Давидова, Л.І. Айдарова, А.к. Дусавіцкого, А.К.Марковой і ін.
У Німеччині початкова школа називається «Grundschule». Навчання в початковій школі
триває 4 роки. Всі заняття закінчуються до обіду, і домашнього завдання дітям не задають.
Вчителі в Німеччині абсолютно вільні у виборі методик викладання та побудови уроків.
Відмітки в цифровому вигляді дітям не виставляються. За успішності робляться письмові
висновки. У них містяться описи здібностей і вказівки до подальшого образу навчання дитини.
За цей час дитина як би вивчає сама себе. Соціaльно-педагогічна робота фахівців соціономічної
сфери з дітьми ґрунтується на нормах супроводу та спостереження. Учень отримує направлення
подальшого навчання. Воно може розвиватися в бік вивчення точних або гуманітарних наук.
У Великобританії існує два сектора освіти: державний (безкоштовна освіта) і приватний
(платні, навчальні заклади). У Великобританії існують дві системи освіти, які легко уживаються
разом: одна в Англії і Північній Ірландії, друга – в Шотландії. У Великобританії існує
величезна різноманітність шкіл. Поширений тип школи у Великобританії – це школи-пансіони
(Boarding School), в яких учні як навчаються, так і живуть при школі. Шкільна освіта в Англії
включає в себе два модулі: початкова- для дітей у віці від 4 до 11 років (до 7 років – в школі для
малюків (Nursery School), а з 7 до 11 років – в молодшій школі). Соціaльно-педагогічна робота
фахівців соціономічної сфери з дітьми ґрунтується на нормах супроводу та спостереження.
Якщо батьки хочуть навчати свою дитину вдома, їм необхідно отримати дозвіл місцевої ради за
освітою, який повинен переконатися, що умови навчання будуть відповідати прийнятим
нормам, включаючи обов’язкове релігійне виховання.
Освітня система сучасної Франції складається з чотирьох блоків: початкова, середня і
старша школи, останній щабель – це вища школа (університет). Поряд з безкоштовними
загальнодоступними навчальними закладами, які контролюються державою, у Франції існують
і приватні навчальні заклади, які, як правило, знаходяться у веденні недержавних або релігійних
організацій і є платними. Умови перебування як в державних, так і в приватних закладах часто
залежать від того, де саме вони розташовані. Соціaльно-педагогічна робота фахівців
соціономічної сфери з дітьми ґрунтується на нормах супроводу та спостереження. У Франції
система виховання дітей одна з найбільш традиційних в Європі. У Країнах Західної Європи
створена система виховання, заснована на пріоритеті демократичних підвалин, законів,
соціальних цінностях, наприклад, таких як саморозвиток в процесі соціалізації, формуванні
прагматичних якостей, відповідальності, що забезпечує економічний і соціальний розвиток
суспільства
В системі шкільного виховання і освіти Сполучених Штатів Америки - чіткий розподіл
всіх американських шкіл на три категорії: Elementary School (початкова школа: 1-4 класи),
Middle School (школа середньої ступені: 5-8 класи) іHigh School (9-12 класи). Причому цей
поділ передбачає окремі будівлі, стадіони, бібліотеки і т. ін. Окрему адміністрацію і
викладацький склад). Ще одна особливість американських шкіл полягає в можливості вибору
учнем навчальних дисциплін в рамках певних категорій. На перших порах здійснити цей вибір
допомагають шкільні педагоги, а в старших класах учні отримують в цьому відношенні більшу
самостійність. Зрозуміло, участь у виборі дисциплін на кожен наступний навчальний рік
приймають батьки. Рамки вибору визначаються, з одного боку, інтересами, схильностями і
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здібностями учня, і, з іншого боку, вимогою обов'язкового кількості дисциплін по кожній
категорії для закінчення школи і вступу до коледжу або університету [7, c. 394]. Соціальнопедагогічній роботі фахівців соціономічної сфери приділено багато уваги та повноважень. Така
система навчання формує почуття свободи вже в ранньому віці і змушує учня вивчати обрану
їм дисципліну більш усвідомлено. З іншого боку, ця система орієнтована на індивідуальність, а
не на колектив, тому що класні колективи при такій системі взагалі відсутні.
Теорія соціалізації вимагає, таким чином, перегляду усталеної практики
підпорядкування процесу соціалізації особистості зовнішнім, середовищним впливам, тому що
вона не знаходить на цій своїй основі розвиваючого характеру. Наочним свідченням такої
вимоги виступають активно розробляючи в сучасній епосі і впроваджуються в практику
технології соціалізації особистості – технології розвитку і саморозвитку, а також
актуалізуються на цьому ґрунті особистісно-орієнтований, ціннісний, соціально-інформаційний
підходи.
Можемо зробити висновок, що взагалі соціально-педагогічна робота та система
повноважень працівників соціономічної сфери у багатьох країнах у порівнянні між собою є
досить різними, але втім вони між собою схожі. Всі принципи роботи є вистроєними на
подоланні адаптаційних бар’єрів та труднощів у навчанні.
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ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Світлана Куртєва
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Боднар Н. М.
З найдавніших часів стислість і простота у викладі думки шанувалися. Навряд чи
знайдеться людина, яка стала б заперечувати, як важливо добре володіти словом. Уміння
говорити переконливо, ясно, точно – бажання кожного з нас. Володіння мовою призводить
людини до успіху, адже «хороше слово – половина щастя».
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Проблема ефективної промови дуже багато важить сьогодні, коли росте значення
правильного, переконливого слова. Сучасна школа повинна підготувати людини думаючого і
відчуває, що не тільки має знання, але і вміє використовувати ці знання в житті, який вміє
спілкуватися і володіє внутрішньою культурою. Мета полягає в тому, щоб учень вмів діяти і
вирішувати проблеми в будь-яких ситуаціях. Оволодіння комунікативною компетентністю –
необхідна умова формування соціально активної особистості. Навчитися ясно, і граматично
правильно говорити, мати добре поставленим голосом, викладати власні думки у вільній
інтерпретації, вміти висловлювати свої емоції різноманітними інтонаційними засобами,
дотримуватися мовну культуру і розвивати вміння спілкуватися – необхідно кожному. Тому
однією з найбільш важливих завдань на сучасному етапі навчання учнів є розвиток
комунікативних здібностей.
Мовна освіта і мовленнєвий розвиток молодших школярів – одна з центральних завдань
сьогодні в школі. Який «внесок» повинен внести вчитель початкових класів? Не секрет, що від
успішності розвитку промови великою мірою залежить якість подальшого навчання і виховання
школярів.
Вимоги до мовної компетентності учнів початкових класів сформульовані в програмах
початкової освіти [3]. Де мовна компетентність трактується як сукупність знань, умінь з
української мови, що мають практичне самостійне рішення.
При цьому сутність мовної компетентності трактується через специфіку освітньої
компетенції як сукупність вимог до якості підготовки учнів в одній або декількох освітніх
областях. Освітня компетенція є наслідком особистісного навчання, оскільки відноситься до
особистості учня і формується тільки в процесі виконання ним певного комплексу дій.
Залежно від змісту освіти (навчальних предметів і освітніх областей) в мовну
компетенцію повинні входити метапредметні навчальні дії (знання про знання, прийоми та
способи отримання і переробки інформації), способи і вміння навчально-пізнавальної
діяльності. Мовна компетенція включає в себе:
1. Предметні (лінгвістичні) знання і вміння:
- поняття про українську мову як суспільне явище і розвиваючу систему; систему
лінгвістичних і сформованих на основі знань про систему мови;
- систему навчально-мовних умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності,
повʼязаних з розпізнаванням мовного матеріалу, його аналізом і угрупованням (класифікацією).
2. метапредметні (знання про прийоми і засоби сприйняття і смислової переробки
інформації) навчальні дії:
- вміти співвідносити емпіричні знання, накопичені учнями в життєвій практиці, і
знання, засвоєні ними в школі;
- вміти орієнтуватися в структурі навчального завдання; виділяти головне (вторинне,
невідоме);
- вміти групувати матеріал за різними підставами [4].
Компетенція – готовність учня використовувати засвоєні знання, навчальні вміння і
навички, а також способи діяльності життя для вирішення практичних і теоретичних завдань.
Мовна компетенція – здатність учнів уживати слова, їхні форми, синтаксичні структури
відповідно до норм літературної мови, використовувати його синонімічні засоби, в остаточному
підсумку – володіння багатством мови як умова успішної мовної діяльності
Останнім часом формування мовної компетенції надається особливе значення, так як в
ній абсолютно справедливо бачать запоруку успішного формування соціально активної
особистості.
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Формування мовної компетенції через проблемне навчання – найважливіший аспект
навчання рідної мови, оскільки мовна компетенція – це здатність учнів уживати слова, їхні
форми, синтаксичні конструкції відповідно до норм літературної мови, використовувати його
синонімічні засоби, в кінцевому рахунку, – володіння багатством мови як умова успішної
мовної діяльності [2].
На мій погляд, проблемне навчання є одним з найбільш ефективних засобів активізації
мислення учня і формування мовних компетенцій. Результат, який досягається при
проблемному навчанні, полягає в тому, що учень не отримує інформацію в готовому вигляді, а
сам відкриває нове знання. Нового застосування колишніх знань не може дати ні вчитель, ні
книга, воно шукається і знаходиться учнем, поставленим у відповідну ситуацію.
У сучасній школі навчання правопису, як відомо, ґрунтується на орфографічних і
пунктуаційних правилах. Правило вивчається, повторюється, демонструється на листі,
наприклад, діти позначають умови вибору орфограми, складають графічні схеми для пояснення
пунктограми і т.д. Однак при цьому найбільш знайомою є така ситуація, коли школяр без
запинки декламує правило і тут же робить помилку – саме на ньому.
Учень знає правило, але не впізнає ситуації його застосування. Основні труднощі
засвоєння орфографії полягає в тому, що введення орфографічного правила і процес
становлення навичок, які формуються на основі цього правила, не збігаються за часом
Більшість орфограмм, що вивчаються в початкових класах, ми зустрічаємо при
написанні різних оголошень, афіш, реклами, вивісок в громадському транспорті, театрах,
зоопарках, етикеток і цінників на товарах в магазинах і т.п. Це дуже зручно використовувати
для побудови проблемної ситуації на уроках української мови в початкових класах.Я помітила,
якщо урок починається з ситуації, заснованої на реальному житті дитини, то в роботу на уроці
включаться всі без винятку діти, навіть самим пасивним буде цікаво, і знання вони отримають
міцні.
Важливим показником сформованості мовної компетенції у дітей є наявність розвиненої
орфографічної пильності. Учень повинен вміти знаходити місце знаходження важкого
написання, визначати вид орфограми і застосовувати правила написання на практиці. Роботу по
формуванню лінгвістичної компетенції значно полегшує оформлення орфограмм різним
кольором. Кожну орфограмму позначаємо (за домовленістю) сигнальним вогником певного
кольору. Ненаголошений голосний, перевіряється наголосом – червоним сигнальним вогником,
парні дзвінкі і глухі приголосні – синім, невимовні приголосні – зеленим і т.д.
Цей прийом розвиває у школярів орфографічну пильність. Обовʼязково для цього виду
роботи брати такі пропозиції, в яких зустрічаються слова з тією орфограмою, яку діти будуть
вивчати на сьогоднішньому уроці. Це дозволяє створити проблемну ситуацію і підштовхнути
дітей до пошуку шляхів її вирішення.
Виконуючи самостійну роботу по виділенню орфограм в тексті, діти будуть робити це
більш усвідомлено. Вчителю буде зручніше перевіряти сформованість цього вміння в учнів.
Адже для того щоб поставити сигнальний вогник потрібного кольору, потрібно не тільки
знайти небезпечне місце, а й згадати вид орфограми.
Спираючись на особливості психологічних процесів у дітей молодшого шкільного віку
(переважання наочно-образного мислення над абстрактним), я відвела найважливішу роль у
формуванні лінгвістичних компетенцій принципом предметності.
Принцип предметності в своїй практиці я використовую вже кілька років, і діагностика
якості знань показує, що він добре працює. Але найголовніше досягнення – живий непідробний
інтерес до уроків української мови вдалося викликати не тільки в успішних учнів, але і у
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тих,хто має певні труднощі в навчанні. Їм подобається, що сухі орфографічні правила
пожвавилися і прийняли цікавий характер.
Ігрові прийоми дозволяють перехід до незвичних для дітей науковим назвами
орфографічних правил зробити плавним і доступним. Цей прийом сприяє формуванню
ключових компетенцій молодших школярів, що означає виконання сучасних завдань освіти. А
найголовніше завдяки цим, на перший погляд наївним «іграшок», ми виховаємо грамотне
молоде покоління, що володіє творчим теоретичним мисленням.
У формуванні мовної компетенції особливого значення набуває організація роботи учнів
зі словниками. Види вправ зі словниками мають практичну спрямованість навчання, але в те, же
час повинні вирішувати і завдання розвитку учнів, виховання інтересу до цієї роботи.
З вправ, повʼязаних з використанням словника, можна застосовувати наступні:
а) усні вправи з відшукуванням в словниках слів, названих учителем, в знаходженні в
них «небезпечного» місця;
б) виписування зі словника слів за певними смисловими, граматичними та іншими
ознаками (по темі «тварини», «ввічливі слова» та ін.;)
прислівники: швидко, раптом;
прикметники: красивий, шановний;іменники 1-ої відміни: ягода, собака; слова з
ненаголошеною голосною «а»: барабан, картопля; слова з трьох складів: малина, урожай, слова
з наголосом на першому складі: російська, скоро і т. д.;
в) списування слів з пропущеними буквами із завданням перевірити написання за
словником. Пропуск важких букв мобілізує увагу учнів, а звернення до орфографічного
словника сприяє закріпленню правильного зорового образу слова;
г) вправи в складанні словосполучень і пропозицій зі словами з словника.
Постійне звернення до словника сприяє створенню цінного досвіду швидко схоплювати і
запамʼятовувати правильне написання слів. Словник є постійним супутником учня в його
повсякденній роботі на уроках.
Таким чином, мовна компетентність молодших школярів визначена як сукупність
певних знань, умінь і навичок з української мови, де учень повинен бути обізнаний теоретично і
мати досвід самостійної роботи. Подальший розвиток і формування мовної компетентності
молодшого школяра обумовлено взаємодією і зміною накопичених досвідом знань про мову,
придбаних в навчанні. Основна вимога до формування мовної компетентності в початковій
школі – орієнтування на формування предметних і метапредметних навчальних дій [1].
1. Божович Е. Д. Розвиток мовної компетенції школярів: проблеми і підходи / Е. Д. Божович //
Питання психології. – 1997. – №1.
2. Василевич А. П. Проблема вивчення мовної компетенції / А. П. Василевич // Лінгвістичні
основи викладання мови. – М., 1983. – 186 с.
3. Проблеми і перспективи розвитку освіти в сучасних соціокультурних умовах: матеріали
Всеросійської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження
4. Программы общеобразовательных учреждений начальные классы (1-4) Ч. 1. / Сост.
И. А. Петрова, Е. О. Яременко. – М.: Просвещение, 2011. – 391 с.
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ЧИННИКИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Іван Летінський
магістрант педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Баштовенко О.А.
В статті акцентовано увагу на чинники здорового способу життя сучасної молоді.
Важливим у цьому є зміна пріоритетів і цінностей особистості щодо формування здорового
способу життя.
За роки незалежності в Україні створено певний досвід законодавчого і нормативного
забезпечення виховання у молоді здорового способу життя. Статтею 3 Конституції України
здоров’я людини, як і її життя, особиста честь і гідність, недоторканість та безпека, визнані
найвищою соціальною цінністю. Право кожного на охорону здоров’я, деклароване статтею 49
Конституції України, деталізується в Основах законодавства України про охорону здоров’я.
У Цільовій комплексній програмі «Фізичне виховання – здоров’я нації» поставлено
завдання забезпечити переорієнтацію фізкультурно-спортивної галузі на зміцнення здоров’я
населення засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту, формування у громадян
України потреби у фізичному самовдосконаленні.
Спосіб життя, що використовується людьми, групами та націями і формується в певному
географічному, економічному, політичному, культурному та релігійному контексті. Спосіб
життя відноситься до особливостей мешканців регіону в особливий час і місці. Це включає
повсякденну поведінку та функції людей у роботі, діяльності, відпочинку та харчуванні. В
останні десятиліття стиль життя, як важливий чинник здоров’я, більше цікавить дослідників. За
даними ВООЗ, 60% факторів пов’язаних з індивідуальним здоров'ям і якістю життя
взаємодіють із способомжиття [5,c.140].
Мільйони людей дотримуються нездорового способу життя. Отже, вони є
представниками групи ризику, що стикається з хворобою, інвалідністю та навіть смертю.
Проблеми, такі як метаболічні захворювання, суглобові та скелетні вади, серцево-судинні
захворювання, гіпертонія, надмірна вага, психічні відхилення можуть бути викликані
нездоровим способом життя. Взаємовідносини зі способом життя та здоров’ям у людини
повинні бути дуже тісними. Сьогодні відбулися широкі зміни в житті всіх людей. Неправильне
харчування, нездорова дієта, куріння, споживання алкоголю, зловживання наркотиками, стрес
тощо – це презентації нездорового способу життя, які вони використовують як домінуючу
форму. Крім того, громадяни нашого суспільства стикаються з новими проблемами. Наприклад,
виникаючі нові технології в рамках ІТ, такі як Інтернет та мережі віртуальних комунікацій,
ведуть наш світ до головної проблеми, яка загрожує фізичному та психічному здоров’ю людей.
Виклик суспільству дає надмірне використання та неправильне використання технологій.
Технології є породженням наукового прогресу, але також і згубним фактором щодо здоров’я
людини. Механізація та автоматизація звільнили багато робочих процесів від потреби у
фізичній праці. Громадяни ведуть малорухливий спосіб життя. Молодь пасивна та млява.
Підростаюче покоління не має уяви про норми рухових потреб для збереження здоров’я [6, c.
32]. Велике значення у формуванні правильної уяви на спосіб життя повинно належати
соціальному середовищу. Щодня людина спілкується з великою кількістю людей – родичі, спів
службовці, друзі, знайомі. Сприятливе середовище, в якому створюються умови для розумового
розвитку, власного розвитку, набуття знань, необхідних для створення комфортного життя, що
не загрожує здоров’ю, має велике значення. Тому, згідно існуючих досліджень, можна сказати,
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що саме соціальне середовище впливає на спосіб життя, який має значний вплив на фізичне та
психічне здоров'ялюдини.
Існують різні форми впливів на формування відношення до здоров’я. Формування
способу життя залежить від рівня індивідуальної культури, умовжиття, відфізичних,
статевих особливостей людини, від професійної спрямованості, від сімейного оточення,
а також від сформованих звичок людини. Молодь необхідно орієнтувати на спосіб життя, який
сприяє збереженню власного здоров’я, дає можливість для виконання професійної діяльності,
збереженню оптимальних умов для життя та розвитку. Через зміцнення особистості ми
зміцнюємо наше суспільствозагалом [8, c. 190].
У деяких країнах надмірне використання наркотиків є основним відхиленням як прояв
нездорового способу життя. Є країни, де не заборонено використання більшості ліків. Вони
віддають перевагу медикаментозному втручанню. Крім того, у 15-40% випадків вони
використовують ліки без рецепта.
В багатьох країнах використовують засоби для зняття болю, очні краплі та антибіотики.
Хоча самостійні препарати, такі як антибіотики, негативно впливають на імунну систему, якщо
людина постраждає від інфікування, антибіотики не будуть ефективними при лікуванні. В
цілому, 10 відсотків тих, хто застосовує самолікування, зазнають серйозних ускладнень, таких
як резистентність до ліків. Іноді алергія на наркотики настільки серйозна, щовона може
спричинитисмерть.
Чіткий, ритмічний режим праці і відпочинку – одна з найважливіших умов високої
працездатності організму людини. При цьому слід враховувати відмінності умов життя і праці
різних категорій людей, чия праця пов’язана з різними видами діяльності.
Наприклад, педагоги і викладачі працюють за розкладом в певні дні і години
нерівномірно, робітники ж пов'язані з роботою по змінах. При дотриманні чіткого режиму
виробляється певний біологічний ритм функціонування організму, т. т. виробляється
динамічний стереотип у вигляді системи умовних рефлексів, що чергуються. Закріплюючись,
вони полегшують організму виконання його роботи, оскільки створюють умови і можливості
внутрішньої фізіологічної підготовки до майбутньоїдіяльності.
Отже, основним фактором здорового способу життя є дотримання режиму праці та
відпочинку, основні положення якого прості: раціональне чергування роботи і відпочинку;
виконання різних видів діяльності в строго певний час; регулярне та повноцінне харчування, не
менше 3 разів на день в одні і ті ж години; заняття цілеспрямованої рухової (фізичної)
навантаженням, не менше 6 годин на тиждень; перебування на свіжому повітрі, не менше 2-3
годин на день; суворе дотримання гігієни сну, не менше 8 годин на добу, бажано, нічний сон в
один і той же час [3, c. 13].
Ці прості постулати сприяють зміцненню здоров'я, підвищують життєвий стимул,
продовжують функціонування всіх систем на довгі роки.
В основі формування стилю здорового життя лежать різні мотивації. Коли людина знає:
та чи інша дія прямо загрожує життю, то вона цю дію не робить. Так формується
самозбереження. Воно формується разом і завдяки сприятливим факторам зовнішнього
середовища.Отримання задоволення від самовдосконалення. Відчуття здоров’я приносить
радість людині і тому вона робить все, щоб випробувати це почуття ще і ще раз. Можливість
для самовдосконалення дає людині піднятися шляхом кар’єрного росту по суспільнійдрабині.
Здатність до маневрів дає змогу легко змінювати своє життя, професійну діяльність, роль в
суспільстві. На це здатна тільки здорова людина [1, c. 188]. Сексуальна реалізація допоможе
людині розвиватися і гармонійно проявитися.
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Досягнення максимально високої комфортності дозволить позбутися фізичної і
психічної незручності.
Нарешті, змінні способу життя, які впливають на здоров'я, можна розділити на деякі
пункти: Дієта та індекс маси тіла (ІМТ): Дієта є найважливішим фактором у житті і має прямий
і позитивний зв'язок із здоров'ям. Погана дієта та її наслідки, такі як ожиріння, є загальною
здоровою проблемою в міських суспільствах. Нездоровий спосіб життя можна виміряти за
допомогою ІМТ. Міський спосіб життя призводить до проблем харчування, таких як
використання швидкого харчування та поганої їжі, що збільшує проблеми, такі як серцевосудинні захворювання.
Серед факторів, які впливають на здоров’я молоді є збалансоване харчування, яке
забезпечує організм білками, жирами, вуглеводами, вітамінами, мінеральними солями.
Важливе значення для підтримки здоров’я приділяється воді. Вода освіжає і оживляє
тканини організму, підвищує їхеластичність, збільшує кількість і покращує якість міжклітинної
рідини.Артезіанська вода не дає затримуватись в організмі отруєним речовинам, продуктам
розпаду, бродіння, які в шлунково-кишковому тракті, на думку І.І Мечникова, являються одною
з причин самоотруєння організму, розвитку захворювань і передчасного старіння.По
багатолітнім спостереженням вчених, запровадженні в Україні методи централізованого
очищення води не видаляють більшості в ній шкідливих хімічних речовин і бактерій.Якості
води потрібно приділяти підвищену увагу.
Воду рекомендується пити часто, невеликими порціями на протязі дня. На ніч потрібно
випивати стакан води, щоб очистити всі органи. Зразу після пробудження, маленькими
ковтками, теж п’ють стакан води кімнатної температури – щоб очистити шлунок.
Харчуватись молоді потрібно різноманітно і збалансовано. За добу потрібно вживати
півкілограма овочів і фруктів.Корисні каші: вівсяна, гречана, рисова, потрібно їсти супи і
борщі. Більше всього природних речовин в сирих овочах, фруктах.Притримуватись потрібно
простих правил харчування: обов’язковий сніданок, повноцінний обід, легка вечеря.
Величезний вплив на формування здорового способу життя мають фізичні вправи. Їх
потрібно виконувати щодня. До цих вправ можна віднести різні види ходьби: з різними рухами
рук, розгинаннями рук, зміною положень, ходьба у напівприсиді, ходьба з великою амплітудою
рухів руками, ходьба з махами ноги, ходьба з поворотом тулуба, ходьба на носках. Корисно
виконувати також різні види стрибків та бігу.
Безперервні вправи разом із здоровою дієтою підвищують здоров’я.
Сон: є одним з основ здорового способу життя. Здоровий сон впливає на якість життя.
Розлади сну мають ряд соціальних, психологічних, економічних та здорових наслідків. Спосіб
життя може вплинути на сон і має явний вплив на психічне та фізичне здоров’я. Сексуальна
поведінка: здоровий сексуальний зв’язок необхідний у здоровомужитті.
Можна сказати, що сексуальні розлади можуть спричинити різні сімейні проблеми або
пов'язані з сексом хвороби, такі як; СНІД, ІПСШ. Зловживання наркотичними речовинами
розглядається як нездоровий спосіб життя. Куріння та використання інших речовин можуть
спричинити різні проблеми; серцево-судинні захворювання, астма, рак, травму головного мозку
[2, c. 38].
Дослідження показує, що 30% людей у віці від 18 до 65 років постійно палять сигарету.
Зловживання медикаментами в багатьох країнах світу вважається нездоровим способом життя
[4, c. 28]. Нижче наведено приклади неефективного поводження з ліками: самовідновлення,
обмін ліками, використання ліків без рецепту, призначення надмірної кількості ліків,
призначення великої кількості кожного препарату, непотрібних наркотиків, поганого почерку за
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рецептом, нехтування суперечливими лікарськими засобами, ігнорування шкідливий вплив
наркотиків, не пояснюючи вплив ліків. Застосування сучасних технологій: сучасна технологія
полегшує життя людей. Неправильне використання технології може призвести до
неприємнихнаслідків.
Таким чином, формування здорового способу життя сучасної молоді залежить від:
- індивідуальної культури, умовжиття
- фізичних і статевихособливостей
- професійноїспрямованості
- середовищаоточення
- сформованих звичокмолоді.
Здоровий спосіб життя сучасної молоді сформується при зміні пріоритетів та цінностей
особистості. Молодь має бути мотивована на здоровий спосіб життя, дотримуватись чіткого
режиму праці і відпочинку, займатись спортом, зміцнювати здоров’я, підвищувати життєвий
стимул, дотримуватись режиму здорового харчування, вести здоровий сексуальний спосіб
життя, відмовитись від шкідливих звичок: паління, зловживання алкоголем, наркотиками.
Мотивація на здоровий спосіб життя залежить від загальної культури, виховання, освіти
сучасної молоді. Велику роль в цьому відіграють педагоги та суспільство.
1. Баштовенко О.А. Спрямованість на формування здорового способу життя у майбутніх
вчителів фізичного виховання / О.А. Баштовенко // Науковий вісник Південноукраїнського
національного педагогічного університету ім. КД Ушинського. – 2011. – №3-4. – С.186-190.
2. Житомирський Л.О. Раціональне харчування як фактор здорового способу життя
студентів / Л.О. Житомирський // Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – 2008. –
С. 35-40.
3. Охрімчук С.Ю. Рухова активність як основний компонент соціально здорового способу
життя / С.Ю. Охрімчук // Соціологічна наука і освіта в Україні: Зб. наук. праць / Укл.
В.І.Судаков, М.В.Туленков. – К.: МАУП, 2005. – Вип. I. Концептуальні засади становлення та
розвитку соціологічної науки і освіти в Україні. – С. 13.
4. Потапенко С.В. Девіантна поведінка, духовність і здоров’я учнівської молоді /
С.В. Потапенко // Матеріали ІІ міжвузівської науково-практичної конференції «Духовний світ
людини і сучасність». – Кіровоград, РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – С.27-30.
5. Слободяник В. Вивчення критеріїв і складових здорового способу життя//Наукові
записки. Серія: Педагогіка.-2006.-№9.-С.140-143.
6. Фесюк О.П. Самооцінка школярами власної вихованості і культури здоров’я /
О.П. Фесюк // Актуальні проблеми оздоровчої фізичної культури, фізичної реабілітації та
валеології у сучасних умовах // Збірник наукових праць, Кіровоград, РВЦ КДПУ ім.
В.Винниченка. – 2003. – С. 32.
7. Щербак П.І. Інтегрований підхід до організації уроків фізичної культури як засіб
оптимізації здорового способу життя учнів / П.І. Щербак // Реалізація здорового способу життя
– сучасні підходи: Зб. наук. статей ІІ Міжнародної конференції. – Дрогобич: Коло, 2003. –
С. 281-287.
8. Язловецька О.В. Самооцінка школярами духовного розвитку й культури здоров’я /
О.В. Язловецька // Збірник «Наукові записки» – Випуск ХХV. – Серія: Педагогічні науки. –
Кіровоград: Центрально-Українське вид-во, 2009. – С.185-195.
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ І ФОРМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО СПІВПРАЦІ З БАТЬКАМИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Ірина Лотоковська
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – проф. Біла О.О.
...Учитель повинен свідомо йти в ногу із сучасністю,
пройматися і надихатися силами, що пробудилися в ній...
А. Дістєрвег

В умовах модернізації навчально-виховного процесу у вищих закладах педагогічної
освіти потребує переосмислення аспект професійного застосування викладачами інноваційних
технологій навчання майбутніх учителів початкових класів. Ідеться, насамперед, про
необхідність оновлення змістового та технологічного концептів їхньої підготовки до роботи в
умовах нової української школи.
Слід підкреслити, що в наукових працях сучасних учених (О. О. Білої, Ю. М. Кобюк та
ін.) акцетується увага на тому, що майбутній учитель виступає провідником не лише знань,
умінь і навичок, набутих за програмою вищої школи, а й суб’єктом професійної діяльності.
Саме він зорієнтовний на вдосконалення інтелектуальних і комунікативних здібностей
молодших школярів, самовдосконалення та саморозвиток. Не менш важливою для вчителя, на
думку Ю. М. Кобюк, виступає його «здатність інноваційно-мислити та знаходити креативні
рішення різних педагогічних проблем, вихід із нестандартних ситуацій» [1, с. 4].
Згідно останніх змін, що внесені у Закон України «Про вищу освіту» [2], у вищих
школах передбачено аспект урізноманітнення технологій, методів й організаційних форм
навчання студентів у ракурсі їхнього переходу від «пасивних спостерігачів», «теоретиків» до
«активних учасників освітнього процесу», тобто «практиків». У цьому контексті саме
інтерактивні технології дозволяють викладачам упровадити пріоритети діяльнісного та
особистіно-зорієнтовоного підходів до навчання майбутніх учителів початкової школи;
створити максимальні умови в освітньому середовищі для надання можливостей у зміцненні
пізнавальної активності студентів; змоделювати та впровадити еталонні уявлення студентів про
професійну компетентність майбутнього фахівця під час педагогічної практики.
За визначенням О. І. Пометун, інтерактивне навчання – це особливий вид організації
пізнавальної діяльності майбутніх учителів початкових класів, що передбачає активну участь
усіх суб’єктів, які творчо взаємодіють у навчальному процесі вищого навчального закладу, а
також створення комфортних умов в освітньому середовищі [3, с. 24].
У процесі застосування технології інтерактивного навчання студентів, як підкреслює
С. М. Христос, створюються комфортні умови для творчого розв’язання наступних
дидактичних завдань:
– надання можливості кожному студенту зрозуміти та відрефлексувати отриману
інформацію у форматі власного ставлення до того, що він осмислив і зрозумів;
– стимулювання інтересу майбутніх учителів до усвідомлення життєвих цінностей;
– створення в студентській групі атмосфери творчої взаємодії та продуктивної співпраці;
– збагачення у майбутніх фахівців комунікативних умінь і навичок;
– створення комфортних умов для навчання студентів, які б викликали у кожного з них
відчуття успішності, інтелектуальної спроможності, захищеності, неповторності та значущості
[4].
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На основі теоретичного аналізу наукових джерел (О. О. Білої, О. І. Пометун,
Л. В. Пироженко та ін.) презентуємо системоутворювальні складові інтерактивного навчання:
– моделювання та творча інтерпретація життєвих і виробничих ситуацій (на лекційних,
практичних і лабораторних заняттях);
– спільне вирішення навчальних завдань у підсистемах «викладач – студент», «студент –
студент», «студент – група» тощо (на практичних і лабораторних заняттях);
– творче розв’язання педагогічних ситуацій (практичних, лабораторних заняттях і під час
педагогічної практики).
Примітно, що саме формат вільної демократичної взаємодії суб’єктів навчального
процесу у різних підсистемах дозволяє викликати інтерес до навчальної теми, стимулювати
студентську аудиторію на активну участь при обговоренні лекційних тем та розв’язанні
практичних завдань.
Презентуємо у таблиці низку інтерактивних методів навчання студентів у рамках
викладання навчальної дисципліни «Теорія і методика співпраці з батьками».
Таблиця
Інтерактивні методи навчання майбутніх учителів початкових класів
у вищих закладах освіти
Інтерактивні
методи навчання

Специфіка застосування інтерактивних методів
(у рамках викладання навчальної дисципліни «Теорія і методика
співпраці з батьками)

Метод
мозкової атаки

Метод термінового розв’язання невідкладних проблемних запитань
за обмежений час (наприклад, «що означає процес формальної
співпраці вчителя з батьками молодших школярів?»)

Дискусія

Активний метод вербальної взаємодії суб’єктів навчання, що
зорієнтований на мобілізацію теоретичних і практичних знань та
поглядів студентів на педагогічну проблему, що обговорюється
(наприклад, у процесі дискусії «конкретизуйте можливі шляхи
перетворення процесу формальної співпраці вчителя з батьками
першокласників та конструктивний (діловий) формат співпраці»

Ситуаційний
аналіз

Ознайомлення студентів із розширеним описом педагогічної
ситуації, самостійну діагностику причин сімейної проблеми й аналіз
у дискусії можливих шляхів щодо її вирішення із іншими
учасниками

Розв’язання
ситуацій-вправ

Передбачає презентацію студентам конкретного текстового або
відео-епізоду професійної діяльності педагога, підготовленого так,
щоб його вирішення вимагало будь-яких стандартних дій
(наприклад, заповнення таблиці «Методи та форми співпраці
вчителя із батьками»; ситуація першого знайомства вчителя (або
зустрічі у неформальних обставинах) із батьками молодшого
школяра тощо)
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Аналіз конкретних
ситуацій

Традиційний аналіз конкретних ситуацій, що включає глибоке й
досконале дослідження реальної або імітованої сімейної ситуації,
ситуації, що виникла у процесі взаємодії вчителя з батьками тощо

«Круглий стіл»

Метод спільного проведення заняття із студентами та іншими
експертами та слухачами (батьками, вчителями, викладачами та ін.),
які, як правило, мають досвід роботи у сфері практичної діяльності з
питання, що обговорюється

На всіх етапах навчального процесу особливу роль відіграє комплексне застосування
індивідуальної, парної, групової та колективної форм роботи зі студентами, упровадження у
контекст навчання методу проектів, дослідницьких проектів, рольових ігор, педагогічний аналіз
документації, нормативно-правових та інструктивно-методичних джерел інформації, художньотворчих завдань для студентів з використанням основ класичних педагогічних технологій
(наприклад, підготовка для батьків першокласників з особливими освітніми потребами
демонстраційних Монтессорі-вправ) тощо.
Комплексне упровадження інтерактивних методів навчання дозволяло нам творчо
розв’язувати завдання щодо розвитку комунікативних умінь і навичок майбутніх учителів,
встановлення емоційного контакту між усіма учасниками навчального процесу. Ідеться й про
виховний ресурс інтерактивної технології, оскільки виникають такі обставини, що орієнтують
студентів на співпрацю у команді; набуття досвіду з обміркування та прислуховування до
думки іншого; зняття нервового напруження; зміну форм діяльності з акцентом на
переключення уваги на основні або поточні питання.
Таким чином, у процесі інтерактивного навчання, студенти набувають природний досвід
щодо критичного мислення, розв’язання складних проблем щодо співпраці з батьками на
підставі аналізу обставин та наявної інформації, приймати обмірковані рішення, залучатися до
дискусій, спілкуватися з різними представниками шкільної громади, у яких відсутній
педагогічний досвід тощо.
1. Кобюк Ю. М. Підготовка майбутнього вчителя до застосування інтерактивних технологій у
професійній діяльності: Методичні рекомендації / Ю. М. Кобюк. – К.: Інститут педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України, 2016. – 32 с.
2. Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту» (із змінами і доповненнями). –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoniukraini/65715.html
3. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. пос. /
О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; За ред. О. І. Пометун. – К. : А.С.К., 2005. – 195 с.
4. Христос С. М. Інтерактивні методи начання / С. М. Христос // Вісник Навчального методичного
центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://sites.google.com/site/nmcmyk/
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ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВИКУ
Тетяна Лохматова
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Терещук Р.К.
Феномен лідерства відзначається своєю багатогранністю. Аналіз наукових концепції
лідерства свідчить про відсутність єдиного трактування цього феномену. Незважаючи на те, що
проблема лідерства представлено у психологічній науці доволі широко, лідерство й надалі
залишається одним із найбільш загадкових і недостатньо вивченим питанням у психологічній
науці. Синтез наукової літератури показує, що визначення лідерства розглянуто як у контексті
офіційних відносин, так і в процесі міжособистісної взаємодії. В нашому дослідженні лідерство
розглядається як наслідок міжособистісних відносин.
В вікової психології склалася думка, згідно якою лідерство спостерігається вже у групах
дошкільників. В процесі формування дошкільної групи одні діти починають грати більш
активну роль, чим інші. Активним дітям однолітки дають перевагу, до їх слів прислуховуються
з повагою. Ці дошкільники займають домінуюче положення. Так має місце розділення дітей
дошкільної групи на ведучих та відомих, тобто на лідерів і послідовників. Р. В. Павелків,
О. П. Цигипало [1] підкреслювали, що розділення дітей має місце під час сюжетно-рольової
гри, через гру дошкільнята вибирають собі лідера.
У дошкільній психології отримали широку популярність дослідження, спрямовані на
з’ясування детермінації статусу дитини в дошкільній групі. Ці дослідження проведені за
допомогою соціометричної методики і при використанні методу кореляції. По суті, шляхом
зіставлення соціометричного статусу і різноманітних якостей дітей визначалося, які властивості
дитини забезпечують йому те чи інше місце в групі однолітків. Зведення цих досліджень можна
знайти в роботі Я. Л. Коломінського [2]. На основі аналізу численних публікацій
Я. Л. Коломінський склав список якостей, що викликають популярність і непопулярність
дошкільнят. Так, було встановлено, що популярним дітям були властиві такі моральні якості, як
доброзичливість, справедливість; вони вміють дружно грати, у них високий рівень ігрових
умінь; високий рівень товариськості. Популярні діти успішні в пізнавальній та трудовій
діяльності, відрізняються інтелектуальними і емоційно-вольовими якостями, вони мають
зовнішню привабливість, приємний голос, охайні, у них не має дефектів у фізіологічному
розвитку. Крім того, популярні діти слухняні, ласкаві, поблажливі, незлопам’ятні, поступливі.
На відміну від популярних дітей, непопулярні дошкільнята егоїстичні, ворожі, агресивні,
забіякуваті, у них відсутні навички ігрового спілкування. Непопулярні дошкільнята зовні
неохайні. Вони примхливі, плаксиві, схильні до скарг на однолітків. У непопулярних дітей
можуть бути фізичні недоліки, а також затримка в психічному розвитку.
У дитячій психології накопичені дані для розгляду взаємин і популярності дошкільнят з
дещо іншої точки зору. Мається на увазі дослідження, виконані в рамках концепції розвитку
спілкування, розробленої М. І. Лисиною [3]. Відповідно до даної концепції між спілкуванням і
взаємовідносинами є тісний взаємозв’язок, а взаємини розглядаються як продукт спілкування,
як важлива його характеристика. Цитований вище автор – Я. Л. Коломінський – також вважає,
що взаємини і спілкування нерозривно пов’язані між собою, відносини виникають в
спілкуванні і відображають його особливості. Спираючись на ці положення, Р. К. Терещук [4]
висунула гіпотезу про те, що особливості спілкування з однолітками є основою популярності
дошкільнят серед однолітків. В ході експериментального дослідження автор довела, що
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високий статус дитини в дошкільній групі пов’язаний з його здатністю адекватно задовольняти
наявні у однолітків потреби в спілкуванні. У своїй роботі Р. К. Терещук дала характеристику
популярного серед однолітків дошкільника як з позиції контактуючого з ним іншу дитину, так і
з точки зору його власних комунікативних здібностей. Популярний серед ровесників
дошкільник – це дитина, з якою діти інтенсивно взаємодіють: вони до нього звертаються
частіше, ніж до інших дітей; на його пропозиції завжди відгукуються; взаємодія з популярною
дитиною супроводжується яскравими, позитивними емоціями. Дошкільнята досить добре
знають популярну дитину; вони точно ідентифікують її з зображенням на фотографії, подають
відомості з життя цієї дитини, розповідають про її уміння і здібності. Популярну дитину
дошкільнята оцінюють переважно позитивно: вважають її здатної до хороших вчинок і
нездатної до поганий. Портрет популярного дошкільника характеризують і такі особливості: він
ініціативний у взаємодії з однолітками; чутливий до взаємодій однолітків; його відповіді
висловлюють доброзичливість, увагу, визнання і спів хвилювання однолітку. Чуйність
популярної дитини адекватна змісту прагнень дошкільнят до контактів з однолітками.
Узагальнюючи, автор виділяє і комунікативні здібності дошкільнят, які забезпечують їм
високий статус, лідерство серед однолітків. Це здатність бути уважним і доброзичливим до
однолітків; відкритим до ділової співпраці з однолітками в їх предметно-практичному і ігровій
взаємодії; визнавати рівність однолітка, співпереживати йому і розуміти його.
Вплив комунікативних здібностей на статус дитини було доведено Р. К. Терещук [5] при
корекції положення непопулярних молодших школярів в структурі взаємин у класі. Результати
констатуючих, формуючих і контрольних дослідів дозволили прийти до важливих висновків
щодо статусу учня в класному колективі. А саме, комунікативні здібності дітей молодшого
шкільного віку забезпечують їм уміння задовольняти потреби однолітків в спілкуванні.
Молодші школярі позитивно ставляться до здібних до спілкування однолітків, і це ставлення
обумовлює їх високий статус в системі міжособистісних відносин. Відсутність у учнів
молодших класів комунікативних здібностей негативно впливає на їхнє становище серед
однолітків. Рівень розвитку комунікативних здібностей у молодших школярів корелює з рівнем
розвитку у них рефлексії, як основного психологічного новоутворення даного віку. Розвиток у
непопулярних молодших школярів рефлексії сприяє формуванню у них соціальної чутливості
як основи комунікативних здібностей, тобто умінь задовольняти адекватно комунікативні
потреби ровесників в уваги, доброзичливості, поваги, співпереживанні і взаєморозуміння.
Виходячи з вищевикладеного, для досягнення поставленої мети – формування
лідерських якостей у дітей дошкільного віку – нами було заплановано проведення дослідження,
яке складалося з трьох етапів: констатуючий, формуючий та контрольний експерименти. В
даної статті представлені лише результати констатуючого експерименту. Його завдання
полягало в виявленні в групі дошкільників дітей, яки займають низький статус, тобто мають
низький рівень розвитку лідерських якостей. Констатуючий експеримент передбачав
використання методичного комплексу, який мав низьку етапів та психологічних прийомів
дослідження.
Перший етап. Вибір і взаємодія дітей в реальних ситуаціях. На даному етапі
досліджувані здійснювали реальний вибір партнера. Для реалізації дошкільниками вибору
однолітків створювались умови для спільної гри, чергування у куточку природи, прогулянки на
майданчику дитячого садка, чергування під час сервіровки столів до обіду. Наприклад:
вихователь викликав дитину і пропонував їй: «Марійка на м’яч та йди пограй. Але спочатку
вибери когось собі з дітей з ким ти більше всього хочеш гратися». Або: «Сашко, в нашої групі у
ігровому куточку є настільні розвивальні ігри які можна взяти і погратися, але спочатку вибери
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когось з дітей з ким ти найбільше хочеш гратися. Сядьте за стіл беріть ігри які вам подобаються
та починайте грати в них». Так кожна дитина дошкільної групи вибирав собі партнера реально і
ці вибори фіксувалися.
Слід відмітити, що різниця у особливості вибору в реальної ситуації є те, що слід за
вибором розверталися реальні взаємовідношення дітей, за якими велось спостереження. Для
реєстрації та обробки даних на кожну дитину складався протокол-анкета, де фіксувалися
результати реальних виборів дітей. Далі в обробці результатів реальних виборів виявлялось
положення кожної дитини у дошкільній групі одноліток. Статус визначався через розрахунок
кількості одержаних кожної дитиною виборів. Експериментальний матеріал, що характеризує
систему особистісних відносин дитини, одержаний за допомогою методики, можна умовно
розділити на дві великі групи змінних: 1) змінні, що характеризують конкретно-особистісні
відносини дитини з іншими дітьми (наприклад, ставлення до однієї чи іншої дитини); 2) змінні,
що характеризують особливості самої дитини (наприклад, прагнення до домінування, лідерства
в дошкільної групі дітей).
Взаємодія дитини з однолітками в організованих та описаних ситуаціях в звичайних
умовах життя дитячого садка аналізувалися по схемі: зміст звернення дошкільників до лідерів
та до інших однолітків, їх загальний рахунок; характер відповідей лідерів та інших дітей на
звернення до них: загальну кількість, характер відповідей дітей з лідерськими якостями та
інших дітей (емоційний окрас, увага, доброзичливість, взаєморозуміння). Аналіз взаємодії
дошкільників в такій послідовності дозволив характеризувати, з одного боку, інтенсивність
спілкування дітей з лідерами, чуткість дошкільників до ініціативи лідера, а з іншого боку,
інтенсивність спілкування самих лідерів їх чуткість до ініціативи інших дітей. Ця схема аналізу
взаємодії дозволило звернути увагу на змістовну сторону спілкування а також роздивитись
особливості проявів лідерів та дітей з низьким статусом в групі. Під час обробки отриманих
експериментальних даних особливу увагу приділялося черговим аспектам спілкування дітей:
увага (уважно слухає, дивиться в очі, не ігнорує, відповідає на спілкування); доброзичливість
(легко погоджується, хвалить його за успіхи, за прояву особистих якостей); повага (з цікавістю
слухає поступається, доказує з доведенням аргументів); взаєморозуміння (радується збігу
думки, скаржиться коли вони розбігаються).
Другий етап. Спостереження за дітлахами дошкільної групи в звичайних умовах їх
життя в дошкільному закладі. Цей етап дозволив не тільки виявити дітей – лідерів, які
користуються авторитетом у однолітків, але й чітко визначити особливості їх взаємодії та
спілкування з однолітками, їх особистісні якості. Такий методичний підхід дозволив отримати
результати реальної дійсності про однолітків та статусу кожної дитини в групі. Спостереження
велось і фіксувалось в протоколі, який включав 9 якісних показників поведінці і спілкування
дитини, а саме: грає на одинці; сидить осторонь і спостерігає за іншими дітьми; спроби
встановити контакти з іншими дітьми є невдалими; грає тільки з однією і тією ж дитиною; не
відходить від педагога, уникає інших дітей; вступає в конфлікт з іншими дітьми; ображає інших
дітей; скаржиться на інших дітей дорослим; навмисно заважає іншим дітям: руйнує дитячі
будівлі, ховає предмети для гри. В протокол спостереження фіксувалися і кількісні показники:
звичайно так і буде; часто; іноді; рідко.
На третьому етапі проводилася індивідуальна бесіда. Через деякий час після здійснення
досліджуваними вибору партнерів в реальних ситуаціях з кожною дитиною в невимушеній
обстановці проводилася бесіда. Її говорили: «Коли я тобі запропонувала пограти в настільні
ігри, ти вибрав собі в партнери ... (називається ім’я обраного однолітка). А чому ти вибрав саме
його?». За необхідністю експериментатор задавав уточнюючі питання: «А який він, чому ти
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саме з ним дружиш?». Відповіді дошкільнят фіксувалися, і на їх основі психологічний портрет
дітей-лідерів доповнювався якостями, зазначеними однолітками. Експериментальна робота
здійснювалась на базі КЗДНЗ №3 «Дзвіночок» м. Білгород-Дністровський.
Аналіз отриманих в констатуючому експерименті результатів дозволив чітко зазначити
статус кожної дитини в групі однолітків. Виявлене положення досліджуваних в дошкільної
групі відображено в Таблиці 1.
Таблиця 1.
Статус досліджуваних за результатами вивчення міжособистісних відносин
Ім’я
досліджуваного
Алла С.
Полина Я.
Лиза В.
Вадик К.
Настя В.
Артем М.
Лера К.
Арсений Г.
Дарина Ф.
Марик Т.
Софія К.
Таня Б.
Соня Щ.
Дарина Ч.
Эва Т.
Ярослава З.

Кількість
отриманих
виборів

Кількість
взаємних виборів
5
3
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ранг

1
2
3
4
5
6
6
6
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

Соціометричний
статус досліджуваного
лідер
популярний
бажаний
бажаний
прийнятий
прийнятий
прийнятий
прийнятий
ізольований
ізольований
ізольований
ізольований
ізольований
ізольований
ізольований
ізольований

Відображені в таблиці результати свідчать про те, що в виборці дошкільників одна
дитина (Алла С.) отримала 5 виборів і займає статус лідера. Друга дитина – Полина Я. –
отримала від своїх однолітків 3 виборів; Лиза В. Та Вадик К. отримали по 2 виборів; чотири
досліджуваних (Настя В., Артем М., Лера К., Арсений Г.) були вибрані лише по одному разу.
Всі вони отримали відповідні статуси. Слід зазначити, що згідно констатуючих результатів в
даної дошкільної групі 8 дітей (Дарина Ф., Марик Т., Софія К., Таня Б., Соня Щ., Дарина Ч.,
Эва Т., Ярослава З.) не отримали ні одного вибору і мають статус ізольованих. При обробці
експериментальних даних для нас дуже важливо було зазначити взаємність виборів. Як видно з
Таблиці 1 таких виборів виявилось лише у двох досліджуваних: у Лізи В., яка була вибрана
двічі, і у Насті В., яка має лише 1 вибір. Про те, Алла С., яка була вибрана 5 раз, не має
взаємних виборів. Теж саме спостерігається і у других дітей. Так, Полина Я. із 3 виборів не має
ні одного взаємного; у Вадика К. з двох виборів також ні одного взаємного. Використаний нами
методичний комплекс дозволив виокремити основні характеристики популярних і ізольованих
дошкільників. Останні важко адаптуються до нових ситуаціях, не проявляють ініціативи в грі і
в спілкуванні з однолітками, не впевнені в собі, не пропонують щось нове в іграх з іншими
дітьми.
Узагальнюючи, можна підкреслити, що одна з причин низького статусу ізольованих
дошкільників є відсутність у них навичок спілкування з ровесниками та комунікативних
здібностей, а вони становлять центральний елемент лідерських якостей і соціальної
компетентності в загалі.
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КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ АДАПТАЦІЇ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО УМОВ ОСВІТНЬО-РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
Катерина Макеєва
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н. Лунгу Л.В.
Перш ніж приступити до дослідження даного питання, нам необхідно визначитися з тим,
що ж все-таки означає термін «адаптація». Термін «адаптація» широко використовувався в
«біологічних науках для опису феномена і механізмів пристосувальної поведінки індивідів в
тваринному світі, еволюції різних форм життя» [1].
Якщо розглядати адаптацію з точки зору біології, тобто пристосування живих організмів
до умов існування, то можна побачити, що даний процес складається з безлічі адаптацій самого
різного масштабу.
Всі прояви процесу адаптації виникають під час еволюції, природного добору, спадкових
мутацій, тощо.
Таким чином, можемо зробити висновок, що адаптація – результат пристосування, а
також процес який виникає після перебудови функцій організмів і їх органів до умов того
середовища проживання, яке їх оточує, або в якій вони змушені перебувати.
Якщо розглядати процес адаптації з філософської точки зору, то можна зробити
висновок, що адаптація це пристосування, тобто зміна організму під впливом факторів
зовнішнього середовища і результат такої зміни.
Пристосування як процес є безпосереднім, якщо воно відбувається під впливом самих
умов існування. Те, що пристосовується під умови існування – «зберігається», а те, що не може
пристосуватися знищується шляхом відбору. Пристосування має функціональний характер,
якщо зміна життєдіяльності сприяє зміні форм існування. Пристосування бувають трьох видів.
Розглянемо ці форми пристосування більш докладно:
1) активне пристосування – має місце завдяки діяльності організму, а також, якщо
середовище змінюється під впливом суб’єкта з метою його пристосування;
2) взаємне пристосування – якщо два різних організмау, з метою пристосування, або
органи пристосовуються один до одного;
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3) пасивне пристосування – якщо в організмі, з метою пристосування, відбуваються
зміни без його участі.
Здатність живих істот пристосовуватися до різних умов зовсім різна, а може і взагалі
бути відсутньою. Перевага людини над іншими істотами якраз полягає в тому, що у нього є
така здатність пристосовуватися.
У «соціології» термін пристосування – це здатність і прагнення людини «приймати
участь» в тому, що роблять інші, і наслідувати їх жестам, рухам, манерам поведінки [3].
З точки зору психології термін «пристосування» [2] означає «пристосування будови і
функцій організму, його органів і клітин до умов середовища. Процеси адаптації спрямовані на
збереження гомеостазу. Поняття адаптація широко застосовується в якості теоретичного
поняття в тих психологічних концепціях, які, подібно до гештальтпсихології і теорії
інтелектуального розвитку швейцарського психолога Ж. Піаже, трактують взаємовідносини
індивіда і його оточення як процеси гомеостатичного урівноваження» [1].
Зрушення, які супроводжують адаптацію, зачіпають всі рівні організму.
У педагогіці виділяють психічну і соціальну психологію.
Адаптація психічна – явище, яке виражається в перебудові динамічного стереотипу
особистості відповідно до нових вимог оточуючих умов.
Адаптація соціальна проявляється в:
а) людина пристосовується до навколишнього світу, за допомогою різних соціальних
засобів, які характерні тим, що при усвідомленні людиною всіх змін по відношенню до
оточуючих, формують такі способи поведінки, які гармонізують взаємини з оточуючими [3].
б) взаємовідносини особистості і групи зводяться до оптимальної форми, при цьому
зближуються мета їх діяльності, засвоєні людиною норми і традиції групи або оточення,
ціннісні орієнтації, входження в рольову структуру [1].
в) результат і процес освоєння дитиною соціальних ролей, які є для неї новими, і таких
позицій, які для дитини є значимими, наприклад ії вчителя, ії батьків, ії однолітків і ін. [5].
Як основний наслідок адаптації можна вважати адаптованість, тобто взаємодія його
соціального статусу з задоволеністю, або незадоволеністю собою або своїми умовами
існування. У такому випадку людина може бути гармонійною, і адаптованою або
дисгармонійною і дазадаптованою [4].
Адаптованості дитини може сприяти адаптація до моделі школи і адаптованість
освітнього середовища.
Модель багатопрофільної і різнорівневої масової загальноосвітньої школи є новою
адаптивною моделлю школи, яка має набір різнорідних класів і освітніх послуг, відкритої для
дітей різних здібностей і можливостей, виключаючи їх індивідуальні психологічні особливості
здоров'я, схильності, матеріальну забезпеченість сім’ї [2].
Одна з можливостей освітнього середовища – встановлення відповідності між тими
освітніми послугами які пропонуються, і запитами освітнього характеру сім’ї, а також окремих
громадян і сім’ї, які створюють і будуть підтримувати умови для продуктивної роботи
педагогічних кадрів, обслуговуючого і управлінського персоналу [5].
Пристосованість освітнього середовища для будь-якого учня і дорослого у всіх освітніх
установах проявляється у дружньому і відкритому характері соціального і інформаційного
середовища; в цілісності морально-духовного, фізичного і інтелектуального розвитку,
професійного та громадянського становлення; в узгоджених з різноманітними освітніми
програмами педагогічними технологіями, які враховують індивідуальні особливості та інтереси
учня [3].
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Визначення поняття «адаптація» являє собою складну методологічну і філософську
проблему.
Можна навести три групи, в яких можна об'єднати поняття «адаптація»:
а) Визначення тавтологічного характеру, в якому поняття адаптації інтерпретується як
дослівний і буквальний переклад з латинської, а саме пристосування організмів до середовища,
тобто: «адаптація – процес і результат пристосування будови і функцій організму до умов
середовища» [5];
б) визначення, які підкреслюють багатоаспектний, багатозначний зміст самого явища
адаптації, але перш за все як процесу адаптацію, і як саме явище адаптації;
в) визначення адаптації через виділення ключового моменту функціонально-структурної
організації особистості. У цих ключових аспектах і проявляється особливість виділятися на
певних рівнях, наприклад, морфологічному, фізіологічному, біохімічному і поведінковому [3];
До найскладніших і різнорідних аспектів явища адаптації належить людська діяльність,
яка є багатогранною, а саме психофізіологічних, когнітивних, поведінкових і суб’єктособистісних компонентів адаптаційного процесу.
З цього випливає висновок, що адаптація – явище і результат внутрішніх трансформацій,
зовнішнього пристосування активної форми і особистісна зміна індивіда по відношенню до
нових умов існування [2].
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7. Крупник Г.А. Особливості психологічного супроводу адаптації першокласників до навчального
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ЕЛЕМЕНТИ ПІЗНАННЯ РИТОРИКИ:
ІСТОРИКО ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ДЖОНА ЛОККА
Олександр Манчук
студент ІІ курсу факультету управління,
адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Глущук С.В.
Загальновідомо, що риторика наука дає відповідь на сутність та технологію навчання
ораторському мистецтву і красномовству. Аналіз довідкових джерел засвідчує про те, що
ключовими явищами, якими піклується риторика, як наукова галузь, є «оратор» і «ораторське
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мистецтво». Так, оратор перекладається як «просити», а ораторське мистецтво репрезентує
дисципліна, яка вивчає передачу і сприйняття мови і формує розуміння людиною правильної
побудови мови і тексту, який би «притягнув» аудиторію і «не відпускати» її увагу. Таким
чином, особливості усної мови в публічних виступах зводять воєдино риторику і поетику,
покликані до переконання слухача виразними засобами мови і рухів тіла. Вчені
(М. Максимович, М. Погодін та ін.) здебільшого єдині у визнанні, що саме навчання –
спеціально організована діяльність особистості – найбільш результативно сприяє опанування
ораторському мистецтву виробляє логічні, психологічні, лінгвістичні вміння особистості. Їх
сукупність, як особистості відомо, найбільш відчутно впливає на розвиток риторичних
навичок, тобто прищеплюють здатність і готовність спілкуватися найбільш ефективно.
Натомість, протягом історичного становлення риторика (як науки, вважається дослідниками,
що все залежить від відмінностей того, яка мова є якісною, а яка – ні. Відтак склалися два
напрямки, які нині дослідники (Дейл Карнегі, Хаїм Перельман, Генрі Джонстоун, Кеннет Берк,
Маршалл Маклуен та І. В. Річардс) визнають пріоритетним.
Деталізуємо кожний з них. Перший напрямок започаткований доробком
давньогрецького мислителя і філософа Аристотеля (йдеться насамперед, що праці «Риторика»,
або «Про мистецтво риторики»). Вивчення праць філософів, які досліджують філософський
доробок саме Аристотеля (Г. Васянович, В. Михайличенко та ін.), дозволяє окреслити ті
абриси, які безпосередньо або опосередковано торкається проблемного поля ораторської
майстерності особистості. Так, Аристотель пов’язував риторику і логіку воєдино і вважав ту
мову хорошою, яка була «переконливою і ефективною». Причому ефективність філософ зводив
до здатності «завоювання» згоди, симпатії і співчуття слухачів, відтак ефективна мова повинна
змусити слухачів діяти. Цікавим є те, що, (Г. Яхимович, С. Єфремов, М. Міхновський та ін.)
Аристотель риториці відводив роль предмета, який здатний підібрати можливі методи
переконання щодо «окремо взятого об’єкта».
Основоположником другого напрямку в риториці визнано відомого афінського ритора
Ісократа. Як і його прихильники, він вважав, що хорошою вважається та мова, яка «прикрашена
пишними слово оборотами» і базується з урахуванням вимог мовної естетики. На думку цього
філософа, переконливість мови не є головною складовою і не може вважатися єдиним
критерієм оцінки ораторського мистецтва особистості. Отже, науковці небезпідставно перший
напрямок (від Аристотенля) називають «логічним», а другий (від Ісократа) – «літературним». І
філософи, і психологи, і педагоги, і філологи, єдині у розумінні, що взаємодія людей в будьякій галузі суспільного життя немислиме без мовного спілкування. Успішна діяльність вчителя
також уможливлюється лише в умовах ефективної (що досягає поставленої мети) і гармонійної
(відповідної загальними правилами культури мови і культури мовної поведінки) мовної
комунікації. Вчені стверджують, що особливу значущість при цьому набувають навичок
професійної педагогічної комунікації – процесу мовленнєвої взаємодії педагогів або педагогів і
учнів. Можна сказати, що лише в спілкуванні реалізуються зміст (досвід, знання) і форма
(способи, методи) професійної педагогічної діяльності (В. А. Кан-Калік, В. А. Семиченко та
ін.). Якщо розуміти вагу досконалого мовного спілкування саме педагога, то слід узяти до
уваги, що в ракурсі сучасного наукового знання виокремлено «педагогічну риторику». Йдеться
про галузь знань щодо закономірності створення та умов ефективності професійної публічної
промови педагога. При цьому під «професійної риторикою» здебільшого розуміють мову, якою
користуються в сфері професійного спілкування (наприклад мова політика, юриста, священика і
ін.). Публічної називають науковці таку мову, що звернена до численної аудиторії. Дійсно,
виступаючи публічно, людина виявляє себе як особистість і, одночасно, впливає на інших.
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Дослідники окреслюють різновид публічної промови ( академічна, дипломатична, судова і т.д.),
а також відповідні жанри публічних промов (доповідь, лекція, критичний виступ, виступ
заявника, агітаційний виступ і ін.). До того ж фахівці публічний монолог називають також
ораторської промовою.
Таким чином, предметом педагогічної риторики є мова, створювана педагогом з метою
вирішення конкретики професійних завдань: навчання, виховання, розвитку вихованця.
Зазначене актуалізує суто психологічну площину «риторичної культури» освітян. А тому
нині по-новому слід оцінити доробок педагогів-класиків. У цьому зв’язку загострюється
необхідність більш прискіпливо звернутися до наопрацювань одного із найяскравішим
педагогів та філософів ХVII ст. − англійського філософа Джона Локка. Він розробив свою
методологію та свою світоглядну основу щодо освітніх стратегій. Джон Локк (1632-1704 рр.) –
це просвітитель, державний діяч, один з основоположників емпірико-сенсуалістичної теорії
пізнання. Тривалий час викладав грецьку мову, риторику, етику в Оксфордському університеті,
працював домашнім учителем і вихователем; був політиком. Як відомо, життєдіяльності Дж.
Локка прийшлася на період англійської буржуазної революції, результатом якої стало
встановлення конституційної монархії. У світогляді вченого чітко простежується філософська
дуалістична позиція: з одного боку – стихійний матеріалізм та сенсуалізм, з іншого –
обстоювання позиції про те, що ми знайомимося не з самими предметами, а з уявленнями про
них у нашому розумі (ідеалізм).
Аналіз найбільш визнаних науковою спільнотою праць «Досвід про людський
розум»(1690), «Думки про виховання» (1693) створюється можливість зробити такі
узагальнення: згідно переконань Дж. Локк, ані ідеї Бога, моральності, «не народжується до
набуття життєвого досвіду дитина нагадує «чисту дошку»; своєрідно формується «зовнішній» і
«внутрішній» досвід; самоцінність внутрішнього досвіду особистості пов’язана із тим, що
саме він складає зміст і визначає результативність розумового розвитку людини.
Привертає увагу ідея про виключну роль психологічних знань у процесі набуття
особистістю ораторського мистецтва. В цьому сенсі слід сучасним практикам по-новому
оцінити доробок Дж. Локка щодо методу самоспостереження або інтроспекції, важливість саме
виховання і обставин життя як визначальних чинників процесу розвитку особистості в цілому.
Цікавим є те, що подібні філософсько-педагогічні міркування врешті-решт і сформували так
звану «теорію природного права», де ключовим положенням виступає те, що будь-яке
пересічна людина має природне право бути свободою, мати власність; доводиться позиція
відносно соціальної і майнової нерівності людей – ці речі вважають природним явищем у
суспільстві. Педагогічна потужність ідей Дж. Локка не обмежується твердженням, з одного
боку, про те, що людина готова від народження
Ці ідеї стали ґрунтом для розвитку педагогічної психології, зокрема методу
самоспостереження або інтроспекції. Також це свідчить про тверде переконання Дж. Локка у
тому, що від виховання і обставин життя залежить увесь процес розвитку людини.
Подібні філософсько-педагогічні міркування вченого зумовили формування так званої
теорії природного права, згідно з якою природним правом кожної людини є свобода, власність,
а майнова й соціальна нерівність у суспільстві – природне явище.
Був одним з основоположників емпірико-сенсуалістичної теорії пізнання. Локк вважав,
що у людини немає вроджених ідей. Вона народжується «чистою дошкою» і готова сприймати
навколишній світ за допомогою своїх відчуттів через внутрішній досвід – рефлексії. А з іншого
– вирішального значення має виховання, Так, за Дж. Локка, «Дев’ять десятих людей робляться
такими, якими вони є, тільки завдяки вихованню». Найважливіші завдання виховання:
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вироблення характеру, розвиток волі, моральне дисциплінування. Мета виховання – виховання
джентльмена, який вміє вести свої справи виразно й передбачливо, ділової людини, витонченої
у спілкуванні. Кінцеву мету виховання Локк представляв у забезпеченні здорового духу в
здоровому тілі («ось коротке, але повний опис щасливого стану в цьому світі»). Аналіз праць
дослідників історико-педагогічної спадщини Дж. Локка дає підстави зауважити, що саме тим
розроблено систему виховання джентльмена, побудовану на прагматизмі й раціоналізмі.
Головна особливість системи утилітаризм в тому, що кожен навчальний предмет повинен
«готувати людину до життя». Отож, взаємозв’язок складовихвиховання джентльмена
представлено у такий спосіб:
 Фізичне виховання: сприяє розвитку здорового тіла, вироблення мужності та
наполегливості; йдеться про зміцнення здоров’я, свіже повітря, проста їжа, загартовування,
суворий режим, вправи, ігри.
 Розумове виховання повинно підпорядковуватися розвитку характеру, формування
освіченої ділової людини.
 Релігійне виховання необхідно спрямовувати не на привчання дітей до обрядів, а на
формування любові і пошани до Бога, як вищому суті.
 Моральне виховання – виховати здатність відмовляти собі в задоволеннях, йти
наперекір своїм уподобань і неухильно дотримуватися порад розуму. Вироблення витончених
манер, навичок галантного поведінки.
 Трудове виховання полягає в оволодінні ремеслом (столярним, токарним). Праця
запобігає можливості шкідливого неробства.
Головними виховними засобами педагог вважав приклад і середовище (при цьому –
«стійкі позитивні звички виховуються ласкавими словами та лагідними навіюваннями; фізичні
покарання застосовуються тільки у виняткових випадках зухвалої й систематичної непокори;
розвиток волі відбувається через уміння переносити труднощі, чому сприяють фізичні вправи й
загартовування» та ін.).
Отже визнаних аспектів за Локком повинен навчитися деяким основам торгівлі. До
зазначеного додамо, що по-перше, те, що Локк сприймає фізичну працю, як доповнення до
розумової діяльності. Він вважав, що хлопчики навіть з бідних сімей повинні відвідувати школу
де їм би викладалась релігія, мораль, і ручна праця. А, по-друге освіта для дівчаток не
розглядалися Локком, як можлива в принципі.
Таким чином, історико-педагогічні здобутки Дж. Локка доцільно нині по новому оцінити
у зв’язку із новопосталими розширення завданнями наукових уявлень про риторику.
1. Афанасенко В. Філософія: Підруч. для вищої школи: 3.вид., перероб. та доп. / В. Афанасенко –
Харків : Прапор, 2004. – 735 с.
2. Бичко І. Філософія: Підручник для студ. вищих закладів освіти. / І. Бичко. – К. :Либідь, 2002. –
408 с.
3. Білодід Ю. Філософія : Український світоглядний акцент: Навчальний посібник / Ю. Білодід,. –
К.: Кондор, 2006. – 355 с.
4. Локк Дж. «Думки про виховання» Дж. Локк // Хрестоматія по історії закордонної педагогіки –
М., 1981. – С. 163-195.
5. Зайченко Г. А. Локк. Нарис творчості / Г. А. Зайченко. – М., 1973. – 300 с.
6. Нарский И. С. Філософія Д. Локка / И. С. Нарский.– М., 1960. – 128 с.
7. Шабаева М. Ф. Педагогічна теорія Д. Локка / М. Ф. Шабаева. – М. : Політиздат. – С. 114-117.
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА З СІМ’ЯМИ,
ЯКІ ОПИНИЛИСЯ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ
Ольга Марінова
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Фурдуй С.Б.
Феномен складних життєвих обставин у сучасному суспільстві під впливом поглиблення
соціальних суперечностей усе частіше постає предметом науково-теоретичної рефлексії та
емпіричних досліджень. Увага сучасних науковців привернена до його причин, індикаторів і
методів діагностування, практичні соціальні працівники, педагоги й психологи націлені, у тому
числі, на розробку ефективних механізмів запобігання стану складних життєвих обставин та
пом’якшення й подолання його негативних наслідків. Особливої актуальності проблема набуває
у зв’язку з впливом життєвих криз різної етіології на батьківську сферу як складний комплекс
уявлень і психологічних настанов, які відображають міру здатності батьків до сприйняття
дитини як самодостатньої цінності, формують відповідну модель поведінки, основану або на
безумовному її прийнятті, або ж на схильності бачити в дитині проекцію особистих життєвих
негараздів [4].
Вивченню феномена складних життєвих обставин, сімейних проблем і дисфункцій і
технологій соціальної, психолого-педагогічної та психокорекційної роботи із сім’ями у
складних життєвих обставинах присвячено роботи І. Трубавіної, О. Безпалько, І. Звєрєвої,
А. Капської, С. Харченко, Л. Харченко, Н. Заверико, М. Залати, Г. Постолюк, В. Оржеховської,
Р. Овчарової, Н. Лавриненко, В. Торохтія, В. Целуйко та інших. Дуже поширеним у
вітчизняному науковому дискурсі є педагогічний підхід до аналізу сутності явища складних
життєвих обставин, його детермінант і ознак. Відповідно до нього, сім’єю у складних життєвих
обставин вважається сім’я, яка втратила свої виховні можливості через виникнення таких умов,
що порушують нормальну життєдіяльність одного або кількох членів сім’ї, наслідки яких вони
не можуть подолати самостійно [4]. А. Іванова [3], наводячи класифікацію проблемних сімей,
апелює саме до педагогічних ознак соціального неблагополуччя – безвідповідальне ставлення
до виховання дітей, низька педагогічна культура, педагогічна занедбаність унаслідок
розлучення, зайнятості батьків, розладів у сім’ї.
Важливим є підкреслення нетотожності понять: «складні життєві обставини», «сімейне
неблагополуччя», «асоціальний спосіб життя». Вочевидь, саме поняття «складні життєві
обставини» гіпотетично охоплює найбільший спектр можливих несприятливих впливів на
життєву ситуацію людини або сім’ї за фактичної наявності певної домінанти або ж одночасно
кількох. Сім’я, у т. ч. неповна, де мати самостійно виховує дітей, належачи до категорії сім’ї у
складних життєвих обставинах за одним чи кількома індикаторами, не обов’язково
відрізнятиметься ознаками неблагополуччя або асоціальності.
Найбільш близькими за змістом можна вважати поняття «сім’я у складних життєвих
обставин» й «сім’я, що знаходиться в стані кризи». Не можна не погодитися з тим, що складні
життєві обставини, що не мають глибинного підґрунтя у вигляді хронічного стресового стану,
трапляються досить рідко, тобто зовнішні неприємності, якими б складними та несподіваними
вони не були, завжди знаходять підготовлений ґрунт.
Якщо мати вимушена виховувати дітей самотужки, це може бути і єдиним чинником
життєвих ускладнень, але зазвичай є наслідком тих передумов неблагополуччя, які вже було
сформовано попереднім негативним життєвим досвідом (несприятлива психологічна атмосфера
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в батьківській родині або виховання в інтернаті, злидні й відсутність підтримки з боку
найближчого соціального оточення за умови низького соціального статусу та педагогічного
потенціалу тощо). М. Галагузова [2, с. 76]. зазначає, що сім’ї у складних життєвих обставинах
мають низький соціальний статус у якій-небудь зі сфер життєдіяльності чи в кількох водночас,
вони не справляються з покладеними на них функціями, їх адаптивні здібності суттєво знижені
Психологічний профіль членів таких сімей включає такі риси: низька самооцінка, ригідне
слідування стереотипним зразкам поведінки, у тому числі неефективним і таким, що
обмежують життєві можливості, переплутаність і неясність комунікації, наповненість
соціальних зв’язків острахом і почуттям загрози. Загалом же, незалежно від конкретних
передумов потрапляння до складних життєвих обставин, принциповим з погляду прийняття
рішення про надання відповідної соціальної та психологічної підтримки жінкам цієї категорії є
їхня неспроможність самостійно впоратися із життєвими труднощами.
Потенціал подолання кризових обставин суттєво відрізняється залежно від категорії, до
якої належить така сім’я. Фахівці, узагальнюючи досвід практичної соціальної роботи з сім’ями
у складних життєвих обставин в умовах ЦСССДМ, виділяють дві їх категорії. Усвідомлення
кризового стану збільшується зі зростанням рівня особистісної зрілості, зі здатністю до
рефлексування. Важливою є готовність розвивати означені здібності, основа яких закладається
через індивідуальний досвід попереднього розв’язання складних життєвих колізій.
Стратегії ж утечі від проблем варіюються достатньо широко – від простого їх заперечення
(що, безумовно, в окремих ситуаціях може виявитися плідним, хоча в інших і не буде
оптимальним) до використання штучних засобів звуження розмірковувань над ними (алкоголь,
наркотики), навіть соматичних захворювань. Безумовно, обставини складних життєвих
обставин збільшують імовірність застосування руйнівних форм самодопомоги, що негативно
позначається не тільки на особистості жінки, а й на тій моделі для наслідування, якою вона є
для власних дітей. Виникає ризик запозичення спотворених способів конструювання життєвого
сценарію, у яких дуже мало місця конструктивним реакціям на життєві ускладнення
Пріоритетними напрямками роботи Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є:
- надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних
життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
- Соціальний супровід таких сімей та надання їм послуг за карткою обліку роботи з
сім’ями особами.
Центрами проводиться певна робота, направлена на реалізацію основних завдань,
покладених на центр згідно з Положенням: проведення початкової оцінки потреб дітей та їх
сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах з метою підвищення ролі батьківства,
вирішення проблем цих сімей, проведення запланованих інформаційно-просвітницьких,
роз’яснювальних та профілактичних заходів у сімейному середовищі з питань популяризації
здорового способу життя; створення та підготовка до сімейного життя, налагодження стосунків
у громаді.
Центри беруть під соціальний супровід так сім’ї, надають в рамках супроводу їм наступні
послуги: консультування, посередництво, соціальна адаптація, соціально-психологічна
реабілітація, влаштування до сімейних форм виховання, кризове та екстрене втручання,
представництво інтересів, інформаційні послуги.
За сприяння Центрів як правило вирішуються питання забезпечення сімей, які опинилися
у складних життєвих обставинах – одягом, працевлаштуванням та покращенням умов
проживання дітей, за сприянням Центрів відновлюються документи, оформлюються різні
соціальні виплати передбачені законодавством України через УПСЗН.
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Регулярно на постійній основі проводяться при Центрах засідання комісій із взаємодії
суб’єктів соціальної роботи щодо здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які
перебувають у складних життєвих обставинах. Рішеннями комісій ставляться на соціальний
супровід сім’ї, як опинилися в складних життєвих обставинах і в подальшому за кожною сім’єю
закріплюється фахівець із соціальної роботи. Центрами надається допомога в оформленні
свідоцтв про народження дитини, у відновленні паспортів, в оформленні соціальної допомоги,
надається гуманітарна та грошова допомога. Усі Центри ведуть облік (банк даних) сімей, в
яких виявлено факти складних життєвих обставин. Спеціалісти Центрів завжди продовжують
співпрацювати із суб’єктами соціальної роботи щодо виведення сімей з кризових ситуацій.
Раннє виявлення таких сімей дозволяє оперативно реагувати та надавати допомогу цим
сім’ям, мінімізувати таке негативне явище, як «соціальне сирітство» в містах, областях, країні.
Невід’ємною складовою цих послуг є навчання батьків батьківським навичкам за
тренінговим курсом «Батьківство в радість».
Тренінг передбачає проведення занять за 12 модулями. Зусилля Програми, в першу чергу,
спрямовані на захист дитини від жорстокого поводження та недбалого ставлення батьків,
підвищення батьківського потенціалу та недопущення вилучення дітей з цих сімей.
З кожним роком спостерігається динаміка збільшення обсягу охоплених сімей та надання
їм групових послуг.
Спеціалісти Центрів забезпечують проведення інформаційно-просвітницьких заходів у
дитячому та молодіжному середовищах: співпрацюють з школами, беруть участь у батьківських
зборах, надають індивідуальні консультації учням шкіл, проводять профілактичні та
просвітницькі лекції з учнями старших класів.
З метою запобігання створенню несприятливих соціальних проблем серед сім’ї, дітей та
молоді [10].
Сьогодні соціальні служби лише надають соціальні послуги та грошову допомогу сім’ям,
які опинились у складних життєвих обставинах, та сім’ям, які перебувають у зоні ризику щодо
потрапляння в такі обставини, замість проведення роботи, спрямованої на запобігання їх
виникненню.
Завершення соціального супроводу є досить важливим етапом, оскільки неналежна увага
може спровокувати рецидив – сім’я поступово втратить напрацьовані надбання і навички і
знову опиниться у ситуації з якою самостійно не зможе впоратися. Отже, навіть у разі
потужних ресурсів соціальної та психологічної реабілітації сімей у складних життєвих
обставинах, більш реальною виглядає допомога тим сім’ям, у яких відсутні або активно
пророблюються внутрішні проблеми, які самі прагнуть, бо мають необхідні індивідуальнопсихологічні ресурси, змінювати на краще обставини свого життя. Також важливим є більш
повне інформування потенційних клієнтів щодо ресурсів і місії відповідних установ, умов
перебування в них. Це сприятиме створенню у сімей, які перебувають у складних життєвих
обставинах необхідної мотивації й забезпечить більший результат.
1. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: навчальний посібник для
студентів вищих навчальних закладів / О. В. Безпалько. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 208 с.
2. Закон України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2013 року. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/966-15
3. Капська А. Й. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей: навчальний посібник /
А. Й. Капська, І. В. П’єша. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 232 с.
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4. Про затвердження Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року:
Кабінет Міністрів України: Постанова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/341-2013-%D0%BF
5. Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016
року: Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Концепція від 31.05.2012 № 325-р. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/325-2012-%D1%80
6. Семигіна Т. В. Словник із соціальної політики / Т. В. Семигіна. – К.: Вид. дім «КиєвоМогилянська академія», 2015. – 253 с.
7. Сірий Є. В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії:
навчальний посібник / Є. В. Сірий. – К. : Атіка, 2014. – 480 с.
8. Соціальна педагогіка: навчальний посібник / за ред. А. Й. Капської. – К., 2011. – 264 с.
9. Соціальна педагогіка: підручник / за ред. проф. А. Й. Капської. – К.: Центр учбової літератури,
2012. – 488 с
10. Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями: посібник / А. Й. Капська,
Н. С. Олексюк, С. М. Калаур, З. З. Фалинська. – Тернопіль : Астон, 2010. – 304 с.

ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
НА РІЗНИХ СТУПЕНЯХ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
Валерія Масна
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Рябушко С.О.
У сучасному світі відбувається постійний розвиток соціальних наук, процес навчання
при цьому також постійно вдосконалюється і розвивається. Головним є особистісний аспект,
вміння творчо мислити і втілювати свої плани та ідеї в життя. Тому навчання іноземних мов
активно змінюється відповідно до нових вимог часу і використовуються нові або вдосконалені
старі активні методи навчання. Основними досягненнями учнів стає розширення кругозору,
підвищення рівня їх загальної культури і освіти, а також культури мислення, спілкування і
мови. Сфера навчання іноземним мовам є в цьому плані однією з найбільш прогресивних,
оскільки сам зміст дисципліни дозволяє варіювати методи, форми і підходи до викладання. Все
вищезазначене підтверджує актуальність проблеми щодо визначення підходів до навчання
англійської мови у середній загальноосвітній школі.
Метою статті є аналіз деяких підходів до навчання англійської мови та визначення
методів для кожного етапу середньої загальноосвітньої школи.
Питанням щодо вивчення підходів до навчання англійської мови у середній
загальноосвітній школі займалися такі вчені, як Т. Бакаревич, Н. Гальскова, Н. Гусевська,
Е. Кашина та ін.
Незважаючи на значну кількість методичних досліджень, проблема щодо визначення
підходів до навчання англійської мови у середній загальноосвітній школі залишається
недостатньо дослідженою.
Отже, розглянемо основні підходи до навчання англійської мови більш детально.
Перш за все, зазначимо, що в Методиці навчання іноземних мов поняття «підхід» має
певне визначення, а саме: підхід до навчання – це реалізація провідної, домінуючої ідеї
навчання на практиці у вигляді певної стратегії за допомогою того чи іншого методу навчання
[1, c. 10].
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Існує безліч різних підходів, тому ми пропонуємо стисло розглянути найосновніші [2,
c. 30]:
1. Когнітивний підхід передбачає активну участь учня в навчальному процесі.
2. Гуманістичний підхід спирається на думки, почуття і емоції учнів в процесі
навчання.
3. Комунікативний підхід ставить на меті оволодіння англійською мовою як засобом
спілкування.
4. Особистісно-орієнтований підхід враховує індивідуальні особливості учнів.
5. Інтегрований підхід формує навички і уміння в усіх чотирьох видах мовленнєвої
діяльності: аудіювання, говоріння, читання і письмо.
6. Аудитивний підхід акцентує увагу на аудіюванні.
Безумовно, всі вищезазначені методи і підходи відіграють важливу роль в процесі
навчання англійської мови. Але домінуючою є особистість викладача, оскільки саме він
вирішує, які методи і підходи вибрати для здійснення головної мети – формування в учнів
основних знань, умінь і навичок.
На нашу думку, використання інтерактивних технологій в навчанні англійської мови
один з найбільш ефективних підходів щодо формування комунікативної компетенції учнів,
розвитку навичок публічного виступу. Серед таких технологій ми можемо виділити дебати,
дискусії, круглі столи, конференції, рольові ігри.
У процесі дискусій розвиваються здібності школярів до самостійного вирішення творчих
завдань. Вони вчаться вільно висловлювати свою думку, керувати власними емоціями і
співпрацювати з іншими учнями. Відбувається колективне обговорення певного питання,
проблеми, пропозицій, ідей. Завдання вчителя – не давати учням завдання для виконання, а
спонукати їх до самостійного аналізу ситуації, засвоювати нові знання шляхом виявлення,
обговорення, закріплення їх в процесі дискусії.
Володіння англійською мовою досягається шляхом практичних тренувань у спілкуванні.
Всі ситуації обіграються в парах, потім у групах, переходячи плавно в полілоги. Важливо, щоб
школярі могли не тільки зрозуміти співрозмовника, підтримати розмову, відповісти на репліку,
але і розширити діалог до спілкування.
Перш за все, зазначимо, що інтерактивні прийоми навчання можна застосовувати на всіх
етапах середньої загальноосвітньої школи. Далі наведемо приклади певних інтерактивних
підходів щодо навчання англійської мови, які можуть використовувати вчителі на початковому,
середньому та старшому ступенях навчання.
Так, на першому етапі навчання (1-4 класи) доцільно використовувати активний метод
інтерактивного навчання англійської мови «Дерево рішень». Зміст цього прийому полягає в
тому, що клас ділиться на 3-4 групи з однаковою кількістю учнів. Кожна група обговорює
проблемне питання та на заздалегідь підготовленому «дереві» робить записи щодо вирішення
питань. Далі групи міняються містами та дописують на дереві іншої команди свої варіанти та
ідеї.
Також, дуже часто використовують такий прийом інтерактивного навчання, як «Займи
позицію». Вчитель на дошці пише певне твердження англійською мовою, а учні повинні підійти
до конкретного плакату або зі словом «YES», або зі словом «NO», залежно від того згодні вони
з твердженням чи ні.
Розглянемо наступній ступінь навчання англійської мови – середній ступінь (5-9 класи).
На цьому ступені складність, варіативність та активне використання інтерактивних підходів
зростає. Вчитель може використовувати прийоми дискусійного характеру, наприклад,
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«Smalltalk» на початку уроку як мовленнєву розминку. Наведемо приклад можливого варіанту
діалогу між вчителем та учнями:
Teacher: Theweatherisgoodtoday, isn’tit?
Pupil 1: Yes, it’s nice day. Spring has come.
T: Do you know that English people like talking about weather. How do you think why?
P2: I think, the weather is changeable in Great Britain.
T: Yes, you’re right. There are so many proverbs and sayings about weather. Do you know
any?
P3: Yes, I know. When it rains, it pours. Rain before seven, clear by eleven. There is no bad
weather, there are bad clothes.
T: Do you know what is the weather like in London today? What is the temperature?
P: It’s rainy. The temperature is….
Отже, можна зробити висновок, що такий прийом інтерактивного навчання англійської
мови не тільки активізує лексичний мінімум учнів, розвиває їхнє діалогічне мовлення, але й
впливає на бажання пізнавати щось нове.
Слід зазначити, що завершальним у процесі оволодіння учнями англомовним мовленням
є старший ступінь (10-11 класи). На цьому етапі завданням вчителя англійської мови стає
вдосконалення рівня володіння усного і писемного мовлення. Особлива увага відводиться
усному мовленню, адже саме на старшому ступені навчання воно стає змістовним,
інформативним та відрізняється своєю структурою. На цьому етапі доцільно використовувати
такі прийоми інтерактивного навчання, як «Робота в парах», «Мозковий штурм», «Ділова гра»,
«Дискусія», «Дебати». Розглянемо один з таких прийомів, а саме «Робота в парах»:
Teacher: Just imagine. London. Close your eyes. What do you imagine?
Pupil 1: Queen, Trafalgar Square, Big Ben. London Bridge.
T: I imagine Madame Tussauds museum. Have you ever heard about this unique museum?
P 2: It is a museum that contains models of famous people made of wax.
T: Very good. Now you’ll have opportunity to read the text about Tussaud’s. Please, divide into
pairs, read the text and find the information that is new and interesting for you. Discuss the situation if
you have a one day trip to London, would you visit Madame Tussauds? If yes – why?If no – why?
Отже, учні працюють в парах, обговорюють матеріал тексту та запропоновану ситуацію,
а потім повідомляють результати своєї парної роботи.
Таким чином, проведене нами дослідження дає можливість стверджувати, що процес
навчання англійської мови на 1-3 ступенях навчання є достатньо складним, тому перспективу
подальшого вивчення зазначеної проблеми ми вбачаємо в дослідженні таких підходів й
технологій навчання, що будуть впливати на ефективне навчання англійської мови на різних
ступенях (1-3) загальноосвітньої школи.
1. Боковенко Н. Р. Поєднання різних форм роботи на уроках англійської мови / Н. Р. Боковенко //
Іноземні мови: Науково-методичний журнал. – 2003. – №2. – С. 9-11.
2. Бухаркина М. Ю. Технология разноуровневого обучения / М. Ю. Бухаркина // Иностранные
языки в школе: Научно-методический журнал. – 2003. – №3. – С. 10-12.
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Тетяна Матюшенко
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Звєкова В.К.
У науці поняття «здоровий спосіб життя» має свою історію. значення здорового способу
життя підкреслювалося в роботах давніх філософів. Платон висловлював думку про те, що
розумове і фізичне виховання дасть свої результати тоді, коли молодь буде вести помірний
спосіб життя з дотриманням правил гігієнічного характеру. Аристотель, підкреслював значення
способу життя для збереження здоров’я. він відзначав, що занадто посилене або недостатнє
заняття гімнастикою може загубити тілесну силу. Він вважає, що недостатня або надмірна їжа і
питво губить здоров’я, в той час як користування ними в міру народжує, зберігає і збільшує
здоров’я. Гегель відзначав, що здоров’я і здоровий спосіб життя є істотною умовою
користування духовними силами для виконання вищого призначення людини [7, с. 64].
Здоровий спосіб життя відноситься до фундаментальних соціальних потреб.
На сучасному етапі розвитку науки в теорії здорового способу життя склалися два
взаємозалежних підходи. Один з них – об’єктивний підхід, характеризує дане поняття з позиції
аналізу умов життєдіяльності: праці, сім’ї, побуту, освіти, культури, соціальної та економічної
ситуації, рівня і якості життя. Інший – «суб’єктивний», зсередини розглядає як люди
організують своє життя.
Здоровий спосіб життя, на думку багатьох авторів, залежить від рівня валеологічної
культури особистості. Прихильники об’єктивного підходу, визначають здоровий спосіб життя,
перш за все, як діяльність, спрямовану на зміцнення і збереження здоров’я людей. В основному
в це поняття включають типові форми і способи життєдіяльності людини, які зміцнюють і
вдосконалюють резервні можливості організму, забезпечуючи тим самим успішне виконання
своїх соціальних і профілактичних функцій незалежно від політичної, екологічної та соціальнопсихологічної ситуації.
Об’єктивний підхід розкрив соціально-психологічні механізми формування ціннісних
орієнтацій, мотивів, потреб і соціального самопочуття людини, а також сприйняття свого місця
в соціумі. Спосіб життя людей демонструє, які об’єктивні можливості, наявні в суспільстві, так
само як і можливості особистості, реалізуються в процесі життєдіяльності і в яких формах.
Іншими словами, спосіб життя характеризується взаємозв’язком особистої і цивільної сфер
життєдіяльності. А так же єдністю соціальних умов і особистісної соціально-психологічної
сфери (мислення, характер, моральний вибір, ціннісні орієнтації та ін.).
У дослідженнях доведено, що спосіб життя не можна зводити тільки до суб’єктивних
процесів індивідуальної життєдіяльності, або ж до об’єктивних: економічних, політичних,
соціальних і культурних умов людського буття. «Швидше він характеризує індивідуальний
вибір між різними варіантами поведінки або діяльності, об’єктивно заданих суспільством і
здатністю людини використовувати створений ним світ речей, а також культурна і духовна
спадщина для переконання і розвитку своєї самобутності, автономності в певних історикосоціальних умовах. На основі взаємин соціального і індивідуального, в процесі асиміляції
зовнішніх умов і подальшого внутрішнього ціннісного самовизначення особистості
відбувається перетворення «наявного соціального середовища» [5, с. 27]. Автор підкреслює, що
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в способі життя відбиваються ті процеси, завдяки яким у людей формуються конкретні
соціально-значимі властивості і особливості їх як особистостей.
У роботі Л. Чістальова спосіб життя розглядається «як тотожність і маніфестація
смислового змісту свідомого дискурсу індивіда у купі з несвідомим » [5, с. 28]. Спосіб життя –
поле жнив способу мислення і смисловий спрямованості внутрішнього дискурсу людини: все
люди роблять одні й ті ж дії і кожен, як правило, перебуває в сфері трудової, громадської,
сімейно побутової та іншої діяльності, проте, має свій неповторний образ життя.
Л. Чістальов категорію «образ життя» розглядає як процес матеріалізації внутрішніх
якостей індивідуума, де він в результаті переходить в результат (досвід), а результат незмінно
втілюється в процес жізнепрожіванія. Спосіб життя – це послідовне розгортання психічного
життя індивіда в його тілесності. Автор відзначає подвійну природу цього явища, дає йому
дуальну характеристику. З одного боку, спосіб життя має властивість типовості – тобто, в
матеріальному, зовнішньому своєму вираженні він є досить однорідним: люди одного і того ж
соціального прошарку ведуть, в більшості своїй, подібний спосіб життя. З іншого боку, спосіб
життя – унікальне явище з точки зору якості індивідуальності: скільки людей, стільки і способів
життя. Л. Чістальовв вважає, що для аналізу і оцінки способу життя в його матеріальних
проявах створено безліч критеріїв і методів. Інша думка – це працювати з нематеріальним або
духовним компонентом способу життя. Він пропонує три показника для оцінки духовної
пов’язаності з буттям: гармонійність відчуттів, ієрархію цінностей і еволюцію якостей.
гармонійність відчуттів розуміється як відчуття пов’язаності з іншими людьми з самим собою і
навколишнім світом взагалі. Сюди він відносить і констатацію людиною стану свого здоров’я –
як тілесного, так і екзистенційного плану, тобто переживання гармонійності на тілесному,
душевному та духовному рівнях.
Любов є джерелом таких високих якостей як терпимість, співчуття, безкорисливість,
вірність, альтруїзм, усвідомлення цінності людського життя, боргу і відповідальності перед
людством – всього того, що А. Адлер характеризує як високе «соціальне почуття» [2, с. 164].
Еволюція якостей розуміється як самовдосконалення особистості, зростання і якісні зміни
внутрішніх характеристик, як ціннісних, так і творчих, професійних, гуманістичних, естетичних
та ін.
Значення особистісного компонента в забезпеченні здорового способу життя
підкреслюється багатьма дослідниками. Цей компонент передбачає організацію способу життя
в залежності від особливостей людини, рівня його валеологічної культури, його життєвих
орієнтирів. За сучасними уявленнями здоровий спосіб життя є інтегральним поняттям і включає
в себе наступні категорії: рівень, якість, стиль і уклад життя.
Рівень і якість життя забезпечується соціальними, економічними, культурними,
етнічними та іншими факторами. Рівень життя – це ступінь задоволення матеріальних,
культурних і духовних потреб. В основному це економічна категорія, а якість життя –
соціологічна. Саме ці дві категорії визначають типовість образу життя. Хоча вже в 1979 р. на
засіданні конгресу Американської Академії фізичної медицини та реабілітації підкреслюється
важливість індивідуалізації поняття «якості життя».
У нашому дослідженні розроблено зміст процесу формування основ здорового способу
життя у дітей дошкільного віку: система знань про себе, будову свого тіла, про гігієну
організму, способах збереження здоров’я, русі як знаку, сигналізує про приховані почуття,
емоції, переживання (невдоволення, готовність і т. п.). Показником сформованості основ
здорового способу життя у дітей дошкільного віку є самостійна діяльність дитини, що
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спрямована на збереження здоров’я, яка нами визначається як комплекс самостійних,
усвідомлених дій, що забезпечують збереження взаємодії дитини зі світом.
Спроектована цілісна модель процесу формування основ здорового способу життя у
дітей дошкільного віку є організований простір, що включає інтеграцію таких компонентів, як:
змістовно-цільовий, що відбиває ідеал здорового і фізично розвиненої людини; ціннісноорієнтований, що включає загальнолюдські цінності; технологічний, орієнтований на
становлення рухового досвіду і способів збереження здоров’я.
У моделюючому просторі дошкільної освітньої організації за допомогою події, взаємодії,
діалогу, алгоритму забезпечується розкриття смислів соціальних і культурних кодів побудови
здорового способу життя. це простір наповнений особистісними смислами, дитина проживає
різні культурні ситуації, що дозволяють йому зрозуміти цінність здоров’я, способів його
збереження. Простір дошкільної освітньої організації наповнене соціальними і культурними
ритмами, гармонізують внутрішній і зовнішній світ дошкільника. У зв’язку з цим музичноритмічні і танцювальні рухи є провідними видами діяльності дітей дошкільного віку. феномен
музично-ритмічних і танцювальних рухів, що відноситься до невербальної знаковій системі і
пов’язаний з емоційною, чуттєвою стороною життя дитини, є унікальним і нічим не замінним.
Музика впливає не тільки на емоційний, але і на фізичний стан дитини. Танцювальна
діяльність дітей сприяє розвитку моторики, ритмічності і координації, забезпечує емоційне
благополуччя дитини. Вона розвиває уяву, формує процес сприйняття, за допомогою
включення в роботу обох півкуль мозку. Психофізична гармонізація особистості дитини, її
здоров’я і емоційне благополуччя досягаються в танці через творчу імпровізацію самої дитини.
Результатом танцювальної діяльності є не тільки поліпшення самопочуття дітей, а й
народження відчуттів самобутності, прилучення до рухової культури свого народу. Танець
сприяє збереженню цілісності чуттєвого та інтелектуального «Я» дитини, що покращує її
здоров’я, стимулює самостійну рухову активність. При розробці технології формування основ
здорового способу життя у дітей дошкільного віку ми орієнтувалися на дані визначення поняття
«Педагогічна технологія»: як сукупність методів, як науковий опис способів.
Як професійна категорія педагогічна технологія з’являється в нашій країні і за кордоном
з початку шістдесятих років двадцятого століття. У вітчизняній і зарубіжній педагогіці
відбувається еволюція поняття «педагогічної технології».
Реформа сучасної системи освіти висунула перед освітніми установами всіх рівнів нову
мету – отримання якісної освіти, тобто виховання і розвиток у дитини таких рис, які
відповідають суспільним вимогам.
Здоров’я дитини, його соціально-психологічна адаптація, повноцінний розвиток багато в
чому визначаються середовищем, в якій вона живе, тому що організм дитини дуже чутливий до
зовнішніх чинників. Для неї таким середовищем в першу чергу є установи освіти, саме там вона
проводить більшу частину свого часу. Саме там відбувається її найбільш інтенсивне зростання і
розвиток, формування звичок.
Тому від того як вирішується проблема здоров’язбережения дитини в школі, яким чином
формуються навички здорового способу життя, багато в чому буде залежати її майбутнє.
Освіта і здоров’я – фундаментальні життєві блага, якістю яких визначається не тільки
рівень життя окремої людини, а й благополуччя держави.
Розробка і реалізація заходів щодо поліпшення здоров’я дітей повинні знаходитися в
полі зору не тільки дитячих лікарів, батьків, але і педагогів. Освітні програми вказують на
результати освоєння основної освітньої програми: оволодіння відомостями, предметними і
міжпредметними поняттями, логічними діями, вміннями працювати в інформаційному
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середовищі, вирішувати завдання і проблеми, приймати і зберігати цілі. Однак дитина часто
досягає цих результатів ціною втрати власного здоров’я.
Навчання та виховання прийомам саморегуляції, раціональним способам діяльності є
одним з необхідних умов формування здорового і безпечного способу життя. Тому мета роботи
освітнього закладу щодо збереження та зміцнення здоров’я – створення єдиного
здоров’язберігаючого простору, що забезпечує розвиток особистості з урахуванням її
фізіологічних і інтелектуальних здібностей, задоволення її потреб і можливостей. Але
необхідність здоров’язбереження, що диктується освітнім стандартом, нерідко суперечить
недостатньою практичної реалізації завдання формування культури ЗСЖ у молодших школярів.
ЗСЖ – це концепція життєдіяльності людини, що спрямована на поліпшення і
збереження здоров’я. Визначити, що таке здоров’я просто тільки на перший погляд.
Існує сотні підходів до визначення цього поняття. Відповідно до одного з найбільш
популярних, здоров’я – це стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не
тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів.
ЗСЖ складається з різних складових, але базовими є: наявність корисних навичок і
відсутність шкідливих звичок, якісне харчування та сприятливе середовище проживання,
фізична активність і дотримання правил особистої гігієни. Крім того, на фізіологію людини
великий вплив має її психоемоційний стан.
Тому додатково виділяють такі аспекти ЗСЖ як: емоційне, інтелектуальне і духовне
самопочуття, тобто риси здорової людини – оптимізм, вміння справлятися зі своїми емоціями,
інтелектуальна активність, цілеспрямованість.
На першому місці у формуванні здорового способу життя ставлять виховання з раннього
дитинства здорових звичок і навичок. Починається таке виховання в сім’ї, потім до цього
процесу підключається освітній заклад. Початок навчального життя пов’язан зі зміною
соціальної ситуації розвитку дитини, перебудовою звичного для нього способу. Часто позитивні
моменти домашнього або дошкільного дитинства неможливо перенести в подальше життя, а
тому доводиться відмовлятися від денного сну, повноцінних прогулянок на свіжому повітрі,
раціонального чергування праці і відпочинку.
Програми здоров’язбереження і формуванню культури здорового способу життя,
прийняті освітнім закладом, повинні носити комплексний характер, проводитися системно.
Принципами їх проектування можуть стати: навчання дітей правилами здорового і безпечного
способу життя, раціональна організація діяльності; робота з батьками, їх консультації з питань
здоров’язбереження, залучення їх до участі в «Дні здоров’я»; турбота про здоров’я педагогів.
Для дитини важливий позитивний приклад відповідального ставлення до свого здоров’я, тому,
наприклад, куріння педагога складно поєднується з його профпридатністю.
1. Андрющенко Т. К. Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого
дошкільного віку : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.08 / Т. К. Андрющенко – К., 2007. – 20 с.
2. Бех І. Д. Духовні цінності в розвитку особистості / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2017. –
№ 1. – C. 124-129.
3. Вайнер Е. Н. Формування здоров’язберегаючого середовища в системі загальної освіти /
Е. Н. Вайнер // Валеологія. – 2014. – №1 – С. 21-26.
4. Горащук В. П. Теоретичні і методологічні засади формування культури здоров’я школярів : дис.
…докт. пед. наук : 13.00.01 / В. П. Горащук– Харків, 2014. – 414 с.
5. Денисенко Н. Формування свідомого ставлення до здоров’я / Н. Денисенко // Дошкільне
виховання. – 2014. – № 9. – С. 3-5.
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6. Каган М. С. Системный подход и гуманитарное знание : избр. статьи / М. С. Каган. – Л. :
Ленинградский университет, 2014. – 384 с.
7. С. Кисельов. Гегель // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал
(заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – 129 с.

ПЕРІОДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ
Юлія Медведєва
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університету
Науковий керівник – доц. Терещук Р.К.
Теорія і методика професійної орієнтації дітей, молоді та дорослих в Україні подолали
складний шлях свого становлення. Її зміст та організаційна система функціонування завжди
визначалися суспільними досягненнями науки.
Професійне становлення охоплює тривалий період життя людини (35 – 40 років). В цей
час змінюються життєві та професійні плани, відбувається зміна соціальної ситуації,
перебудови структури особистості. Тому виникає необхідність поділу даного процесу на
періоди або стадії. У зв’язку з цим постає питання про критерії виділення стадій у
безперервному процесі професійного становлення.
Актуальність дослідження періодів професійного самовизначення пов'язана із роботою
батьків на перших етапах формування професійного становлення дитини та практичних
психологів у школах в подальшому.
Т. В. Кудрявцев, один із перших вітчизняних психологів, глибоко досліджував проблему
професійного становлення особистості. В якості критеріїв виділення стадій він зробив акцент на
ставленні особистості до професії та рівня виконання діяльності. Вчений виділив такі чотири
стадії:
1) виникнення та формування професійних намірів;
2) професійне навчання та підготовка до професійної діяльності;
3)входження до професії, активне її освоєння та виявлення себе в виробничому
колективі;
4) повна реалізація особистості в професійній роботі. [3, с.127]
Ціль нашого дослідження полягає у правильному визначенні здібностей учнів на
кожному з етапів та розкритті суті відповідної профорієнтаційної підтримки, яка повинна
надаватися особистості на всіх етапах її професійного самовизначення та духовного зростання.
У визначенні концептуальних підходів до проектування сучасних систем професійної
орієнтації, самовизначення школярів й професійної підготовки спеціалістів А.К. Маркова
виділила такі рівні професійної особистості:
1) до-професіоналізм включає етап первинного ознайомлення з професією;
2)професіоналізм складається з трьох етапів: адаптації, самоактуалізації, майстерності;
3) супер-професіоналізм, також, складається з трьох етапів: творчості, особистісного
розвитку, вершини професійних досягнень;
4) непрофесіоналізм – деградація людини як особистості;
5) післяпрофесіоналізм - завершення професійної діяльності [2, с. 33].
Самовизначення – це процес поетапного прийняття рішень, які індивід формує та
здійснює протягом усього життя. Слід зазначити, що процес професійної підготовки
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спеціалістів є досить складним, на нього здійснюють вплив різні фактори. Широке визнання
отримала періодизація Д.Сюпера, який виділив п’ять основних етапів професійної зрілості:
1) розвиток інтересів, можливостей (0-14 років);
2) апробація своїх сил (14-25 років);
3) професійне утворення та укріплення своїх позицій у суспільстві (25-44 роки);
4) створення стабільного професійного становища (45-64 роки);
5) зменшення професійної активності (65 років і більше).
Для виділення основних періодів професійного становлення особистості можна
використати соціальну ситуацію та рівень реалізації діяльності. Розглянемо вплив цих факторів
на професійне становлення особистості.
1. Початковим періодом є зародження професійно-орієнтованих інтересів та схильностей
у дітей під впливом родичів, учителів, сюжетно-рольових ігор та навчальних предметів (0-12
років).
2. Формування професійних намірів, яке завершується усвідомленим, бажанням, а,
часом, і вимушеним вибором професії. Цей період в становленні особистості отримав назву
оптації. Особливість соціальної ситуації розвитку полягає в тому, що юнаки та дівчата
знаходяться на завершальній стадії дитинства - перед початком самостійного життя.
3. Наступна стадія становлення починається з вступу до професійного навчального
закладу. Соціальна ситуація характеризується новим соціальним статусом особистості, новими
взаєминами в колективі, більшою соціальною незалежністю, політичним та громадянським
правами. Діяльність спрямована на отримання конкретної професії.
4. Після закінчення навчального закладу настає стадія професійної адаптації. Соціальна
ситуація змінюється: нова система відносин у різнорідному виробничому колективі, інша
соціальна роль, нові соціально-економічні умови та професійні відносини. Професійна
активність особистості на цій стадії різко зростає.
5. За ступенем освоєння професії особистість більше «занурюється» в професійну
атмосферу. Реалізація діяльності здійснюється відносно стійкими та оптимальними для
працівників способами. Стабілізація професійної діяльності призводить до формування нової
системи відносин особистості. Ці зміни призводять до утворення нової соціальної ситуації, а
сама професійна діяльність характеризується індивідуальними особистісно-суб’єктивними
технологіями виконання. Наступає етап первинної професійної діяльності та становлення
спеціаліста.
6. Подальше підвищення кваліфікації, індивідуалізація технологій виконання роботи,
відстоювання власної професійної позиції, висока якість та продуктивність праці призводять до
переходу особистості на другий рівень професійної діяльності, на якому відбувається
становлення професіонала. На цій стадії професійна активність поступово стабілізується, рівень
її прояву індивідуалізується і залежить від психологічних особливостей особистості.
7. Невелика частина творчих працівників, які мають потребу у самореалізації переходять
до наступної стадії - професійної майстерності. Для неї характерні висока творча та соціальна
активність особистості, продуктивний рівень виконання професійної діяльності.
Перехід від однієї стадії професійного становлення до іншої означає зміну соціальної
ситуації розвитку, зміни провідної діяльності, освоєння або присвоєння нової соціальної ролі,
перебудови особистості.
Відомий психолог Є. О. Клімов зробив великий внесок у дослідження світу професій та
професійного самовизначення молоді [1, с. 66-67].
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Для оцінки професійної спрямованості учнів вчений розробив
диференціальнодіагностичний опитувальник (ДДО). Методика призначена для підлітків і юнаків 14-17 років й
дозволяє дослідити переваги людини у виборі різних за характером професій. Тест до визначає
рівень мотивації людини до різних видів діяльності. Для кожної людини є характерним, більшменш, чітко виражена перевага до певних видів діяльності, які відповідають тому предмету
праці, який йому ближчий.
Це відбувається завдяки особистісним особливостям індивіда. Комусь подобається
працювати з технікою, і це йому легко дається, а хтось, навпаки, від одного виду побутових
приладів відчуває страх, зате його перевага – спілкування. Якщо не акцентувати увагу на
індивідуальні особливості кожної професії, то всі можливі варіанти, згідно з теорією психолога
в основу цієї методики покладена схема класифікації професій, відповідно до якої усі професії
діляться на п’ять груп по предмету праці : «людина – природа», «людина – техніка», «людина –
людина», «людина – знакова система», «людина – художній образ».
Ця методика була проведена нами з учнями 9-го класу Матроського НВК
«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад». В виборці
досліджуваних увійшло 15 учнів. Кількісний аналіз результатів дослідження наведено в
таблиці 1.
Таблиця 1.
Кількість досліджуваних, які віддали перевагу тій чи іншій професії

№
1
2
3
4
5

Досліджувані
Кількість %
2
13,3
1
6,7
8
53,3
1
6,7
3
20,0
15
100

Типи професій
Людина-природа
Людина-техніка
Людина-людина
Людина-знак
Людина-художній образ
Всього:

Згідно отриманих даних більша кількість учнів (53,3 %) віддали перевагу професії типу
«людина-людина». Тут головний, провідний предмет праці – люди. Для успішної роботи за
професіями цього типу потрібно навчитися встановлювати і підтримувати контакти з людьми,
розуміти людей, розбиратися в їх особливостях, а також оволодіти знаннями у відповідній
області виробництва, науки, мистецтва.
Три учня, що складає 20% обрали професії типу «людина-художній образ». Тут
головний, провідний предмет праці-художній образ і способи його побудови. Одна з
особливостей професій типу «людина-художній образ» полягає в тому, що значна частка
трудових витрат залишається прихованою від стороннього спостерігача. Більш того, нерідко
додаються спеціальні зусилля для створення ефекту легкості, невимушеності кінцевого
результату праці. Два учня (13,3 %) бачать себе в майбутньому фахівцями в галузі професій
типу «людина-природа». При виборі професії цього типу важливо розібратися, як саме ви
ставитеся до природи: як до місця для відпочинку або як до майстерні, в якій ви збираєтеся
віддавати всі сили виробництву.
Професії типів «людина-техніка» і «людина-знак» обрали лише по одному учню (по
6,7 %). В роботі представників професій «людина-техніка» буває необхідно утримувати в голові
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складні процеси. Необхідно не тільки розбиратися в тому, як працює технічна система, але і
уявляти собі все, що в ній відбувається, тобто мати технічне і просторове мислення.
Людям, зайнятим в професіях «людина-знак», світ, перш за все, бачиться з боку того,
наскільки він впорядкований і все в ньому вивчено, враховано, підраховано. Представники
професій цього типу добре вміють орієнтуватися в знакових системах, умовних позначеннях.
Слід зазначити, що досліджувані учні в бесідах стверджували про те, що цей вибір не є
остаточним. Учні ще міркують, яку професію обрати. Їх висловлювання та думки свідчать про
те, що в них процес професійного самовизначення ще триває.
Чарльз Дарвін казав: «Якщо ви вдало виберете професію і докладете до неї душу, то
щастя саме знайде вас» [3, с. 77].
Проаналізувавши все вищевикладене та зважаючи на складність розглянутих питань,
можна з впевненістю сказати: для того, щоб підліток правильно і усвідомлено вибрав професію,
котра б відповідала суспільним і особистісним потребам, визначив свою професійну позицію,
йому необхідна кваліфікована допомога. А саме: розумне психолого-педагогічне втручання,
професійне консультування та послідовне проведення всіх етапів профорієнтаційної роботи.
1. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения / Е. А. Климов. – Москва:
Академия, 2004. – 304 с.
2. Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – Москва: Международный
гуманитарный фонд «Знание», 1996. – 312 с.
3. Климова Е. К. Психология успеха. Тренинг личностного и профессионального развития / Е. К.
Климова. – Спб: Речь, 2013. – 313 с.

ОБОВ’ЯЗКОВЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
Олена Младінова
студентка II курсу факультету управління адміністрування
та інформаційноїдіяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – Степанова Н.О.
На сьогодні медичне страхування дозволяє громадянину отримати безкоштовне надання
певної кількості медичних послуг у разі страхового випадку. Впровадження обов’язкового
медичного страхування є однією з форм соціального захисту громадян в умовах переходу
економіки країни до ринкових відносин і дає можливість надавати високоякісну і безкоштовну
медичну допомогу.
Поставимо за мету розглянути програму обов’язкового медичного страхування, надання
медичної допомоги всім категоріям громадян на законних умовах і в гарантованих розмірах.
Медичне страхування – форма соціального захисту інтересів населення в сфері охорони
здоров’я, виражена в гарантії оплати медичної допомоги в разі страхового випадку через
накопичення коштів страховиком.
У світовій практиці організації медичного обслуговування сформовані основні системи
економічного функціонування охорони здоров’я: державні, страхові та приватні.
Державна система фінансує заклади охорони здоров’я і гарантує безкоштовну медичну
допомогу.
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Система страхування заснована на принципі участі громадян, підприємств чи
підприємців у фінансуванні охорони здоров’я безпосередньо або за допомогою посередництва
страхових медичних організацій.
Приватна медицина надається приватними лікарями, клініками і лікарнями, які
знаходяться в індивідуальному порядку. Їх фінансування здійснюється за рахунок платного
медичного обслуговування пацієнтів.
Медичне страхування гарантує громадянам в разі страхового випадку, який отримує
медичну допомогу, за рахунок накопичення коштів і фінансування превентивних заходів.
Страховим випадком обов’язкового медичного страхування є прибуття застрахованого
до медичного закладу з числа включених до системи обов’язкового медичного страхування в
зв’язку з хворобою, пошкодженням здоров’я або певним станом, в якому надано медичну
допомогу передбачених програмою обов’язкового медичного страхування [2, c. 65]. Програма
обов’язкового медичного страхування розробляється Фондом медичного страхування і
координується з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я та щорічно
затверджується Кабінетом міністрів.
У програму обов’язкового медичного страхування входить: список клінічних та
діагностичних груп захворювання, травм або їх наслідків або інших патологічних станів, при
яких медична допомога застрахованим особам надається за рахунок Фонду медичного
страхування; основні стандарти якості надання медичних послуг та стандарти їх надання,
обсяги, методи і терміни лікування, профілактичні та реабілітаційні заходи.
Введення обов’язкового медичного страхування є одним з найважли віших елементів
системи соціального захисту населення з точки зору охорони здоров’я та отримання необхідної
медичної допомоги в разі хвороби.
Введення обов’язкового медичного страхування фінансується відповідно до суми
зібраних страхових внесків.
Медичні послуги за програмою обов’язкового медичного страхування надаються в
медичних установах усіх форм власності.
Страховий поліс обов’язкового медичного страхування є документом, що підтверджує
факт укладення договору. У страховому полісі вказується номер договору страхування і термін
його дії. Громадяни, які працюють страховий поліс видається установою або організацією, а
непрацюючим громадянам видається державною страховою організацією.
Страхова медична довідка, а також документи, що підтверджують особу, повинні бути
представлені на прохання про медичну допомогу. У разі, якщо особа не може пред’явити
страховий поліс при зверненні за медичною допомогою, вона повинна вказати організацію, що
підтверджує факт страхування. Коли поліс медичного страхування втрачається, його дублікат
видається. Термін дії медичного страхування припиняється з моменту розірвання договору. При
звільненні з роботи працівник повинен передати страховий поліс страховику. При зміні місця
проживання повертається страховий поліс, а новий поліс видається на новому місці. Страховий
поліс діє на території держави, громадянином якої є застрахована особа. Ви можете отримати
поліс при пред’явленні необхідних документів в клініці за місцем проживання. Застраховані
особи мають право на компенсацію за шкоду, заподіяну при наданні медичної допомоги.
Порядок і розмір збитків встановлюються судом [1, c. 88].
Введення обов’язкового медичного страхування є єдиною формою
державного
страхування, яка надається на підставі угоди між страховиком і організацією медичного
страхування. Кожна організація повинна укласти зі страховою компанією угоду про
обов’язкове медичне страхування, яке є основним документом для надання медичних послуг, з
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тим щоб забезпечити належне здійснення права на надання безкоштовних медичних послуг
своїм працівникам.
У документі вказані деталі сторін, а також умови для забезпечення дії прийнятого
положення. Укладення контракту є обов’язковою умовою для всіх організацій. З умов
договору компанія повинна щомісячно виплачувати страхові виплати в розмірі, встановленому
договором, у відсотках від заробітної плати [4, c. 176]. Сума відрахувань розраховується на
основі наявних правових актів страхування. Фірма повинна віднімати 3,6% від заробітної
плати. Відрахування повинні проводитися щомісяця.
Угода укладена в інтересах громадян і передбачає зобов’язання страхової медичної
організації (страховика) на організацію і фінансування медичного обслуговування. Страховик
несе відповідальність за види і обсяг медичної допомоги. Договір обов’язкового медичного
страхування дає страховику можливість впливати на страхову медичну організацію в разі
невиконання або невиконання зобов’язань по організації і надання медичної допомоги [3,
c. 258].
Страхувальник зобов’язаний укласти договір обов’язкового медичного страхування на
користь конкретного працівника відразу ж після того, як він зайняв певну посаду. З моменту
розірвання трудового договору роботодавець як страховик перестає виконувати обов’язки
обов’язкового медичного страхування і працівник переходить до іншої організації в залежності
від нового статусу застрахованої (безробітного, працівника іншої організа- ції, пенсіонера).
Органи державного управління, що діють в якості страхувальника непрацюючого
населення, укладають договір обов’язкового медичного страхування на умовах: громадянин не
повинен працювати; громадянин повинен проживати на території, на якій укладено договір про
обов’язкове медичне страхування, а також іммігранти та особи, що знаходяться в
екстремальних ситуаціях.
Обов’язок органу державного управління як страхувальника припиняється:
1. При надходженні громадянина на роботу;
2. При зміні постійного місця проживання;
3. У разі смерті.
Жахливий фінансово-економічний стан України не дозволяє задовольнити потреби
населення в медичній допомозі за рахунок бюджетних коштів. У поліклініках і лікарнях немає
сучасного обладнання, основних матеріалів і ліків, пацієнти повинні купувати все за свої гроші,
але навіть в цьому випадку ніхто не гарантує їм якісну і своєчасну допомогу.
Впровадження медичного страхування буде покривати витрати на діагностику,
лікування, профілактику захворювань, реабілітацію та надання необхідних ліків за рахунок
щомісячних внесків громадян України. Якщо станеться страховий випадок, пацієнт
отримуватиме медичні послуги безкоштовно.
Фонд обов’язкового соціального медичного страхування буде перерозподілено зі
страховиків. Страховики в цьому випадку є юридичними і фізичними особами, які уклали угоду
зі страховиками – організаціями, що мають державну ліцензію на страхову діяльність.
Програма страхування складається на 3 роки і затверджується Кабінетом Міністрів
України. До неї увійдуть:
1. Перелік страхових ризиків (визначення груп захворювань, травм та їх наслідків, які
можливо лікувати за рахунок страхових виплат);
2. Види організацій охорони здоров’я, в яких страхувальники будуть отримувати
медичні послуги;
3. Види охорони здоров’я;
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4. Список страхових випадків;
5. Список виключень зі страхових випадків;
6. Використання франшизи;
7. Визначення методів та умов лікування, профілактичних і реабілі- ційних заходів,
передбачених Програмою страхування;
8. Критерії якості прийнятих медичних послуг;
9. Дії застрахованої особи на початку страхового випадку;
10. Перелік документів, що підтверджують факт страхового випадку;
11. Порядок і умови страхових виплат;
12. Причини відмови від страхових виплат та інші важливі моменти, теоретично здатні
захистити українців в будь-яких, навіть надзвичайних ситуаціях.
Отже діяльність медичних установ в системі обов’язкового медичного страхування
передбачає їх взаємодію зі страховими медичними організаціями. Основою цих взаємодій є
контракти на надання медичної допомоги, які оплачуються за узгодженими ставками. У цьому
випадку тарифи на медичні послуги погоджуються з представниками територіальних фондів
обов’язкового медичного страхування, органів виконавчої влади, страхових медичних
організацій, що беруть участь в роботі спеціально створених комісій.
Документом, що підтверджує право застрахованої особи отримувати за рахунок
страховика обов’язкове медичне страхування за програмою обов’язкового медичного
страхування, є страховий медичний поліс. Страховий поліс видається кожному застрахованому.
У разі втрати полісу дублікат видається за будь-яких обставин.
Після звільнення працівник повертає поліс страхувальнику.
Безробітні, які уклали договір обов'язкового медичного страхування при зміні свого
постійного місця проживання, повертають раніше прийнятий страховий поліс з подальшим
отриманням нового полісу за новим місцем проживання. У разі смерті застрахованої особи
поліс втрачає силу і повертається в медичну страхову організацію, яка його видала.
Медичне страхування завжди розглядалося як спосіб отримання гарантованого і
якісного медичного обслуговування. В Україні намагаються теж ввести обов’язкове медичне
страхування, щоб громадяни отримували безкоштовне і якісне медичне обслуговування.
1. Матвиенко И. И. Страхование: учебно-методический комплекс / И. И. Матвиенко. –
Архангельск: Издательский центр СГМУ – 2009. – 120c.
2. Ермоленко Г. Г. Проблемы становления медицинского страхования и возможное их решение
/ Г.Г. Ермоленко, С.А. Симонян // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2015. – №3
(32). – С. 62-76.
3. Говорушко Т. А. Страховые услуги.учебник. / Т.А. Говорушко. – К: Центр учебной
литературы. – 2005. – 400 с.
4. Сплетухов Ю. А. Страхование. учебник / Ю.А. Сплетухов, Е.Ф. Дюжиков. – М.: ИНФРА.2007. – 420 с.
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ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ
ЯК ФАКТОР МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Катерина Москалюк
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Терещук Р.К.

Морально-психологічний клімат в організації залежить від багатьох факторів. Серед них
відзначають як професіональні, так й соціальні компетентності керівника організації та її
членів. Важливої складової соціальної компетентності вважається емоційний інтелект. У
психології керівництва акцентують увагу на прояві емоцій керівника, застосування певних
вольових зусиль для вирішення управлінських завдань. Діяльність керівника вимагає
ефективної емоційної регуляції. Професійно-важливі якості керівника мають властивості, що
включають емоційні компоненти, що входять до складу емоційного інтелекту. До цих
компонентів можна віднести емоційну стриманість, емпатію, емоційну врівноваженість.
Керівнику необхідно мати бажанням діяти, йти вперед, вести за собою людей. При цьому
керівнику необхідно застосовувати індивідуальний підхід до кожного зі своїх підлеглих, щоб
йти до чітко призначеної мети організації, виробити певний прийнятний стиль керівництва,
комфортний для роботи в колективі.
Вивченню складових емоційного інтелекту присвячено у даний час численні
дослідження в Україні і за її межами [1, 2, 3, 4, 5, 6 та ін.]. Психологи заговорили про те, що
коефіцієнт емоційного інтелекту (EQ) має велику прогностичну цінність, ніж коефіцієнт
інтелекту (IQ). Тож актуальність даної теми полягає у тому, що дослідивши детальніше
емоційний інтелект, можна зрозуміти як більш ефективно застосовувати на практиці його
переваги. Вивчення емоційного інтелекту сприяє більш високому рівню спілкування і як
наслідок створенню кращої морально-психологічної атмосфери в організації.
У психологічні й науці є декілька напрямків дослідження емоціонального інтелекту. За
Д. В. Люсин, емоційний інтелект – це здатності до розуміння своїх і чужих емоцій і управління
ними [4]. Автор виділяє два емоційних інтелекту: внутрішньоособистісний (розуміння і
управління своїми емоціями) і міжособистісний (розуміння і управління емоціями інших
людей). Д. В. Люсин говорить про подвійну природу емоційного інтелекту: з одного боку він
пов’язаний з особистісними характеристиками, з іншого боку – з когнітивними здібностями.
Автор виділяє фактори, що впливають на емоційний інтелект: 1) когнітивні здібності
(швидкість і точність переробки емоційної інформації); 2) уявлення про емоції (як про цінності,
як про важливе джерело інформації про себе самого та інших людей); 3) особливості
емоційності (емоційна стійкість, емоційна чутливість).
Широко відома і модель ЕІ, розроблена Дж. Майєром [5] і П. Саловей [6]. Дані автори
розглядають ЕІ як набір когнітивних здібностей, які існують в різному ступені у всіх людей і
мають значні наслідки для керівництва. Використовуючи цю модель, ЕІ враховує здатність
ідентифікувати почуття і виражати емоції, а також розпізнавати емоції інших людей. Вони
розглядають використання емоцій для прямого уваги, полегшення думки, прийняття рішення
або рішення проблем, а також допомагає зрозуміти взаємозв’язок між емоціями і здатністю
управляти своїми емоціями, взаємодіяти з емоціями оточуючих. Зрозуміло, лідер або менеджер,
який має здатність сприймати, розуміти, управляти і використовувати емоції для полегшення
думки, може скоротити витрати, пов’язані з придбанням, навчанням і збереженням людських
ресурсів. Крім того, культивування емоційного інтелекту як інвестиції в людський капітал може
внести зміни в навчання і розміщення членів в різних організаціях.
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Емоційний інтелект розглядається як поєднання розумових і персональних рис,
притаманних кожній конкретній людині. Найяскравішими авторами даної моделі є Дж. Гоулман
[7] і Р. Бар-Он [8]. Дж. Гоулман розглядає емоційний інтелект, як набір наступних здібностей:
самомотивація і самовлада над стресами та стійкість до розчарувань, можливість контролювати
емоційні спалахи і вміння обмежувати себе в отриманні насолоди і задоволень, можливість
регулювати свій настрій і вміння не давати переживанням заглушати здатність думати,
співпереживати і сподіватися.
Р. Бар-Он дотримується думки, що емоційний інтелект, це не когнітивні здібності,
знання і компетентність, які можуть надавати людині потенціал успішно справлятися з
різноманітними життєвими обставинами. Автор виділяє 5 загальних областей і 15 шкал.
1. Внутрішньоособистісні сфера. Розуміння своїх почуттів і управління собою.
– Самоаналіз. Розуміння своїх почуттів і того, як твоє поведінка впливає на оточуючих.
– Ассертівность. Ясне вираження своїх почуттів і думок, а також прояв твердості
переконання, беручи до уваги бажання і реакції інших людей.
– Незалежність. Самостійне прийняття рішень і самоконтроль. Влада над своїми
емоціями.
– Самооцінка. Згода з собою, гармонійність. Самоповага і сприйняття себе позитивно,
але, не закриваючи очі на точки зростання.
– Самореалізація. Прагнення до максимального розвитку і здатність реалізувати свій
потенціал.
2. Сфера міжособистісних відносин. Взаємодія з людьми.
– Емпатія. Розуміння почуттів інших людей, а також вміння дати зрозуміти людям, що
їхні почуття вам відомі.
– Соціальна відповідальність. Взаємовигідна співпраця, що включає в себе совість,
моральність і турботу про іншу людину.
– Міжособистісне спілкування. Конструктивне спілкування завдяки вербальним і
невербальним комунікацій. Уміння встановити і підтримати взаємовигідні відносини, засновані
на почутті емоційної близькості. Вільне та комфортне самопочуття в соціальних контактах.
3. Сфера адаптивності. Гнучкість, реалістичність і адекватність в будь-яких ситуаціях.
Рішення проблем по мірі їх виникнення.
– Вирішення проблем. Виявлення та формулювання проблеми, а також вироблення і
втілення в життя потенційно ефективних шляхів її вирішення.
– Оцінка дійсності. Вірне визначення співвідношення між своїм досвідом і тим, що
об’єктивно існує. Прагматизм, об’єктивність і адекватність сприйняття.
– Гнучкість. Узгодження своїх почуттів, думок і дій з мінливими обставинами.
Адаптація до незнайомих, непередбачуваним і швидко мінливих обставин.
4. Сфера управління стресом. Уміння справлятися зі стресом.
– Толерантність до стресу. Уміння протистояти стресовим ситуаціям без фізичного та
емоційного напруження.
– Контроль імпульсивності. Здатність не піддаватися натовпу емоціям.
5. Сфера загального настрою. Позитивне сприйняття життя, задоволеність життям.
– Задоволеність життям. Уміння бути веселим, умиротвореним, життєрадісним і
натхненним.
– Оптимізм. Ентузіазм в будь-якій справі, уміння бачити плюси в усьому.
Слід підкреслити думку Д. Гоулмана згідно якою емоційний інтелект – це абсолютний
ключ до успіху у всіх сферах життя. З іншого боку, на сьогоднішній день відсутні дослідження,
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які показують однозначний зв’язок між емоційним інтелектом і життєвим благополуччям.
Більш того, на думку Дж. Майєра [5], емоційний інтелект негативно корелює з проблемною
поведінкою, з високим рівнем особистісної тривожності. Незважаючи на відмінності в
підходах, представники різних концепцій сходяться на думці, що емоційний інтелект – це один
із позитивних факторів міжособистісної взаємодії, який необхідно розвивати. Однак, ця думка
не підкріплено, в достатній мірі, експериментальними дослідженнями.
У сучасній психології є прикладні дослідження, які стосуються вивчення емоційного
інтелекту в певних соціальних групах й організаціях: школярі, менеджери. Дослідження
обмежилися лише розробкою та апробацією діагностичного матеріалу.
Важливим фактом, описаному в літературі, є формування і розвиток емоційного
інтелекту протягом життя. Не менш важливою є і думка про те, що формування емоційного
інтелекту має місце через спілкування. У зв’язку з цим найбільш поширеними методами є ті, що
безпосередньо включають спілкування. Серед таких методів виділяється соціальнопсихологічний тренінг. У ньому використовуються безліч вправ, прийомів і технік, які
сприяють розвитку емоційного інтелекту. Другим важливим методом цілеспрямованого
розвитку емоційного інтелекту є групова дискусія – це спільне обговорення будь-якого
спірного питання. Досить продуктивними є і ігрові методи. Вони включають: ситуаційно –
рольові ігри; дидактичні; творчі; організаційно-діяльні; імітаційні; ділові ігри. Особливо слід
виділити методи, спрямовані на розвиток соціальної перцепції. Особливості даних методів
спрямовані на розвиток умінь сприймати, розуміти і оцінювати інших людей, себе, групу;
отримання учасниками вербальної і невербальної інформації про те як їх сприймають оточуючі
люди, визначення наскільки точно власне самосприйняття; придбання учасниками вміння
глибокої рефлексії, смисловий і оцінної інтерпретації об’єкта сприйняття.
Таким чином, емоційний інтелект передбачає: здатність сприймати точно, оцінювати і
виражати емоції; сприяє розумінню емоцій і накопиченню емоційного знання; допомагає
регулювати емоції, щоб сприяти емоційному і інтелектуальному зростанню.
1. Дерев’янко С. П. Здібності у структурі емоційного інтелекту / С. П. Дерев’янко // Наукові
записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне
агентство», 2007. – Вип. 35. – С. 581-588.
2. Носенко Е. Л. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, основні функції / Е. Л. Носенко,
Н. В. Коврига. – К.: Вища школа, 2003. – 126 с.
3. Андреева И. Н. Эмоциональный интеллект: исследования феномена / И. Н. Андреева // Вопросы
психологии. – 2006. – №3. – С. 78-86.
4. Люсин Д. В. Современные представления об эмоциональном интеллекте / Д. В. Люсин //
Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования / Под ред. Д. В. Люсина, Д. В. Ушакова. – М.:
Институт психологии РАН, 2004. – С. 29-36.
5. Mayer D., Casey D. Cobb Educational Policy on Emotional Intelligence: Does It Make Sense? //
Educational Psychology Review, Vol. 12, No. 2, 2000.
6. Salovey P., Majer J., Emotional Intelligence // Imagination cognition, and Personality. – 1990.
7. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ / Д. Гоулман;
пер. с англ. А. П. Исаевой. – М.:Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 560 с.
8. Bar-On R. Emotional and social intelligence: Insights from the Emotional Quotient Inventory // R. BarOn, J. Parker. Handbook of emotional intelligence. – San Francisco: Jossey-Bass, 2000
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ГОЛОДОМОР 1946-1947 РОКІВ НА КІЛІЙЩИНІ
Олена Мотинга
магістрантка кафедри української і всесвітньої історії та культури
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Дізанова А.В.
Актуальність цієї теми полягає в тому, що про післявоєнний голод дуже мало відомо,
особливо в досліджуваному регіоні, але про наслідки цієї трагедії досі болісно згадують
очевидці.
Таким чином метою даної статті є ретельно вивчити та проаналізувати голод 1946-1947
років на території Кілійщини не тільки за науковою літературою, але і за спогадами очевидців
тих подій.
Голод 1946 – 1947 рр. досліджують багато вчених: І. Г. Білас, О. О. Баковецький,
К. Є. Горбунов, В. П. Швидкий, М. М. Шитюк та інші. Досліджувати цей період дуже важко,
адже саме південна Бессарабія мало досліджувана. Одними із перших, хто почав досліджувати
повоєнний голод були І. М. Маковійчук та Ю. Г. Пилявець, а також Генеральний Секретар
СРСР Микита Хрущов, який у свої мемуарах розповів про голод 1946-1947 рр.
ХХ століття стало справжнім випробуванням для українського народу, принесло за
собою багато трагедій. Великі людські втрати, зруйноване господарство – усе це наслідки війни
з нацистською Німеччиною. Земля повністю знівечена, дуже погані врожаї. Навесні 1946 року
починається найсильніша за останні 60 років посуха, майже ввесь посів загинув. Через це в
сільському господарстві розпочалася глибока криза.
Страждали від голоду люди по всій території України, але найбільшою мірою відчули
голод на собі населення південних областей: Ізмаїльської, Одеської, Херсонської,
Миколаївської, Запорізької.
У 1945 році замість коней на полі використовували корів, хоча при цьому
продуктивність праці значною мірою падала. На одну корову припадала 15 гектарів [10 с. 179].
В основному землю боронували жінки, лопатами вручну перекопували землю, також вручну і
засівали.
Дуже великі навантаження на худобу нічого хорошого не приносили. Починається її
масовий падіж. Близько 24 % поголів’я загинуло на Одещині, в цілому по Україні воно
скоротилося з 1945 року майже на 144 тисячі голів, що становило 16,1 % його загальної
кількості [10, с. 179].
В тяжкому становищі знаходиться і тваринництво. На кінець 1945 року поголів’я худоби
складало в два рази більше ніж посіви кормових культур. Все це призвело до зниження
продуктивності худоби. Значні проблеми починаються і у м’ясопоставках. В 1946 році з
Одеської області було здано державі лише 43 свині. Щоб збільшити м’ясопоставку колгоспники
біли змушені здавати молоду худобу, та корів. Худоба починає хворіти та падати, колгоспники
змушені були її здавати або забивати.
Весна і літо 1946 року видалися вкрай посушливими, особливо в Харківській,
Ізмаїльській та Одеській областях [5, с. 80].
Вся продукція, яка виготовлялась на території України вивозилась в інші регіони, зерно
вивозилось в Ленінград, овочі до Москви.
В серпні 1946 року фактично починав діяти «Закон п’яти колосків». У радгоспах і
колгоспах було вилучено всього 60 % запланованого для заготівель зерна. Найгострішим було
питання хлібозаготівель. Зерно починають забирати навіть з присадиб селян.
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Через репресивну політику влада створила тяжку ситуацію, починають масово
розгортатися жебрацтво та пограбування. Багато дітей і людей похилого віку, жінок з малими
дітьми ходили по хатах просили хоч якої-небудь їжі. Нерідко нічого не дочекавшись від
бідуючого довкола люду, взимку замерзали, падали від безсилля, вмирали [4, с. 59].
У селах люди, опухлі з голоду, їли мерзлу картоплю, буряк, викопаний на колгоспних
полях після прибирання, кору дерев, дрібних гризунів, собак. За спогадами Микити Хрущова,
були випадки і людоїдства [7, с. 364].
Діти змушені були добувати їжу самі, збираючи насіння диких рослин, відловлюючи
ховрахів і розкопуючи курганчики мишей у пошуках зерна. Саме крапчасті ховрахи й масові
види інших гризунів були одними з основних джерел харчування Бессарабії, Молдавії [4, с. 59].
Натомість влада не допомагала голодуючому населенню, а навпаки використовувала їх
становище для безкоштовної праці в колгоспах.
Центральна влада причину повільного надходження хліба з українського села вбачала не
у відсутності зерна, а в поганій роботі керівних та низових партійних і державних органів,
підступних діях «ворогів народу», колгоспниках [3, с. 394].
Люди для того, щоб отримати будь-які продукти харчування змушені були вступати до
колгоспів.
Колгоспники виконували значний обсяг роботи, але від держави не отримали ніякої
заробітної платні, і більш того мучились від голоду. Держава не могла забезпечити
колгоспникам мінімальний рівень проживання, встановлювала дуже високі податки і тому
колгоспники вимушені були тікати з села.
Голодуючих селян з районів їх постійного проживання за межі України не випускали.
Великі ж голодні маси будь-що намагалися втекти із сіл у великі промислові та адміністративні
центри, однак і в містах за карткового постачання населення хлібом людям жилося важко,
карток були позбавлені діти й помираючі [3, с. 395].
На території Кілійського району починають організовувати колгоспи. У 1946 році восени
на території села Ліски було створено колгосп, в який одними з перших вступили: Круглов
Павло, Влодиченко Михайло, Ростріпа Іван та перший голова колгоспу Чумаченко Кирило.
Перших колгоспників було небагато, їм доводилося працювати з ранку до ночі і все
робити власноруч. В колгосп люди здали 5 корів, 4 коня, одного вола.
Післявоєнні роки, а особливо 1946-1947 були дуже тяжкими, як згадує мешканка села
Ліски Абросімова Феодосія Павлівна 1924 року народження: … ці роки залишились в пам’яті
наших предків, як роки голодомору. Були встановлені кордони з Румунією і прикордонники
конфіскували човни, рушниці мисливців, рибальські снасті. На Салмані, який знаходиться
поблизу села Ліски, розташовані з десяток домівок, стояла частина морфлоту. Вони дуже
допомогли колгоспу, виділивши човен та трішки снастей. Два рази на неділю годували дітей
молоком та кашею [1].
Ті села району, які знаходились біля води, на берегу Дунаю, хоч якось могли більшменш виживати та знайти собі їжу. Мешканець міста Вилкове Шевченко Михайло Іванович
розповідає: … мешканці ловили рибу. Дуже багато було риби – колючки, її ловили майками та
простирадлами, так як не було снастей лову кращої риби. Весною було багато оселедця,
маленьких дітей кормили рибною юшкою. Допомогла дичина, її ловили сільцями з кінського
волосся, восени яйця дичини збирали і кормили дітей. На таких харчах й вижили наші мешканці
в такий страшний голод [9].
В тих населених пунктах, які не розташовані поблизу водойми становище було ще більш
складним. За словами Болокана Якова Олексійовича, мешканця села Дмитрівка: … в наше село
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приходили люди із сусідніх селищ, опухлі від голоду з збожеволілими поглядами накидалися на
буряк, гарбузи, їли сире. Не можна було відірвати від них і тим більше переконати що ця їжа
смертельна для них [2].
За словами Тараненко Дмитра Петровича з міста Кілія: …голод 1946-1947 років
пам’ятаю дуже добре. З городів врожай ніхто не забирав, але його крали. Я прийшов з армії в
1947 році. До нас приходили робітники сільської ради, хотіли забрати в нас зерно, але я
відповів що воював, и що мені тепер помирати з голоду. В плавнях кукурудза уродила. На
городах її не було. В нас дома була корова і ми працювали на власній землі [8].
Але, через всі ці обставини від голоду в Кілійському районі помирало дуже мало людей,
в основному більшість втрат було від хвороб. Більшість померлих налічувалось саме в селах.
Через голодомор багато дітей залишилось сиротами. Рятуючи від голоду своїх дітей
батьки відвозили їх до міст і там залишали, надіючись що маленьких заберуть до дитбудинків.
Дитячі будинки, кількість яких постійно зростала, були переповнені.
В той час, коли бідні, знесилені селяни, обкрадені державою, страждали від голоду, то
членам ЦК КП(б)У та усім керівним працівникам продовольство надавалося державою, більш
того, безкоштовно доставлялося додому.
Рятуючись від репресій за несплату податків на худобу, землю, люди змушені були
вирізати всіх домашніх тварин та вирубувати всі сади.
Голод розповсюдився на всій території Ізмаїльського району. Саме в цей час відбувалась
адаптація населення до радянізації краю, голод в області посилювався через негативні наслідки
колективізації селянських господарств, мобілізацію населення на роботу в промисловість,
хлібозаготовки. В області сильно скоротилася народжуваність. Дрібні чиновники в краї нерідко
знущалися над населенням, перевищуючи ліміт своїх повноважень. Скарги на порушників та
явних злочинів, навіть від авторитетних осіб, не завжди приводили до певного виду покарань,
натомість, такі чиновники залишалися в партійних органах, часто йдучи вгору по кар’єрних
сходах [6, с. 150].
У 1947 році колгосп за допомогою морфлоту засіяли землю кукурудзою, ячменем,
посадили картоплю. Врожай вродив гарний, зима 1947 року була вже ситною.
Сотні тисяч голодуючих були врятовані від голодної смерті селянами Західної України,
«бандерівцями», як їх називала офіційна пропаганда. Але шлях на Західну Україну в 1947 році
було перекрито. Повністю пограбувавши село, держава восени 1947 року надала деяку зернову
допомогу окремим регіонам, але не безоплатно [5, с. 80].
Отже, голод 1946-1947 років на Кілійщині є малодослідженою проблемою, але його
наслідки є дуже болісними для людей, які пережили це лихо.
Причинами голоду 1946-1947 років є не тільки посуха, поганий врожай, але і те, що він
був спровокований тоталітарним сталінізмом, але і були ті хто намагався запобігти цьому лиху.
На сьогоднішній день ця проблема потребує більшої уваги та більшого вивчення.
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СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА СІМ’ЯМ ГРУПИ РИЗИКУ
Настя Моток
студентка ІІІ курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Замашкіна О.Д.
Основним соціальним фактором, що впливає на формування особистості, є сім’я.
Залежно від складу сім’ї, від відносин у родині з її членами і, взагалі, від оточуючих людей, які
безпосередньо впливають на розвиток індивіда, формують в ній позитивне чи негативне
відношення до суспільства, свої погляди, свою модель спілкування з іншими. Відносини в
родині впливають на те, як людина буде продовжувати будувати своє життя, який напрямок
обере для себе.
Саме в сім’ї людина отримує перший життєви й досвід, тому дуже важливо, в якій
родині виховується дитина, у процвітаючій або неповній. Сімейне виховання – одна з форм
виховання молодого покоління в суспільстві, яке поєднує в собі цілеспрямовані дії батьків з
об’єктивним впливом родини на життя дитини.
В даний час сім’я як соціальний інститут переживає важку кризу. Безліч сімейноморальних традицій з одного боку змінили ставлення батьків до дітей, та з іншого, навпаки,
знищили психологічний мікросоціум сім’ї. Через цю кризу батьки не готові взяти на себе повну
відповідальність за виховання своїх дітей, оскільки змінилися економічні умови, які змушують
витрачати більшу частину свого часу на пошук джерел для свого проживання, що лише
шкодить вихованню у родині.
Гострий інтерес до проблем сучасної сім’ї пояснюється рядом таких обставин як
погіршення демографічної ситуації в країні; ускладнення освітніх завдань і зростання числа
дітей з поведінкою, що відхиляється; ускладнення психологічного, емоційного, духовного стану
сучасної людини, зростання її потреб, які також впливають на формування сім’ї.
Необхідність надання сім’ям медичної та соціальної допомоги вказана в ряді робіт
Ю. І. Холостової, О. В. Мартиненко, О. М. Єлізарова, О. О. Саліванова, в яких підкреслюється
важливість врахування особливостей умов сімейного виховання, орієнтація допомоги на
формування педагогічних знань і навичок батьків та їх ефективне використання.
Сім’я в своїй освітній діяльності все більше потребує допомоги як з боку суспільства,
так і з боку фахівців. Спеціаліст із соціальної сфери має вміти знаходити спільну мову з
різними типами сімей, але при роботі з сім’єю групи ризику основним завданням фахівця
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соціальної роботи є вирішення кризових ситуацій, найбільш поширених в сім’ях, де умови для
розвитку кожного члена сім’ї не належні.
Громадська думка, ЗМІ та вітчизняні дослідники відзначають збільшення числа сімей,
які піддаються групам ризику, що стає однією з найгостріших проблем сучасності.
Категорія сімей соціального ризику вимагає високопрофесійної роботи багатьох
фахівців: психологів, наркологів, юристів, соціальних педагогів. Проте, фахівцям в галузі
соціальної роботи надається базова діагностична, координуюча роль в області прав людини,
оскільки саме вони можуть надавати медичну і соціальну допомогу як дітям, так і батькам.
У науковій літературі немає чіткого визначення поняття сімейного неблагополуччя,
кожен автор вкладає в його зміст своє розуміння. Таким чином, поряд з поняттям
«дисфункціональна сім’я» можна знайти такі: «деструктивна сім’я», «неблагополучна сім’я»,
«сім’ї групи ризику», «не гармонійна сім’я» і т. д., як правило, такі сім’ї стикаються з
соціальними, юридичними, матеріальними, медичними, психологічними, педагогічними та
іншими аспектами життя. Однак не кожна сім’я, стикаючись з труднощами, стає безуспішною.
Більшість сімей успішно долають труднощі, які в кінцевому рахунку об’єднують членів родини.
Але трапляється так, що, втративши впевненість у собі, дорослі впадають в апатію,
зменшується їх соціальна активність, проявляється байдужість до власної долі, до долі дітей,
що потім негативно впливає на сім’ю в цілому. Отже, діти лише страждають через такі
наслідки.
Фахівці соціальної сфери виділяють три типи неблагополучних сімей: умовно адаптовані
– це безпечні сім’ї, але кожна сім’я ризикує потрапити в складну життєву ситуацію; сім’ї «груп
ризику» – ті, сім’ї, які піддаються руйнуванню через життєві негаразди; невдалі сім’ї, робота з
ними ускладнюється через велику кількість труднощів, з якими стикаються її члени.
Сім’я групи ризику – це сім’я зі складними проблемами, які обмежують її здатність
створювати сприятливі умови життя для повного розвитку всіх її членів та в деяких випадках
руйнує, спостерігається слабка здатність членів до аналізу того, що відбувається в сім’ї,
нездатність висувати цілі щодо поліпшення життя сім’ї та досягати ефективних результатів,
слабка здатність обговорювати словесно проблеми сім’ї. Члени такої родини часто агресивно
налаштовані один до одного [3, с. 212].
Такі сім’ї витрачають багато зусиль на виховання дітей, але в більшості випадків швидко
згасають через те, що діти виховуються в дуже складній, емоційно некомфортній сфері.
Фактори ризику не обов’язково вказують на відсутність комфортного середовища для дитини.
Наявність цих факторів тільки змушує віднести сім’ю зазначеного типу до групи ризику, але
якщо вона супроводжується міжособистісними конфліктами і напруженістю в сімейних
відносинах, то буде підключена до категорії проблемних, та у подальшому перейти в категорію
сімей соціально небезпечних.
Єлізаров О. М. виділяє основні критерії, за якими визначає благополучну сім’ю, або,
точніше, умовно адаптовану: можливість висловити свої почуття; кожен є визнаним членом
сім’ї і має право на свою думку; у сім’ї є власні традиції і звичаї; прояв відкритої прихильності
та любові членів сім’ї один одного;почуття гумору, веселе спілкування;чіткі і зрозумілі дії
кожного члена родини [1, с. 114-115].
Підкреслимо, що загальновідомими є основні функції сім’ї:
- економічна (матеріальне забезпечення сім’ї);
- репродуктивна (народження дітей, планування сім’ї)
- рекреаційна (реставрація та відпочинок, планування і проведення сімейного дозвілля,
відпочинку);
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- комунікаційна;
- терапевтична (прихильність, взаємна підтримка, прояв почуттів)
Зубкова Т. С. також підкреслює демографічні, емоційні, соціальні, статусні функції [2
с. 19]. Нездатність сім’ї виконати ці функцій може вплинути на її стан та стати першим кроком
до входження в «групу ризику».
Батьки мають створювати сприятливі умови, в яких зможуть ефективно організовувати
не тільки власне життя, а й діяльність всіх членів родини, сприятимуть розвитку й формуванню
їх особистості, впливати на повне розуміння один одного, дотримуючись демократичного
стилю спілкування і поведінки. У нормальній сім’ї має проявлятися позитивна робота і
моральна атмосфера, організований культурний і раціональний стан.
Будь-яка сім’я прагне протидіяти і запобігати несприятливим наслідкам. Іноді труднощі
викликають мотивацію та бажання здолати їх, а іноді ослаблення, через яке ростуть протиріччя.
Ця нерівномірна стійкість сім’ї по відношенню до труднощів пояснюється по-різному:
найчастіше вони розглядають життєві проблеми як не вирішуванні й втрачають надію та
мотивацію.
Як показують психологічні, соціальні та педагогічні дослідження, кожна сім’я в певні
періоди свого існування, проходить через ряд кризових ситуацій, які зачіпають як сім’ю в
цілому, так і її окремих членів – наприклад, навчання дітей в першому класі школи, криза
підліткового віку, весілля, початок самостійного життя дітей, вагітність, зрілий вік, старість,
смерть. Всі ці періоди життя сім’ї викликають у її членів стрес. Вони або провокують членів
родини на справжню кризу, або заохочують кожного розвиватися, самостверджуватись як
індивідуальність, не дивлячись на страх.
Саме під час появи і переживання сім’ї таких кризових ситуацій, вона особливо вразлива
і може увійти в «групу ризику». Якщо на цьому етапі допомогти родині, то вона не стане
дисфункціональною, а навпаки, знайде сили здолати перешкоди.
Зубкова Т. С. виділяє наступні групи ризику:
- дисфункціональні (неповні, малозабезпечені, молоді сім’ї з маленькими дітьми у віці до
18 років, діти-інваліди)
- соціопатичні (сім’ї алкоголіків, наркоманів, правопорушників з відхиленнями від
нормальної поведінки) [2, с. 132-134].
До такої категорії також належать сім’ї, соціальне функціонування яких дуже тяжке. Це,
в першу чергу, багатодітні сім’ї, неповні сім’ї, сім’ї з дітьми-інвалідами або батькамиінвалідами, діти-сироти, що знаходяться під опікунством, тобто сім’ї з надмірним рівнем
утримання. Ця категорія повинна також включати сім’ї, в яких батьки ухиляються від сплати
аліментів; сім’ї біженців і внутрішньо переміщених осіб; сім’ї військовослужбовців
тимчасового служіння; безробітні сім’ї; сім’ї з низьким доходом та низьким рівнем
прожиткового мінімуму; студентські сім’ї; сім’ї з недієздатними батьками.
Єлізаров О. М. [1, с. 75] в своїй роботі визначив основні характеристики сімей групи
ризику:
- слабка здатність членів сімей аналізувати те, що відбувається в родині, неспроможність
з цього приводу встановлювати мету вирішення проблем, для поліпшення сімейного життя і
досягнення ефективних результатів для розвитку усіх членів родини;
- слабка здатність обговорювати вербальні проблеми сім’ї; іноді члени цих сімей погано
розуміють ситуацію в якій опинилися, коли психолог намагається пояснити їм як поліпшити
сімейне життя і які причини є їхніми недоліками, вони намагаються заперечувати та
відмовляються співпрацювати;
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- стійкість в родині нестабільного емоційного стану, пов’язаного з досягненням влади,
панування агресії над членами родини, а не емоцій, пов’язаних з любов’ю, турботою, взаємною
допомогою;
- високий ризик у зв’язку з проблемою вживання алкоголю і наркотиків.
Соціальні працівники допомагають у вирішенні сімейних проблем: виховувати
усиновлених
дітей,
дітей-інвалідів,
які
залежать
від
опікуна;сім’ям
військовослужбовців;багатодітним сім’ям, неповним, одиноким матерям; безробітним членам
родини; мігрантам та біженцям. Люди групи ризику отримують від фахівців необхідну
допомогу у відновленні сімейних відносин, вирішенні повсякденних проблем і труднощів,
моральну підтримку.
Серед функцій, що виконують співробітники соціальних служб, основними є:
- діагностична, тобто ідентифікація потенціалу сім’ї або людини окремо, вивчення її потреб і
характеристик;
- правова функція – надання соціальних гарантій, юридичний супровід, допомога в реалізації
прав і свобод;
- організація сімейного спілкування, соціального дозвілля, спільної діяльності та творчості;
- забезпечення психологічної та моральної допомоги, підтримки та патронажу;
- моделювання конкретних ситуацій і способів їх усунення;
- конфіденційна – гарантує збереження інформації сім’ї;
- етична, спрямована на спів порозуміння та співпрацю [4, с. 325].
Соціальний захист сім’ї з боку держави проявляється в різних видах соціальної
допомоги:
- грошова допомога на народження, виховання дитини, пенсія у зв’язку з втратою
годувальника, соціальна допомога;
- пільги: житлові, медичні, податкові, кредитні, трудові;
- консультування: психологічне, економічне, юридичне, педагогічне, медичне,
батьківське універсальне;
- соціальне обслуговування – це матеріальна, психологічна реабілітаційна допомога
людям, які знаходяться в скрутному становищі: неповнолітні батьки;багатодітні сім’ї, бездітні і
неповні сім’ї;педагогічно незалежні батьки, родини, в яких діти зазнають жорстокого
поводження, конфліктуючі сім’ї з несприятливим психологічним кліматом;члени родини, які
повернулися з місць позбавлення волі, засуджені.
Основні завдання діяльності соціальних працівників полягають в наступному:
- визначити причини, через які сім’я або особа потрапили в групу ризику, яка потребує
допомоги від соціальної служби.
- забезпечення необхідною соціальною допомогою.
- підтримка, соціальний патронаж та реабілітація.
- аналіз конкретної ситуації і переваг допомоги, що надається.
Робота з групою ризику складається з декількох етапів, перш за все, співробітники
проводять сімейні дослідження. Процедура включає в себе: визначення складу сім’ї; аналіз
відносин в родині, внутрішніх і зовнішніх; моніторинг сім’ї; визначення орієнтації значень
кожного члена сім’ї; визначення умов життя і фінансового становища; з’ясування здоров’я всіх
членів сім’ї, їх характеристик.
При першому знайомстві з сім’єю фахівець веде бесіди з кожним членом, може також
попросити відвідати близьких друзів і родичів сім’ї, провести бесіду можна в певній установі
або вдома, в бесіді з дитиною або його батьками іноді присутні вчителі, психологи з дозволу
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батьків. Зазначимо, що основним навиком пізнання фахівця є здатність аналізувати ситуацію.
Діючи в якості покровителя, соціальний працівник виконує безліч функцій: дружній і
компетентний співрозмовник, помічник, посередник, консультант, адвокат. У нього є здатність
стабілізувати ситуацію, контролювати хід патронажу на всіх етапах, залучати членів сім’ї до
вирішення своїх проблем, консолідувати власні досягнення і вносити необхідні корективи в
стратегію подальших дій.
Спільна робота соціального працівника з усією родиною заснована на використанні
методів сімейної терапії, які служать для встановлення внутрішньо сімейних стосунків. Однією
з ефективних форм сімейної терапії є спільне обговорення проблем і конфліктів, які
полегшують встановлення контактів між членами сім’ї, виявлення найбільш поширених, але
неконструктивних моделей відносин, які часто стають джерелом конфліктів. Аналіз помилкової
поведінки за участю всіх членів сім’ї дозволяє публікувати помилки внутрісімейного
спілкування, спільно знаходити альтернативні способи, замінювати неконструктивні прояви
поведінки.
При роботі з усією групою ризику важливо цілеспрямовано починати з проблем, які вони
відчувають в першу чергу нездоланними, і для усвідомлення основних причин, які стали
причиною проблем. В результатівсі члени сім’ї знаютьсвої помилки в повсякденному сімейном
у житті, вивчають конструктивні форми спілкування, усвідомлюють головну проблему сім’ї та
способи її подолання. Ці результати підвищують самооцінку членів сім’ї. Завдяки роботі
соціального працівника з усією родиною можна вчасно надати необхідну допомогу і подолати
перешкоди, які порушують повний розвиток її членів. Групова робота доречна, якщо ситуація в
родині характеризується соціальною ізоляцією, низькою самооцінкою, страхом відмови від
суспільства.
Отже, можна констатувати, що існує багато категорій сімей групи ризику, всі вони
потрапили під низку суспільних проблем, або індивідуальних проблем кожного, які
безпосередньо впливають на членів родини. Деякі сім’ї знаходять в собі сили та волю на
здолання цих перешкод, через що стають більш зближеними та з турботою відносяться один до
одного в атмосфері любові, теплоти, терпіння та взаєморозуміння. Та більшість сучасних сімей,
які відносяться до зазначеної категорії не можуть самостійно здолати проблеми, після чого в
родині царить агресія, конфлікти та непорозуміння. Тому, соціальні працівники багато зусиль
витрачають на роботу з такими родинами шляхом встановлення контакту з її членами,
находженням мотиваційних факторів з подолання проблеми.
1. Єлізаров О. М. Специфіка роботи психолога з сім’ями групи ризику / О. М. Єлізаров. //
Психологічне забезпечення профілактики соціального сирітства та поведінки, що відхиляється дітей та
юнацтва – М., 2004. – 114 с.
2. Зубкова Т. С. Організація і зміст роботи щодо соціального захисту жінок, дітей і сім’ї: 2-е вид.,
Стер. / Т. С. Зубкова, – М.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 224 с.
3. Шнейдер Л. Б. Сім’я і витоки девіантної поведінки дітей і підростків, особливості сім’ї групи
ризику / Л. Б. Шнейдер. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://steps.ucoz.ru/publ/2-1-0-5.
4. Скрипченко О. В. Раннє виявлення сімей «групи ризику» / О. В. Скрипченко. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://steps.ucoz.ru/publ/2-1-0-10
5. Селіванова О. О. Взаємодія соціального педагога з дітьми «групи ризику» / О. О. Селіванова,
В. В. Фалько // Педагогіка. – 2006. – № 6. – 58 с.
6. Холостова Є. І. Технології соціальної роботи: / Підручник за заг. ред. проф. Є.І. Холостовой. –
К., 2001. – 400 с.
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СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РЕПРОДУКТИВНІ
УСТАНОВКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
Жанна Нанівська
магістрантка педагогічного факультету,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Замашкіна О.Д
.
Проблема зміни шлюбно-сімейних і репродуктивних установок в сучасній Україні
придбала найбільшу актуальність в останні кілька десятиліть, які охарактеризувалися змінами
соціального інституту сім’ї, автономізацією шлюбної, сексуальної і репродуктивної поведінки,
що призвело до істотного скорочення народжуваності в нашій країні.
Зазначимо, що різні аспекти поняття «репродуктивні установки» найбільш ретельно
були досліджені в роботах прихильників вітчизняної школи теорії інституціональної кризи сім’ї
та занепаду народжуваності (С. А. Борисов, А. В. Антонов, Ст. Н. Архангельський,
В. М. Медков, А. Б. Синельников).
Мета статті полягає у визначенні соціальних факторів, що найбільше впливають на
репродуктивні установки української молоді
Учені А. В. Антонов, В. М. Медков визначають репродуктивну установку як «психічний
регулятор поведінки, схильність особистості, яка визначає узгодженість різного роду дій,
зумовлених позитивним або негативним ставленням до народження певної кількості дітей» [8,
c. 31].
Складну демографічну ситуацію деякі дослідники пов’язують зі зміною політичної та
економічної ситуації в країні. Однак більшість з них переконані, що зміна репродуктивних
установок є більшою мірою проявом процесів глобалізації у різних сферах не лише соціального,
але й особистого життя. Так, модель народжуваності в Україні наблизилася до моделі більшості
розвинених країн. Для сучасного суспільства характерні більш пізні вступи у шлюб,
відкладання або відмова від реєстрації шлюбу, народження дітей поза шлюбом, орієнтація на
однодітну сім’ю і відкладання народження дітей на більш пізній термін. Під впливом дедалі
більшої інтеграції суспільства у світову систему, молоді жінки і дівчата, які традиційно
вважалися носіями сімейних цінностей, прагнуть реалізувати себе в особистісному плані
(закінчити професійну освіту, зробити кар’єру), відкладаючи створення сім’ї і материнство на
більш пізній термін. Так, за даними соціологічних досліджень, показник народжуваності у
жінок віком 25-29 років став вище, ніж у віковій групі від 20 до 24 років.
Вивчення актуального стану розвитку сім’ї дає можливість виокремити тенденцію до
певної деформації шлюбно-сімейних цінностей, стосунків, що призводить до зростання числа
розлучень, збільшення кількості людей, які не бажають вступати до шлюбу, надаючи перевагу
колегіальним (громадянським) шлюбам, не беручи на себе певні обов’язки та відповідальність
за довготривалі взаємини. Збільшується чисельність подружніх пар, які розлучаються: 50%
перших шлюбів закінчуються розлученням, 80% розведених чоловіків і жінок знову
одружуються, причому 60% повторних шлюбів також розпадаються. За статистичними даними,
в Україні розпадається кожний другий-третій шлюб. Проте в окремих регіонах процес
розлучень має свою специфіку. Наприклад, у Житомирській області у 2014 р. розпалося 80 %
шлюбів, на Кіровоградщині розпадається третина молодих сімей, які живуть разом до п’яти
років. Така ж картина спостерігається на Полтавщині та в інших регіонах України, причому
цифри постійно зростають [6, c. 115].
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У сформованих умовах стає актуальною проблема дослідження репродуктивних
установок. Зазначимо, що репродуктивна установка – (як різновид соціальної установки) це
установка на народження дітей [7, c. 97].
На її формування впливають такі фактори як:

соціально-економічні умови життя, політична обстановка, громадські культурні
тенденції часу;

матримоніальний менталітет (шлюбно-сімейна установка – різновид соціальної
установки, в змісті якої можна виділити наступні компоненти: – установка на шлюб, на
дітонародження, полорольова та установка на сімейні цінності);

батьківська сім’я;

освітнє середовище;

засоби масової інформації;

система соціальних очікувань суспільства, що створюють установку реципієнта
на народження дітей [2, c. 15-16].
Наприклад, формально не встановлений оптимальний вік вступу в шлюб, народження
дітей і початок трудової діяльності. Однак склалися певні уявлення про те, коли мають
відбуватися ці події, що і вказує на існування якихось «соціальних годин» («соціального
розкладу»), яке підказує індивіду, як складається його життя в рамках нормативної схеми
даного суспільства. Відставши від цього розкладу, людина може відчувати тривогу,
дискомфорт, а також меншу підтримку однолітків, ніж у випадку, якщо вона «рухається за
графіком», відчуває, що не йде в ногу з усіма, та їй необхідно змінити свою поведінку.
Так, маємо зазначити, що в даний час відбувається зміна традиційних уявлень про вікові
години і соціальні норми, що в свою чергу впливають на соціальні установки в суспільстві [2,
c. 18].
Зокрема, відбулася зміна установки на народження дітей і на шлюб в цілому. Тип
репродуктивної установки (яка вона) і мотив народження дитини є невід’ємною умовою
формування психологічної готовності до батьківства, і, як наслідок – формування стилю
виховання та розвитку дитячо-батьківських відносин.
Мотиви народження дитини традиційно поділяють на:

конструктивні,

деструктивні.
Вважається, що конструктивні мотиви зачаття сприяють створенню сприятливих умов
для розвитку дитини. Конструктивний мотив зачаття відображає наявність любові до дитини,
бажання народити, прагнення віддавати їй материнські тепло і турботу. Конструктивний мотив
зачаття сприяє зміцненню сім'ї та забезпечує особистісне зростання подружжя.
Головним моментом є те, що конструктивний мотив відображає суб’єктивну
психологічну готовність подружжя до батьківства.
Деструктивні мотиви зачаття мають одну спільну рису – розгляд народження дитини як
засіб досягнення будь-яких свідомих і несвідомих цілей. Деструктивних мотивів може бути
велика кількість, всі вони більшою чи меншою мірою призводять до негативних наслідків.
У деструктивних мотивах основними аспектами є розрахунок на підтримку в старості,
відповідність соціальним очікуванням, вимоги близьких родичів, маніпулювання партнером,
боротьба з самотністю, продовження роду, підвищення самоповаги, бажання дитини певної
статі, отримання матеріальної вигоди.

235

Пріоритетні напрями європейського наукового простору.
Збірник студентських наукових праць. – Вип. 8

У будь-якому випадку майбутнім батькам життєво необхідно усвідомити свої мотиви і
зорієнтуватися в здоровому напрямку. Від психологічної зрілості батьків та їх репродуктивної
мотивації залежить те, як складеться саме батьківство і життя дитини [8, c. 34]
В якості кількісних характеристик репродуктивних установок соціологи виділяють три
основних показника:
- очікувана кількість дітей (практичний компонент репродуктивної установки; для
вимірювання задається питання: «Скільки дітей ви хотіли б мати в сім’ї?» або «Скільки дітей ви
плануєте мати в сім’ї?»);
- бажана кількість дітей (когнітивно-емоційний компонент; для вимірювання задається
питання: «Скільки дітей ви б хотіли мати в сім’ї, якщо б у вас були всі необхідні для цього
умови?»);
- ідеальна кількість дітей (когнітивний компонент репродуктивної установки; для
вимірювання задається питання: «Скільки дітей має бути в сім’ї, на ваш погляд?») [5, c. 75-77].
Також слід відзначити такі складові репродуктивних установок української молоді, як:
репродуктивне здоров’я, репродуктивна культура. Вивчення репродуктивного здоров’я,
соціально-гігієнічної і медичної грамотності має істотне значення для розуміння і
прогнозування тенденцій народжуваності, для розробки конкретних заходів ефективної
сімейної політики [3].
Сучасна медична наука всебічно вивчає проблеми низького рівня соматичного і
репродуктивного здоров’я жінок, але вплив на здоров’я жінок не обмежується наявністю тільки
медичних причин. Діє цілий комплекс соціально-економічних, суспільно-політичних,
екологічних та інших факторів, серед яких, основним є матеріальне забезпечення, рівень
культури, національні звички, житлові умови, харчування, внутрішньосімейні відносини,
забезпечення медичною допомогою та інші фактори, що впливають тим чи іншим чином на
якість життя жінок [9].
Все більше зростає усвідомлення істинного тягаря поганого репродуктивного здоров’я,
пов’язаного з вагітністю, дітонародженням, інфекції репродуктивного тракту (особливо
хвороби, що передаються статевим шляхом, включаючи ВІЛ/СНІД) та насильством проти
жінок. Такий стан призвів до переоцінки характеру і компонентів репродуктивного здоров’я і
контексту. Тим не менш, гарне репродуктивне здоров’я все ще не є надбанням багатьох людей в
світі з-за таких факторів, як недостатній рівень знань щодо сексуальності людини і
невідповідність, низька якість або недоступність інформації та служб репродуктивного
здоров’я; поширеність ризикованої сексуальної поведінки; обмежений вибір для багатьох жінок
і дівчат в житті.
Репродуктивна культура являє собою динамічну ціннісно-нормативну систему,
призначену для регулювання історично репродуктивних потреб людини і суспільства, що
трансформуються за рахунок амбівалентної спрямованості стримування та реалізації здатності
продовження роду [1, c. 75]. Дана культура є якісною характеристикою життєдіяльності
чоловіків і жінок, заснованої на загальнолюдської цінності дітонародження як одного з
показників повноцінного життя людини. Сутність репродуктивної культури розкривається в її
співвідношенні з такими видами культури, як:

сексуальна культура,

культура здоров’я,

батьківська культура,

культура повсякденності.
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На основі системного та діяльнісного підходів запропонована структурно-функціональна
модель репродуктивної культури, яка складається з трьох підсистем: ментальної, пренатальної,
антинатальної, які, в свою чергу, включають ціннісно-нормативний, когнітивний, практичноповедінковий шари, що мають власне специфічне наповнення. Наявність пронатальной і
антинатальной підсистем відображає амбівалентну сутність розглянутої культури, обумовлену
двоїстою природою репродуктивної поведінки людини. Репродуктивній культури поряд з
універсальними функціями (регулятивної, адаптивної, комунікативної, трансляційної,
соціалізації та інкультурації) притаманне і спеціальне призначення – зниження біосоціальних
ризиків, супутніх репродукції людини. Дана функція наповнюється варіативними смислами на
рівні особистості, держави і суспільства в певних культурно-історичних умовах.
Аналіз механізмів трансляції репродуктивної культури показав існування двох
принципово різних груп: одні механізми діють стихійно і фрагментарно, але при цьому мають
широку аудиторію впливу (сім’я, Інтернет, ЗМІ); а інші (конфесії, громадські організації,
медико-соціальні служби, заклади додаткової освіти) впливають вузькоспрямовано,
фокусуючись на певних групах населення, але в цілому їх діяльність не забезпечує культурної
спадкоємності традиційних, що мають національно-етнічну самобутність та інноваційних
компонентів репродуктивної культури [5, c. 76].
Отже, на основі отриманих даних ми визначили соціальні фактори, що впливають на
формування репродуктивної установки української молоді, серед яких основними вважаємо
соціально-економічні умови життя, матримоніальний менталітет, освітнє середовище, систему
соціальних очікувань суспільства при певній політичній обстановці та громадських культурних
тенденцій сучасності.
1. Амосов Н. М. Енциклопедія Амосова: Алгоритм здоров’я; Людина і суспільство / Н М. Амосов.
– Донецьк: Сталкер, К. : ТОВ «АСТ», 2002. – 464 с.
2. Барбасов А. А. Фактори репродуктивних установок молоді / А. А. Барбасов – К: Ламб Адам,
2011.– 234 с.
3. Бацилєва О. В. Репродуктивне здоров’я молоді: особливості та шляхи покращення /
О. В. Бацилова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pib_2010_3_55.pdf
4. Бойко Ст. Народжуваність: соціально-психологічні аспекти / Ст. Бойко. – Харків: Думка, 2005.
5. Вовк І. Б. Особливості репродуктивної поведінки молоді / І. Б. Вовк, В. П. Квашенко // Педіатрія,
акушерство та гінекологія. – 2007. – № 6. – С. 75-77.
6. Замашкіна О. Д. Соціальні фактори, що обумовлюють кризи сучасної молодої сім’ї та проблеми
оптимізації шлюбно-сімейних відносин / О.Д. Замашкіна // Актуальні дослідження в соціальній сфері:
матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 листопада 2016 р.) / гол.
ред. В. В. Корнещук. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 216. – С. 113-118.
7. Карташова Е. М. Репродуктивні установки сучасної молоді / Е. М. Карташова. – К: Наука,
2011. – 156 с.
8. Медков В. М. Демографія: Підручник / В. М. Медков. – К: ИНФРА, 2003., – 125 c.
9. Мокрецов С. Є. Репродуктивне здоров’я молоді в контексті реалізації державної політики
мотивації
репродуктивної
поведінки.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://pravoznavec.com.ua/period/article/2916/%D1
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПІВПРАЦІ
З БАТЬКАМИ ПЕРШОКЛАСНИКІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Альбіна Омельченко
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – проф. Біла О.О.
Реалізація сучасного процесу навчання учнів в умовах нової початкової школи
відбувається з урахуванням специфіки їх педагогічного супроводу, що розпочинається ще у
дошкільних закладах освіти. Йдеться, насамперед, про ранню діагностику та виправлення
порушень розвитку дошкільника, що забезпечить йому у майбутньому готовність до школи.
Педагогічний супровід відбувається на протязі усього періоду навчання першокласника у
початковій школі з метою надання відповідної допомоги з вирішення завдань успішної
адаптації до шкільного середовища, формування бажання вчитися тощо.
Як підкреслює Олена Роновець, батьки мають бути достатньо обізнані у питаннях
навчання та виховання своєї дитини, володіти знаннями з надання допомоги школяру у період
вступу до школи, взаємодіяти та співпрацювати із вчителями та школою для полегшення
адаптації дитини у новому середовищі [2, с. 208].
Актуальність визначеної теми нашого дослідження обумовлена через наступні
протиріччя: по-перше – батьки хоча і очікують етап вступу дитини до школи, але вони в свою
чергу не володіють системними знаннями та вміннями щодо супроводу дитини у цій період; подруге – ознайомлення батьків із новими обов’язками шкільної освіти ще відбувається у
повільному режимі; по-третє – ще має місце формальна співпраця більшості батьків
першокласників із шкільним колективом.
Підкреслимо, що сучасна родина розвивається в оточенні нової суспільної ситуації. З
одного боку можна спостерігати за поворотом суспільства до основних проблем, що стосуються
родини, а саме – розробляються нові програми, що мають особливий вплив на підвищення
значущості батьків у вихованні молодших школярів. З іншого – це реальні умови, через які
більшість батьків ще залишаються стурбованими рішенням економічних та фізичних проблем,
що спричиняють тенденцію самоусунення більшості батьків від права виховання та розвитку
дитини. Не всі батьки володіють знанням вікових та індивідуальних особливостей
першокласника, здійснюють формальне виховання «наосліп». Від усього цього не можливо
отримати позитивних результатів. У таких родинах не створюються міцні міжособистісні
зв’язки між батьками і дітьми, а «авторитетом» може стати лише зовнішнє довкілля, що має
наслідки виходу дитини з-під впливу родини. Тому, якщо школа не приділятиме належну увагу
на взаємодію вчителя та батьків, то сім’я опиняється у ситуації відчуження від освітньої
установи.
Деякі батьків, які наче передоручили свою дитину школі, самі по суті не готові до ролі
батьків, тобто їм властива неготовність, тривога за майбутнє шкільне життя дитини, її успіхи.
Вони, як підкреслює М. М. Володкевич, не обізнані про можливості організації дитячих ігор і
самопідготовки учнів, через досить складну програму та високі вимоги до дітей, надто
«емоційно ставляться до труднощів, з яким зіткнулись їхні діти у процесі навчання у школі, та
не мають здатності надавати їм потрібну психологічну підтримку» [4, с. 121-122].
За дослідженнями таких вчених, як Т. А. Березина, О. І. Вороніна, виявлено, що одні
батьки вимагають від дитини бути самостійною, відповідальною та дисциплінованою ще із
самого початку вступу дитини до школи, до чого вона ще не пристосована, не готова, а інші ж
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навпаки, опікують та контролюють, не дають дитині показати свої здібності та інтереси. Ці
батьки ставляться до успіхів та невдач дитини як до власних. Більшість із них
характеризуються проявами нетерплячості у навчальному процесі допомоги першокласника,
розчаруванням від помилок дитини та її невдач, що пов’язано зі зміною соціальної позиції
школяра [1, с. 208-229].
У багатьох батьків виникає питання, що пов’язане із тим, чому у дитини зникає бажання
вчитися та пізнавати більше, не зважаючи на те, що вони (батьки) у свою чергу старанно
готували дітей до школи. Батьки переважно міркують, що якщо дитину заздалегідь добре
підготувати до школи, забезпечити її тією інформацією, з якою вона зустрінеться у першому
класі, то у неї (дитини) будуть позитивні успіхи у навчанні, вона буде добре вчитися. Але, як
пише О. Я. Савченко, їм не зрозуміти, що вміння писати або читати ще не гарантують успішне
навчання, добрі оцінки. Це ще не є найголовнішим, бо учень має навчитися слухати вчителя та
однокласників, висловлювати свої думки, правильно виконувати завдання вчителя, а
найголовніше – мати бажання вчитися [4, с. 156-164].
За твердженнями Є. І. Казакової, організаційно-педагогічні умови педагогічної співпраці
з батьками першокласників мають будуватися на основі розуміння умови як процесу, що надає
допомогу родині щодо прийняття складних рішень, та надає умови для розвитку та вибору, які
допомагають прийняти правильне рішення у різних життєвих ситуаціях [3, с. 76-86]. Ідеться
про умови оптимізації процесу сімейного виховання, коли батьки отримують позитивний
імпульс щодо ставлення до дітей як до рівних та не припускають їх порівняння із іншими
дітьми; розвитку та відкриття сильних і слабких сторін дитини; демонстрації зацікавленості у її
діях та емоційної підтримки у різних ситуаціях; успішної підготовки й адаптації дитини до
школи, встановлення та здолання причин, що уповільнюють даний процес.
Якщо визначати педагогічну умову у загальному її розумінні, то йдеться про наявність
переліку специфічних особливостей організації навчально-виховного процесу в початковій
школі, детермінацію очікуваних результатів навчання, виховання та розвитку особистості
першокласника, об’єктивне забезпечення можливостей щодо їх досягнення.
Провідною умовою педагогічної співпраці, за науковими висновками Є. І. Казакової,
виступає спільна робота вчителя закладу навчання та батьків, які зацікавлені в успіхах дітей у
шкільному житті. Щодо організаційно-педагогічних умов, то це – не форма допомоги, а вимоги,
в основі яких має зберігатись дотримання певних правил для отримання позитивного
результату у процесі якого дитина збагачується знаннями.
Саме батьки та вчителі створюють комплекс факторів у виховному середовищі, що
спричиняє успішне (або неуспішне) навчання дитини в освітньому процесі. Успішність у
виховному процесі залежить від того, як складаються відносини між вчителями, учнями та
батьками. Батьки та вчителі мають стати союзниками у шкільних справах першокласника.
Відомо, що основним прагненням сучасної школи виступає її співпраця з родинами
учнів, особливо тоді, коли навчальний процес початкової школи реформується згідно концепції
НУШ (Нової Української Школи). Ці обставини відображають нові підходи щодо створення
системи корекційної роботи з батьками. Особливо коли йдеться про виклики батьків до школи
через успіхи (або невдачі) дитини у навчанні тощо. Об’єднатись та контактувати з батьками,
згідно рекомендацій Л. М. Гриневич, можна лише тоді, коли батьки розуміють, що лише
об’єднані зусилля створюють передумови для розвитку дитини, допомоги у набутті необхідного
обсягу знань, умінь та навичок [1, с. 208-229].
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Згідно положень сучасної Концепції НУШ, учителі перших класів з 2018 – 2019 р.р.
залучаються до пропедевтичного онлайн-курсу для підвищення їх кваліфікації, що є
обов’язковим. Курс складається із шести модулів:
Модуль 1. Загальний огляд, що охоплює наступні питання: Чому варто пройти онлайнкурс?; Концепція НУШ; Державний стандарт початкової освіти.
Модуль 2. Організація класу.
Модуль 3. Інтегроване навчання.
Модуль 4. Методики викладання у 1 класі.
Модуль 5. Нейропсихологія.
Модуль 6. Інклюзивна освіта [5].
Підкреслимо, що у всіх модулях включено змістові аспекти педагогічної співпраці із
родиною молодшого школяра, адже у такі вагомі зміни шкільної освіти мають бути залучені й
батьки. Особлива увага в онлайн-курсах акцентується на поведінку дитини, яка вступає у
перший клас.
Щодо вивчення особливостей поведінки першокласника у родині, то можна
порекомендувати вчителям методику «АВС». У спеціальній таблиці фіксується дані щодо
попередньої поведінки, та її зміни після 30 секунд. Коли вчитель збирає таку інформацію, він
розуміє, що слід далі робити та чи слід паралельно звертатися до шкільного психолога та до
батьків. У такій ситуації працювати з батьками слід для того, щоб вони зрозуміли що
відбувається, що у них не просто невихована дитина. Найчастіше діти повністю залежні і
формуються під впливом дорослих та оточуючого середовища.
На жаль, як констатують учителі-практики, батьки переважно негативно реагують на
зауваження вчителів на адресу їх дітей. І це стовідсотково – їх захисні реакції (наприклад мають
місце такі висновки у батьків щодо їх дітей: «в нас немає ніяких проблем», «ми все це чули
дуже багато раз», «це тільки у вас в класі він має проблеми, дома – це чудова дитина, ніхто на
нього не скаржиться, на гуртки ходить – все чудово, а от в класі…; значить ви не можете якось
його організувати»). Але слід пам’ятати, що, якщо вчитель знаходить відповідний педагогічний
підхід до батьків, оскільки вчитель приймає дитину в перший клас, він відповідно із нею й
приймає всю її родину, яка хвилюється та живе з нею. Паралельно він працює як з батьками,
так і з практичним психологом.
Найважливішим способом впливу на батьків виступає коректна риторика з ними
(наприклад під час звернення до них у такий спосіб «шановні батьки, будь ласка, зверніть увагу
на те, що в нас є деякі нюанси, проблеми…»; «у нас є деякі аспекти, на які я би рекомендувала
звернути увагу…»;«…давайте поміркуємо разом»;«у мене в класі час від часу відбувається таке
…, а чи відбувається таке саме у вас дома?»;«можливо, хтось із викладачів, хто працює з вашою
дитиною додатково, звертав вашу увагу на такі особливості дитини, як …». Звичайно, батьків
слід підтримувати тим, що їх вчитель добре розуміє, але слід з ними подумати, що реально
зробити спільно.
Сім’ї різні, і умови виховання першокласників абсолютно різні. Через це, не доцільно
одразу висувати декілька цілей щодо співпраці з ними. Якщо, наприклад, дитина не може
сконцентрувати свою увагу, то й не треба працювати саме над концентрацією уваги, а
запропонувати їй додаткове домашнє завдання чи маленьку вправу для спільної роботи з
батьками із проханням «зробіть, будь ласка, це дома». Це, як наголошує І. Фідіпов, в кошик
концентрації уваги. А на наступний день батьки приходять та свідчать про те, що вони спільно
з дитиною виконали завдання, що підіймає самооцінку у батьків.
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Як зазначає …, у випадку, коли у дитини існує велика проблема, або якщо ніяк не
вдається закріпити будь-які вміння та навички, у тому разі й поведінкові, слід загальну мету
розкласти на декілька підцілей, та поступово їх досягати. І в кінцевому результаті відбудеться
досягнення великої цілі [6].
За висновками …, робота з батьками – це складний та важливий процес у діяльності
вчителя, який у свою чергу включає підвищення педагогічних знань, умінь та навичок у
батьків; це допомога вчителя родині у сімейному вихованні для успішного виховання дитини;
це взаємодія вчителя з батьками у процесі якої досягається успішний результат навчання
школяра [5].
Отже, процес навчання та виховання першокласника в родині та школі – це єдиний
нерозривний зв’язок. Він обумовлює об’єднання всіх можливостей та співпрацю батьків та
вчителів, що передбачають досягнення певного позитивного результату для дітей.
1. Вороніна Г. Л. Трикутник партнерства: педагоги-батьки-діти / Г. Л. Вороніна. – К.: Рад. школа,
2007 – C. 208-229.
2. Для вчителів початкових класів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://mglavcom.ua/publications/nova-shkilna-programa-v-ukraine-369536.html
(Наказ
МОНУ
від
15.01.2018 року №34 та №36).
3.
Новий
закон
про
освіту.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режимдоступу:
https://kurs/if.ua/news/minosvity_rozyasnylo_novi_umovy_pryyomu_ditey_u_pershyy_klas_65931.html
(Проосвіту ВР України Закон від 05.09.2017 №2145-VIII).
4. Рибальченко І. М. Взаємодія з батьками / І. М. Рибальченко. – Харків : Вид.група «Основа»,
2007. – 208 с.
5. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти / О. Я. Савченко. – К. : СПД «Цудзинович
Т. І.», 2007. – С. 76-86.
6. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. шк., 1988. – С. 121122, 156-164.

ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Марія Паладуца
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
науковий керівник – доц. Граматик Н.В.
В епоху реформації всіх аспектів суспільного життя, коли відокремлене співіснування
різних народів і культур стає неможливим, коли йде переосмислення цілей і завдань освіти з
позицій нової компетентнісної парадигми з’являється гостра потреба у вихованні
полікультурної особистості.
У цьому контексті особливої ваги набуває проблема полікультурного виховання учнів
початкової школи. Молодший шкільний вік – найвідповідальніший період у становленні
системи цінностей дитини. Початкова освіта, як перша самоцінна ланка набуття дитиною
шкільної зрілості, має гнучко реагувати на виклики сьогодення, запити суспільства щодо змін у
матеріальному та духовному житті українського соціуму [3].
Проблема полікультурного виховання як аспекту педагогічної діяльності, що є одним з
пріоритетних напрямків наукового пошуку та практичної реалізації, орієнтованої на
соціалізацію особистості в багатонаціональному середовищі, залишається ще не вирішеною.
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Особливо ця проблема стосується реалізації виховних завдань початкової ланки освіти в умовах
регіонального вектору.
Усі законодавчо-нормативні документи сучасної української освіти (Національна
доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст., Концепція Нової Української школи, закон «Про
освіту», «Концепція національного виховання» та ін.) актуалізують запит на усвідомлення
людиною свого коріння і місця в сучасному світі, прищеплення поваги до інших культур.
Аналіз наукового фонду з проблеми виховання в полікультурному середовищі сучасної
загальноосвітньої школи розглядаються в роботах І. Беха, А. Богуш, В. Бойченко, Л. Волик,
Л. Голік, О. Дубасенюк, В. Єршова, М. Каган, О. Ковальчук, В. Ковтун, І. Лощенова,
О. Овчарук, О. Пєхоти, О. Савченко.
Цінними для нашого дослідження є філософські та психолого-педагогічні положення
про окремі аспекти полікультурного виховання, зокрема Б. Гершунського, Л. Виготського,
І. Зязюна, В. Лісового, Д. Лихачова, С. Русової, В. Сухомлинського, К. Ушинського.
Важливий внесок у становлення і розвиток методологічної бази дослідження проблеми
полікультурного виховання склали праці вчених Л. Архангельського, М. Бахтіна, В. Борисова,
П. Вербицької, Г. Дмитрієвої, Т. Лесіної, В. Ликової, О. Мілютіної, О. Сухомлинської та інших,
у яких містяться конструктивні ідеї з цього питання.
Зокрема вихованню молодших школярів присвячені праці Ш. Амонашвілі, О. Бодальова,
Л. Божович, І. Каїрова, О. Киричука, Г. Костюка, М. Красовицького, Н. Миропольської,
І. Підласого. Проаналізовані наукові праці містять різні аспекти виховання молодших школярів
у навчальній діяльності, яка має потужні можливості для формування і розвитку повноцінної
полікультурної особистості молодшого школяра, оскільки безпосередньо спрямована на
підвищення освітнього і культурного рівня та набуття учнями вміння спілкуватися з
представниками своєї та інших культур.
Проведений аналіз наукових досліджень свідчить, що на сучасному етапі поліетнічний
концепт освіти виступає предметом посиленої уваги як вітчизняних, так і зарубіжних учених.
Мета статті – здійснити теоретичний аналіз стану проблеми формування
полікультурної компетентності у молодших школярів у навчально-виховному процесі
загальноосвітнього закладу.
На думку науковців (В.В. Макаєв, З.А. Малькова, Л.Л. Супрунова) зміст
полікультурного виховання в початковій школі спрямований на формування
загальнокультурної обізнаності молодших школярів та їх активній участі в міжкультурному
діалозі [7].
Зазначимо, що сутність поняття «полікультурне виховання» розтлумачено в
Міжнародному словнику з педагогіки як організований навчально-виховний процес, що
інтегрує в собі різні культури, які відрізняються мовними, етнічними, національними або
расовими ознаками [2, с. 3]. Оскільки дане поняття набуло поширення в світовій педагогіці
починаючи з середини ХХ ст. то багато дослідників стали використовувати його в своїх
роботах як термін «полікультурне виховання», який міцно увійшов у науковий обіг.
В останній час увага науковців приділена проблемі полікультурного виховання, яка
знайшла своє вираження в концепції полікультурного освітнього простору в дослідженнях
Л. Арчажникової, П. Ігнатенко, В. Поплужного, Н. Косарєвої, Л. Крицької, М. Качур, та ін. У
сучасному науковому просторі існує декілька теоретико-методичних напрямків вивчення
проблеми полікультурного виховання, зокрема: формування культури міжнаціонального
спілкування, виховання толерантності, вивчення полікультурного аспекту навчання і
виховання.
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Головними завданнями полікультурного виховання молодших школярів є:
- залучення дітей до провідних ідей культури свого народу як неодмінної умови
інтеграції в освітній простір інших культур;
- формування уявлень про різноманіття культур в регіоні, країні, світі в цілому;
- виховання позитивного ставлення до культурних цінностей, розвиток етнічної
толерантності в процесі міжнаціонального спілкування.
Проведений аналіз педагогічного досвіду вчителів-практиків дозволяє стверджувати, що
полікультурне виховання молодших школярів передбачає не лише полікультурний діалог, а й
насичення освітнього середовища початкової школи інформацією про різноманітність та
багатогранність світу, що сприяє інформаційній та соціальній ідентифікації молодших
школярів. Крім того, полікультурне виховання передбачає емоційний вплив на особистість
школяра, формування поведінкових норм. З огляду на це, важливо, щоб виховна робота в школі
першого ступеня була спрямована на формування особистості молодшого школяра, здатного до
активної та ефективної життєдіяльності в багатонаціональному середовищі.
Як зазначають О.Е. Коптева, Е.Л. Матова організація виховуючого полікультурного
простору здійснюється на основі наступних принципів:
- особистий приклад вчителя;
- педагогічна підтримка молодших школярів у самовизначенні;
- інтеграція полікультурної освіти до змісту морального виховання;
- соціально-педагогічне партнерство (сім'я, громадські організації, установи
позашкільної освіти).
Соціально-педагогічна діяльність вчителя є детермінуючою у взаємодії різних суб'єктів
полікультурного освітньо-виховного простору. У зв'язку з цим, полікультурні освітні установи
слід розглядати складові цілісної системи полікультурного виховання. У процесі здійснення
полікультурного виховання увага молодших школярів акцентується на таких його складових як:
людська гідність, раси, етноси, релігії, традиції, соціальні групи. В цілому узагальнені напрями
полікультурного виховання молодших школярів схематично представлені нижче:
Полікультурне виховання молодших школярів
Спосіб протистояння
упередженості,
ненависті, заснованої
на культурних
відмінностях

Соціальна
ідентифікація

Виховний процес з
трьома головними
складовими джерелами:
українським,
національним і
загальнолюдським

Формування
активної особистості,
якій притаманне
почуттям розуміння
й поваги інших
культур

Важливо, що процес полікультурного виховання повинен бути забезпечений лише
цілісним освітнім процесом, який включає в себе процеси навчання, виховання і розвиток
особистості. Також, при розвитку полікультурної компетентності молодших школярів
необхідно враховувати досвід міжкультурних зв’язків в їх різних формах: знайомство з творами
мистецтва і архітектури, досягненнями науки і техніки, зустрічі з представниками інших
соціокультурних спільнот, знайомство з традиціями і звичаями в побуті і повсякденному житті.
Як зазначено в Концепції громадянського виховання, полікультурне виховання
молодших школярів – це одночасно придбання знань про різні етноси, подолання упереджень й
заохочення терпимості до представників інших культур [5, с. 3].
При організації роботи щодо виховання полікультурної компетентності необхідно
враховувати індивідуальні особливості кожного учня, особливості виховання в сім'ї, сімейної
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культури, етнічний склад учнівського колективу, проблеми у взаємовідносинах між дітьми,
культурні особливості навчального закладу.
Механізмами полікультурного виховання молодших школярів виступають навчання,
виховання, діяльність та спілкування. Формування навичок полікультурної взаємодії дітей
може також здійснюватися за допомогою тренінгів етнокультурного діалогу, ділових і рольових
ігор. Формами полікультурного виховання є індивідуально-парні та колективні взаємини, які
можуть носити організований, стихійний або частково організований характер.
Таким чином, підсумовуючи вищезазначене, полікультурне виховання молодших
школярів передбачає готовність до культурного взаємообміну і взаємозбагачення, здатність до
взаємної емпатії та нейтралізації негативних упереджень, розвитку особистої і соціальної
гідності.
1. Арчажникова Л.Г. Теорія і методика виховання. Програма для вищих педагогічних учбових
закладів / Л. Г. Арчпжникова. – Ужгород, 2011. – 309 с.
2. Виховання громадянина: Сутність громадянського виховання / П. Ігнатенко, В. Поплужний,
Н. Косарєва, Л. Крицька // Шкільна бібліотека. – 2013. – № 8. – С. 3-19.
3. Граматик Н.В. Регіональний вектор природничої підготовки майбутніх учителів початкових
класів у параметрах європейських стандартів вищої освіти / Н.В. Граматик // Теоретико-методичні
проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць – Тематичний випуск «Вища освіта
України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Вип. 21. – Кн.3. – Том ІІ (76). –
К.: Гнозис, 2017. – С. 8-18.
4. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності //
Дошкільне виховання. – 2013. – №2. – С.3-8.
5. Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді // Наказ Міністерства освіти і
науки України від 16.06.2015 № 641.
6. Коптева О.Е. Формування полікультурного освітнього середовища в початковій школі: досвід і
перспективи / О.Е. Коптева, Е.Л. Матова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://journals.kantiana.ru/w.php
7. Макаев В.В. Поликультурное образование – актуальная проблема современной школы /
В. В. Макаев, З. А. Малькова, Л. Л. Супрунова // Педагогика, 1999. – №4. – С. 3-10.

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ У СТУДЕНТІВ ПЕРШИХ КУРСІВ
ДО ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Антоніна Папазова
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державни гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Пенькова С.Д.
У сучасних умовах економічної нестабільності та різкому скороченню бюджетних місць
особливо гостро постає питання мотивації студентів до вивчання дисциплін належним чином у
вітчизняних ВНЗ.
Актуальність потреби студентів перших курсів у мотивації до вивчення педагогічних
дисциплін полягає у тому, що подібні негативні події лише пригнічують молодь, породжують
недовіру у власне світле майбутнє, тим самим провокуючи байдужість до навчального процесу
та загальний негативізм. Подоланням проблеми недостатньої мотивації студентів може
здійснюватися через арсенал методів та прийомів стимулювання та мотивування з боку
викладача, а також спонуканням
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У зарубіжній науковій літературі проблемами формуванням мотивації у студентів
послужили дослідження таких науковців як Г. Чамберс, С. Коул, Д. Аткінсон, Г. Келлі, Р. Мей,
К. Санджай, Ю. Роттер, К. Роджерс, Д. Макклелланд, Дж. Морец, Е. Дженсонтощо. Питаннями
мотивації людини займалися і такі вітчизняні вчені, як Ф.Ф. Бутинець, Л. Божович,
О. Ковальова, І. Синиця, В. Мерлін, Г. Костюк, С, Рубінштейнта інші.
Не дивлячись на вагомий внесок наукових праць вищезгаданих вчених, проблеми
вивчення мотивації людини ще недостатньо досліджені. В свою чергу, це призводить до
гальмування впровадження сучасних викладацьких програм та особистої ініціативи студентів
щодо наукової діяльності українських вищих навчальних закладів.
Основними цілями статті є дослідження способів мотивації студентства до вивчення
педагогічних дисциплін, визначення ролі викладача у даному процесі.
У сучасному світі за останні роки навчальній діяльності приділяється особлива увага,
адже це свідчить про її якість.
Насамперед варто визначитися із поняттям «мотивації» та її головною складовою –
мотивом.
Мотивація – це комплекс складових, що зазначені на рисунку 1 [1].

Мал. 1. Складові компоненти поняття «мотивація»
Мотив – одне з найважливіших і разом з тим нечітко визначених понять. Зміст терміна в
його початковому значенні (від лат. moveo – надавати руху, штовхати), тобто мотив – це те, що
надає руху і є поштовхом [2].
Таким чином, мотивацією вважається для студента бажання вчитися заради досягнення
не тільки академічної мети, а й для професійного росту. Тому для досягнення успішного
результату студент повинен сам хотіти брати активну участь у навчальному процесі, тим
більше при вивченні педагогічних дисциплін.
Фактори, які сприяють формуванню у студентів позитивного мотиву до навчання:
 усвідомлення близьких та далеких цілей навчання;
 усвідомлення теоретичної та практичної значущості засвоюваних знань;
 емоційна форма викладеного матеріалу;
 наведення перспективних ліній у розвитку наукових понять;
 професійна направленість навчальної діяльності;
 присутність допитливості і «пізнавального психологічного клімату в навчальній групі»
[3].
Найбільш ефективним джерелом мотивації для студентів може стати викладач, маючи
при собі багаж комунікативної майстерності. Все залежить від подачі інформації та способу
зацікавлення: у якому вигляді, якою мовою, інтонацією тощо. Саме емоційна та яскрава мова
педагога має приводити студентів в захоплення та до бажання залучитися до наукової роботи та
створення змін, адже як зазначає відомий суспільний діяч С. І. Вакарчук «твоя віра – це і є твоя
мотивація».
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Отже, роль викладача є визначальною у процесі навчання студентів та їхньої мотивація
до вивчення педагогічних дисциплін, адже таким чином викладач на своєму прикладі показує
усю майстерність навчати та заохочувати студентство до пізнання та нових знань. Так, можна
зробити висновок, що сучасні умови для навчання студентів перших курсів, зокрема,
педагогічних дисциплін створюють запит на подальше дослідження галузі.
1.Murray H. A. Toward a classificati on of interaction / H. A. Murray // Toward a General Theory of
Action. – Cambridge, Mass., 1951.
2.Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – СПб.: Евразия, 1999. – Режим доступу:
http://psylib.org.ua/books/masla01/txt04.htm
3.Савчин М. В. Відповідальність : Смисловий принцип моти- ваційної регуляції поведінки
особистості / М. В. Савчин // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 1. – С. 10-18.

КОНЦЕПТ ЧИСЛА ТА ЙОГО ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
У ФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ КОРПУСІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Юлія Папуша
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний уніанситет
Науковий керівник – доц. Шавловська Т. С.
Вивчення проблеми числа як концепту мовної картини світу є однією з найбільш
важливих та актуальних тем на сьогоднішній день. Актуальність даної проблеми обумовлена,
по-перше, підвищеною зацікавленістю вчених до засобів вивчення зв’язку мови та культури.
По-друге, проблема концепту досі недостатньо вивчена у сучасному мовознавстві. По-третє,
особливості числа як концепту розглядаються не тільки у мовознавчих науках, але й у
філософії, соціології, природничих науках [3].
Слово «концепт» з латинської мови («conceptus») означає «поняття» та утворено від
дієслова «concipere», що означає «зачинати» [2, с. 42].
Об’єктом дослідження ми обрали концепт числа у німецьких фразеологічних одиницях.
Фразеологічні одиниці з компонентом числа існують у німецькій мові у тісному зв’язку з
лексикою, їх вивчення допомагає краще пізнати їх будову, утворення та вживання в мовленні
[4].
Фразеологія німецької, як і будь-якої іншої мови – це цінна лінгвістична спадщина, у
якій відображається бачення світу, національна культура, звичаї та вірування, фантазія та
історія народу, що розмовляє цією мовою. Зв’язок між мовою та культурою народу, що нею
розмовляє, широко відомий.
Число – це багатозначне поняття, яке може розглядатися в аспекті лінгвістики,
математики, стилістики тощо [5]. У німецькому словнику «Duden» число розглядається у трьох
аспектах: в аспекті лінгвістики як граматична категорія; в аспекті математики як цифра; в
аспекті риторики і стилістики, де число використовується при вимірі довжини речень, слів,
складів тощо [5].
У своєму дослідженні ми виконали семантичний аналіз фразеологічних одиниць
німецької мови з компонентом числа. Нами було проаналізовано 100 фразеологічних одиниць.
Найбільш поширеними у німецькій мові є фразеологізми з числівниками «один» і «два».
Згідно з результатами дослідження ця група фразеологізмів є найбільшою за кількістю та
складає 35 фразеологічних одиниць. Значення зазначених фразеологізмів різні – наявні
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фразеологізми нейтральні та емоційно забарвлені, серед яких є як позитивне, так і негативне
забарвлення. Наприклад, «Ein für allemal» – укр. «один на весь час» [5, с. 170]. Цей
фразеологізм не має емоційного забарвлення, він є нейтральним. Фразеологізм «Erste Sahne
sein» – укр. «бути першими вершками» [5, с. 154] має позитивне емоційне забарвлення, адже
позначає позитивну оцінку.
Під час семантичного аналізу фразеологічних одиниць з компонентом числа ми
намагалися виділити із сукупності значень загальний знаменник.
Отже, за результатами аналізу число «один» у німецьких фразеологізмах носить
символічне значення початку, первинності, єдності. Наприклад: «Die erste Geige spielen» – укр.
«грати першу скрипку» [5, с. 244], що означає: бути найважливішим, найкращим, мати
найбільше значення.
Поряд з числом один у фразеологізмах німецької мови часто стоїть число два, яке йому
протиставляється. Наприклад: «Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei». – укр. «Усе має один
кінець, тільки ковбаса має два» [5, с. 175]. Тому ми вважаємо доцільним у нашій роботі
поєднати фразеологізми з числівниками один і два в одній групі.
Однією з характерних рис фразеологізмів з числівником два є наявність практично для
кожної єдності еквіваленту у значній мірі східного за образною складовою, семантикою,
синтаксисом, в українській мові. Наприклад: «Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen» – укр.
«збити двох мух однією кватиркою» [5, с. 212]. В українській мові даний фразеологізм звучить
так: «вбити одним пострілом двох зайців».
У всесвітній історії та культурі першим, хто звернув увагу на значення чисел взагалі та
двійки зокрема, був давньогрецький мислитель Піфагор. Він стверджував: «Усе в світі є числа».
Наприклад: «Zwei Seelen wohnen in der Brust» – укр. «дві душі живуть у грудях» [5, с. 650].
Значення: людина сумнівається, не може вибрати між чимось.
Якщо розглядати число два у німецьких фразеологізмах у поєднанні або порівнянні з
числом один, то у більшості випадків число два має негативне значення, тобто
протиставляється числу один, що має значення доброї характеристики, високої якості.
Наприклад: «Ein alter Freund ist besser als zwei neue» – укр. «старий друг краще за двох нових»
[5, с. 759].
Наступна за кількістю група – це фразеологізми з числом три. Вона містить 10 % від
загальної кількості проаналізованих фразеологічних одиниць.
У словнику символів Тресиддера зазначаються наступні значення числа три: синтез,
оновлення, творчий потенціал, багатогранність, всезнання, народження та ріст. Згідно з
тлумаченням Тресиддера, трійка – це одна з найпозитивніших чисел-емблем [1]. Наприклад:
«Aller guten Dinge sind drei» – укр. «Усіх добрих речей завжди три» [5, с. 53].
Але, на відміну від інших культур, зокрема слов’янської, де символіка числа три
основана на релігійних засадах християнської святої Трійці і тому має позитивне значення
завершеного у німецькій культурі, особливості якої ми досліджували у нашій роботі на основі
фразеологізмів, число три має у більшості випадків негативне емоційне забарвлення.
Наприклад: «Wie drei Tage Regenwetter aussehen» – укр. «виглядати, як три дні дощу» [5, с. 74].
Отже, у цьому аспекті німецька культура різко відрізняється від слов’янської та інших
християнських культур.
9% кількості проаналізованих нами фразеологізмів німецької мови складає група
фразеологізмів з компонентом числа п'ять та похідного від нього – п’ятдесят.
Ще 9% досліджуваних фразеологізмів складає група, що містить числівник сім та
похідний від нього – сімнадцять.
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Число сім відображає у німецьких фразеологізмах як позитивне, так і негативне
значення. Число сім з давніх часів було відзначено особливим значенням. Рим був побудований
на семи пагорбах, відомі сім див світу, у тижні сім днів, у Біблії зазначені сім жирних та сім
худих днів (die sieben fetten Jahre und die sieben mageren Jahre), Отже, число сім часто має
магічне, містичне значення, значення чогось невідомого і таємного. Наприклад: «Für jmdn. ein
Buch mit sieben Siegeln sein» – укр. «бути для когось книгою з сімома печатками» [5, с. 133].
Наступну за чисельністю групу складають фразеологізми з числівником десять (5%).
Число десять символізує завершеність і досконалість. Ймовірно, ця асоціація походить ще з
давніх часів, коли люди рахували на пальцях, адже людина має 10 пальців на руках. Навіть у
сучасному ідіоматичному словнику знаходимо фразеологізм: «Sich etwas an den zehn Fingern
abzählen können» – укр. «Перерахувати щось на десятьох пальцях» [5, с. 206].
У німецьких фразеологізмах число десять часто має значення єдності та сили, і, крім
того, має позитивне емоційне забарвлення. Наприклад: «Die oberen Zehntausend» – укр. «вищі
десять тисяч» (означає найбільш багатий і впливовий шар суспільства) [5, с. 523]. Наприклад:
«Besser ein Vogel in der Hand als zehn über Land» – укр. «краще одна птаха у руці, ніж десять над
землею» [5, с. 765].
Група фразеологізмів з числом чотири складає 7% проаналізованих фразеологічних
одиниць. У підтвердження цього факту знаходимо в ідіоматичному словнику наступний
фразеологізм: «In den eigenen vier Wänden» – укр. «у своїх чотирьох стінах» [5, с. 750]. Чотири
кінці має також хрест – відповідно, велику роль грає релігійна асоціація. Крім того, існують
чотири сторони світу. («In alle vier Winde» – укр. «на всі чотири вітри» [5, с. 507]).
Цікаве значення має також число нуль, що теж часто вживається у німецьких
фразеологізмах. 5% з досліджуваних нами фразеологізмів містять саме цей числівник.
Наприклад: «Null und nichtig» – укр. «нульовий та марний» [5, с. 521] (недійсний). Але це число
має також значення нескінченності. У німецькій культурі нуль також символізує смерть.
Наприклад: «Die Augen auf Null drehen» – укр. «повернути очі до нуля» [5, с. 63] (померти).
Згідно з результатами нашого дослідження, числівник тисяча має цілком конкретне
значення – збільшення, гіперболізація чогось. Наприклад: «Mit tausend Zungen reden» – укр.
«говорити тисячею язиків» [5, с. 540]. Дана група фразеологізмів складає 4%.
Число дванадцять з давніх часів є символом організації простору та космосу [12]. Згідно
з результатами нашого аналізу, німецькі фразеологізми з компонентом числа дванадцять
складають 4%. Наприклад: «In zwölfter Stunde» – укр. «о дванадцятій годині» (значення: в
останню мить) [5, с. 706].
Як потрійна тріада число дев’ять має позитивне значення у більшості культур [2].
Кількість фразеологізмів з компонентом числа дев’ять становить 3%. Наприклад: «Ach du grüne
Neune!» – укр. «ах ти зелена дев’ятка!» (значення: вираз на позначення подиву, переляку) [5, с.
516].
Найменшу кількість становлять фразеологізми з числами шість, тринадцять, вісім, сто
(разом вони складають 6%).
Отже, за результатами нашого дослідження, найчастіше у німецьких фразеологізмах
вживаються числівники один і два. Число «один» у німецьких фразеологізмах носить
символічне значення початку, первинності, єдності. Часто числівник «один» або «перший»
означає добру якість та несе позитивну оцінку предмета чи явища. Семантика чисел, що
вживаються у фразеологізмах німецької мови, дозволяє пізнати багато національних
культурних та релігійних особливостей німецького народу.
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В ПАМ’ЯТЬ О КОНЦТАБОРI МАУТГАУЗЕН
В’ячеслав Парасiнчук
курсант І-го курсу спеціалізації «Судноводіння»
Дунайський інститут Національного університету «Одеська морcька академія»
Науковий керівник – к.і.н. Березовська В.В.
Пам’ять про минуле завжди повинна залишатися з нами. Саме завдяки пам’яті ми
залишаємося людиною. Ми пам’ятаємо наше минуле, а разом з цим робимо великий крок у своє
майбутнє. Багато чого змінюється в цьому світі: думка, ставлення, події. Єдине що не повинно
змінюватися – це наша людяність. Саме людині властиві такі якості як інтелект, людяність,
співчуття, незалежно від мови, національності, та кольору шкіри. Та коли ми забуваємо, що
саме ми – люди, саме від нас залежить майбутнє наших дітей, – ми гинемо. Ми самостійно
вбиваємо себе на війні, забуваючи, що в першу чергу страждають діти, дідусі, матері, батьки, а
вже потім солдати.
Друга світова війна залишається однією з найтрагічніших сторінок в історії всіх країн
світу, вона значно вплинула на долю всього людства. В ній брала участь 61 країна (80%
населення Землі). Воєнні дії відбувалися на територіях 40 країн. До збройних сил було
мобілізовано 110 млн.осіб у всьому світі. Загальні людські втрати досягли 50-55 млн.осіб, з них
загинуло на фронтах 27 млн. і це лише приблизна кількість [1].
Одною з найбільш нелюдських подій Другої світової війни є створення ланцюга
німецьких концентраційних таборів. Саме тема даного дослідження присвячена подіям
пов’язаним з існуванням і діяльністю одного з найбільших і зловісних з 1938 по 1945 рр.
німецьких концентраційних таборів – Маутгаузена, розташованого біля міста Маутгаузен
(Австрія).У 1940 р. він був об’єднаний з концтабором Ґузен став вже відомим як МаутгаузенҐузен.
Дослідники, що займаються темою концентраційних таборів, налічують понад 60 видів
таборів Третього Рейху, назвемо їх основні типи: табори військовополонених (Дулаги,
Шталаги, Офлаги і т.п.), трудові табори (наприклад – табори для «східних робітників»), власне
концентраційні табори (Дахау, Бухенвальд, Маутгаузен і т.п.) і табори масового знищення
євреїв в рамках «Остаточного вирішення єврейського питання» (6 таборів: Хелмно, Треблінка,
Бельзець, Собібор, Майданек і Освенцим-Ii (Бжезінка) [2].
Також відомо, що концентраційні табори використовувалися в якості медичних
лабораторій для проведення нелюдських медичних дослідів над людьми: експерименти над
близнюками (Йо́зеф Ме́нгеле – «Ангел Смерті з Освенцима»), з гіпотермією (Зи́гмунд Ра́шер), з
249

Пріоритетні напрями європейського наукового простору.
Збірник студентських наукових праць. – Вип. 8

малярією (Курт Плётнер), з гірчичним газом, з сульфаніламідом (Карл Франц Гебхардт), з
морською водою (Ганс Эппингер младший, Вильгельм Байгльбёк), зі стерилізації (Карл
Клауберг), з отрутами, з запальними сумішами, по впливу перепадів тиску (Зи́гмунд Ра́шер) [3].
До вітчизняних дослідників зацікавлених темою концентраційних таборів можна
віднести дисертаційне дослідження А. В. Конопатченкова «Концентрационные лагеря системы
Маутгаузен в нацистской Германии (1938-1945 гг.): история, структура, сопротивление».
Дисертація найбільш повно описує внутрішню систему табору, перша глава присвячена
формуванню табірної системи Маутгаузен, процесу створення табору, складанню господарської
структури, розширення комплексу таборів. Друга глава описує внутрішнє життя табору, умови
життя, праці, засоби знищення, соціально-психологічні аспекти перебування в’язнів різних
національностей та міжкультурні відносини. Третя глава торкається організації опору в табірній
системі Маутгаузен, втечі радянських офіцерів 2 лютого 1945 року через 20 блок та останніх
днів існування табору в квітні-травні 1945 року [4].
Серед зарубіжних дослідників особливий інтерес представляє дисертація
«Концентраційні табори в Австрії (1938-1945)» Гізели Рабітч, опублікована в Віденському
університеті в 1967 році. Досліджуючи дану тему, автор докладно розглядає долю єврейського
народу в австрійських концтаборах, втім, як і роль австрійців у функціонуванні та організації
таборів. Доля і перебування в’язнів інших національностей в таборі висвітлені недостатньо
докладно [5].
Однією з кращих монографій в історіографії даної тематики займає робота Ганса
Маршалека, який отримав за свою працю звання почесного доктора історичних наук
університету імені Йоганна Кеплера в Лінці в 2009 році. Витримала багато видань і будучи
багато років головною працею по історії концтабору, книга «Історія концтабору Маутгаузен»
ніколи не переводилася на російську мову. Ганс Маршалек, сам будучи в’язнем і учасником
табірного опору, дуже докладно і досить достовірно описав багато різних аспектів перебування
в’язнів у таборі [6].
Велику цікавість викликають книги спогадів колишніх в’язнів Всеволода Остена «Встань
над болем своїм», Сергія Розанова «Повернення небажано»видані після перебудови і містять
більш докладні описи досвіду перебування в концтаборі Маутгаузен [7].
Унікальною цінністю володіє автобіографічна книга «Фатальні зустрічі з фашизмом»
колишнього болгарського в’язня Марина Чурова, який описав свій досвід роботи в
міжнародному опорі концтабору Кузен [8].
Про втечу з «Блоку смерті» існує всього лише одна серйозна робота австрійського
історика Петера Камерштетерра [9].
Через кілька тижнів після окупації Німеччиною Австрії високопоставлені СС та
поліцейські офіцери (Гіммлер, Поль) відвідали каменоломню Маутгаузена та зрозуміли, що
саме це місце відповідає усім умовам для будування майбутнього табору. Починаючи з 8
серпня 1938 року до 5 травня 1945 року в цьому концтаборі загинуло близько 110 000 людей.
Під час існування табору в ньому знаходилось близько 206 000 людей більш ніж 30
національностей. Найбільші національні групи в’язнів становили поляки і громадяни
Радянського Союзу. Трохи менше було іспанців-інтербрігадістов, французів, чехів, італійців,
югославів, угорців і євреїв. 3 квітня 1945 року офіційно в Маутгаузені перебували 64 800
чоловік, 1734 жінки та 15 000 людей не занесених у лист заарештованих. Усі вони у більшості
були заарештовані як «народні шкідники», за їх походження, політичну діяльність чи релігію.
Табір Маутгаузен мав багато приміщень та місць для здійснення злочинів над людьми:
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1.Площа для переклички, на якій відбувалась перевірка ув'язнених тричі на день, а також
публічні страти людей.
2.Карантин – блоки №16 – 19 були карантинними. З 1941 та 1942 там знаходились
радянські військовополонені. Пізніше ці блоки (крім блока №20) служили для розміщення
людей різних національностей. Зараз там знаходиться кладовище для 9800 вбитих людей.
3.Блок смерті №20 – до 20 березня 1944 року це було ізольоване місце. З квітня 1944 р.
до 2 лютого 1945 р. там знаходились радянські офіцери, які намагалися втекти, але були знов
спіймані. Офіцери були відомі як «К-ув’язненні». Вони не були внесені до листа заарештованих
та не мали свій ідентифікаційний номер. «К» означає слово «Кугель» (Куля), це означає, що
покарання здійснювалась пострілом в потилицю.
4. Газова камера – була замаскована, як лазня з душами і стоком для води.
5. Кут розстрілу в потилицю – знаходився в приміщенні біля масляної печі для кремації.
Там був встановлений апарат для виміру росту. Постріл прямував через проріз в дошці на рівні
голови в потилицю. Ув’язнений стояв перед апаратом виміру росту.
6. Стіна смутку – у цієї стіни ставили новоприбулих арештантів. Там проводився перший
їх допит. Нерідко вони стояли сутками повернувшись до стіни обличчям. Чи дуже міцно
прив’язувалися до залізних кілець вбитих в цю стіну (кільця збереглися до сих пір) [10].
Людей, яких надсилали в концентраційний табір ізолювали від суспільства і
знеособлювали. Вони не мали імен. Лише їх порядковий номер, кольоровий трикутник,
укріплений на груді. Завдяки цьому трикутнику можна було дізнатися про національність,
політичну чи расову приналежність. Над людьми проводили медичні досліди. Згадаємо
голландця Александра Катана (Дата народження 18.11.1899. Роттердам). Який загинув, ставши
однією з багатьох жертв псевдомедичних дослідів. Александр Катан через укол в серце був
убитий і скелетований у грудні 1942. Люди, які намагалися втекти, були спіймані та знищені.
Багато було розстріляно, не менше повішено на очах у тисяч людей [11].
Важливе значення в історії концтабору відіграли події підпільного опору. У кожній
національній групі в’язнів були свої передумови, свій характер і своя унікальна діяльність по
організації підпільного руху.
Окремою частиною опору можна вважати історію радянських офіцерів, в’язнів «Блоку
смерті», які потрапляли в цей окремий барак відповідно до фашистської операції «Акція-К» і
свідомо приречені на смерть. Зухвала втеча ослаблих в’язнів 2 лютого 1945 року,
приголомшила не тільки адміністрацію концтабору, а й всю область Верхньої Австрії.
Полювання, яке йшло за більш ніж 400 втікачами і в якому було активно задіяно місцеве
населення, призвело до того, що врятувалося не більше 20 осіб. Порятунок цей став можливим
лише тому, що окремі австрійські сім’ї, знехтувавши страхом перед есесівцями, сховали
втікачів до приходу Радянської Армії.
Мета даного дослідження нагадати співвітчизникам про велику трагедію, до якої
призводять війни. Ми всі повинні розуміти, що будь-яке тиранство може призвести до загибелі
мільйонів людей нашої планети. Що тільки вивчаючи минуле, треба вчитися не скоювати
помилок в сьогоденні, щоб наші діти росли у мирі та злагоді.
1.
Друга
світова
війна.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Друга світова війна
2. Нацистські концентраційні табори. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Нацистські концентраційні табори
3. Экспиременты нацистов над людьми. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экспиременты нацистов над людьми
251

Пріоритетні напрями європейського наукового простору.
Збірник студентських наукових праць. – Вип. 8
4. Конопатченков А. В. Концентрационные лагеря системы Маутгаузен в нацист ской Германии
(1938-1945 гг.): история, структура, сопротивление. Автореф. дис. …канд. ист. наук. /
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издательство, 1995
8. Розанов С. Возвращение нежелательно / С. Розанов. – М.: И.Д.Гребенникова, 2004.
9. Чуров Марин. Съдбовни срещи с фашизма – соръжие, с вериги, с фрак. София, 2003.
10. Peter Kammerstatter. Der Ausbruch der RussischenOffiziere und Kommissareausdem Block 20 des
Konzentrationlagers Mauthausen am 2Februar 1945. – Linz, 1979.
11. Ганс Маршалек. Маутхаузен (8.8.1938 – 5.5.1945 гг.) / Ганс Маршалек. – Вена: Австрийское
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ФРАЗЕОЛОГІЧНА СИНОНІМІЯ ЗНАЧЕННЯ ПОДИВУ (ЗДИВУВАННЯ)
В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
Анна Петкова
студентка ІІІ курсу факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Головіна Н.Б.
Одним з яскравих і переконливих доказів системних відносин в сфері групи близьких за
значенням мовних одиниць є синонімія. Досить довгий час фразеологічна синонімія активно
розглядалася в лінгвістичній літературі та неодноразово була предметом спеціальних
досліджень. Нажаль, до сих пір не вирішені такі складні питання, як визначення синонімічності
фразеологічних одиниць (далі – ФО) і їх ознак, розмежування фразеологічного синоніма (далі –
ФС), фразеологічної варіантності та ін. Хоча визначення даного типу синонімів широко
представлені в довідковій лінгвістичній літературі, в роботах провідних фразеологів, які
повторюють ті чи інші відомі і раніше дискусійні визначення синонімів. Явищу синонімії у
фразеології присвячені праці багатьох лінгвістів, в числі яких можна назвати
О. М. Неведомська, Я. А. Баран, М. І. Зимомря, Н. А. Кірсанова, І. І. Чернишева, В. Н. Телія,
М. Ф. Алефіренко, Ю. Ю. Аваліані, А. В. Кунін, А. П. Хазанович та ін.
Мета нашого дослідження полягає у визначенні ролі фразеологічної синонімії значення
подиву (здивування) в німецькій мові. Основними завданнями роботи є: 1) визначення значення
терміну «фразеологічний синонім» в німецькій мові; 2) наданя винайденої класифікації
синонімічних ФО зі значенням подиву (здивування); 3) з’ясування специфіки вживання
синонімів зі значенням подиву (здивування) у ФО.
Джерельною базою для збирання матеріалу статті слугували одно- та двомовні словники:
«Німецько-український фразеологічний словник» (1981), «Большой немецко-русский словарь»
(2004), «Duden. Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten» (1992).
На сучасному етапі розвитку науки у фразеології існує одне найбільш поширене явище,
яке має назву – синонімія. Синонімія пронизує всі основні одиниці мови, що володіють в тій чи
іншій мірі семантичною визначеністю або змістом: морфеми, слова, речення. В основі нашого
дослідження постають саме фразеологічні синоніми – це різні фразеологічні звороти, що
252

Пріоритетні напрями європейського наукового простору.
Збірник студентських наукових праць. – Вип. 8

позначають один і той же предмет об’єктивної дійсності. Однак, як і лексичні синоніми,
фразеологічні синоніми розрізняються і тим, яким чином вони означають одне і те ж, і тим, які
семантичні, лексико-граматичні та стилістичні властивості їм притаманні. Поняття синонімії
давно є предметом різноманітних лінгвістичних тлумачень.
Так, Чернишева І. І. надає визначення «Фразеологічними синонімами є різноструктурні і
одноструктурні фразеологічні одиниці, які мають однакове значення при неадекватності
образної мотивованості одиниць і можливих відмінностях у семантичних відтінках значення,
функціонально-стилістичної приналежності і сполучуваності» [3, с. 97-98].
А. В. Кунін розглядає ФС як кореферентні ФО, що відносяться до одного граматичному
класу, частково співпадають або повністю збігаються за лексичним складом, мають спільні та
диференційні семантичні компоненти і розрізняються або співпадають в стилістичному
відношенні [2, с. 68].
Н.А. Кірсанова зазначає: «Синонімічні фразеологізми, як і слова-синоніми, не можуть
вважатися одиницями, що мають однакове значення і легко замінюють один одного. ФС,
об’єднуючись загальним значенням, по-різному висловлюють відтінки цього значення»[1, с. 9192].
Д. Шмельов характеризує синоніми, як слова, неминучими семантичними ознаками яких
є тільки такі ознаки, які можуть стійко нейтралізуватися у визначених позиціях [4, с. 120-130].
Тож, емоції – внутрішні психічні суб’єктивні стани, що характеризуються специфічним
для них яскравим тілесним виразом, яке проявляється в судинних реакціях, у змінах дихання і
кровообігу (у зв’язку з цим збліднення або почервоніння), у своєрідній міміці і жестах, в
інтонаційних особливостях мови та ін.
Здійснивши семантичний аналіз значення подив (здивування) ми знайшли такі
визначення: подив – почуття або стан, викликані сильним враженням від чогось незвичайного,
несподіваного, незрозумілого та ін. [9]. Здивування – почуття, стан людини, дуже враженої
чимось незвичайним, дивним, незрозумілим [10]. За нашими спостереженнями, групу активної
синонімічної лексики в досліджуваних ФО можна класифікувати на 2 групи за вираженням
(проявами):
- зовнішні прояви;
- внутрішні прояви.
Зовнішні прояви емоцій. Досить виникнути емоційному збудженню, воно негайно
охоплює весь організм. Зазвичай, зовнішні вираження емоцій і почуттів проявляються в рухах,
позах, у руховій та вокальній міміці, інтонаціях мовлення, рухах очей тощо. Проаналізувавши
ФСО зі значенням подиву (здивування) можна виділити такі найяскравіші приклади: die Augen
quellen j-m aus dem Kopf – у когось очі на лоб лізуть (від подиву) [7, с. 54], die Augen weit
aufreißen – витріщати очі від подиву [7, с. 63], große Augen bekommen – зробити великі очі
(здивуватися) [8, с. 55], große Augen machen – зробити великі очі, wie ein Auto gucken – зробити
велики очі (рос. выкатить фары (широко раскрыть глаза от удивления)) [8, с. 55], можна
побачити, що найбільша кількість ФСО пов’язана з мімічним вираженням, а саме, з «великими
очами», тому як очі – це дзеркало душі, вони перші демонструють внутрішній стан людини при
подиві або ж здивуванні, зазвичай, при таких емоціях очі становляться круглими, великими та,
навіть, можуть виходити з очних орбіт. Bauklötzer mit Gummiecken staunen – остовпіти (рос.
остолбенеть) – винайдена ФО зазначає входження в ступор, завмирання на місті або ж
перетворення в соляний стовп, через отримані позитивні чи негативні емоції, супроводжується
зупинкою дихання та відкритим ротом.
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Внутрішні прояви емоцій. Відсутність зовнішнього прояву емоцій не говорить про їх
відсутність; людина може приховувати свої переживання, заганяти їх вглиб, що може стати
причиною тривалої психічної напруги, що негативно впливає на стан здоров’я. Внутрішні
прояви вираження емоцій, зазвичай, виявляються в серцебитті, диханні, кров’яному тиску,
змінах в ендокринних залозах, органах травлення та виділення. Проаналізувавши наступні ФО,
такі як: in Entzücken geraten – приходити у захват [6, с. 274], in Begeisterung geraten – перебувати
у захваті [6, с. 138], der Freudentaumeler griffen – перебувати у захваті [5, с. 317], sich entzücken
(an) – бути у захваті [5, с. 274], можна дійти до висновку, що стан захвату та емоції подиву
(здивування) дуже близько знаходяться між собою та вдало взаємодіють при появі позитивних
емоцій у людини, Woge von Freude haben – букв. мати море радості (бути в захваті) [6, с. 317],
це позитивно забарвлений афект (емоція), який відчувається як раптове, наростаюче почуття
захоплення, j-m blieben fast die Augen stehen – у когось захопило дух (від подиву, радості тощо)
[7, с. 54] – ФО має значення дуже хвилюватися від отриманних емоцій, Bauklötzer staunen –
страшенно здивуватися [5, с. 856], da muß man wirklich staunen! – просто диву даєшся! [5, с.
856], da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich – просто диву даєшся! [8, с. 358] – ФО, які
передбачають найвищу ступінь вираження емоцій на позначення подиву (здивування).
Здійснивши семантичний аналіз ФСО нами була винайдена група вигуків, які можуть
виникнути у людини при вираженні почуттів, напр., au Backe! розм. – ах!, ой-ой-ой!, au Backe! –
ось тобі на!, das haut dem stärksten Mann aus dem Anzug! – це просто неможливо!, ach, du ahnst es
nicht! – ти й уявити собі не можеш!, denk dir nur! – тільки подумати! – проаналізовані ФО
зображують не завжди контрольовані гучні вигуки або крики через несподівані почуття
викликані приємними або неприємними почуттями.
Таким чином, синонімія – явище характерне для досліджуваних одиниць і проявляється
у формі оригінальної інтерпретації значення за допомогою різних засобів. Синонімія
якнайкраще демонструє лексичне багатство німецької мови, синоніми на позначення подиву
(здивування) в німецьких фразеологізмах являють собою важливий елемент їх семантики,
зокрема соціально значущу їх частину. Фразеологічні одиниці з синонімічним компонентом як
певна група фразеології в цілому, являють собою особливу групу одиниць, котра потребує
подальших досліджень та вивчення особливостей їх застосування в німецькій мові.
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МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
Христина Петрова
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Рябушко С. О.
Одним з найважливіших векторів розвитку сучасної освіти є впровадження інноваційних
технологій. Сьогодні нові методики з використанням інноваційних технологій в середній
загальноосвітній школі протиставляються традиційному вивченню іноземних мов. Щоб
навчити спілкуванню англійською мовою, потрібно створити реальні, справжні життєві
ситуації, які стимулюють вивчення матеріалу і виробляють сприятливу атмосферу під час
навчання, адже пріоритетним напрямом розвитку сучасної школи стає гуманістична
спрямованість навчання, при якому провідне місце займає особистісний принцип. Він
передбачає облік потреб і інтересів учня, реалізацію диференційованого підходу до навчання.
Метою нашої статті є дослідження сучасних методів навчання іноземних мов. Основні
завдання статті полягають у тому, щоб розкрити сутність поняття «інноваційні технології»,
розглянути значення нових методів навчання на уроках англійської мови; виявити різні методи
навчання; виявити найбільш ефективні інноваційні технології навчання англійської мови в
середній загальноосвітній школі.
Так, під терміном «інновація» розуміється внесення в навчальний процес нового (факти,
методи, прийоми), що покращує діючу систему освіти.
Щодо інноваційних технологій, то вони розглядаються як сукупність форм, методів і
засобів навчання, виховання та управління, об’єднаних єдиною метою.
Аналіз наукової літератури дає нам можливість з’ясувати деякі особливості у визначенні
терміну «інноваційні технології».
Так, педагог відіграє вирішальну роль у процесі навчання, оскільки суб’єктивний чинник
є вирішальним під час пошуку, розробки, упровадження і поширення нових ідей. Як зазначають
українські дослідники Д.С. Мазоха та Н.І. Опанасенко, інноваційний потенціал педагога – це
сукупність соціокультурних і творчих характеристик особистості педагога, який виявляє
готовність вдосконалювати педагогічну діяльність.
Отже, «інноваційні технології» – це взаємодія та використання певних дій педагога з
учнем, у результаті яких суттєво покращується мотивація учнів до навчального процесу та
зростає їхня зацікавленість під час навчання.
Так, навчання з використанням інноваційних технологій якісно перевищує традиційну
освіту. У процесі навчання найбільш доцільно використовувати, в першу чергу, ті методи, при
яких в учнів розвивається бажання до творчої, продуктивної праці, адже учні прагнуть до
активних дій та досягнути успіхів у навчанні [2, c. 14].
Інноваційні форми навчання активізують потенціал знань, умінь та навичок говоріння та
аудіювання, характеризуються високою комунікативною можливістю й активним включенням
учнів у навчальну діяльність, ефективно розвивають навички комунікативної компетенції в
учнів.
Сучасна комунікативна методика пропонує широке впровадження в навчальний процес
активних нестандартних прийомів і форм роботи для кращого свідомого засвоєння матеріалу.
На практиці досить ефективними виявилися такі форми роботи: індивідуальна, парна, групова й
робота в команді [1, c. 4].
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Такі форми роботи сприяють розширенню знань та вмінь учнів. У процесі спілкування
учні навчаються висловлювати альтернативні думки, приймати виважені рішення, спілкуватися
на певні теми, розв’язувати складні завдання на основі аналізу обставин і відповідної
інформації, брати участь у дискусіях.
Важливим засобом інноваційного навчання є також використання інтерактивної дошки,
персонального комп’ютера й мультимедійного проектора. Такий комплекс поєднує всі переваги
сучасних комп’ютерних технологій і виводить процес навчання на якісно новий рівень. Завдяки
візуалізації й інтерактивності мультимедійний комплекс дозволяє залучити всіх учнів до
активної роботи. Використання інтерактивної дошки на уроці значно збільшує ефективність
навчання учнів у школі [3, c. 2].
Отже, мультимедійний комплекс надає унікальні можливості для роботи й творчості з
певної теми. Необхідно враховувати важливий психологічний момент, а саме: сучасні учні
звикають до сучасних технологій. Можливості мультимедійного комплексу дозволяють
переключити учнів на розуміння того, що відео та ігрові програми успішно використовуються
для навчання, сприяють розвитку творчої активності, захопленню предметом, створенню
найкращих умов для опанування навичок аудіювання і говоріння, що забезпечує ефективність
засвоєння матеріалу на уроках іноземної мови [5, c. 23].
Головною метою використання комп’ютера та певних інноваційних технологій є
підвищення пізнавальної, творчої активності учня, розвиток мовленнєвої діяльності,
формування мовних навичок. Розглянемо найбільш ефективні інноваційні технології на
прикладі Інтенет сайтів.
Так, використання World Wide Web сайтів допомагають розвивати міжкультурну
компетенцію учнів. Сайт City Net робить можливим подорож по різних країнах, відвідування
парків та проводити огляд пам’ятників. Так можна знайти все про обрану країну – від
фотографій до повного звіту про природні ресурси та мистецтво країни, мова якої вивчається.
Наступне джерело – LearningApps.org є сервісом для підтримки процесів навчання та
викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів. Ці модулі можуть
використовуватись безпосередньо як навчальні ресурси або для самостійної роботи. Метою
роботи є створити загальнодоступну бібліотеку незалежних блоків, придатних для повторного
використання та змін. Запропоновані вправи можна використовувати у певній методичній
розробці уроку [4, c.35].
Розглянемо наступне джерело – «Скайп». Сьогодні використання програми «Скайп» на
уроках англійської мови стає дуже ефективним. За допомогою цієї програми можна легко і
швидко зв’язатися один з одним, обмінюватися безкоштовними відеодзвінками, обговорювати
новини та певні теми. Ефективним також є Скайп-конференції з учнями або з вчителями з
інших країн, що проводяться англійською мовою та створюють умови для спілкування,
сприяють зняттю мовного бар’єру, спонукають до використання мови. Слід врахувати
психологічні особливості учнів під час використання програми «Скайп» на уроках англійської
мови. Так, перед початком роботи необхідно провести невелику лекцію про мережевий етикет,
визначити коло універсальних тем, які можна обговорювати з партнерами у Скайп-спілкуванні,
питання, які не варто задавати, а саме: питання, що стосуються релігійних переконань, доходу
та сімейного статусу іншої людини.
Таким чином, використання програми Скайп в навчальному процесі допомагає створити
умови для реального спілкування учнів англійською мовою, сприяє формуванню
комунікативної компетенції, готовності здійснювати ефективне іншомовне міжособистісне і
міжкультурне спілкування.
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Отже, ми можемо зробити певні висновки: по-перше, сьогодні увага вчителя
зосереджена на учні, його особистості та його внутрішньому світі. Тому основна мета
сучасного вчителя – вибрати прийоми та форми організації навчальної діяльності учнів, які
оптимально відповідають меті розвитку особистості. Саме використання інноваційних
технологій навчання на уроках англійської мови сприяють організації та активізації навчальної
діяльності учнів, підвищують результативність навчання, створюють сприятливий мікроклімат
на уроках; по-друге, навчання англійської мови буде ефективним саме завдяки комплексному
застосуванню засобів інноваційних технологій та залежити від здатності вчителя застосовувати
гуманістичний підхід до навчання; по-третє, використання модульного контролю на уроках
англійської мови дозволяє активно залучати учнів у навчальний процес, збільшує мотивацію
навчання, стимулює творчу активність й сприяє розвитку особистості учнів, розширює
можливості подання навчальної інформації, саме така технологія є найбільш ефективним і
економною за часом, допомагає учням підготуватися до тестів, екзаменів, ЗНО.
Проведений нами аналіз науково-теоретичної літератури з зазначеної проблеми дає
можливість стверджувати, що використання інноваційних технологій в навчальному процесі є
доцільним, тому подальшу перспективу дослідження ми вбачаємо у вивченні комплексу вправ
й завдань з залученням інноваційних технологій в процес навчання англійської мови.
1. Борзова Е.В. Парная и групповая работа на уроках иностранного языка в старших классах /
Е.В.Борзова // Язык. Речь. Коммуникация. – 2000. – Вып.4. – С.4-15.
2. Капітонов П.В. Використання нових інформаційних технологій у середній школі в процесі
навчання / П. В. Капітанов // Англійська мова та література. – 2006. – №32. – С. 14-16.
3. Пометун О. Як оцінити діяльність учнів на інтерактивному уроці / О. Пометун // Доба. – 2000. –
№2. – С. 2-6.
4. Чусовская И.В. Компьютер в обучении иностранным языкам / И.В.Чусовская // Информатика и
образование. – 2000. – № 9. – С.35-36.
5. Шевченко Е.Б. Використання інтерактивних технологій для розвитку пізнавального інтересу на
уроках англійської мови / Е. Б. Шевченко // Англійська мова та література. – 2005. – №24. – С. 23-26.

ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС
ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Тетяна Пінтійська
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Звєкова В.К.
Проблема індивідуального навчання не нова у теорії та шкільній практиці. Її
необхідність наочно позначилася вже тоді, коли з’явилася класно-урочна система навчання.
Кожна людина по-своєму сприймає, переробляє і інтерпретує отриману інформацію, в
залежності від своїх психофізіологічних особливостей, прожитого досвіду, характеру, волі,
мотивації, емоційних відносин. Спостерігається нерівномірність індивідуального характеру
розвитку. Зокрема, В. К. Дяченко при експериментальній розробці проблеми навчання і
розвитку розкриті варіанти загального розвитку молодших школярів [5, c. 19].
Тому потрібні варіативні форми освіти дітей. Однак можливості фронтальних занять для
вибудовування особливої лінії навчання для кожного конкретного учня з урахуванням його
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індивідуальних особливостей обмежені, оскільки загальний фронт об’єктивно вимагає
однакового темпу, способу, засобів, часу на вивчення одного й того ж матеріалу.
Особливо актуальною вона стає з моменту переходу на загально – обов’язкову середню
освіту, коли припинився масовий відсів учнів, який був характерний для систем шкільної освіти
в різних країнах світу ще в початку – середині XX ст. Крім того, потрібно враховувати
невпинне зростання обсягу навчального матеріалу, яке призводить до того, що в умовах
однакового нормативного часу його вивчення всіма учнями класу на одному рівні просто
неможливо.
Практика фронтальних занять показує, що після вивчення будь-якої теми завжди
залишається частина учнів, які що-небудь з даної теми не зрозуміли. Тому частина учнів
змушена переходити до нового матеріалу, так і не засвоївши попередній. До певного часу
накопичується така кількість прогалин у системі знань і умінь, що учень весь наступний
матеріал освоювати вже не може.
Отже, наявне протиріччя між домінуванням фронтальних форм організації навчальної
роботи та індивідуальним характером засвоєння змісту освіти. В цьому і полягає основна
причина звернення багатьох видатних педагогів минулого і сучасності до проблеми
індивідуалізаці навчання.
У різні періоди розвитку суспільства і школи проблема індивідуалізації навчання
вирішувалася по-своєму, за історичними умовами. Великий вплив на її постановку надали
принципи гуманізму, що визнає цінність людини як особистості учня, зокрема, його право на
свободу, розвиток і прояв всіх здібностей.
Питання створення умов для прояву в навчальному процесі індивідуальних
особливостей кожного учня обговорюють Е. А. Александрова, К. Ю. Бабанський,
В. П. Беспалько, А. С. Границька, Е. І. Гельфман, Н. Б. Крилова, Н. С. Лейтес, Н. Ф. Тализіна,
А. Н. Тубельський, І. Е. Унт, М. А. Холодна, А. В. Хуторський, В. Д. Шадриков, М. П. Щетинін,
В. С. Якиманская, Е. А. Ямбург та ін. вчені. Індивідуалізації навчання присвячено ряд
дисертацій останніх років [2], [8], [9].
Історіографічний аналіз літератури, який провела В. О. Юрловська у своєму
дисертаційному дослідженні, показує, як у педагогічній науці розглядалося питання
індивідуалізації навчання. З початку 60-х років XX ст. індивідуалізацію стали досліджувати в
контексті розробки проблем самостійної роботи учнів, що викликала необхідність вивчення та
врахування їх індивідуальних особливостей. У 70-х роках наукові роботи присвячувалися
індивідуалізації навчальних завдань, аспекту сполучення загально класної, групової та
індивідуальної роботи, а також з’ясування можливості індивідуалізованого навчання у боротьбі
з неуспішністю. Типова риса цих досліджень – підхід до особистості учня як до цілого і
можливо більш різнобічне вивчення його особистості (К. Ю. Бабанський). У 80-х роках Унт
розглядає педагогічні і психологічні проблеми індивідуалізації та диференціації, серед яких
особливе місце відводиться питанням поглибленого вивчення окремих предметів. У 90-х роках
набирає чинності особистісно-орієнтований підхід до навчання, що вимагає всебічного
теоретичного обґрунтування та науково-методичного забезпечення індивідуального процесу
засвоєння знань, наближеного до нахилам і здібностям учня [8, c. 102].
Переважно індивідуалізація навчання трактується як «врахування в процесі навчання
індивідуальних особливостей учнів у всіх його формах і методах, незалежно від того, які
особливості і в якій мірі враховуються» (В. Е. Унт) [8, c. 104]. Далі ми будемо дотримуватися
цієї точки зору.
Під індивідуалізацією навчання розуміється:
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1) організація навчального процесу, при якому вибір способів, прийомів, темпу навчання
обумовлюється індивідуальними особливостями учнів, дозволяє створити умови для реалізації
потенційних можливостей кожного учня;
2) різні навчально-методичні, психолого-педагогічні та організаційно-управлінські
заходи, що забезпечують індивідуальний підхід [1, c. 92-93].
Технологія індивідуалізованого навчання – така організація навчального процесу, при
якій індивідуальний підхід та індивідуальна форма навчання є пріоритетними.
Технологія індивідуалізації навчання є динамічні системи, що охоплюють усі ланки
навчального процесу: мети, зміст, методи і засоби.
Загальні особливості технології індивідуалізації:
- Облік факторів, які обумовлюють неуспішність школярів (прогалини в знаннях,
дефекти в мисленні, в навичках навчальної роботи, знижена працездатність та ін).
- Способи подолання індивідуальних недоліків у знаннях, уміннях і навичках, у процесі
мислення.
- Облік і подолання недоліків сімейного виховання, а також нерозвиненості мотивації,
слабкості волі.
- Оптимізація навчального процесу стосовно до здібним та обдарованим які навчаються
(творча діяльність, поєднання урочної та позаурочної діяльності).
- Надання свободи вибору ряду елементів в процесі навчання.
- Формування загальнонавчальних умінь і навичок.
- Формування адекватної самооцінки учнів.
- Використання технічних засобів навчання [6, c. 36-37].
Індивідуалізовані технології мають загальні ознаки:
- облік та розвиток індивідуальності школяра;
- надання школяреві права обирати темп, обсяг роботи, складність, вид і спосіб, роль
участі в освітній діяльності;
- можливість задовольнити свої потреби і інтереси;
- суб’єктність позиції школяра;
- рефлексивність відносини школяра до освітньої діяльності;
- нова позиція викладача, який створює умови для самостійного вибору, самовизначення
і самореалізації школяра.
Технології, які найчастіше використовується в освітній практиці при індивізуалізації
навчання, в літературі підрозділяють на наступні групи:
- модульні,
- пошуково-дослідницькі,
- дискусійні,
- ігрові.
При застосуванні модульних технологій індивідуалізація навчання забезпечується за
допомогою застосування варіативних завдань і можливості вибору школярем строків, форми
виконання, рівня складності завдань, місця виконання, форми контролю та ін [3, c. 76].
До пошуково-дослідницьким технологій відносять метод проектів. Основою
індивідуалізації в цьому випадку є можливість вибору теми проекту, ролі, яку школяр буде
виконувати в групі, джерел інформації, змісту або способу виконання практичної частини,
форми надання результату. При вдалій організації проектної діяльності кожен школяр отримує
можливість розкрити та продемонструвати свій творчий потенціал. Основними критеріями
успішності проекту є радість і почуття задоволення у всіх учасників проекту від усвідомлення
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власних досягнень і набутих знань і умінь. Досвід показує, що метод проектів з успіхом
реалізується на уроках математики в основній школі [4, c. 6].
В основі дискусійних технологій лежить обговорення навчальної проблеми, завдання або
поставлене питання з метою знаходження рішення. Індивідуалізація навчання у процесі
дискусії також пов’язана з можливістю вибору (ролі, аргументів, використовуваної інформації)
і формуванням власних позицій, системи доказів. Кожен учасник має можливість зайняти
сприятливу і комфортну для нього позицію, при бажанні висловити свою точку зору або
приєднатися до якого-небудь думки, або подумки міркувати і аналізувати.
Ігрові технології дають можливість моделювати ситуацію або програвати її за аналогією
з реальністю і володіють великими можливостями мотивації навчання, дозволяють зв’язати
пізнавальну діяльність і міжособистісне пізнавальне спілкування.
Всі перераховані вище форми індивідуалізації навчання покликані підвищити мотивацію
учнів, розкрити їх прихований потенціал, розвинути певні здібності, підвищити якість
навченості, а головне – домогтися якісного розвитку міжпредметних зв’язків і здатності
застосування отриманих знань навчаються в реальному життя [7, c. 48].
Аналіз аспектів індивідуалізації і диференціації навчання дозволяє виділити педагогічні
умови формування і розвитку кожного учня в процесі навчання.
Соціально-педагогічні умови:
– колектив учнів з адекватно сформованою ціннісною орієнтацією і місце дитини в
ньому;
– диалогичні стосунки між учнями та вчителем, засновані на взаємній повазі;
– кваліфікований, творчо працюючий учитель.
Психолого-педагогічні умови:
– облік факторів, які обумовлюють дезадаптацію школярів у навчальному процесі
(проблеми в знаннях, дефекти в мисленні, навичках навчальної роботи, знижена працездатність,
нерозвиненість мотивації та ін);
– рівень навченості учнів, відповідний стандартам освіти;
– дотримання дидактичних принципів і правил організації навчального процесу;
– оптимізація навчального процесу стосовно до здібним та обдарованим учням;
– сформованість когнітивних процесів;
– узгодженість індивідуальних когнітивних стилів учнів з технологією навчання.
Дидактичні умови:
– використання індивідуальних навчальних завдань для самостійної роботи;
– використання завдань, що забезпечують облік індивідуальних пізнавальних стилів
учнів;
– завдання, які передбачають різні способи вирішення однієї і тієї ж задачі;
– завдання, в яких варіюється форма презентації знання;
– завдання без жорсткої регламентації, з максимально відкритими умовами;
– завдання, на яких демонструються різні способи пізнавальної діяльності;
– самостійне складання завдань в заданому або довільному вигляді;
– використання різнорівневих дидактичних матеріалів;
– використання індивідуальних комп'ютерних навчальних програм (розгалужених,
адаптивних).
До особливостей учнів, які в першу чергу враховуються при індивідуалізації навчальної
роботи, відносяться:
– здатність до навчання, як загальні розумові здібності, а також спеціальні здібності;
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– навчальні вміння;
– навченість, яка складається, як з програмних, так і позапрограмних знань, умінь і
навичок [2, c. 52].
Таким чином, висловлені міркування дозволяють нам розглядати індивідуалізацію
навчання не тільки як те, що організовується педагогами, але і як активність учня в навчальновиховному процесі, спосіб задоволення пізнавальної потреби і інтересів учнів.
1.Акімова М. К. Індивідуальність учня і індивідуальний підхід / М. К. Кімова. та ін. – К., 2002. –
с.92-93
2.Бабанський Ю. К. Оптимізація навчально-виховного процесу / Ю. К. Бабанський – Харків:
Просвітництво, 2000. – 52 с.
3.Границька А. С. Навчити думати і діяти. Адаптивна система навчання в школі / А. С. Галицька –
Харків: Просвітництво, 2001. – 76 c.
4.Гузєєв Ст. Метод проектів як приватний випадок інтегральної технології навчання / Ст. Гузєєв //
Директор школи. – 2005. – С. 6.
5.Дяченко В. К. Співробітництво в навчанні / В. К. Дяченко. – К. : Академія, 2001. – 19 с.
6.Кірсанов А. А. Індивідуалізація навчальної діяльності як педагогічна проблема / А. А. Кірсанов.
– К., 2005. – С. 36-37.
7.Рабунський B. C. Індивідуальний підхід у процесі навчання школярів: на основі аналізу їх
самостійної навчальної діяльності / В. С. Рабунський. – К., 2007. – 48 с.
8.Унт В. Індивідуалізація і диференціація навчання / В. Унт. – К.: Педагогіка, 2000 – С. 102-104.
9.Шадріков С. Д. Психологія діяльності і здібності людини / С. Д. Шадріков. – К., 2006. – С. 92-95.

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ОПТИМІЗАЦІЇ СТАТУТНИХ ВІДНОСИН
В КОЛЕКТИВІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Тетяна Подолінчук
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Терещук Р.К.
Взаємовідносини між людьми вважаються одним з найбільш складних соціально –
психологічних явищ. І це в силу того, що відносини між людьми обумовлені численними
об’єктивними і суб’єктивними факторами. У зв’язку з цим представники різних прикладних
галузей психологічної науки спрямовують свої зусилля на пошук шляхів оптимізації відносин
людей в різних професійних групах і колективах. Однією з актуальних практичних завдань
даної області наукового знання залишається розробка рекомендацій щодо оптимізації як
службових, статутних, так і міжособистісних відносин в колективі військовослужбовців. Термін
«відносини» за своїм змістом досить широко. Цим поняттям, згідно психологічних словників
[1, с. 121], визначають суб’єктивний бік відображення дійсності, результат взаємодії людини із
середовищем. В психології термін «відносини» означає різні зв’язки і сторони взаємодії між
людьми. Воно включає в себе різноманітні форми і види психологічних зв’язків, які виникають
між людьми в ході їх спілкування і спільної діяльності. Ці психологічні зв’язки прийнято
називати міжособистісними відношеннями.
Їх визначають як суб’єктивно пережиті взаємини між людьми, що об’єктивно
виявляються в характері й способах взаємного впливу людей в процесі спільної діяльності та
спілкування. Люди сприймають та оцінюють один одного через систему установок, орієнтацій,
очікувань, стереотипів та інших диспозицій. Ці диспозиції опосередковуються змістом, цілями,
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цінностями та організацією спільної діяльності й виступають основою формування соціальнопсихологічного клімату в будь-якому колективі та організації. У військових колективах частин
та підрозділів Збройних Сил мають місце всі різновиди відносин. Життєдіяльність військового
колективу, як вказують спеціалісти [2, с. 78-85], в значній мірі визначається характером
службових та міжособистісних взаємин між його членами.
Існує безліч ознак для класифікації взаємин між військовослужбовцями: за формою
побудови (офіційні і неофіційні); за сферою діяльності (службові, громадські). Відносини між
військовослужбовцями регламентуються як законами, що діють в суспільстві, так і військовими
статутами, мають силу законів. У них сформульовані основні принципи взаємовідносин:
єдиноначальність, субординація, військове товариство і дружба, колективізм, військова
ввічливість, честь і гідність, справедливість, гуманізм і ін. Дані принципи виступають правове і
морально-етичної основами взаємовідносин як службового, так і неслужбового характерів.
Службові взаємини проявляються при виконанні військово-функціональних обов’язків:
бойового чергування, вартової і внутрішньої (вахтової) служби, навчально-бойових та інших
службових завдань. Неформальні взаємовідносини формуються і розвиваються в
міжособистісних контактах військовослужбовців, перш за все у сфері побуту, відпочинку і
дозвілля. Тут грають роль індивідуально-психологічні особливості кожного воїна.
До форм взаємовідносин можна віднести: спільну діяльність, спілкування, поведінкові
вчинки. Ознаки за якими класифікують взаємини між військовослужбовцями бувають: офіційні
і неофіційні(за формою побудови); службові і громадські (за сферою діяльності).
Товариські відносини являються найпоширенішим різновидом взаємовідносин.
Засновуються ці відносини, як правило, на ділових контактах де розвиток зв’язків визначають:
цілі, засоби і результати спільної діяльності, спілкування, а також розподіл загальних функцій.
Звідси і усталена форма звернення військовослужбовців один до одного – «товариш». Дружба
починається з симпатії до іншої людини, його поваги. Тому вона і є одним із різновидів
взаємовідносин, що виникає зі взаємного розуміння та сприяння. Повага засновується на
визнання високих моральних якостей особистості, в той час коли симпатія на емоціях. З цього
випливає, що психологічні проблеми стосунків серед колективу полягають в психологічній
сумісності і самоствердженні військовослужбовців, колективній активності воїнів у бою. Саме
тому може гостро стояти проблема виникнення та поширення, боротьби з упаднічеськимі
настроями і чутками в бойовій обстановці. В цілому наше суспільство і країни мають таку
проблему, як нестатутні взаємовідносини. В даний час на службу в Збройні Сили призиваються
нерідко молоді люди з недостатнім для освоєння бойової техніки багажем знань, низькою
культурою виховання.
У окремих військовослужбовців проявляються його якості, які сформувались: у
неблагополучних сім’ях, на вулицях, також не пройдена цензуру телепродукція та відео, яке
пропагує культ насильства, усе це відбувається в умовах поневірянь і злигоднів військової
служби. Отже, командир, якщо авторитет для нього важливий у колективі повинен
національно-психологічні риси та індивідуальні особливості своїх підлеглих враховувати для
того, щоб створити сприятливий мікроклімат. Перевихованням своїх підлеглих частіше
займається командир, ніж просто виховними процесами. Взаємозалежність у відносинах
забезпечується тим, що поведінка всіх сторін групової взаємодії стимулюється і залежить від
групової оцінки, самопочуття молодих воїнів в групі. А того, хто як самоствердження і способу
життя обирає моральне і фізичне придушення слабких, відверте «паразитування» за рахунок
товаришів по службі, випинає національні, регіональні або інші особливості, займається
здирництвом особистих речей і майна у слабких і недосвідчених товаришів по службі,
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піддавати справедливій критиці. Через таких товаришів по службі в нашій армії щорічно сотні
молодих людей втрачають здоров’я, а часом – життя, а армія втрачає свій авторитет. Боротися з
«неуставщіной» – справа не тільки командира, а й цілого колективу. Часом при мовчазному
потуранні колективу, один-два негідника знущаються над усіма іншими. Тому кожному варто
задуматися і переглянути погляд на власне ставлення до «безмовності» душі, яке обертається
зрадницької боягузтвом, інфантильністю, рабською покірністю. Адже поки ми самі не
навчимося і не станемо поважати себе, нас не почнуть поважати інші.
Взаємини, морально-психологічна атмосфера у військовому колективі завжди роблять
вплив на психічні стани бійців. Стани викликаються значимими для особи воїна або ж
слабкими, але тривало діючими діями. Особливості станів бійця залежать перш за все від
психічних властивостей його особи, мотивації, бойової майстерності, типа нервової системи, а
також процесів і результатів діяльності [3, с. 232].
Протидія нестатутних взаємовідносин, через реалізацію програмних установок
проходить кілька стадій.
На першій стадії відбувається оцінка своїх можливостей і здібностей інших до
виконання покладених функцій та первинна орієнтація військовослужбовців з метою і задачами
протидії нестатутним відносинам, а також умов, які сприяють або перешкоджають їх реалізації.
Основна увага, у цей час, спрямована на: формування громадської позитивної думки до
організації; поліпшення психологічно-морального клімату в частинах і підрозділах та
особливостям здійснення планових заходів; підтримку оптимістичного настрою в групах по
ходу підготовки і обговорення організаційно-правових аспектів регулювання міжособистісних
відносин; визначення і узгодження основних цілей і завдань, враховуючи специфіку військовопрофесійної діяльності підрозділів та необхідність протидії нестатутним відносинам; підбір і
розстановку активу підрозділів для проведення конкретних соціально-психологічних рішень
вдосконалення педагогічно-психологічної компетентності командної ланки; визначення і
узгодження основних критеріїв та показників наявності і стану нестатутних взаємовідносин;
вироблення пропозицій та обговорення (на рівні правоохоронних органів, внутрішнього
командування та особового складу) по соціально-психологічним умовам спільної
діяльності;офіційне положення цілей, яке закріплюється в наказах, в умовах і способах
регулювання взаємовідносин враховуючи принцип єдиноначальності переводячи рішення в
життя.
А вже на другій стадії активно обговорюються можливі наслідки включення воїнів у
прогрес групового регулювання взаємовідносин. Певна диференціація думок офіцерів,
прапорщиків і мічманів, а також рядового складу характерна для цієї стадії, щодо заходів
протидії нестатутним відносинам у колективі. Основну увагу слід направити на: оформлення і
узгодження офіційних документів важливо, щоб воно було оперативне та якісне; урегулювати
положення та інструкції, які забезпечують гарантії довго строковості програми, що протидіє
нестатутним відносинам; профілактику негативних відносин в родинних частинах і з’єднаннях,
пропагандуючи позитивну сторону соціально-психологічної роботи в передових підрозділах;
способи вдосконалення саме навчально-методичної роботи з командним складом підрозділів.
Стирання жорстких кордонів призовної приналежності, активне обговорення способів та
прийомів протидії нестатутним відносинам, структурування думок, нівелювання механізмів
причетності до програми з боку більшості військовослужбовців – усе це відбувається на третій
стадії. Актуальною стає потреба в спілкуванні, формується установка на позитивні
міжособистісні контакти у членів колективу. Управляючи психічними станами
військовослужбовців визнають забезпечення функціонування та розвиток у середині
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колективних стосунків саме для того, щоб психологічні явища і процеси, які там відбуваються у
військовому колективі мали рівень необхідних особово-професійних якостей воїнів ті сприяли
виконанню бойового завдання [4, с. 46]. Важливим при цьому є правильне уявлення про те, які
існують труднощі реалізації програми протидії нестатутним взаємовідносинам.
До таких труднощів, перш за все слід віднести психологічну напруженість командного
складу а сприйнятті соціально-психологічних прийомів і процедур роботи з особовим складом.
Жорстока регламентація повсякденної життєдіяльності, стереотипи розуміння службової
взаємодії з підлеглими в умовах єдиноначальності через це існує така психологічна
напруженість. Слід додати до цього високу стійкість соціальної установки рядового складу на
складність і безперспективність подолання негативних відносин в ситуації нестатутних
взаємовідносин. Доповнюються перераховані труднощі виконання програми нерозривністю
навичок і умінь керівного складу командирів підрозділів з перекладу соціально-значущої
військової діяльності на рівень особистісно-значущої. Подолати труднощі дозволяють
передбачувані психологічно-соціальні заходи: наростити зусилля з протидії нестатутних
взаємовідносин за рахунок психологічних резервів первинного військового колективу,
регулювати становлення дружби і взаємодопомоги з метою забезпечення бойової готовності
підрозділів, направляти процес утворення товариства.
Термін «взаємини» означає різносторонні відносини і зв’язки між людьми. Він
застосовується в педагогіці, виховному процесі, психології т.д. Він широкий і включає в себе
різноманітні
форми
і
види
психологічних
зв’язків
людей.
Відносини
між
військовослужбовцями регламентуються як законами, що діють в суспільстві, так і військовими
статутами, мають силу законів. У них сформульовані основні принципи взаємовідносин:
єдиноначальність, субординація, військове товариство і дружба, колективізм, військова
ввічливість, честь і гідність, справедливість, гуманізм.
У військових колективах частин та підрозділів Збройних Сил можна спостерігати
різновиди взаємин. Адже характер військової служби передбачає прояви згуртованості,
взаєморозуміння і взаємодії військовослужбовців при виконанні різних завдань.
Товариські взаємовідносини найпоширеніші з усіх. Вони засновані, як правило, на
ділових контактах, де цілі, засоби і результати спільної діяльності і спілкування визначають
розвиток зв’язків і розподілу загальних функцій. Звідси і усталена форма звернення
військовослужбовців один до одного – «товариш». Дружба – також одна з різновидів
взаємовідносин людей, що виникає з взаємного сприяння та розуміння. Вона починається з
симпатії до іншої людини, його поваги. Якщо симпатія заснована, як правило, на емоціях, то
повага – на визнання високих моральних якостей іншої особистості.
Створення сприятливого соціально-психологічного клімату між військовослужбовцями є
важливим механізмом оптимізації взаємин. Під соціально-психологічним кліматом розуміється
загальний емоційно-динамічний настрій. В ньому відображаються як встановилася система
взаємовідносин, стабільність, задоволеність, привабливість роботи, зростання кадрів, єдність
колективних і особистих цілей, ступінь зближення офіційних і неофіційних взаємин на
принциповій і діловій основі.
Оцінка соціально-психологічного клімату необхідна для виявлення шляхів його
розвитку, прогнозу впливу на рішення виробничих завдань, що стоять перед колективом.
Оптимізація психологічного клімату з одного боку, сприяє запобіганню міжособистісних
конфліктів в колективі, а з іншого боку, є важливим резервом підвищення ефективності
групової діяльності. Для розробки заходів щодо оптимізації психологічного клімату необхідно
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діагностувати його рівень розвитку та особливості, а також виявити ті чинники, які в даній
групі можуть бути використані для корекції і розвитку психологічного клімату.
На основі суб’єктивної думки і ставлення людини до навколишнього його на роботі: до
людей, умовам праці, стилю керівництва, групових нормам цінностей формується соціальнопсихологічний клімат. Також на особистому сприйнятті і оцінкам, при взаємному обміну
думками, тощо. Узгодженні думки, відносини і оцінки членів колективу до навколишніх умов і
обставин роботи охоплює соціально-психологічний клімат. Він переживається кожною
людиною по різному та індивідуально, а проявляється воно у вигляді привабливості до роботи,
задоволеності даним робочим місцем і в даних умовах. До найбільш важливих критеріїв оцінки
соціально-психологічного клімату слід віднести привабливість роботи у колективі, ступінь
узгодженості думок, задоволеність, відносин і оцінок членів колективу військових.
Отже, соціально-психологічний клімат в кожній соціальній групі залежить від
міжособистісних відносин, які є дуже складним об’єктивним явищем. Важливою складовою
оптимізації статутних відносин в колективі військовослужбовців – постійне вивчення
міжособистісних відносин.
1. Шапар В. Б. Сучасний тлумачний психологічний словник / В. Б. Шапар. – Харків : Прапор, 2005.
– 640 с.
2. Корчемний П. А. Военная психология: методология, теория, практика / П. А. Корчемний. – М.:
Воениздат, 2008. – 280 с.
3. Военная психология. Учебник для вузов / Под редакцией А. Г. Маклакова. – Питер, 2005 – 464 с.
4. Военная психология. Учебник для высших военно-политических училищ / Под Редакцией
В. В. Шеляга. – М.: Воениздат, 1972. – 400 с.

СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ: ПРОБЛЕМИ І ОСОБЛИВОСТІ
Тетяна Подрана
студентка IV курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Звєкова В.К.
В даний час проблеми виховання в сім’ї придбали особливу актуальність. У порівнянні з
минулими десятиліттями, соціальний інститут сім’ї помітно втрачає свою цінність.
Сімейне виховання – процеси впливу на дітей з боку батьків та інших членів з метою
досягнення бажаних результатів. Оточення для дитини є середовищем проживання і виховання.
Вплив сім’ї на дитину, особливо в початковий період життя, набагато перевищує інший
виховний вплив. Вона відображає школу, засоби масової інформації, друзів, громадські
організації і навіть вплив літератури, мистецтва. Від того, що формує сім’я, залежить, якою
стане доросла особистість.
Над цією проблемою працювали такі вчені як: Ю. П. Азаров, Ф. Я. Байків,
Е. В. Васильєва, В. Н. Гуров, Т. А. Куликова, П. Ф. Лесгафт, А. Р. Харчев і багато інших.
Величезний внесок у вивчення сімейних відносин вніс письменник і педагог Антон Семенович
Макаренко. Він розробив найважливіші питання сімейного виховання. У «Книзі для батьків»
описує, що сім’я є первинним колективом, де всі є повноправними членами зі своїми
обов’язками, функціями, в тому числі і дитина. А. С. Макаренко підкреслював, що це повинен
бути «вільний» колектив. Батьки мають владу і авторитет, але вони не безконтрольні у своїх
діях. Батьки є відповідальними і старшими членами колективу, вони повинні бути прикладом
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для дітей як громадянин. Притому батьки повинні пам’ятати, що дитина – це не тільки їх
радість і надія, але і майбутній громадянин, за яку вони несуть відповідальність.
Він вважав, що батьки зобов’язані виявляти до дітей вимогливу любов і мати
заслужений авторитет. Автор виділяв чотири види авторитету батьків:
1. Авторитет придушення, коли в родині існує батьківський терор, перетворює мати в
безсловесну рабиню що залякує дітей. Такі батьки, викликаючи у дітей страх, перетворюють
дітей у безвольні, забиті істоти, з яких виростають нікчемні люди.
2. Авторитет відстані. Батьки прагнуть тримати дітей від себе якомога подалі, не
допускати їх до своїх справ, інтересів, думок.
3. Авторитет любові. Макаренко засуджував батьків, які балують дітей, обсипають їх
нескінченними ласками і поцілунками, не пред’являючи до них ніяких вимог і ні в чому не
відмовляють.
4. Авторитет резонерства, підкупу. Дорікав батьків, які домагаються від дітей гарної
поведінки тільки з допомогою підкупу і нагород. І вважав, що таке поводження тягне за собою
моральне розбещення.
Антон Семенович Макаренко підкреслював, що авторитет батьків – це найважливіша
умова хорошого сімейного виховання. Він дав поради, як виховувати дітей у праці, допомагати
дітям у навчанні, як правильно організувати в сім’ї стосунки дітей різних віків, керувати їх
іграми і зміцнювати їх дружбу з товаришами [4, с. 45].
Зміст виховання в сім’ї визначається його спрямованістю – моральне, розумове, трудове
і так далі. Воно розглядається в різній теорії і методиці виховання.
Аналіз літератури і досвід роботи з батьками дозволив виділити найбільш характерні
типи поведінки батьків в процесі сімейного виховання:
- суворий – відповідає авторитарному стилю. Батьки діють силовими методами,
диктують свою систему вимог, направляючи дитину по шляху соціальних досягнень.
Максимально обмежують власну ініціативність і активність дитини;
- пояснювальний – батьки звертаються до здорового глузду дитини, вдаючись до
словесного пояснення. Вважають, що дитина йому рівна і здатна розуміти.
- автономний – батьки дозволяють дитині самостійно знайти рішення зі сформованої
ситуації, надають йому свободу, вибір і незалежність. Батьки заохочують дитину за прояв таких
якостей;
- сприяючий – батьки беруть участь у житті дитини, прагнуть допомогти йому. Більше
того, вони розуміють, саме в який момент дитина потребує допомоги і в якій мірі вони повинні
її надати;
- компромісний – батьки знають про інтереси і вподобання дитини, коли і що можна
запропонувати ій натомість і на що можна відвернути увагу дитини;
- співчуваючий – батьки чуйно і тонко реагують на зміни у стані, настрої дитини, щиро
співчувають йому і співпереживають, але не вживають яких-небудь дій;
- ситуативний – у батьків немає універсальної стратегії виховання дитини. Вони
приймають рішення в залежності від тієї ситуації, в якій вони перебувають;
- потураючий – батьки орієнтовані тільки на дитину. Її інтереси і потреби ставлять вище
своїх і сім’ї в цілому. Для психологічного і фізіологічного комфорту дитини, батьки готові на
будь-які дії, навіть на шкоду собі;
- залежний – батьки не відчувають впевненості в собі і в своїх силах, шукають підтримку
і допомогу з боку або перекладають свої обов’язки на інших (вихователь, учитель). Також на
них величезний вплив робить психологічна та педагогічна література [4, с. 46].
266

Пріоритетні напрями європейського наукового простору.
Збірник студентських наукових праць. – Вип. 8

Сучасним соціологом Ентоні Гидденсом [5, с. 80-81] було дано більш широке
визначення: сім’я – це осередок суспільства, що складається з людей, які підтримують один
одного соціально, економічно або психологічно або ідентифікують один одного як
підтримуючу клітинку. Воістину сім’я не піддається повному академічному визначенню. Те, як
ми визначаємо сім’ю, впливає на те, які типи сімей вважаються нормальними, а які –
девіантними, а також які права і обов’язки сім’ї визнаються легально і соціально значущими.
О. В. Солодянкіна дозволила визначити наступну класифікацію сімей [6, c. 36-37]:
- за кількістю дітей сім’ї поділяються на багатодітні (більше 3-х дітей), малодітні, з
однією дитиною і бездітні;
- за складом виділяють одно поколінні (тільки подружжя), двухпоколінні (батьки і діти);
міжпоколінні (батьки, діти, онуки); неповна сім’я: коли жінка народжує і виховує дитину, не
зареєструвавши шлюб.
Роботи даного автора також дозволив виділити поділ сімей за соціально-психологічним
критерієм. Так сім’ї можна розділити на:
- благополучні, коли обоє батьків працюють, мають досить благополучне матеріальне
становище, займаються питаннями виховання дітей;
- формально-благополучні, коли благополуччя носить очевидний характер і
визначається лише анкетними даними, а родина не займається вихованням дітей;
- неблагополучні, у яких явно проглядаються дефекти виховання дітей;
- високозабезпечені і надзабезпечені сім’ї, де нерідко спостерігається криза в сімейних
відносинах і вихованні дітей.
Дослідження Ю. П. Азарова, М. І. Буянова показують, що сучасні сім’ї можна розділити
за ступенем згуртованості її членів, гармонії й доброзичливості відносин.
У своїх роботах Ю. П. Азаров ділить сім’ї за характером взаємовідносин на наступні
типи:
- ідеальна,
- середня,
- негативна або скандально-дратівлива [1, c. 14-15].
М. В. Буянов виділяє такі типи сімей:
- гармонійна,
- розпадається,
- розпалася або неповна [8, c. 65].
Поряд з цим, у дослідженнях А. В. Козлової сучасна сім’я розглядається як нуклеарна.
Нуклеарна сім’я – це сім’я, що складається з подружньої пари з дітьми або одного з батьків зі
своїми дітьми, які не перебувають у шлюбі. Характерні риси нуклеарної сім’ї – розвиток
самостійності її членів, їх автономність відносно один одного. За умови коректного
проходження даного процесу відбувається зміцнення сімейних уз.
Так само, зростає кількість дітей, народжених від незареєстрованих шлюбів, народження
дітей від неповнолітніх матерів, яких опікує або старше покоління сім’ї, або держава,
збільшилася кількість розлучень і від зареєстрованих шлюбів. Особливий шар складають
матері-одиначки, які спочатку розраховують у вихованні дитини на свої сили і допомогу
держави; багатодітні сім’ї; сім’ї «ризику», що включають маргінальні верстви населення.
Розглядаючи особливості сучасної сім’ї не можна не звернути увагу на віковий склад
сімей, що мають дітей. Дослідження А. В. Козлової показують, що в сім’ях батьки – люди
самих різних віків. Найбільша група включає молодих людей до 30 років, однак, батьки 35-40
років теж не рідкість.
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При цьому кожна вікова категорія батьків має свої особливості. Основними рисами
батьків у віці від 18 до 25 років є усвідомлення власної індивідуальності, неповторності. Як
наслідок, може виникнути внутрішня напруженість, породжує почуття самотності, зазвичай
важко переноситься. Ще однією проблемою є подовження періоду дитинства: часто власне
трудове життя починається молодими людьми пізно, вони досить довго залишаються на
утриманні батьків. Все це благополучно позначається на батьківській ролі, яка вимушено
приміряється на себе молодими людьми.
Особливості батьків у віці від 25 до 30 характеризується встановленням близьких
особистих зв’язків з іншою людиною, укладення шлюбу, створення сім’ї, народження і
виховання дитини. Проблеми неповних сімей можуть бути пов’язані саме з труднощами
вирішення життєвих завдань у цьому віці. Батькові, який сам виховує дитину (частіше мама),
бувають властиві тривожність, занепокоєння, нерівність і непослідовність у вихованні дитини і,
крім того, в спілкуванні з оточуючими. Іншою крайністю є недбалість і байдужість до малюку
через повної завантаженості економічними та побутовими, особистими проблемами, що
накопичилися від втоми і відчаю.
Батьки у віці 35-45 років часто переживають кризу середини життя, розбіжність між
мріями, поставленими в молодості цілями і дійсністю. Внутрішні переживання обов’язково
позначаються на ставленні до близьких, діти часто беззахисні перед неблагополуччям батьків.
Іншим проявом може стати надмірне навантаження на дитину: батьки прагнуть втілити в життя
дитини власні нездійснені мрії.
Таким чином, облік психологічних знань про вікові особливості дітей, так і їх батьків,
знань психологічних механізмів взаємодії з людьми різного віку допомагає вихователю
запобігати труднощів взаємодії.
Узагальнюючи результати аналізу можна зробити висновок про те, що необхідно брати
до уваги не тільки соціальну категорію сім’ї по чиннику матеріального забезпечення, але і
форму сімейних відносин, тип сім’ї, в якій зростає дитина. Час диктує необхідність дбайливого
й уважного ставлення до проблем сімейного виховання і становища дітей всередині сімей
різного типу, особливо в період нестабільного стану суспільства, коли батьки малюків
відчувають труднощі матеріального і морального характеру, коли малозабезпеченим та
багатодітним сім’ям необхідна допомога і підтримка з боку компетентних організацій [8, c. 92].
Важливо знайти межу строгості й любові, щоб дитина виросла незалежною і
самостійною особистістю. Не варто забувати, що головна мета виховання – це, насамперед
різнобічний розвиток дитини.
Варто відзначити, що головними напрямними дитини в житті є батьки, яким прийнято
урочисто вручати прапорець першості по вихованню підростаючого покоління в сім’ї.
Таким чином, в кожній родині вкорінюється певний тип сімейного виховання. Типами
сімейного виховання прийнято вважати узагальнену характеристику складних відносин
всередині окремо взятої родини. Відносини в родині повністю залежать від батьківської позиції
і визначаються трьома основними факторами:
- адекватністю – доречністю застосування тих чи інших принципів виховання до
конкретній дитині з її особливостями;
- динамічністю
–
здатність
батьківської
позиції
рухатися,
змінюватися,
переорієнтуватися, коли того вимагають обставини;
- прогностичністю – приблизне уявлення результату використання тих чи інших стилів і
типів сімейного виховання.
За основу класифікації типів сімей та сімейного виховання беруться такі параметри:
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- Ступінь емоційного прийняття та зацікавленості батьків в дитині.
- Прояв турботи, участі.
- Послідовність реалізації певних типів сімейного виховання дитини.
- Вимогливість.
- Здатність батьків контролювати свої афективні прояви.
- Рівень тривожності.
- Особливості управління всередині сім’ї в цілому.
Класифікацію типів сімейного виховання ви можете спостерігати нижче:
Першим типом сімейного виховання є «співробітництво». Відмінними рисами даного
типу прийнято вважати: визнання спільної діяльності для досягнення мети, а також, високі
моральні цінності.
Слідом за попереднім типом сімейного виховання прийнято виділяти «невтручання».
Характерна риса такого типу наступна: ознаки доцільності незалежного існування дорослих і
дітей. Варто відзначити, що даний тип сімейного виховання один з найбільш поширених на
Заході і США тип виховання.
Третім по порядку йде такий тип, як «опіка». Характеристикою типу «опіка» є наступна:
задоволення потреб дитини та обмеження його від всіляких труднощів.
І останнім типом сімейного виховання, який досить часто зустрічається в сім’ях, це –
«диктат». Риси «диктату» можна відзначити наступні: систематичне придушення ініціативи,
активності і почуття власної гідності дитини [7].
Таким чином, на основі теоретичного вивчення типів сімейного виховання, мною було
зроблено заключне висловлювання стосовно того, яким має бути виховання в дійсності.
Безумовно, для того, щоб дитина відчувала себе комфортно і не відчувала утиск власної
гідності, батьки повинні слідувати наступній ідеальної моделі «Виховання повинно бути»:
- всебічним;
- цілісним;
- з рядом обмежень, котрі повинні вводити дитину в режим соціальної норми;
- ставлення батьків до дитини має бути поважним з прицілом на співпрацю;
- батьки повинні розуміти, що дитина не об’єкт.
Важливу роль, після типів сімейного виховання, грають стилі сімейного виховання.
Стиль сімейного виховання – це спосіб відносин батьків до дитини, застосування ними
певних прийомів і методів впливу на дитину, що виражаються у своєрідній манері словесного
обігу та взаємодії з дитиною. Будь-яка дисгармонія в сім’ї призводить до несприятливих
наслідків у розвитку особистості дитини, до проблем у його поведінці.
Традиційно виділяють такі стилі сімейного виховання:
Автократичний стиль (самовладний) – коли батьки здійснюють управління дітьми, не
дозволяючи їм висловити критичні зауваження, погляди, вони пред’являють вимоги і
здійснюють суворий контроль за їх виконанням.
Авторитарний стиль (владний) – батьки допускають можливість висловлювань,
обговорення питань, але рішення приймають у відповідності зі своїми установками (жорсткий і
вимогливий).
Демократичний стиль (увага і врахування думок) – передбачає можливість обговорення
всіх питань і проблем в сім’ї (колективне обговорення). Батьки прагнуть зрозуміти і
переконати, а не наказують, і ведуть діалогове спілкування на рівних.
Ліберальний стиль – передбачає, що батьки прагнуть якомога менше брати участь у
керівництві сім’єю; практично усувається від нього [2, c. 25].
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Виходячи із специфіки сім’ї як чинника розвитку і виховання особистості дитини (його
позитивних і негативних сторін) повинна бути вибудувана система принципів сімейного
виховання:
- діти повинні зростати і виховуватися в атмосфері доброзичливості, любові і щастя;
- батьки повинні зрозуміти і прийняти дитину такою, якою вона є і сприяти розвитку в
ній кращого;
- виховні впливи повинні будуватися з урахуванням вікових, статевих і індивідуальних
особливостей;
- діалектична єдність щирої, глибокої поваги до особистості та високої вимогливості до
неї має бути покладено в основу системи сімейного виховання;
- особистість самих батьків – ідеальна модель для наслідування дітей;
- виховання повинне будуватися з опорою на позитивне в зростаючій людині;
- всі види діяльності, що організовуються в сім’ї з метою розвитку дитини, повинні бути
побудовані на грі;
- оптимізм – основа стилю і тону спілкування з дітьми в сім’ї [3, с. 96-98].
Отже, сімейне виховання грає величезну роль в розвитку дитини як особистості. Інакше
кажучи, це основа майбутнього. Якщо цю основу закласти неправильно, можуть статися
серйозні, найчастіше непоправні наслідки.
1. Азаров Ю. П. Сімейна педагогіка / Ю. П. Азаров. – К.: Аргументи і факти, 2003. – С. 14-15.
2. Куликова Т. А. Сімейна педагогіка і домашнє виховання / Т. А. Куликова. – Харків.: Академія,
2009. – 25 с.
3. Лесгафт П. Ф. Сімейне виховання дитини і його значення / П. Ф. Лесгафт. – К.: Педагогіка, 2008.
– С. 96-98.
4. Макаренко А. С. Книга для батьків / А. С. Макаренко, пед.творів: у 8 т. Т. 5. – К.: Педагогіка,
2005. – C. 45-46.
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ПИТАННЯ ВПЛИВУ ВЧЕНИХ НА МАЙБУТНЄ В РОМАНІСТИЦІ Г. УЕЛЛСА
НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ «ОСТРІВ ДОКТОРА МОРО»
Антон Портяний
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Кискін О.М.
Герберт Уеллс – відомий англійський письменник, широко відомий як автор побутових
романів та соціально-фантастичних, оповідань, а також наукових робіт з історії, біології,
літературознавства. Найголовніше місце в його творчості відігравало питання про шляхи
розвитку науково-технічного прогресу та його вплив на загальну долю людства. Продовжуючи
традиції та постаючи в один ряд із Дж. Свіфтом та Ж. Верном, видатний літератор-фантаст
моделював та досліджував можливе суспільство майбутнього.
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У центрі роману «Острів доктора Моро» змальовано постать Чарльза Едварда Прендика,
як він сам себе описує – «Я, Едвард, Прендик, людина матеріально незалежна и життя моє
прикрашає моя любов то природних наук». Сам від його обличчя ми знайомимось з постаттю
самого доктора Моро на острів якого за волею випадка й потрапляє головний герой [1].
Доктор Моро – це колись видатний вчений-фізіолог, добре відомий в наукових колах за
потужність своєї уяви та різкою прямотою поглядів, в час свого проживання в Англії, він
описав декілька неймовірних випадків переливання крові і крім цього був відомий за свої
видатні роботи про ненормальність розвитку організму. Але раптово його блискавична кар’єра
перервалась, та він був змушений покинути Англію. Через те, що якійсь журналіст під видом
лаборанта пробрався в його лабораторію з бажанням опублікувати викриття діяльності Моро. І
лише за якимось випадком, добрим, чи злим, його брошурка набрала небувалої популярності,
тому що саме в цей день з лабораторії Моро втік собака з обідраною шкурою та слідами
каліцтва. В решті решт Моро був вигнаний з країни.
Зі своєї першої появи він викликає цікавість та деяку занепокоєність в головного героя.
На його острові був лише один дім в якому стояв аромат антисептиків. Його операційна
кімната, його прилади та досліди були для Моро цілим світом, який мав більше значення і
здавався йому набагато реальнішим ніж той, який він залишив позаду в Англії. Прагнення
подолати обмежене життя, вийти за межі безцільного існування і знайти якийсь вищий сенс
спонукають Моро до його жахливих експериментів із тваринами.
Не витримавши криків пуми, які згодом стали криками «людини» Едвард Прендік, а
також налякавшись слуги доктора Моро, який нагадував тварину, або ж понівечену людину, як
тоді йому здавалось. І він вирішив тікати від доктора на острів, на якому він побачив ще багато
дивних істот, а також взагалі потрапив до них у руки, до їх спільноти, де потім Моро зі своїм
помічником – Монтгомері, знайшли його, а згодом і врятували від тварино-людей. На його
думку хірургія може досягти набагато більшого, вона здатна не тільки знищувати, але й
створювати. Він із захопленням розповідає про операції, про пересадку шкіри, кісток та багато
чого іншого [2].
Слухаючи пояснення від доктора Моро, як він із захопленням розповідав Прендіку про
те, на що може бути здатен професійний вівісектор під час роботи з живою істотою, як він
щиро дивувався, чому те, що він робить на острові, ще не було ніде зроблено до нього, адже
«слабкі» на його думку, намагання на кшталт ампутації, відрізання язика, видалення різних
органів робились вже не один раз, але те, що зробив він, ніхто інший не зробив. З лякаючим
холодом в голосі він згадував, що після видалення різних органів в людському організмі
відбуваються другині зміни: змінюється пігмент, темперамент, характер утворення жирових
тканин.
Моро присвятив вивченню пластичності живих форм усе своє життя. Він вивчав це
довгими роками, накопичуючи поступово все більше і більше знань. На його думку все це вже
багато років лежало на поверхні практичної анатомії, але ні в кого не вистачало рішучості
зайнятися дослідами. Він навчився змінювати не тільки зовнішній вигляд тварин. Але й
фізіологія, хімічна будова організму, на його думку також можуть бути піддані значним змінам,
прикладом чого служить вакцинація і інші всілякі щеплення, які, без сумніву, всім добре відомі.
Подібною ж операцією є і переливання крові, з вивчення якої я, власне він і почав. Доктор
Моро вважав що близькими до його роботи і, ймовірно, набагато складнішими були операції
середньовічних хірургів, які робили карликів, жебраків-калік і всіляких потвор. Сліди цього
мистецтва збереглися і до наших днів в підготовці балаганних фокусників і акробатів. Віктор
Гюго розповів нам про це в своєму фільмі «Людина, яка сміється» Він хотів, щоб Прендік
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зрозумів можливість пересадки тканини з однієї частини тіла тварини на іншу або з однієї
тварини на іншого, можливість зміни хімічних реакцій, що відбуваються в живій істоті,
характеру його розвитку, дії його членів і навіть зміни самої сутності його внутрішньої будови
[3].
Ніхто до доктора Моро ще не досліджував систематично і до кінця цю незвичайну
область знання, поки він не зайнявся нею. Деякі випадково натрапляли на щось подібне при
застосуванні новітніх досягнень хірургії. Більшість таких випадків, на його думку були відкриті
абсолютно випадково тиранами, злочинцями, дресирувальниками коней і собак, всякими
неосвіченими, бездарними людьми, котрі переслідували лише корисливу мету. Але він був
першим, хто зайнявся цим питанням, озброєний антисептичною хірургією і справжнім
науковим знанням законів розвитку живого організму.
Наукова робота доктора Моро підтвердила та продовжувала доводити, що межі вівісекції
не обмежуються простими фізичними змінами. Можна навчити чого завгодно навіть свиню.
Моро, думав, що духовна область вивчена наукою ще менше фізичної. За допомогою
розвиненого в наші дні мистецтва гіпнотизму він замінював старі спадкові інстинкти новими
навіюваннями, як би роблячи щеплення на ґрунті спадковості. Багато що з того, що ми з вами
називаємо моральним вихованням, для нього – це тільки штучна зміна і перекручення
природного інстинкту; войовничість перетворюється в мужню самопожертву, а пригнічений
статевий потяг в релігійний екстаз. За словами Моро, головна відмінність між людиною і
мавпою полягає в будові гортані, в нездатності тонкого розмежування звуків – символів понять,
за допомогою яких виражається думка. Багато з чим Прендік не погоджувався, але Моро
пропускав це повз вуха і продовжував розповідати про свою роботу.
Саме тут і відкривається темний кут душі доктора Моро, на запитання містера Прендіка
– Чим доктор виправдовує той факт, що він завдає живим істотам такі страждання?. Моро
відповідає, що він просто мислить інакше. Сюди я хочу навести цитату:
«... тому що ми з вами розходимося саме в цьому питанні про страждання. До тих пір,
поки ви можете бачити муки, чути стогони, і це заподіює вам біль, поки ваші власні
страждання володіють вами, поки на страждання засновані ваші поняття про гріх, до тих
пір, кажу вам, ви тварина, ви мислите трохи ясніше тваринного . Це страждання ...
Я нетерпляче знизав плечима у відповідь на його словесні хитрощі.
- Ах! Воно ж так мізерно! Розум, справді відкритий науці, повинен розуміти всю його
нікчемність! Бути може, ніде, за винятком нашої маленької планети, цього клубка космічного
пилу, який зникне з поля зору набагато раніше, ніж можна досягти найближчої зірки,
можливо, говорю вам, ніде у всій решті всесвіту не існує того, що ми називаємо стражданням.
Там немає нічого, крім тих законів, які ми навпомацки відкриваємо ... І навіть тут, на землі,
навіть серед живих істот, що це, власне, таке – страждання?...»
Після цих слів Моро вийняв із кишені ніж та абсолютно спокійно встромив його собі в
стегно. Потім звернувся до Прендіка, зі словами, що біль не потрібна мускулу, а тому він не має
можливості відчувати його. Біль, за його думкою, це просто порадник людини, вона як доктор
спонукає людину до обережності. Як приклад Моро наводить зоровий нерв, до немає і сліду
болю. Далі він переходить до слів про те, що він вірянин і знає набагато більше про шляхи Бога,
ніж будь хто інший, тому що він все життя займався їх вивченням. На думку доктора Моро
радість та страждання не мають нічого спільного з раєм та пеклом [4].
Далі я хочу навести цитату:
«…Як бачите, я продовжував свої дослідження, йдучи по шляху, по якому вони самі мене
вели. Це єдиний шлях для всякого дослідника ... Я ставив питання, знаходив на нього відповідь і
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в результаті отримував нове питання. Чи можливо то чи це? Ви не можете собі уявити, що
означають такі питання для дослідника, яка розумова спрага охоплює його! Ви не можете собі
уявити дивну, незрозумілу красу прагнень думки. Перед вами вже більше не тварина, не
створення єдиного творця, а тільки загадка. Жалість ... я згадую про неї, як про щось давно
забуте. Я хотів – це було єдине, чого я бажав, – вивчити до кінця пластичність живого
організму.
- Але ж це жахливо! – сказав я.
- До сих пір мене ніколи не турбувала моральна сторона справи. Вивчення природи
робить людину в кінці кінців таким же безжальним, як і сама природа. Я працював, думав
лише про свою мету, а то, що виходило ... йшло від мене в хатини ... Минуло одинадцять років з
тих пір, як ми прибули сюди: я, Монтгомері і шестеро полінезійців. Пам’ятаю зелене
безмовність острова і безмежний простір океану, розстеляють навколо нас, так виразно, як
ніби все було тільки вчора. Острів, здавалося, був спеціально створений для мене. …»
Герберт Уеллс не створює об’ємного характеру доктора, він свідчить боротьбу добра і
зла у душі однієї людини. А сам доктор Моро – це втілення відданості науці, яка, на його
думку, вільна від тяжіння моралі. Вчений не знає ні болю, ні доброти, ані жодного співчуття,
схиляючи свою голову лише перед холодним законом доцільності. Звільняючи себе від зв'язку з
суспільством доктор Моро зрештою зосереджується в собі: його дослідження приносять певні
позитивні результати, цікаві для лише йому самому; у житті героя все парадоксально – маючи
собі велику мету він мучиться від безплідності своїх експериментів: «Щоразу, коли занурюю
живу істоту в купіль страждання, я кажу собі: Цього разу я випалю з нього всі звірине, цього
разу зроблю справжню розумну істоту. І власне, що таке десятиліття для історії? Людина
формувався тисячоліттями» Безкорисливо відданий науці, він не шукає ні слави, ні почестей,
Моро егоїстичний, бо бачить чуже страждання: виключаючи із цивілізованого життя всякий
емоційний момент, визнаючи лише раціональні засади, Моро предстає жорстоким.
«Вивчення природи робить людину у результаті розширення зрештою настільки ж
безжалісним, як і самі природа». – мимохідь кидає Моро про себе у розмові з Прендиком.
Уеллс відображаючи життя суспільства звіро-людей виступає тут як видатний майстер,
письменник-психолог, що глибоко досліджує природу особистості і всього людства
зображуючи суспільство звіро-людей, яке було створено стараннями Монтгомері, який відчував
до них певний жаль які були покинуті їх «Богом», яким вони вважали доктора Моро. Але доля
цього острова і без того, повного страждань та болю, разом із смертю Моро стала ще більш
кровавою. Те крихке «суспільство» людей-тварин, якому доктор не приділяв жодної уваги,
адже вони були «недостойні», «неповноцінні», все вони, його творіння, були недостатньо
ідеальними для нього. Він завдавав їм неймовірного болю та шкоди, перетворюючи на людей,
але його увага до кожної людино-істоти одразу спадала на нуль, як тільки він розумів що його
нова істота не ідеальна, що йому не вдалось створити те, що він хотів [53].
Врешті решт, наукові досягнення Моро виявилися безглуздими. Уеллс підкреслює вплив
науки на світ, її роль у перетворенні дійсності. Однак при цьому письменник наголошує на
важливості морального підґрунтя для всього, що робить людина. Скільки б зусиль доктор Моро
не прикладав до створення своїх звіро-людей, вони все одно повертались до свого звірячого
стану. Моро шукав, але так і на знайшов свій ідеал. Але можливо він просто не там шукав?
Розчаровуючись неідеальністтю одного із своїх творінь він просто викидав його напризволяще,
переходячи до іншого.
Философську основу «Острову доктора Моро» багато в чому становить вчення Т. Хакслі
про сутність двох процесів цього світу – «космічному» і «етичному». Ці процеси протистоять
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один одному. Космічний процес протікає без втручання моралі та етики, лише людина
привносить їх до нього. В кінцевому підсумку він виступає руйнівною силою, яка штовхає світ
до самознищення. І навпаки етичний процес, породжений пристрастю людства до виживання,
який тяжіє до зміцнення принципів гуманізму і таким чином рятує світ.
Моро, проводив свої провідні досліди було будь-якої соціальної мети, лише задля
задоволення певної, ним самим повністю не усвідомленої внутрішньої потреби. Він уособлює
собою космічний процес у його жорстокості та безглуздості.
«Острів доктора Моро», зібрав у себе багато рис пригодницького роману, зрештою є
романом про людську цивілізацію. Цей роман не про протиприродне суспільство, випадково
сформоване на віддаленому острові, а про суспільство звичайне, існуюче на широких земних
теренах, та так добре нам знайоме.
Герберт Уеллс вміло змушує нас замислитись, чи може це саме батьківської любові не
вистачало звіро-людям з боку їх творця? Може це саме холод наукових відкриттів та жорстока
байдужість до своїх творінь, призвели до знищення їх суспільства, смерті доктора та його
помічника та повернення звіро-людів до їх звіриного стану. Якби доктор Моро приділив більше
любові до своїх творінь, можливо їх суспільство би вижило, можливо вони би і самі могли
почати прогресувати, а потім зайняти своє місце вже в повноцінно людському суспільстві.
Відповіді на це питання Герберт Уеллс нам не надає, але він змушує нас замислитись, що в
науці важливий не тільки холодний розсуд, але й душевне тепло. Тоді наука призведе нас до
прогресу, а не до тотального знищення.
З цього виходить, що на думку Уеллса нехтування філософсько-духовним розвитком,
байдужість до відчуттів та почуттів інших, знецінення простих гуманістичних принципів
людяності, які так характерні нашому суспільству, ставить нас в дуже небезпечне становище,
коли людство саме представляє небезпеку собі. Письменник наголошує нам, що кожен вчений
несе на собі відповідальність з свої винаходи, які б вони не були. А ось чи буде ця
відповідальність умовним духовним тягарем, який буде тягнути вченого вниз, чи крилами – це
вже питання до того, чи несе в собі цей винахід ціль гуманістичного збагачення людства.
1.
2.
3.
4.

James E. Science Fiction in the 20th century / E. James. – Oxford: Oxford University Press, 1994.
Wells, H. G. (2005). The Island of Dr Moreau. «Fear and Trembling». Penguin UK.
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КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ МОВЛЕННЄВОГО МАТЕРІАЛУ
ДЛЯ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ В 6 КЛАСІ
Наталія Потапенко
студентка IV курсу факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Олейнікова Г.О.
Термін «аудіювання» має своє визначення у різних методистів. Аудіювання – це
розуміння сприйманої на слух мови і являє собою перцептивну розумову мнемічну діяльність
[1, с. 24].
М. В. Ляховицький визначає аудіювання як «аналітико–синтетичний процес при обробці
акустичного сигналу, результатом якого є осмислення сприйманої інформації» [4, с. 53].
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Є. І. Пассов уводить термін «аудіювання», який відрізняється від поняття «слухання»:
«Аудіювання – це слухання з розумінням або розуміння мовлення на слух» [5, с. 166].
Важко переоцінити значення аудіювання як засобу спілкування, в тому числі
іншомовного. Результати досліджень показали, що доросла людина, використовуючи чотири
комунікаційних вміння, в своєму повсякденному життя найчастіше користується умінням
сприйняття і розуміння мови на слух (42%), потім говоріння (32%), читання (15%) і письма
(11%) [2, с. 53].
Метою даної статті є розгляд деяких методичних аспектів навчання аудіювання в 6 класі
та їх практичного застосування на етапах відбору аудіоматеріалу та підготовки вправ.
Практика показує, що з усіх умінь мовленнєвої діяльності вміння аудіювання в учнів, як
правило, найменш розвинені. Невисокий рівень володіння цими навичками залежить як від
об’єктивних, так і від суб’єктивних причин: аудіювання вимагає напруженою психічної
діяльності учнів і викликає швидке стомлення і відключення уваги слухача. Все це служить
підтвердженням того, що формування і розвиток здібностей сприймати інформацію за
допомогою аудіювання, яке, в свою чергу, стимулює розвиток мовних та мовленнєвих умінь і
навичок, є однією з найважливіших задач навчання іноземної мови, що і обумовлює
актуальність даного дослідження.
Методика викладання іноземної мови розглядає аудіювання як мету і як засіб навчання,
причому ці функції поєднуються і доповнюють одна одну. Як засіб навчання цей вид
мовленнєвої діяльності дає можливість учням познайомитися з новим мовним і мовленнєвим
матеріалом, формує навички і вміння читання, говоріння, письма та власне аудитивні навички
та вміння. При роботі з аудіотекстом одночасно відпрацьовуються фонетичні, лексичні,
граматичні навички [7, с. 53].
Основною відмінністю середнього етапу навчання аудіювання від початкового є велика
комунікативна спрямованість і розвиток трьох видів аудіювання (з повним розумінням, з
розумінням основного змісту, з вибірковим розумінням). Для навчання аудіювання доцільно
використовувати автентичні (адаптовані, якщо в цьому є необхідність) тексти, доступні учням
за змістом та мовним оформленням різних жанрів і стилів. Такі тексти обов’язково повинні
містити деякі труднощі, які учні в змозі самостійно подолати або можуть проігнорувати, якщо
це не завадить комунікації. На цьому етапі важливо розвивати компенсаторні вміння, що
дозволяють зрозуміти інформацію на основі: опори на контекст, мовної здогадки, невербальної
поведінки мовця (міміки, жестів, виразу). Достатня увага повинна приділятися формуванню
вміння розуміння незнайомих явищ на основі ініціативної мовної і немовної поведінки [7,
с. 53].
Як зазначено в Програмі для загальноосвітніх навчальних закладів, на кінець шостого
класу учень повинен:
 розуміти інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так
і опосередкованого (у звукозапису);
 розуміти основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на
засвоєному матеріалі;
 розуміти основний зміст короткого повідомлення.
На розуміння тексту впливає його смислова організація. Розповідь повинна будуватися
так, щоб легко виділялася головна думка, а деталі примикали до неї. Причому, якщо головна
думка висловлена на початку повідомлення, воно розуміється на 100%, в кінці повідомлення –
на 70%, в середині – на 40%.
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Цілий ряд труднощів пов’язаний з відсутністю чітко організованого контролю при
аудіюванні. Якщо контроль не буде регулярним, то не доводиться розраховувати на його
ефективність. Для більш раціональної організації контролю аудіювання пропонується
враховувати різну складність прийомів контролю, починати з простіших прийомів, що
вимагають мінімум продуктивних форм мовлення іноземною мовою, наприклад відповідей на
загальні питання, і поступово переходити до більш складних («Охарактеризуй», «Поясни чому»
і т. п.) [7, с. 128].
Важливою умовою при формуванні навичок аудіювання є мотивація. Якщо учень
відчуває потребу слухати, це веде до максимальної мобілізації його психічного потенціалу:
загострюється слух і навіть чутливість органів відчуття, увага більш стає цілеспрямованою,
підвищується інтенсивність розумових процесів. В учнів має з’явитися уявлення про те, яку
роль аудіювання відіграє в процесі навчання іноземної мови, якими вміннями їм потрібно
опанувати для успішного здійснення аудитивної діяльності. Це необхідно для внесення в
навчання аудіювання елемента усвідомленості, самостійності та розвитку умінь самоконтролю
[3, с. 153].
Для створення мотивації і потреби в аудіюванні як пізнанні нового про мову і світі, як
активної участі в спілкуванні, важливим є правильний вибір аудіотекста. Безумовно, важливим
є правильний вибір теми аудіотекста з точки зору інтересів учнів [3, с. 118].
Останнім часом методисти зазначають, що під час навчання іноземної мови важливо
спиратися на країнознавчий аспект. Якщо тексти для аудіювання включають відомості про
країну досліджуваної мови, про життя і звичаї її народу, про свята і традиції, то вони
розвивають кругозір учнів, виховують почуття симпатії до інших народів.
До основних вимог до текстів для аудіювання в 6 класі можна віднести:
1. Стилістична нейтральність – тексти не повинні містити мовних явищ, властивих якомунебудь певного функціонального стилю мови (стилістично забарвлених мовних явищ).
2. Наявність тільки знайомого учням мовленнєвого матеріалу, що входить до складу активного
мінімуму.
3. Наявність простих синтаксичних структур.
4. Невеликий обсяг (2–3 хвилини звучання).
5. Доступність і простота змісту.
6. Широке використання засобів образотворчої наочності [6].
Для учнів представляє труднощі сприйняття іноземної мови на слух, не дивлячись на те,
що більшість слів, які вони чують їм знайомі з навчання читання. Саме тому необхідна
спеціальна система вправ для навчання учнів аудіювання.
Система вправ для навчання аудіювання повинна забезпечити:
1.Відповідність вправ психологічним і лінгвістичним складнощам повідомлень, які
сприймаються на слух.
2. Можливість взаємодії аудіювання з іншими видами мовленнєвої діяльності, і в першу чергу
аудіювання і говоріння як двох форм усного спілкування.
3.Управління процесом формування умінь і навичок аудіювання.
4.Успішну реалізацію кінцевої практичної мети і проміжних завдань навчання.
5.Поступове збільшення труднощів, що дозволить гарантувати посильність виконання вправ на
різних етапах навчання.
Під системою вправ розуміється організація взаємопов’язаних дій, розташованих в
порядку наростання мовних і операційних труднощів, з урахуванням послідовності становлення
мовленнєвих умінь і навичок в різних видах мовленнєвої діяльності [1, с. 276].
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У методиці розрізняють дві підсистеми вправ:
 підготовчі (тренувальні);
 мовленнєві (комунікативні).
Підсистема підготовчих (тренувальних) вправ є вкрай важливою ланкою загальної
системи вправ. Мета підготовчих вправ полягає в тому, щоб попередньо (до слухання тексту)
зняти труднощі лінгвістичного або психологічного характеру, розвинути вміння логікосмислової обробки знаків нижчого рівня – від слів до мікротекстів, що дозволить учням
зосередити свою увагу на сприйнятті змісту.
В цілому до цієї підсистемі вправ можна пред’явити наступні вимоги:
1. Поєднання елементарних операцій зі складними розумовими діями, що розвивають
творчі можливості учнів і дозволяють їм вже на даному етапі поєднувати мнемічну діяльність з
логіко-смисловою.
2. Суворе управління процесом підготовки до аудіювання за рахунок створення опор і
орієнтирів сприйняття, часткового зняття «незапрограмованих» труднощів.
3. Поєднання в вправах відомого і невідомого матеріалу.
4. Спрямованість уваги на форму і зміст.
Як приклад підготовчих вправ ми можемо навести такі:
 прослухайте і повторіть кілька пар слів: law – low; saw – so.
 визначте на слух слова, що римуються, відзначте їх цифрами, наприклад: sort – pot –
part – port;
 прослухайте з фонограми (в пред’явленні вчителя) текст, заповніть пропуски в
графічному варіанті того ж тексту;
 прослухайте дві–три короткі фрази, з'єднайте їх в одне речення;
 прослухайте ряд дієслів, утворіть від них іменники з суфіксом – er, наприклад: to listen
– listener
 перегляньте ключові слова та назвіть тему, якій присвячений аудіотекст, а потім
прослухайте аудіотекст і перевірте правильність своєї відповіді [7, с. 212].
Сприйняття зв’язного мовлення супроводжується складної розумової діяльністю і
протікає в особливих умовах, що визначаються акустичними чинниками. Звідси виникає
необхідність у вправах, направляють увагу на осмислення змісту сприймають мови і на
подолання труднощів, пов’язаних зі сприйняттям. Такі вправи називаються мовленнєві.
Підсистема мовленнєвих (комунікативних) вправ сприяє виробленню умінь сприймати
повідомлення в умовах, що наближаються до природного спілкування (контактного і
дистантного), без опор, підказок і попереднього ознайомлення з ситуацією і темою. Мовленнєві
вправи рекомендується виконувати на прослуханих текстах, які мають значний потенціал в
плані вирішення комунікативних і пізнавальних завдань. Мовленнєві вправи вчать:
1.Усувати проблеми в розумінні за рахунок прогнозування на рівні тексту.
2.Співвідносити зміст із ситуацією спілкування.
3.Визначати найбільш інформативні частини повідомлення.
4.Пристосовуватися до індивідуальних особливостей мовця і до різної швидкості
пред’явлення (в темпі від нижче середнього до вище середнього темпу).
Приклади мовленнєвих вправ, які можна застосувати на уроці іноземної мови в 6 класі:
– прослухайте тексти, різні за змістом, в нормальному темпі з опорою на наочність, а
потім в звукозапису без опори на наочність і дайте відповідь на питання;
– прослухайте два оповідання і скажіть, що в них спільного і різного;
– прослухайте текст і підберіть до нього заголовок;
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– прослухайте діалог і коротко передайте його зміст.
Ці вправи дають можливість перевірити глибину свідомості змісту, тобто ступінь
проникнення в підтекст, в прагматичний аспект висловлювання. Вправи пов’язані із залученням
нових фактів і відомостей, відрізняються критичною спрямованістю і установкою на виборче
запам’ятовування найбільш цікавої інформації [7, с. 218].
Отже, в даний час методика викладання аудіювання включає в себе навчання цьому виду
мовленнєвої діяльності як меті навчання, і як засобу оволодіння іншими видами мовленнєвої
діяльності. Для досягнення бажаних результатів в навчанні аудіювання слід застосовувати і
спеціальні, і неспеціальні мовленнєві вправи, а також, звичайно ж, мовні (підготовчі).
Тому навчання аудіювання – одна з передових цілей навчання англійської мови,
здійснення якої вимагає ретельної підготовки, корисної мотивації і правильної організації в
рамках уроку.
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РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ
У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
Олена Положевець
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Граматик Н.В.
У сучасних соціально-економічних і політичних умовах, що склалися в українському
суспільстві упродовж 2013-2014 рр., громадянське виховання набуває особливої актуальності.
Зміни духовно-моральних цінностей, руйнування культурних традицій, порушення прав дитини
– все це визначило необхідність переосмислення проблеми громадянського виховання учнів.
Воно є пріоритетним напрямом освіти і науки, невід’ємним складником процесу формування
особистості молодшого школяра.
Виховання особистості нового типу вимагає забезпечення високого рівня громадянської
позиції у кожного учня початкової школи.
Модернізація системи початкової освіти сьогодні набула особливого значення. В процесі
освіти, орієнтованої на світові стандарти, молодші школярі мають отримати уявлення про такі
громадянські цінності сучасності, як повага до інститутів держави та громадянського
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суспільства, норм і правил сучасної демократії, прав і свобод молодших школярів, їх людської
гідності тощо.
У зв’язку з цим одним із головних завдань модернізації освіти, зокрема початкової, є
виховання громадянина-патріота, формування громадянської свідомості особистості на всіх
щаблях її становлення та розвитку. Проблема громадянського виховання молодших школярів
знайшла відображення в таких документах, як Закон України «Про освіту», Концепція Нової
української школи, Державна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.), Національна доктрина
розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепція виховання дітей та молоді в національній
системі (1996), Концепція громадянської освіти (2001), Концепція громадянської освіти
особистості в умовах розвитку української державності (2002), Національна програма
виховання дітей та учнівської молоді в Україні (2004) та ін.
Особистість людини формується та розвивається під впливом багатьох факторів
(об’єктивних і суб’єктивних, природних і суспільних, внутрішніх і зовнішніх, стихійних чи
цілеспрямованих). При цьому людина не пасивна істота, а суб’єкт власного формування й
розвитку.
Виховання – одне з провідних понять у педагогіці. В широкому сенсі – це суспільне
явище (вплив суспільства на особистість та її соціалізація), а у вузькому – це спеціально
організована діяльність педагогів і вихованців щодо реалізації мети освіти в умовах
педагогічного процесу, тобто виховна робота.
У ході виховної роботи:
враховуються рушійні сили розвитку, вікові та індивідуальні особливості дітей,
позитивний вплив суспільного та природного середовища;
послаблюється негативний та несприятливий вплив зовнішнього середовища;
досягається єдність і узгодженість усіх соціальних інститутів.
Громадянське виховання молодших школярів – цілеспрямований, системно
організований процес з формування громадянських якостей особистості молодшого школяра,
які допомагають йому усвідомити себе у світі людей, побачити моральні аспекти
громадянських стосунків, вести себе адекватно до своїх знань та почуттів, набути досвіду
суспільно корисної діяльності.
Питання громадянського виховання порушувалися в педагогіці в різні періоди часу. В
західноєвропейській античній та класичній педагогіці вони пов’язані з іменами Платона,
Арістотеля, Руссо та ін. Зокрема, Платон і Аристотель співвідносили проблеми громадянського
виховання головним чином з формуванням поваги до своєї держави, а Руссо бачив в підґрунті
громадянського виховання вільний розвиток особистості, створення умов для її самореалізації.
Аналіз сучасної педагогічної, історичної, соціальної літератури з громадянського
виховання дав можливість виділити основні підходи до проблеми громадянського виховання
учнів початкової школи. Теоретичні засади громадянського виховання, дослідження еволюції
уявлень про громадянське виховання закладені в працях Ю. К. Бабанського, П. Ф. Каптерєва, В.
О. Сухомлинського, К. Д. Ушинського. Філософсько-методологічним підходам до
громадянського виховання молодших школярів присвячені дослідження І. А. Зязюна, В. В.
Кременя, Г. Г. Філіпчука та ін.
Найбільш значущими напрямами досліджень проблем громадянського виховання є:
психолого-педагогічні засади громадянського виховання (І. Д. Бех, М. Й. Боришевський, О. В.
Киричук та ін.), громадянські цінності сучасного українського виховання (О. І. Вишневський,
С. Т. Золотухіна, П. І. Кендзьор, Ю. Д. Руденко, В. П. Струманський, О. В. Сухомлинська та
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ін.), українознавчий (народознавчий) контекст виховання громадянина (П. Р. Ігнатенко, Т. П.
Усатенко та ін.) тощо.
Як зазначено в Концепції Нової української школи, її випускник повинен бути
«патріотом з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний
приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини» [с. 6].
Молодший шкільний вік – це період позитивних змін і перетворень, тому таким
важливим є рівень досягнень кожної дитини на даному віковому етапі, зокрема формування її
громадянськості. Якщо в цьому віці учень початкової школи не відчує радості пізнання, не
набуде вміння працювати, не навчиться любити близьких, Батьківщину, зберігати природу, не
відчує впевненості у своїх здібностях та можливостях, зробити це в подальшому буде
складніше. Крім того, соціальний досвід молодшого школяра – це не те, що він знає та пам’ятає,
тому що прочитав, вивчив, а те, що він пережив, і цей досвід постійно визначає його дії та
вчинки як особистості та громадянина.
Згідно з Концепцією Нової української школи, у дітей необхідно сформувати такі
соціальні та громадянські компетентності: «Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної
та конструктивної участі у громадському житті, в сім’ї, на роботі. Уміння працювати з іншими
на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів. Повага до закону,
дотримання прав людини і підтримка соціокультурного різноманіття» [12]. Отже, в початковій
школі закладається фундамент основних моральних цінностей, правил поведінки, відбувається
початок формування особистості, яка усвідомлює себе громадянином своєї держави. Активно
розвивається мовлення дитини, коло його спілкування розширюється. Це дозволяє їй
формувати уміння розв’язувати конфлікти через діалог, комунікативну взаємодію.
З першого класу учнів необхідно знайомити з такими поняттями, як «громадянські
права», «конвенція», «право на розвиток», «права дитини», «Статут школи», «обов’язки учня»,
«демократія», «гідність», «символи України».
Велику роль у вихованні громадянськості грають дисципліни гуманітарного та
природничо-математичного циклів. Предмет «Я у світі» формує уявлення молодшого школяра
про людину, її місце у світі. Відомості про матеріальну культурну спадщину включені до змісту
уроків української мови, мистецтва. «Пізнаючи світ і себе, діти зобов’язані по крупинці
усвідомлювати свою відповідальність за матеріальні й духовні цінності, створені старшими
поколіннями» [с. 187].
Основною формою навчально-виховної роботи в сучасній початковій школі є урок.
Великі можливості для формування цілісного громадянського світогляду учнів мають
інтегровані уроки, основна перевага яких у тому, що вони дозволяють з різних боків пізнавати
явище або предмет вивчення.
Молодших школярів вирізняє висока емоційна вразливість, чуйність. Задовольнити
потреби дитини в розвитку інтелектуальної, мотиваційної, емоційної та інших сфер
допомагають нестандартні уроки. З метою здійснення громадянського виховання молодших
школярів доцільне використання таких форм нестандартних уроків: уроки у формі змагань та
ігор; уроки, засновані на нетрадиційній організації навчального матеріалу (уроки мудрості,
уроки мужності тощо); уроки, що нагадують публічні форми спілкування (діалог, телеміст,
«жива газета», усний журнал та ін.).
Ефективним засобом громадянського виховання є позакласна робота з молодшими
школярами. Аналіз педагогічного досвіду демонструє, що сформовані ознаки громадянського
виховання у дітей молодшого шкільного віку в умовах позакласної діяльності виявляються в
потребі активної участі у святкових заходах; у прагненні до виходу з особистісної байдужості,
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апатії щодо найближчого оточення в макро- і мікросвіті, обумовлених соціально-економічною
нестабільністю; в усвідомленні особистої відповідальності перед дитячим і дорослим
колективом зараз і в майбутньому; в потребі реалізувати власні можливості в різних видах
творчої діяльності; в потребі до виконання громадських доручень; у вияві морально-етичних
особистісних якостей у процесі спілкування; в прагненні покращити екологічний статус рідного
міста, селища, села, актуалізуючи дану проблему в літературній, образотворчій, трудовій
діяльності; в прагненні особисто відповідати за збереження історичних, архітектурних
пам’яток. Форми позакласної роботи дуже різноманітні. Залежно від кількості учасників,
залучених у виховну діяльність, виділяють індивідуальну, групову, колективну, масову форми
роботи.
Для формування навичок соціальної взаємодії з групою однолітків великі можливості
має колективна форма виховної роботи: виховна година, колективна творча справа, позакласні
заходи. Основним компонентом виховної години є бесіда вчителя з учнями за заздалегідь
спланованою темою («Ми – нація єдина», «Державна символіка Батьківщини», «Планета Земля
– наш спільний дім»).
Найбільш продуктивною формою є колективна творча справа, в методиці проведення
якої виділяють чотири основних компоненти: колективна діяльність щодо покращення
оточуючого життя, вияв творчості, змінюваність усього активу, особлива позиція вчителя.
Позакласні заходи будуть ефективними, якщо молодші школярі зрозуміють корисність і
важливість спільної діяльності.
Масові форми забезпечують можливість взаємозбагачення, емоційного «зараження»;
сприяють розвитку кожного учня; створюють умови для формування почуття колективу,
світогляду та навичок колективної праці; допомагають залучити 6-10-літніх дітей у коло
інтересів старших школярів та дорослих, прищепити їм принципи, що формують активну
життєву позицію громадянина України.
Формування громадянського ставлення до країни неможливо без виховання почуття
любові до батьківщини. Розвиток особистості молодшого школяра неможливий без
усвідомлення ним культурної спадщини регіону (міста, села), в якому він проживає. Цьому
сприяють різноманітні форми краєзнавчої роботи (сюжетно-рольові ігри, «уявлювана
експедиція», краєзнавчі кружки, туризм, проектна діяльність, пошуково-дослідна робота,
конкурси, пленер, збирання матеріалу для шкільного краєзнавчого музею, виставки тощо).
Такий вид роботи з дітьми дозволяє за допомогою прогулянок, екскурсій краще побачити
красоту рідного краю. Результатом краєзнавчої роботи стануть оформлені проекти, виставки,
стіннівки.
Вплив на формування в учнів початкової школи високої громадянської свідомості
здійснюється також через безпосереднє соціальне оточення дітей – через сім’ю. Для цього
батьків учнів можна залучати до свят «Традиції моєї родини», «Веселі старти», «Свято
Букваря», конкурсів на кращий смаколик. Батьки стають не лише гостями та спостерігачами на
заходах, вони безпосередньо беруть у них участь, передаючи таким чином певні звичаї, обряди,
традиції через власний приклад і досвід.
Громадянське виховання молодших школярів здійснюється за допомогою різноманітних
методів виховання й навчання. На основі існуючих в педагогічній літературі підходів до
проблеми визначення методів виховання школярів (Л. В. Байбородова, І. С. Мар’єнко, М. І.
Рожков, В. О. Сластьонін, Г. І. Щукіна та ін.) можна виділити такі методи громадянського
виховання молодших школярів: формування громадянських почуттів та свідомості; організація
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громадянської діяльності; стимулювання громадянської поведінки; контроль, самоконтроль та
діагностика сформованості громадянських якостей.
Великі виховні можливості для формування громадськості молодших школярів мають
словесні методи навчання. В оповіданнях, бесідах, поясненнях діти отримують можливість не
тільки побачити певний факт, але й сприйняти дух стосунків, властивих суспільству.
Найбільш ефективним з наочних методів громадянського виховання молодших школярів
є метод спостереження, при застосуванні якого учень більше вчиться сам, у нього розвивається
терпіння, наполегливість – якості, необхідні для формування громадянської самостійності та
активності.
З практичних методів найбільш дійовим для рішення завдань громадянського виховання
є практичні роботи, що проводяться в класі або на пришкільній ділянці. Цінність практичних
робіт полягає в тому, що вони забезпечують залучення молодших школярів до реальної,
пов’язаної з життям діяльності.
У процесі навчання й виховання необхідно створювати проблемні ситуації, які
вимагають від молодшого школяра аналізу складних явищ, захисту власної позиції, уміння
конструктивно сприймати інші точки зору.
Суть методу привчання полягає в практичній діяльності з учнями, основною функцією
якої є вироблення умінь і навичок громадянської поведінки. Ефективність цього методу
обумовлена тим, що він має великий вплив на формування свідомості, забезпечуючи
підкріплення переконань, що формуються, в діяльності.
Метод доручення полягає у виконанні учнями початкових класів різноманітних завдань
учителя з метою формування в них позитивних якостей особистості. Виконання доручень
сприяє формуванню відповідальності, дисциплінованості, самостійності.
Метод вимоги буде ефективним при таких умовах: вимога має бути такою, яку можна
виконати і яка буде неодмінно виконаною; вимога має підтримуватися колективом і
усвідомлюватися учнями як суспільна.
Способом пізнання світу, стимулятором ініціативи та творчості для молодших школярів
є гра. В ній дитина відповідно до сюжету та ігрових правил сама будує відносини як суб’єкт
спілкування. Важливе місце в громадянському вихованні займають імітації, змагання, рольові
та ділові ігри, ігрові ситуації, які сприяють створенню емоційної атмосфери заняття,
підвищенню пізнавальної активності дітей, розкриттю їх творчого потенціалу. В процесі
громадянського виховання молодших школярів формується досвід активної соціальної дії.
Цьому сприяє розповсюджена в сучасній початковій школі форма соціальних проектів.
Педагогічна цінність гри обумовлена тим, що вона сприяє вільному вияву та розвитку
самодіяльності молодших школярів та їх громадянських якостей.
У громадянському вихованні учнів початкової школи застосовуються методи
формування свідомості. Найбільш ефективним із них є метод переконання (бесіда, розповідь з
поясненнями про важливість та корисність певної справи, приклад). За допомогою прикладу
формується певне ставлення до явища дійсності на основі будь-якого зразка: приклад батьків,
близьких людей, великих учених, відомих громадських діячів, героїв художньої літератури,
кіно, а також особистий приклад учителя.
Як зазначають учителі-практики, розвитку ціннісних орієнтирів учнів у ставленні до
суспільства, держави, себе й інших сприяють:
повсякденне виховання поваги до Конституції держави, державних символів, яке
реалізується через проведення єдиних уроків «Вивчаємо символіку України», «Права дитини»,
«Знай свої права й обов’язки, дитино!»;
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виховання національної свідомості, осмислення моральних і культурних
цінностей, система вчинків, мотивованих любов’ю, волею, усвідомленням відповідальності,
осмисленим ставленням до історії України (свято «Зустрічаємо святого Миколая», круглий стіл
– «Твоя громадянська позиція»);
формування в учнів громадянської позиції до збереження історико-культурної
спадщини українського народу шляхом організації та проведення екскурсій рідним містом,
Україною;
виховання поваги та любові до державної мови (конкурс ораторського мистецтва
до Дня української писемності та мови, відзначення річниць днів народжень видатних
українських діячів і митців).
Отже, фундамент громадянської поведінки особистості може закладатися уже в
молодшому шкільному віці, оскільки саме цей вік вважають найбільш сенситивним періодом
для виховання позитивних рис особистості. Основною метою громадянського виховання учнів
початкової школи є формування громадянськості як інтегративної якості особистості, яка
включає в себе внутрішню свободу та повагу до державної влади, любов до Батьківщини та
прагнення до миру, почуття власної гідності та дисциплінованість, гармонійний вияв
патріотичних почуттів та культури міжнаціонального спілкування. Становлення громадськості
як якості особистості молодшого школяра визначається як суб’єктивними зусиллями вчителів,
батьків, громадських організацій, так і об’єктивними умовами функціонування суспільства –
особливостями державного устрою, рівнем правової, політичної, моральної культури
суспільства.
1. Концепція Нової української школи. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
2. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : У 5 т. / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. школа, 1977. – Т.
3. – 187 с.
3. Гончарова О. А. Національно-патріотичне виховання: система роботи школи / О. А. Гончарова,
Є. В. Турченко // Управління школою. – 2017. – № 34-36. – С. 2-7.

ВЕРИФІКАЦІЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «СТРАХ»
В АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЯХ
Анна Правдива
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Олейнікова Г. О.
Існує багато емоцій, які визначають поведінку індивідуума та виявляються поза
національної приналежності. Вони виявляються через мовне сприйняття, проте мають
національне маркування. Страх, як сильна емоція, впливає на сприйняття, мислення і поведінку
індивіда. Мета даної статті полягає у розгляді особливостей лексико-семантичного поля
вираження емоції «страх» у пареміях англійської та української мов.
В даний час існує велика кількість наукових робіт, присвячених розгляду лексикосемантичних полів, але незважаючи на цей факт, проблема верифікації лексико-семантичного
поля «страх» є маловивченою, що відзначає її актуальність.
Лексико-семантичне поле в лінгвістиці стає однією з найважливіших категорій, в якій
системно розглядаються однорідні за своїм змістом одиниці. У цій категорії вищого порядку не
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тільки відбивається ієрархічна структура фрагментів лексико-семантичної системи, але і
взаємопов'язано представлені основні види відносин в лексиці (парадигматичні, синтагматичні,
дериваційні). У сучасній семантичній теорії поняття поля як методу дослідження одиниць
різних рівнів мови в тій чи іншій мірі використовується не тільки в лексикології, а й в
граматиці, в роботах з мови художньої літератури, в словотворенні, в лексикографії, в
лінгвокультурології.
На сьогоднішній день більшість лінгвістів дотримуються думки, що лексико-семантичне
поле необхідно сприймати як окремий тип поля. Воно є більш вузьким поняттям, аніж
семантичне. Лексико-семантичний підхід надає можливість дослідити, структурувати і
систематизувати підсистему мови. За допомогою даного підходу одиниці мовної системи
володіють спільними семами в своєму значенні та об’єднуються в єдине поле. Крім того,
дослідження лексико-семантичних полів важливо для виявлення лінгвістичних основ
міжкультурної комунікації, так як поле є головною структурою, яка організовує тезаурус мови
[6, с. 70].
Проблемами лексико-семантичного поля займалися такі мовознавці, як Е. В. Кузнєцова,
А. М. Кузнєцов, Л. А. Новіков, А. А. Уфімцева, Ф. Л. Філін. Сьогодні вивчення лексикосемантичного поля продовжили в своїх працях Ж.. Ж.. Варбот, С. М. Данильченкова,
Т. Н. Куренкова, Е. С. Яковлєва, Ст. Н. Денисенко, С. Р. Шафіков [7, с. 22].
Для позначення лексико-семантичних полів існує безліч термінів. Термін «лексичне
поле» вказує, що позначений ним об'єкт складається з лексичних елементів і відноситься до
лексичного рівня мови. Більшість вчених вважає семантичним полем певну систему з усіма
притаманними їй властивостями, тобто щось ціле, складене з частин, що знаходяться в певних
системних відносинах і зв’язках один з одним, при цьому поле утворюється безліччю значень,
які мають хоча б один загальний семантичний компонент, а також включає всі їх семантичні та
інші похідні, в тому числі, слова інших частин мови.
Визначення таких вчених, як З. М. Вердієва, А. І. Кузнєцова, Т. Н. Куренкова, Л. А.
Новикова схожі, вони розглядали лексико-семантичне поле як складну ієрархічну
мікросистему, яка об’єднує слова в одне ціле за їх загальним інваріантним значенням, за
семантичною ознакою, при цьому відображає певну понятійну сферу і має певну польову
структуру.
Загальне поняття лексико-семантичної системи було сформульовано В. В. Виноградовим,
який підкреслив, що слова та їх значення не можуть не бути об’єднані в струнку систему, хоча
сам термін в лінгвістиці вперше був вжитий Г. Іпсеном, який визначав поле як сукупність слів,
що мають спільне значенням [3, с. 154].
Лексико-семантична система будь-якої мови характеризується взаємопов’язаністю її
складових елементів. Одиниці, які складають подібну систему, об’єднуються в єдине ціле на
основі різних критеріїв. Ця система мови є складною за своїм організаційним устроєм. До того
ж, лексико-семантичне поле має певні властивості. Так, І. І. Чумак виділяє наступні
властивості:
- семантичне поле утворюється безліччю значень, які мають хоча б один загальний
компонент з семантичним ознакою, який зазвичай виражений архілексемой, тобто лексемою з
найбільш узагальненої семантикою;
- в лексико-семантичному полі виділяються мікрополя, члени яких бувають пов’язані
інтегральним ознакою, що виражається зазвичай домінантою даного мікрополя. Зовнішня
структура мікрополя складається з ядра і декількох областей, частина яких може
розташовуватися в безпосередній близькості до ядра поля, а інша – на периферії мікрополя;
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- внутрішню структуру поля вона розуміє як набір кореляцій, що зв’язують одиниці з
точки зору семантики;
- для поля характерно явище взаємозв’язку елементів, що виступає іноді у формі
взаємозамінності даних елементів;
- лексико-семантичні поля не є ізольованими один від одного. Дуже часто мовна
одиниця внаслідок своєї багатозначності входить в певне лексико-семантичне поле;
- одне семантичне поле може включати в себе інше поле [6, с. 11].
Лексико-семантичне поле має певну будову, як і будь-який тип поля. Велика кількість
мовознавців схиляється до того, що структура лексико-семантичного поля, має на увазі під
собою ядро – центр поля і ближню та дальню периферію. Структурне лексико-семантичне поле
складається з центральної частини – «ядро поля», елементи якого володіють повним набором
ознак, і «периферії», елементи якої мають не всіма характерними для поля ознаками, але
можуть мати і ознаки, притаманні сусідніх полях, які, таким чином, виявляються для них
середовищем» [1, с. 124].
Згідно більшості дослідників, поділ ближньої і дальньої периферії здійснюється по мірі
віддаленості слова від ядра поля, в нашому випадку – за ступенем віддаленості від лексеми fear.
Ядро утворюють елементи, в семантичній структурі, основне значення яких збігається з
поняттям. Периферія утворюється декількома зонами з різним ступенем віддаленості від ядра:
ближньою, дальньою та крайньої периферією [8, с. 70]. За сьогоднішній момент немає точного
методу вимірювання віддаленості слів. За словами В. О. Войтещук, дуже складно підрахувати
ступінь віддаленості кожного слова від ключових слів, але існування різних концептів у
семантиці мовних знаків свідчить про існування польової структури. В результаті, багато
вчених визнають факт існування ближньої та дальньої периферії, але не дають чіткого її
розмежування. Однак одним з можливих показників віддаленості від поля є частотність слова в
корпусі.
Як стверджують З. Д. Попова і В. А. Стернін «Частотність лексем, що входять в центр
ядра, набагато перевищує частотність інших одиниць. Так, мовні одиниці ядра мають
частотність від 100 до 553 на один мільйон слововживань, а мовні одиниці центру ядра – від
900 до 2909 вживань» [5, с. 127].
Багато дослідників стверджують що, периферія ділиться на ближню і дальню. У всякому
разі, в даний час немає єдиного способу як здійснити цей розподіл. Відсутні будь-які числові
показники, які дозволять віднести слова до ближньої або дальньої периферії. Як стверджує З. Д.
Попова, що до ближньої периферії належать лексичні одиниці з конкретним значенням, і вони
розташовуються на кордоні периферії з центром і ядром. Дальня периферія має невисоку
частотність [5, с. 162].
Згідно досліднику К. В. Битюцьких, «1) перша по частотності реакція є ядерною
незалежно від її питомої ваги по відношенню до наступним реакцій; 2) якщо розрив між
першими і другими, другими та третіми по частотності реакціями невеликий – менше 2 %, то
друга і третя по частотності реакції також визнаються ядерними; 3) окремі (поодинокі) реакції
відносяться до дальньої периферії поля; 4) реакції, що займають проміжне положення між
ядром і далекою периферією, належать до ближньої периферії поля» [2, с. 12].
Відповідно до таких лінгвістів, як З. Д. Попова і В. А. Стернін, існує декілька способів
визначення ядра поля:
• через синонімічне розширення ключового слова, використовуючи синонімічні та
фразеологічні словники. Наприклад, для ключової лексеми «друг» встановлюються синоніми
«приятель», «товариш», «кореш», «не розлий вода»;
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• через аналіз контекстів, в яких номінується досліджуваний концепт (художні,
публіцистичні тексти) [4, с. 124].
На думку більшості дослідників в структуру поля також можуть входити мікрополя, які
мають власну будову: ядро і периферію. Ядро і периферія лексико-семантичного поля
виділяється на основі загальновживаності лексем, і ядром поля буде відповідно лексема з
найвищою присутністю в корпусах.
У полі fear виділяється два таких мікрополя, одне з них «physical state of fear» і друге «a
feeling of profound respect». Ядром головного поля є саме вживається іменник fear. Одне і те ж
слово може мати кілька різних значень, які можуть бути пов’язаними між собою. Вони
утворюють семантичний простір або мережу значень на загальній термінологічній основі. Різні
значення багатозначного слова взаємно мотивовані і семантично виражають залежні між собою
значення.
Таким чином, поле об’єднує слова різних частин мови, пов’язаних ідентичністю
вираження одного поняття. Лексико-семантичне поле є таким полем, в якому складна
ієрархічна мікросистема об’єднує лексичні одиниці в одне ціле по їх загальним інваріантним
значенням, за семантичною ознакою, при цьому відображає певну понятійну сферу і має певну
польовою структурою. Дослідження лексико-семантичних полів необхідно для виявлення
лінгвістичних основ міжкультурної комунікації.
1. Арнольд В. В. Лексикологія сучасної англійської мови : навчальний посібник / В.В. Арнольд. –
М. : Вищ. шк., 1998. – 295 с.
2. Бітюцьких К. В. Відображення корпоративної культури в мовній свідомості: автореф. дис. /
Ксенія Валеріївна Бітюцьких. – Челябінськ, 2015. – 25 с.
3. Виноградов В. В. Лексикологія і лексикографія / В. В. Виноградов. – М. : Наука,1997. – 312 с.
4. Олексієва Т. І. Лексико-семантичне поле іллокуції: визначення і структура / Т. І. Олексієва. –
М. : Вища школа, 2000. – 380 с.
5. Попова З. Д. Когнітивна лінгвістика: навч. видання / З. Д. Попова, І. А. Стернін. – М.: АСТ, 2007. – 226 с.

6. Чумак-Жунь І. І. Лексико-семантичне поле кольору в мові: склад і структура, функціонування /
І. І. Чумак-Жунь. – К. : Довкілля, 1996. – 187 с.
7. Шафіков С. Г. Теорія семантичного поля і компонентної семантики його одиниць: навчальний
посібник / С. Г. Шафіков. – Уфа: Вид-во БашГУ, 1999. – 32 с.
8. Шєїна І. М. Лексико-семантичне поле як універсальний спосіб організації мовного досвіду /
І.М. Шєїна // Вісник Московського державного обласного університету. Серія: Російська філологія. –
2010. – № 2. – С. 69 -72.

ЛАКУНАРНІСТЬ У СТРУКТУРІ ГРАМАТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ЧИСЛА
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Людмила Проданова
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Делюсто М. С.
Українська національна мова – це органічне поєднання літературного, діалектного та
просторічного ідіомів. Вона зазнає змін разом із суспільством, в якому функціонує.
Найважливіша політична подія останніх років – свобода вибору слова – призвела до значного
розширення активного лексичного запасу людей, удосконалення навичок непідготовленою
усного мовлення, прискореного розвитку усної форми існування мови за умови скорочення
обсягу письмового міжособистісного спілкування. Інтенсивне технічне облаштування побуту
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українців, бурхливий економічний розвиток спричинили появу нових сфер економічної та
фінансової діяльності, виникнення нових установ, зумовили появу нових виразів та слів, а
також відновлення колишньої їхньої активності.
Сучасна українська мова постійно розвивається, продукує нові назви для реалій
навколишнього світу, предметів побуту. З’являється потреба в нових лексемах, які
оприявнюють нові концепти. Але стається й таке, що однослівне найменування нових реалій
відсутнє. Носії мови, бажаючи назвати їх, відчувають комунікативний дискомфорт,
намагаючись кожен по-своєму заповнити утворену порожнечу.
Подекуди у мові спостережена відсутність не тільки однослівних найменувань, а й
звуків, морфем, форм слів тощо. У сучасній лінгвістиці для номінації подібного явища
використовують різні терміни, зокрема: антислово, прогалини (Ю. С. Степанов),
безеквівалентна лексика, лексичний нуль, нульова лексема (Й. А. Стернін), фонова лексика
(Л. С. Бархударов), лакунарність (В. Л. Муравйов, Г. В. Бикова) тощо. На сьогодні найбільшим
уживаним став термін лакуна.
Б. М. Ажнюк подає таке його визначення: «лакуна (лат. lacuna – заглиблення, яма,
пробіл) – 1. Пропуск (невідтворення) у перекладі якоїсь частини тексту оригіналу. 2. У
контрастивній лінгвістиці слово чи вислів, що не має прямого відповідника в іншій мові.
Значення такої одиниці в порівнюваній мові може бути передане описово…» [1, с. 303].
З. Д. Попова та Й. А. Стернін відзначають: «У результаті неповної еквівалентності
денотативних семем різних мов утворюється таке явище, як лакуна: відсутність в одній із
зіставлюваних мов найменування того чи іншого поняття, наявного в іншій мові» [2, с. 71].
Г. В. Бикова вважає, що лакуна – це семема, що представляє в системі мови віртуальну
лексичну одиницю, що займає відповідне місце в лексичній системі в статусі нульової лексеми,
тобто семема без лексеми [3, с. 8].
М. С. Делюсто, використовує термін лакуна для позначення пропуску в реалізації
граматичних явищ, парадигматичної некомплектності саме в її реалізації; лакунарність
розглядає як функціональну категорію, при встановленні якої діють такі чинники: зіставлення з
моделлю-матрицею (з літературним ідіомом та іншими діалектними системами) й зіставлення
парадигматичних рівнів (форм і значень) як в межах морфологічної системи говірки, так і між
ідіомами. Висновки про некомплектність парадигми, відсутність елемента на підставі
діалектних текстів, на її думку, мають релятивний характер; наступним обов’язковим етапом
дослідження є верифікація лакунарності – перевірка на підставі позатекстових джерел реальної
відсутності відповідної словоформи [4, с. 167].
Феномен лакунарності простежується на всіх рівнях і підсистемах української
загальнонародної мови. У статті представимо формотвірні лакуни, що виявляються в структурі
граматичної категорії числа української мови.
Закономірно лакунарність реалізується у непредставленності форм однини в іменників
pluralia tantum:
а) у конкретних множинних cубстантивів на зразок сани, штани, панталони, лосини,
ножиці, ворота, вила, двері; у деяких з цих іменників форма однини була втрачена з розвитком
мови;
б) абстрактних назв (клопоти, лестощі, сутінки, будні, поминки, переговори, прикрощі);
в) речовинних назв (парфуми, вершки, макарони, дріжджі, покидьки, помиї, висівки,
консерви);
г) збірних (голота, кіннота, піхота, птаство, козацтво озимина, садовина);
ґ) онімів (Альпи, Гаваї, Чернівці, Суми, Черкаси).
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З-поміж конкретних найменувань увагу привертає функційна лакунарність форми однини
у слів на зразок кросівки, тапочки, кеди, туфлі, бутси, шкарпетки. На думку
А. О. Колесникова, це пов’язано з тим, що потреба в них виникає не часто, а, якщо і виникає, то
мовець, орієнтований на літературний стандарт, змушений обирати рід (бутс чи бутса,
кросівка чи кросівок), послідовних (не лексикалізованих) правил вибору якого в нормативній
граматиці для таких лексем не закладено Не менш цікаві випадки повної формальної
лакунарності форм однини конкретних похідних іменників на зразок оченята, рученята,
дітлахи [5, с. 119].
Лакунарність форм конкретних іменників нерідко призводить до диспропорції між
парадигматичними рівнями в структурі категорії числа (планом форм і планом значень), що
компенсується на синтагматичному рівні – т.зв. синтагматичною парадигматикою (одна пара
шароварів – дві пари шароварів та інші моделі компенсації) [6].
До іменників, які не мають форми множини (singularia tantum), належать:
а) чимало абстрактних назв на зразок (біг, свіжість, теплота, гіркота, білизна,
упертість, героїзм, варка, ізоляція, розвиток, тиша, перемир’я);
б) речовинних (анальгін, ефералган, мед, молоко, цукор, хліб, чай, силос, сіно, яловичина,
баранина);
в) збірних (листя, мишва, людство, чагарник, молодняк, сосняк, вишняк мурашня,
дітлашня, адвокатура, агентура);
г) онімів (Микола, Ніна, Петрович, Кузьмівна, Петренко, Одеса, Ізмаїл);
ґ) назви спортивних ігор (футбол, хокей, преферанс).
Форми множини можуть вживатися для позначення групи осіб чи предметів, що мають
однакову індивідуальну назву: у класі три Ірини, династія Рюриковичів, брати Клички, рід
Котляревських; для позначення абстрактних понять, визначених у просторі чи у часі (мрія –
мрії, праця – праці, сон – сни); для позначення сортів чи видів речовини, матеріалу (мінеральні
води, дорогі кришталі), а також просторової протяжності (безкраї сніги, територіальні води).
Аналогічно з’являється форма однини на позначення сукупної множинності, як і у формах
збірних іменників (Ягода в цьому році рясна!; От, студент пішов! Не хоче вчитися. –
емоційно-експресивне). Заповнення пустот і поява форми множини чи однини від переважно
лакунарних абстрактних, речовинних, збірних і власних назв нерідко служить для передачі
найскладніших смислових відносин, ніж просто вказівка на множинність предметів.
В однинних іменниках привертають увагу обчислювані субстантиви, які із причин
обмежень, що накладає структурна мови, не мають протиставлень форм множини, напр., тріска
(у значенні риба), а також власні назви, оскільки в них диспропорція і лакунарність форм числа
не зумовлена такою диспропорцією між планом форми і планом значення в структурі
парадигми числа, як відсутність значення.
Окрема ситуація з множинними іменниками, які виявляють лакунарність і в плані форм, і
в плані значень – залежно від лексико-граматичної розрядної належності. Обчислювані (бюро,
таксі, депо, шасі, какаду та ін.), в яких відсутнє протиставлення (і навіть маркованість) форм
однини і множини, мають натомість протиставлення за значеннями, а відтак і диспропорцію в
структурі граматичної категорії числа, що характеризована як морфологічна недостатність і
компенсується синтагматичною парадигматикою типу одне таксі – три таксі та ін. [6].
Необчислювані ж (пюре, рагу тощо) мають лакунарність і плану форм, і плану значень в
структурі парадигм.
Таким чином, явище лакунарності потребує визначення, зокрема в аспекті функційному –
співвідношення плану форм і плану значень в структурі парадигм та їх диспропорції.
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ДЕНЬ СЛОВ`ЯНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА КУЛЬТУРИ
В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ
Олександра Регулян
студентка ІІ курсу факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – проф. Шевчук Т.С.
З 1994 року в Україні 24 травня проголошено Днем слов`янської писемності і культури за
ініціативи Міністерства культури й Українського комітету славістів. У 2004 році святкування
цього дня було підкріплено наказом Президента України від 17 вересня 2004 року (№ 1096). Це
свято відоме як день пам’яті первоучителів слов’янських народів — святих рівноапостольних
братів Кирила та Мефодія.
Як відомо, слов’янська писемність була створена у ІХ ст. близько 863 року. Новий алфавіт
отримав назву «кирилиця» за іменем візантійця болгарського походження Костянтина, який
отримав ім’я Кирило після прийняття монашого сану. Християнізація язичницьких
слов’янських народів була важливим релігійним і геополітичним завданням тих часів. Проте
релігія, яка спирається на Святе Писання і потребує конкретних текстів під час щоденного
служіння, не могла ефективно розповсюджуватися в країнах, що не мали власної писемності.
Саме тоді двоє візантійців, святі рівноапостольні брати Кирило та Мефодій, створили нову
азбуку на основі грецької, суттєво її змінивши задля передачі слов’янської звукової системи.
Було створено дві азбуки: глаголицю та кирилицю — та одночасно розпочато роботу над
перекладом з грецької мови на слов’янську Євангелія, Псалтиря й богослужбових книг.
Народилися первоучителі у місті Солуні (нині м. Фессалоніки в Македонії). Їх батько був
болгарином, завдяки чому брати змалку знали не тільки грецьку, а й староболгарську мову, яка
лягла в основу нової писемності. Найбільший внесок у справу створення азбуки зробив
молодший, Костянтин. На відміну від Мефодія, він майже все життя залишався мирянином і
лише за кілька місяців до смерті прийняв постриг та отримав ім`я Кирило. Він здобував
блискучу освіту поряд із майбутнім імператором Михайлом III, навчався у патріарха Фотія,
згодом сам викладав філософію в Константинополі.
Згідно до житія Костянтина, імператора відвідало посольство з Великої Моравії з
проханням прислати вчителя, який зміг би проповідувати християнські істини слов`янською
мовою. Для цієї місії був обраний Костянтин, проте він не міг виконати її, доки моравани не
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матимуть писемності. Тоді після молитви на нього зійшло одкровення — так з`явився
старослов`янський алфавіт.
Агіографічна версія викликала багато сумнівів, адже така складна справа як створення
писемності потребує часу та зусиль. Науковці, зокрема І. Дуйчев і Д. Ангелов, вважали, що
робота над азбукою була розпочата задовго до моравського посольства, за дорученням
візантійської влади. Окрім того, існує припущення, що брати спиралися на напрацювання
попередників, зокрема про це розмірковує чеський філолог Б. Гавранек [1].
Після створення азбуки у 863 році та з початком перекладу основних церковних книг,
таких як Євангеліє, Псалтир, Апостол, старослов`янською мовою, Костянтин та Мефодій
вирушили до Великоморавської держави, де зіткнулися із опором збоку франкського
духовенства, яке вже закріпилося на цій території. Хоча християнство ще не розділилося
остаточно на католицьке і православне, а церква залишалася єдиною, конфлікт між Римом та
Константинополем був очевидний і, зокрема, заважав просвітителям. Цей конфлікт призвів до
того, що брати були вимушені їхати до Риму на переговори з папою Миколаєм I. Під час їхньої
подорожі папа помер, його місце посів Адріан ІІ. Він визнав не тільки нову писемність, а й
право проводити богослужіння старослов`янською мовою.
Для братів це було перемогою, проте Костянтин не зміг продовжити свою справу і 869
року, скоро після прийняття схими, помер і був похований у Римі у церкві св. Климента,
четвертого папи римського, чиї мощі сам привіз із Херсонеса.
Мефодій повернувся в Моравію в сані єпископа, продовжив перекладати церковні тексти
и поширювати богослужіння слов`янською мовою, яке скоро знову було заборонене, а потім
відновлене наступним папою Іоанном VІІІ. Мефодій встиг перекласти Номоканон та Патерик і
помер 885 року.
Після цього вплив латинської церкви посилився. Учні рівноапостольних Кирила та
Мефодія були змушені покинути Моравію, втім вони отримали притулок в Болгарському
царстві: Борис І шукав шлях до незалежності болгарської церкви від Константинополя, і
важливим кроком на цьому шляху стало офіційне введення слов`янської писемності, що її
поширювали учні первоучителів, зокрема Климент Охридський, якому приписують заснування
Охридської книжної школи, можливість написання житія Костянтина та створення кирилиці на
основі винайденої Костянтином системи письма.
Наступник Бориса цар Симеон, правління якого ознаменувало «золотий вік» болгарської
культури, домігся повної незалежності церкви та створення Болгарської Патріархії. Він
розгорнув літературну діяльність, сприяв новим перекладам Святого Писання, численних
творів візантійських «отців церкви» тощо. З Болгарії писемність і література прийшли до
сербів, хорватів, на Київську Русь [2]. Так, з прийняттям християнства на території Європи
з’явилася нова мова, яка об’єднала слов’ян на значній території. Після грецької та латини,
церковнослов’янська мова стала третьою мовою у середньовічній Європі, на якій
розповсюджувалося Святе письмо.
Двадцятирічна просвітницька діяльність Кирила, Мефодія та їх учнів мала всеслов’янське
значення. Кирила та Мефодія, чий подвиг прирівняли до апостольського, канонізували ще в
давнину і шанують як у Східній Європі, так і на Заході. В православній традиції день пам`яті св.
Кирила припадає на 14 лютого, а св. Мефодія — на 6 квітня (за Юліанським календарем).
Окремо існує день вшанування обох святих: 11 (24) травня. Саме він став основою сучасного
дня слов`янської писемності та культури.
Найбільш ранні згадки про святкування дня рівноапостольних святих датовані ХІ-ХІІ ст.
Ця традиція була розповсюджена серед усіх слов`янських народів, проте згодом, через
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політичні та соціальні зміни, вона почала забуватися. Ситуація змінилася лише в ХІХ ст., під
час слов`янського відродження, а в 1851 році болгарський дипломат, філолог і поет Н. Геров
проголосив день святих Кирила та Мефодія училищним святом, після відкриття єпархіального
училища, яке він назвав на честь первоучителів. З 1857 року цей день святкували вже в кількох
містах, а 30 березня 1990 року він був проголошений офіційним болгарським святом під назвою
«День болгарського просвітництва, культури та слов`янської писемності».
В СРСР подібне свято уперше організував письменник В. Маслов 1985 року, а офіційно
воно було впроваджене 30 січня 1991 року. В Болгарії, Росії і Білорусії цей день так само
святкують 24 травня, а в Чехії та Словаччині – 5 липня. Святкування дня слов’янської
писемності та культури зазвичай супроводжується проведенням культурних і наукових заходів,
фестивалів, форумів, виставок, книжкових ярмарків та концертів. Пам`ять Кирила та Мефодія
вшановується і в православних церквах, де 24 травня проводяться присвячені їм богослужіння.
Таким чином, слов`янська писемність існує вже друге тисячоліття, поширена навіть у
неслов`янських країнах (загалом тих, які входили до складу СРСР), а пам`ять її творців щорічно
вшановують релігійними та науковими заходами. День слов`янської писемності та культури —
одне з небагатьох церковно-державних свят; воно йде корінням глибоко в історію і єднає
слов`янські народи.
1. Королюк В. Д. Сказания о начале славянской письменности / В. Д. Королюк. – М.: Наука, 1981.
– С. 18-20.
2. Истрин В. А. Возникновение и развитие письма / В. А. Истрин. – М.: Наука, 1965. – С. 409-411.

ІМІДЖ КЕРІВНИКА ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ
ТА ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ
Альона Репіна
магістрантка факультету управління,
адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Івлієва О.М.
Особливе значення у формуванні іміджу сучасного освітнього закладу має імідж її
першої особи, так званого «лідера освітньої установи». Саме від першої особи школи багато в
чому залежить прийняття важливих рішень, а також те, як буде сприйнята освітня установа
громадськістю. Саме керівники представляють освітні установи в засобах масової інформації, і
саме від них отримуємо значну частину інформації про функціонування школи і, отже,
асоціюємо з ними всю діяльність освітнього закладу. Таким чином, імідж керівника є одним з
основних чинників формування іміджу освітньої установи.
Робота керівника освітнього закладу в наші дні – це в першу чергу спілкування,
комунікації різного типу і рівня. У будь-якому спілкуванні, крім його змістової складової, дуже
велику роль відіграє враження, яке справляють учасниками спілкування один на одного. Від
того, яким побачать керівника учні, батьки учнів, керівники інших освітніх установ, залежить
успіх ділових комунікацій і, в результаті, успіх роботи. Тому в світі ділових людей велике
значення надається іміджу. «Імідж – це мистецтво управляти враженням» (Е. Гофман). [2, с. 12]
Вираз «зробити собі імідж» – в українському перекладі звучить як «уявити себе». Це
тільки початок фрази, яка вимагає продовження: уявити себе кимось, наприклад, діловим
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керівником. Іншими словами, мати імідж ділового керівника – значить здаватися таким
незалежно від того, що ти уявляєш собою насправді. Імідж – це свого роду маска. Вона повинна
підказувати оточуючим, якого ставлення до себе очікує від них людина. Причому під
«образом» розуміється не тільки візуальний, зоровий образ, а й спосіб мислення, дій, вчинків і
т.д., тобто в даному випадку слово «образ» має вживатися в широкому сенсі – як уявлення про
людину, думка про нього.
Поняття «імідж» може бути застосовано не тільки до людини, але і до організації і навіть
до країни. Імідж освітнього закладу залежить і від особистого іміджу керівника. Також вірно і
зворотне твердження: імідж сучасного освітнього закладу впливає на імідж його співробітників.
Головна функція іміджу – приведення дій керівника у відповідність із очікуванням
підлеглих. Ця функція з’являється, виходячи з найпростішої вимоги з'ясованості дій людини
для навколишніх. [3, с. 40]
Мета кожного керівника – створення школи, в якій виховуватись будуть творчі
особистості нового тисячоліття, здатні відчувати радість і досягти успіху, і віру у власні сили.
Імідж сучасного освітнього закладу такі складові включає, як повагу, авторитет,
культурне спілкування, довіру, якісну освіту учнів, вступ успішний учнів після закінчення
освітні установи в різні навчальні заклади і т.д. З інших елементів і перерахованих складається
імідж сучасного освітнього закладу, батькам учнів стає ясно, що це за навчальний заклад і його
перспективи.
Фахівці вважають в області іміджелогії, що імідж – це набір стандартів. Будь-яка
людина може сприйняття контролювати створеного ним образу. Навчаючи учнів, керівник
може коригувати імідж відповідно до вимог батьків учнів і соціального запиту. Сприйняття
батьками учнів освітнього закладу формує певне інформаційне поле навколо освітнього
закладу, її співробітників і керівництва. Позитивний імідж привертає до освітньої установи
нових учнів, а хороша репутація гарантує, що вони будуть звертатися до його послуг знову і
знову.
У разі, коли реклама будь-якої освітньої установи стверджує, що її навчання і освіта
краща, але при цьому у співробітників неголені обличчя, м’яті штани і нечищені стоптані
черевики, несучасні предмети офісного праці, то, найімовірніше, у батьків учнів з’явиться
сумнів. У створенні іміджу сучасного освітнього закладу багато що залежить від її
співробітників.
Керівник освітнього закладу повинен бути талановитою особистістю. Але практика
показує, що 99 чоловік з 100 не мають можливості проявити свій талант і все життя займаються
не своєю справою. Ще Н.А. Добролюбов писав, що людина зі здібностями міністра мучиться на
кучерських козлах, а інші, зі здібностями кучера, знемагають у високих міністерських кріслах.
Тaким чинoм, iмiдж – нeвiд’ємний дiлoвoї людини aтрибут. З чoгo ж вiн склaдaється?
Фaхiвцi нaвoдять рiзнi вaрiaнти кoмбiнaцiй eлeмeнтiв, щo стaнoвлять iмiдж кeрiвникa.
Тaк, бaгaтo кeрiвникiв, a тaкoж пoлiтичнi тa грoмaдськi дiячi пeрeкoнaнi, щo iмiдж пoв'язaний в
oснoвнoму iз зoвнiшнiстю.
Зoвнiшнiсть – цe вaжливa склaдoвa чaстинa iмiджу, прo тe зoвсiм нiяк нe єдинa. Є щe
внутрiшня i прoцeсуaльнa eлeмeнти i iмiджу.
Внутрiшня склaдoвa чaстинa – цe мeнтaлiтeт, тoбтo oбрaз думoк, iнтeлeкт,
прoфeсioнaлiзм, iнтeрeси, цiннoстi, хoбi тa бaгaтo чoгo з тoгo, щo вiднoситься дo душi i рoзуму.
Нaприклaд, для кeрiвникa oсвiтньoгo зaклaду внутрiшня склaдoвa – цe, пeрш зa всe, iдeї.
Кeрiвник бeз iдeй є як би бeзбaрвним. Вiн нiчoгo нe вiдстoює, нiкуди нe кличe, нi зa щo нe
бoрeться. Вирoблeння iдeй – цe тe, щo рoбить кeрiвникa, a тo, як вiн вiдстoює свoї iдeї, є
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прoцeсуaльнoю склaдoвoю iмiджу. Для кeрiвникa oсвiтньoгo зaклaду прoцeсуaльнoї склaдoвoї
iмiджу будe бaжaний їм стиль вeдeння спрaв, уклaдeння дoгoвoрiв, фoрмoвaнa ним пoлiтикa
oсвiтньoгo зaклaду.

Мал.1. Структура управлінської діяльності керівника (директора)
загальноосвітньої школи, зумовленої типом освітнього закладу.
Видiлити мoжнa іміджеві склaдoвi кeрiвникa oсвiтньoгo зaклaду, а саме:
 пeрсoнaльнi хaрaктeристики: тип oсoбистoстi, психoфiзioлoгiчнi oсoбливoстi,
фiзичнi, хaрaктeр, iндивiдуaльний стиль прийняття рiшeнь i т.д .;
 сoцiaльнi хaрaктeристики: стaтус кeрiвникa oсвiтньoгo зaклaду, який нe тiльки стaтус
включaє, пoв’язaний з пoсaдoю oфiцiйнo зaймaнoю, aлe тaкoж i з пoхoджeнням, стaткoм
oсoбистим i т.д. Мoдeлi зi стaтусoм тiснo пoв'язaнi пoвeдiнки рoльoвoї. Тaкoж хaрaктeристики
сoцiaльнi включaють зв’язoк кeрiвникa з сoцiaльними рiзними групaми: з тими, якi пiдтримують
йoгo i є сoюзникaми; з тими, iнтeрeси яких вiн прeдстaвляє; a тaкoж з тими, якi є йoгo
oпoнeнтaми i вiдкритими вoрoгaми. Сoцiaльнa знaчнoю мiрoю принaлeжнiсть визнaчaє цiннoстi
і нoрми, яких кeрiвник дoтримується;
 кeрiвникa oсoбистa мiсiя: кoнституцiя свoгo рoду, щo вирaжaє стрaтeгiчнe бaчeння
кeрiвникa. Oсoбистa кeрiвникa мiсiя визнaчaє тe пoлoжeння, в якoму знaхoдиться вiн в дaний
мoмeнт, i тo, чoгo хoчe вiн в мaйбутньoму дoсягти. Oсoбистa кeрiвникa мiсiя є мoмeнтoм
вaжливим у вирoблeннi мiсiї i цiлeй oсвiтньoї устaнoви;
 цiннiснi oрiєнтaцiї кeрiвникa: вaжливi нaйбiльш припущeння, щo кeрiвникoм
приймaються oсвiтньoгo зaклaду i щo нa oргaнiзaцiйну культуру впливaють oсвiтньoгo зaклaду.
[4, с. 76; 30, 20-25]
Керівник – це категорія працівників, які мають право приймати рішення з управлінських
питань з метою забезпечення ефективності роботи освітнього закладу. Розглянемо школу в
якості освітнього закладу. Керівник в школі – це директор. Керівник – це особа освітньої
організації. Він повинен одночасно відповідати як образу і характеру, так і робити сприятливе
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враження на оточуючих його людей. Необхідно розібратися: за якими критеріями можна
оцінити імідж директора освітнього закладу «зовні»? І яким повинен бути його «внутрішній
образ»?
Імідж – це сукупність уявлень, що склалися в громадській думці про те, як повинна
поводити себе людина відповідно до свого статусу. А значить, керівник освітнього закладу
повинен створювати гарне враження з першого погляду не тільки зовні, але і відповідно до
свого статусу, поводитися гідно в суспільстві .
На нашу думку, керівник освітнього закладу це в першу чергу освічена людина, що має
за плечима немалий досвід роботи з людьми в освітній структурі, комунікабельний,
цілеспрямований, знає всі плюси і недоліки освітнього закладу, який має авторитет серед своїх
підлеглих. І важливо те, що він повинен бути хорошим психологом, який може знайти підхід до
кожного працівника. Хороший керівник може підняти статус школи і тримати все в своїх руках.
Проходячи практику в «Ізмаїльській ЗОШ №7 І-ІІІ ст.», мені випала нагода провести
опитування серед вчителів даного освітнього закладу. Їм необхідно було відповісти на питання:
Які іміджеві якості повинні бути обов’язково присутні у керівника освітнього закладу? Кожен
учитель висловив свою точку зору з даного питання, в даній Таблиці 1, представлені
результати:
Таблиця 1
Іміджеві якості якими обов’язково повинен володіти керівник освітнього закладу з
точки зору вчителів Ізмаїльської ЗОШ № 7 І-ІІІ ст.
Учитель

Зовнішні характеристики

Внутрішній образ

Учитель історії та
суспільствознавства
Учитель музики

Охайний зовнішній вигляд,
діловий костюм (дрес-код).
Стриманий макіяж, акуратна
зачіска,
акуратний зовнішній вигляд.
Приємний у спілкуванні.

Інтелект.

Учитель англійської мови
Учитель фізкультури

Порядний, комунікабельний,
має
«Зв'язки»
(для
співробітництва)
Повинен бути хорошим
психологом.
Дрес-код, манікюр, зачіска, Доброзичливий, вселяє
зовнішній вигляд відповідає
довіру до себе.
статусу.

З Таблиці 1 видно, що всі вчителя в основному описали зовнішні і внутрішні якості
керівника, і багато сказали, що керівник – це особа освітнього закладу. Отже, імідж керівника
складається з персональних якостей, соціальних характеристик, особистої місії керівника і
ціннісних орієнтацій.
Сучасний керівник освітнього закладу повинен вміти викликати прихильність до себе
людей. У нього мають бути правильно визначені цілі, і він знає якими шляхами їх досягти. Так
як в сучасному світі все ґрунтується на менеджменті, значить і у сучасного директора школи
повинен бути свій довгостроковий проект, і він повинен успішно рухатися до реалізації цього
проекту [1, с. 2-4].
На жаль, таких керівників не так багато. Не кожен керівник може впоратися з низкою
проблем, що виникають у освітніх установах. Комусь не вистачає впевненості, хтось не може до
кінця опанувати ситуацію, в якій знаходиться школа, і зробити правильний аналіз школи.
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Бути керівником школи або будь-якого іншого навчального закладу дуже складно.
Необхідно володіти всіма перерахованими вище якостями одночасно, правильно розподіляти
ресурси і в той же час мати стресостійкість, зберегти авторитет. Адже директор школи – це та
людина, яка працює з безліччю різних людей: вчителі, діти, тих персонал і батьки. Необхідно
заручитися підтримкою, знайти правильний підхід до кожного і «не вдарити в бруд обличчям».
Сучасний керівник може ефективно вирішувати педагогічні завдання, якщо володіє
достатнім рівнем наукових знань з управління, обґрунтовано планує, організовує, мотивує і
контролює роботу педагогічного колективу.
Підводячи підсумки, слід сказати, що створення іміджу керівника освітнього закладу процедура, що вимагає витрат часу, грошей і власних зусиль. Робити самого себе - найбільш
складна робота, але вона одночасно представляє і найбільший інтерес для кожної людини.
Привабливий для інших і не суперечить своїм внутрішнім «я» образ є ключем до вирішення
багатьох життєвих проблем.
1. Даниленко Л. Директор сучасного навчального закладу / Л. Даниленко // Управління освітою.:
Україна. – 2014. – №3. – С. 3-5.
2. Собчук Н. Іміджеологія в управлінні навчальним закладом / Н. Собчук, О. Лихобаба // Завуч.:
Україна. – 2014. – №5. – С. 1-16.
3. Федоров С. Формування позитивного іміджу школи / С. Федоров // Директор школи.: Україна.
– 2014. – №2. – С. 39-43.
4. 3азыкин В. Г. Менеджер: психологические секреты профессии / В. Г. Зазыкин, А. П. Чернышев.
– М. : Просвещение, 1992. – 165 с.

ФОРМУВАННЯ РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ
ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ
Анастасія Рибальченко
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н. Лунгу Л.В.

Особистісні якості кожної дитини загалом формуються у певній активній діяльності , на
сам перед в тій яка є провідною на кожному віковому етапі та визначає інтереси дитини, її
ставлення до дійсності та взаємин з оточуючими її однолітками та дорослими. Всім відомий
факт, що в дошкільному віці провідною діяльністю виступає гра. На думку багатьох вченихпедагогів для дитини дошкільного віку гра – це своєрідний, для кожного абсолютно
індивідуальний засіб пізнання оточуючого їх світу. Під час гри дитина не тільки вивчає форми,
просторові відносини, назви кольорів, тварин, дерев, рослин, тощо, а ще дитина соціалізується,
вчиться поводити себе у колективі та у суспільстві. У грі проходять основні конструюючи
психічні процеси, дослідження Т.В. Ендовицкої показало, що під час ігор значно підвищується
увага та гострота зору та слуху, покращуються розумові показники, дошкільник сам ставить
перед собою певну мету та досягає її, і найцікавіше те, що саме у грі, а не під час заняття,
дитина краще орієнтується у предметному середовищі, легше запам’ятовує певну інформацію,
здатна відтворити дії з раніше почутої казки, або розповіді. Крім того, саме під час гри
створюються сприятливі умови для розвитку інтелекту дошкільника. Відбувається складний
процес переходу від наочного мислення до образного з окремими елементам словеснологічного. За допомогою гри дитині легше створювати узагальнені образи, спробувати
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перетворювати їх у своїй свідомості. Багато вчених задають одне те саме питання, чому гра так
сприятливо впливає на розумову активність та на інтелектуальний розвиток дітей дошкільного
віку? Видатні психологи спробували відповісти на це питання. Річ у тому, що всі внутрішні
процес діють під впливом безпосередньо зовнішніх факторів, ці закономірності не тільки дійсні
під час навчання в школі, а також і під час гри. Але на відміну від цілеспрямованого навчання у
школі, у грі поетапне відпрацювання дій проходить стихійно та неорганізовано. Таким чином
певні етапи можуть бути пропущенні, а інші виключені, має місце і поєднання етапів між собою
що сприяє тому, що ефективність розумових дій може бути не однорідною, однак, при
грамотному підходу та своєчасному втручанню вихователя, цей показник може значно
підвищитись.
Отже, найважливіша роль у розумовому розвитку дитини дошкільного віку віддається
грі. Педагоги та психологи пояснюють це тим, що граючись, дитина здатна оперувати
доступним для неї засобами моделювання за допомогою безпосередньо зовнішніх предметних
дій, вчиться конструювати певні ситуації , створювати уявну проблему та шукати способи її
вирішення.
Під час досліджень було виявлено, що діти до молодшого дошкільного віку,
користуючись певною системою сенсорних еталонів опановують низкою раціональними
способами дослідження и і обстеження зовнішніх властивосте груп предметів, що дає змогу
дитині молодшого віку диференціювати та аналізувати більш складні предмети. Статистика
показала, що вже к шести рокам дитина здатна засвоювати більш складну інформацію про
окремі факти про природу, про речі, про навколишній світ, вміє контролювати та корегувати
свою поведінку. Але більш ніж достатнього та високого рівня можливо досягти тільки шляхом
цілеспрямованої діяльності на розвиток безпосередньо розумових процесів, як висловився Лев
Семенович Виготський: «орієнтуватися на зону найближчого розвитку».
Дошкільник молодшого, середнього та старшого віку вміє і знає достатньо, але в
жодному раз не можна переоцінювати його розумові можливості. Хоча дошкільник і володіє
логічною формою мислення, але це логічне мислення ще не типове і не характерне для нього.
Тип мислення дошкільника вельми специфічний.
Як зазначалося вище, у дитини дошкільного віку провідну роль відіграє гра та
безпосередня взаємодія з предметами, отже гра та взаємодія з предметами цілком може
впливати і на інтелектуальний розвиток дитини, цей досвід може доповнюватися зоровими
уявленнями та мовленнєвим розвитком. Однак інтелектуальний розвиток повноцінно
здійснюється тільки за допомогою оволодіння трьома критеріями, тобто у вигляді дій, а саме
візуально-просторовим критерієм, у вигляді наочних образів, а саме чуттєво-сенсорним
критерієм та за допомогою мовних знаків, тобто словесно-символічний критерій. Гармонійний
розвиток інтелекту передбачає синтез всіх трьох критеріїв, адже для створення об’єктивної
картини навколишнього світу дитину дошкільного віку треба ознайомити з різноманітними
способами відображення, обов’язково враховуючи її індивідуальні особливості. Дитина знає
слова, жести, ознаки, відмінність між речами та явищами, може відповідати, складає речення,
розповіді, вміє розрізняти речі між собою, спілкується з однолітками та дорослими, тим самим
вона установлюється як особистість.
Мовлення тісно пов’язано з розумовим розвитком дошкільника. А окрім занять з
розвитку мовлення дитина молодшого, середнього та старшого дошкільного віку спілкується та
вчиться висловлювати свою думку та бажання саме під час гри. Таким чином доцільно буде
виокремити гру, як своєрідне заняття з удосконалення мовлення дошкільника. Адже у процесі
гри, наприклад, сюжетно-рольової, група дітей сама складає сценарій ігрової дії, розподіляє
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ролі між собою, домовляється про щось, висловлює свої побажання, при цьому така сторона
мови, як фізична, відходить на другий план, а на перше місце виходять певні завдання
засвоєння функцій мови та різноманітних форм їх вираження. А вже сам акцент переміщується
на смислову частину мови.
Гра-провідний вид діяльності дитини дошкільного віку. Під час гри дитина пізнає
оточуючий її світ, одним словом, граючись дошкільник розвивається. В вітчизняній та сучасній
педагогіці є багато різноманітних розвиваючий ігор, спрямованих на розвиток сенсорних та
інтелектуальних здібностей дитини дошкільного віку. Серед таких ігор є така низка як
дидактична гра. Дидактичних ігор безліч, але перш ніж більш детально їх розглядати, треба
зазначити, що само поняття «інтелектуальний розвиток» являє собою розвиток пам’яті,
розвиток сприйняття та розвиток мислення, тобто розвиток всіх розумових здібностей загалом,
а зосередити свою увагу на якомусь одному показнику не доцільно, адже в такому випадку
говорити про гармонійний розвиток дитячого інтелекту не можливо.
Дидактичні ігри доцільно проводити не індивідуально, а з невеличкою групою дітей, а
ще краще проводити дидактичні ігри з кількома невеликими групами дітей, але за умови, що
ігри на столах різні, не однакові, таким чином діти мають можливість пересуватися від однієї
поверхні з грою, до іншої, тим самим дитина розвивається набагато швидше та якісніше,
пересуваючись від дидактичної гри з логіко-математичного розвитку до гри за мовленнєвою
тематикою, дитина таким чином оволодіває не тільки елементарними математичними
поняттями, а й певними навичками культури мовлення.
Ще одним важливим елементом в дидактичних іграх є те, що дитина вчиться розуміти
почуття другої людини, вчиться ставати на точку зору свого товариша, тобто дивитися на речі
його очима. Таким чином відбувається певне моделювання проблемної ситуації, яку дитина
намагається вирішити сама та спробувати розв’язати її так, як би це зробив її товариш. Під час
таких ігор бажано використовувати ті предмети, які якомога наближені до предметів які
вживають у своєму житті, праці дорослі. Ці предмети наштовхують дитину на певну логічну
послідовність своїх дій , до розв’язання проблеми за допомогою тих предметів, які в нього є, до
шляху пошуку аналогів та заміни наявних предметів на інші, обміну між товаришами. Таким
чином можна сміливо сказати що, розвиток мислення під час ігор тісно пов’язаний з розвитком
уяви дитини.
Гра є своєрідною школою волі, саме у грі дитина вже здатна проявляти добровільність і з
власної ініціативи підкорятися певним вимогам. А в свою чергу саме дидактичні ігри сприяють
засвоєнню та закріпленню знань, осолодінню багато чисельними способами пізнавальної
діяльності. Під час гри дитина освоює ознаки предметів, вчиться класифікувати , порівнювати
та узагальнювати предмети. Проведення дидактичної гри протягом дня значно підвищує інтерес
дошкільників до основних програмових занять, розвиває в них зосередженість, забезпечує
краще засвоєння всього програмового матеріалу на кожний віковий етап.
Особливо є ефективними дидактичні ігри під час заняття з ознайомлення дітей з
навколишнім світом, на заняттях з розвитку мовлення та культури мови та під час занять з
логіко-математичного розвитку. У дидактичній грі яка проводиться під час одного з занять,
навчальні та пізнавальні завдання тісно переплітаються з ігровими, тому при організації занять
слід звернути особливу увагу на наявність під час заняття певних елементів цікавості, а саме:
сюрпризного моменту, пошуку відповіді, відгадування загадок, тощо.
Кожна дидактична гра спрямована на розумовий розвиток дітей дошкільного віку,
загалом проведення дидактичної гри значною мірою може бути наближене до навчального
заняття, в процесі якого діти закріплюють набуті навички, оволодівають певними вміннями,
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набувають нові знання. Проводячи дидактичні ігри з дітьми вихователь цілеспрямовано
впливає на них, грамотно продумуючи методи проведення гри, намагається щоб завдання,
представлені перед дітьми буди досягнути кожною дитиною. З часом матеріал значно
ускладнюється, це відбувається загалом з урахування програмових вимог, вихователь через
дидактичну гру дає нові знання, формує та закріплює необхідні уміння, удосконалює такі
психічні процеси як мислення, сприймання, мовлення, тощо.
В роботі кожного дошкільного закладу важливе місце займають саме дидактичні ігри.
Дидактичні ігри можуть використовуватись як і на заняттях, так і в довільному денному
порядку, тобто в самостійній діяльності дітей, наприклад під час сюжетно-рольової гри. А з
іншого боку, виконуючи навчальну функцію дидактична гра може бути частиною заняття, вона
сприяє більш гармонійному засвоєнню та закріпленню знань, допомагає оволодівати способами
пізнавальної діяльності.
У дитячому садку. У кожній віковій групі повинні бути якомога більше різноманітних
дидактичних ігор. Не обов’язково щоб їх було дуже багато, адже дидактична гра цінується не за
кількість, а за зміст, змогу навчити дитину, адже велика кількість як ігор дидактичних, так і
звичайних може розсіяти нестійку увагу дошкільників, не дає змогу стовідсотково оволодіти
дидактичним змістом і правилами, а надалі і освітнім матеріалом. При підборі дидактичних
ігор, перед дитиною ставляться або легкі завдання, або ж надмірно складні, так от, треба вміти
грамотно з’єднувати, адже з дуже складним вони не зможуть грати, а з занадто легкими дітям
буде не цікаво, тим самим освітні завдання та цілі, поставлені перед дітьми не зможуть бути
досягненні. Вітчизняними психологами та педагогами було досліджено те що, використання
дидактичних ігор на заняттях дає більш продуктивний результат, таке навчання сприяє
придбанню дітьми знань, умінь та навичок, а також розвиває в них мислення, мовлення, увагу
та пам’ять.
З часом разом із введенням у дитячий садок навчального процесу, змінилась і роль
дидактичної гри у педагогічному процесі. Дидактична гра стала основним із засобів
закріплення , уточнення і розширення знань дитини про певні речі, події, явища. Характерними
якостями дидактичної гри являє те, що такі ігри створюються дорослими, загалом самим
вихователем з метою як не виховання, так навчання дітей у звичній для них формі – ігровій.
Тим самим дитина вчиться граючись, вона не втомлюється, як це відбувається під час
проведення програмового заняття, дитині цікаво, вона бажає приймами участь у грі, не
підозрюючи що вона вчиться, а не грається. Але ж хоча дидактичні ігри і були створення саме
для дидактичних цілей, вони залишаються іграми. Дитину в таких іграх приваблює перш за все
ігрова ситуація, а під час цієї гри дитина не підозрюючи вирішує дидактичне завдання.
Кожна дидактична гра обов’язково включає в себе елементи, такі як, дидактичне
завдання, правила та ігрові дії, зміст. Основним елементом будь-якої дидактичної гри являється
дидактичне завдання, а всі інші елементи підпорядковані цьому завдання і забезпечують її
грамотне виконання.
Дидактичні ігри за своєю природою можуть бути різноманітні. Вони можуть бути
направлення на ознайомлення з природою, на розвиток мовлення, існують також дидактичні
ігри із закріплення логіко математичних уявлень. Змістом дидактичної гри є навколишня
дійсність, а саме: природа, оточуючі нас люди, їх взаємини між собою, побут, праця дорослий,
події в житті кожної людини, загалом все те, що дитину оточує, і все з чим вона стикається у
житті. Велику роль у дидактичній грі відвели правилам, саме вони визначають що повинна
робити кожна дитина у грі, вказують вірний шлях до досягнення мети. Правила у дидактичній
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грі також дозволяють розвивати у дітей здатність контролювати собою, коригувати свою
поведінку.
Велику роль у дидактичних іграх відіграє безпосередньо ігрова дія. Поняття ігрової дії
являє собою прояв активності дітей в певних ігрових цілях. Якщо проаналізувати дидактичну
гру, то виявляється що дитину дошкільного віку цікавить перш за все ігрова дія, а потім вже
навчальний процес. Ця ігрова дія стимулює дитячу активність, допомагає залучати до гри
малоактивних дітей і викликає почуття задоволення. У кожній дидактичній грі завдання,
правила та безпосередньо ігрова дія взаємопов’язані.
На практиці дошкільного виховання існує певна класифікація дидактичних ігор:
1. дидактичні ігри з предметам або іграшками;
2. дидактичні ігри настільно-друковані;
3. словесні дидактичні ігри.
Дидактичні ігри з предметами або іграшками більш відповідають завданням з розвитку
предметно-ігрової діяльності дітей раннього та молодшого віку. Саме у ранній та молодший
період дитина освоює предмети, пізнає різноманітні особливості та якості предметів. Діти
починають розуміти відмінність між предметами, знають не кубик, м’ячик, пірамідка, тощо,
знають різницю між об’ємним та плоским предметом. Дидактичні ігри з іграшками чи
предметами допомагають розвити зосередженість, врівноважують емоційний стан дитини. Ігри
з предметами ставлять перед дошкільником розумове завдання. Дитина намагається досягти
певного результат граючись з іграшками, поступово до розумового завдання підключаються
завдання сенсорного характеру, а саме: розрізняти предмети за розміром, кольором, формою.
Дидактичні ігри настільно-друковані відповідають наочно-дійовим особливостям
мислення раннього та молодшого віку. У процесі гри з такими іграми дитина завоює та
закріплює знання в практичних діях вже не з предметами, як він це робив в дидактичних іграх з
предметами та іграшками, а безпосередньо з їх зображеннями на картках. Такі ігри
переслідують таки завдання як: закріплення знань про предмети, вміння складати одне ціле з
частин, вміти класифікувати та узагальнювати предмети за істотними ознаками тощо.
Дидактичні настільно-друковані ігри розроблені Л.М. Шведовою спрямованні саме на
формування елементарної здатності переносити вже заздалегідь засвоєнні вміння на вирішення
нових практичних та дидактичних завдань.
Дуже важливе значення мають дидактичні словесні ігри. Саме такі ігри здатні
сформувати слухову увагу у дітей, вміння прислухатися до звуків та до мовлення дорослих,
намагатися слідувати у звуковикові. Ігрові дії в дидактичних словесних іграх спонукають
дитину до багаторазового повторення одного звукосполучення, для досягнення біль
ефективного розвитку мовлення та правильності у вимові звуків та слів загалом. Вчена
М.М. Кольцова, врахувала рекомендації педіатрів та фізіологів та прийшла до винятку про
необхідність пальчикових ігор під час дидактичних словесних ігор. Так як тренування рук та
розвиток дрібної моторики основний показник готовності дитини до письма надалі та вміння
мозку швидше орієнтуватися в словесному просторі.
Можна зробити висновок, що дидактична гра являє собою велику інтелектуальну
цінність у розвитку дитини дошкільного віку. Дидактична гра сприяє гармонійному розвитку в
дитині основних психічних процесів: увага, пам'ять, мислення, мовлення, активізує всі розумові
процеси, крім того дитина отримує велике задоволення. Для дитини дидактична гра це перш за
все засіб навчання подолання труднощів, вони несуть великий потенціал виховного впливу на
дитину дошкільного віку. Слід зазначити що саме у грі для дитини створюються сприятливі
умови для інтелектуального розвитку, а вихователь в свою чергу має підштовхнути дитину до
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участі в іграх, дати змогу розвиватися самостійно, викликати бажання вчитися новому та
отримувати цінні знання, навички та уміння. А все це може дати тільки дидактична гра.
1. Бондаренко А.К. Дидактичні ігри в дитячому садку. Посібник для вихователів дитячого садка /
А.К. Бондаренко. – М., 1985. – 202 с.
2. Венгер Л.А. Програма «Розвиток». Методичні рекомендації для вихователів / Л. А. Венгер. –
М., 1997. – 128 с.
3. Венгер Л.А. Ігри і вправи з розвитку розумових здібностей дітей дошкільного віку /
Л.А. Венгер, О.М. Д’яченко. – М., 1989. – 165 с.
4. Сорокина А.И. Ігри з правилами в дитячому саду: збірник дидактичних та рухливих ігор /
А.И. Сорокина, Е.Г. Батурина. – М., 1962. – 158 с.
5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ditsad.com.ua/konsultac555.html

МОТИВ ВІТАЛЬНОСТІ ХУДОЖНЬОГО ШЕДЕВРУ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Наталія Ровчак
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – проф. Шевчук Т.С.
Художній мотив витвору художнього мистецтва, що оживає, є одним із «подорожуючих
сюжетів» (термін О. Веселовського) у світовій літературі. Він сягає корінням а античну
міфологію, один із персонажів якої, скульптор Пігмаліон закохався у своє творіння і оживив
статую Галатею. За мотивами цього міфу було написано низку творів, найбільш відомими з
яких є «Пігмаліон» Жан-Жака Руссо і однойменна драма Бернарда Шоу. Актуальність
звернення до мотиву вітальності художнього твору обумовлена назрілою потребою осмислити
естетичні засади ідеї віталізму в мистецтві, в основі якої лежить переконання в животворній
силі художньої майстерності митця. Під поняттям вітальності (від лат. vitalis – життєвий)
розуміємо філософське вчення про існування надприродної особливої енергії як активного
першоджерела життєвого процесу у неживій речовині [2].
Метою цієї статті є студіювання мотиву вітальності художнього шедевру у світовій
літературі. Наукова новизна дослідження полягає у спробі синтезувати відомості про художні
твори, в яких обіграється ідея оживаючого витвору мистецтва з використанням методологічних
засад порівняльного літературознавства (герменевтики, рецептивної естетики, феноменології).
Досягнення мети передбачає розв’язання наступних завдань: узагальнити відомості про твори, в
яких наявний мотив вітальності витвору художнього мистецтва; простежити особливості його
авторської інтерпретації; надати естетичну оцінку причинам функціонування мотиву
вітальності художнього шедевру у світовій літературі.
Популярний сюжет про севільського розпусника дона Жуана і його спілкування зі
статуєю вбитого ним командора найбільш яскраво обіграна в комедії Мольєра «Дон Жуан, або
Кам’яний бенкет» (1665) та трагедії О. Пушкіна «Дон Гуан, або Кам’яний гість» (1830). В
кульмінаційній частині обох драм – контактуванні ловеласа і статуї, – існують спільні мотиви і
деякі розбіжності: в обох випадках статуя командора киває дону Жуану у відповідь на його
цинічне запрошення на вечерю, однак у Мольєра гріховодник гине від блискавки при появі
кам’яного гостя, а у Пушкіна обидва провалюються у небуття після того, як дон Гуан відповів
на рукостискання командора.
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О. Пушкін неодноразово звертався до мотиву вітальності витвору художнього
мистецтву. Центральним персонажем «Казки про золотого півника» (1834) є чарівний флюгер,
який при наближенні ворогів до царства царя Додона оживає і, повертаючись до необхідної
сторони світу, вигукує певну промову. У художній площині сюжету флюгер-півник вбиває царя
за порушену обіцянку.
Одним з найбільш відомих екзистенційних творів О. Пушкіна є поема «Мідний
вершник» (1833), за сюжетом якої бронзовий кінний пам’ятник Петру І, встановлений у
Петербурзі, переслідує нікчемного петербурзького чиновника Євгенія:
И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой —
Как будто грома грохотанье —
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой.
И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне;
И во всю ночь безумец бедный,
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал [3].
За сюжетом, Євгеній збожеволів після потопу (розливу Неви, який відбувся в 1824 р.),
який спричинив втрату його близьких і майна. В розпуці, герой промовив кілька злобних слів
мідному вершникові, після чого той почав його переслідувати й довів до загибелі. Як бачимо,
автор вводить в сюжет елемент провокації, що припускає кілька варіантів прочитання тексту.
Найбільш спрощений спосіб потрактування фокусується на ідеї божевілля головного героя. Ще
в ХІХ ст. В. Бєлінський наголошував на деструктивній ролі образу Петра І, який побудував
місто у несприятливій для життя місцевості, що призвело до загибелі значної кількості людей і
під час будівництва, зокрема й подальшим трагедіям на кшталт потопу 1824 р. Ми розділяємо
переконання критиків тому, що образ оживленого Мідного вершника уособлює ідею
колективної імперської волі, що несе руйнівне начало.
Американський письменник і поет Е. А. По в містичному оповіданні «Падіння дому
Ашерів» (1839) також звертається до образу живого портрету. В традиціях готичного роману,
цей твір сповнений містичних знаків. Безіменний оповідач описує похмурий інтер’єр
таємничого будинку, вагому складову якого становить галерея потемнілих від часу портретів
предків. Одним із ключових моментів, що сприяє нагнітанню атмосфери страху, стає його
переляк від усвідомлення містичної ситуації з одним із портретів. Герой усвідомлює, що
спочатку він бачив коня на портреті, зображеного в профіль, а через деякий час кінь дивився
прямо на нього, зображений в фас. Таким чином, кульмінаційній сцені руйнування древнього
будинку передує епізод віталізації розміщеного в ньому витвору художнього живопису.
Містичне забарвлення образу галереї давніх портретів зустрічаємо в оповіданні А. К.
Дойла «Собака Баскервілів» (1901). Знайомство з нею допомогло Шерлоку Холмсу
ідентифікувати зловмисника, оскільки предок Степлтона, з іменем якого пов’язана сімейна
легенда про кровожерливого пса, був як дві краплі води схожий на свого злочинного нащадка.
Найбільш яскравими творами, в яких з усією повнотою художньої майстерності авторів
відбився мотив віталізації, стала повість Миколи Гоголя, поема Олексія Толстого та роман
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Оскара Вайльда, в назвах яких фігурує спільна категорія «портрету», що стає «символом
психологічного драматизму» [1].
Центральними персонажами повісті М. Гоголя «Портрет» (1842) є два митця. Один із
них – іконописець Б., намалював портрет лихваря під враженням демонічної потужності його
очей, вдаючись до спроби передати на полотні нечисту силу. Таким чином, він «заключив»
душу лиходія в портрет, який у подальшому став приносити біду володарям цього художнього
витвору. Іконописцю вдалося позбавитися впливу портрету і очиститися, після чого він заповів
синові знайти і винищити своє творіння. Другий герой, – молодий, талановитий і зовсім бідний
художник Чартков підпадає під чари рокового портрету, який він задешево придбав у
бакалійника, зачарований яскраво прописаними демонічними очами лихваря. Портрет дарує
митцеві жадані гроші й славу, однак він втрачає божественну іскру і стає знаменитим,
потакаючи брудним смакам юрби. Усвідомлення ницої складової своєї самореалізації й факту
свого духовного падіння приводить його до самогубства. Портрет зникає, продовжуючи свою
розтлінну справу над іншим власником.
Головний герой поеми О. Толстого «Портрет» (1874) без тями закохується в зображення
незнайомки, яке вночі оживає і спілкується з ним, залишаючи матеріальний наслідок (поблякла
троянда) їх зустрічі, що описана як напівусвідомлена візія. Автор присвячує понад двадцяти
рядків етапам матеріалізації, супроводжуючи їх описом екзальтованого стану головного героя
поеми:
Все в том же положении, она
Теперь почти от грунта отделялась;
Уж грудь ее, свечьми озарена,
По временам заметно подымалась;
Но отрешить себя от полотна
Она вотще как будто бы старалась,
И ясно мне все говорило в ней:
О, захоти, о, захоти сильней! [4].
Кінець твору неоднозначний: героя знайшли вранці на полу без тями, а потім поставили
діагноз «somnambulus» (лунатик) та «febris cerebralis» (мозкова гарячка). Однак, факт наявності
матеріалізованої троянди залишає відкритим фінал поеми…
Найбільш відомим шедевром світової літератури, пов’язаним з мотивом вітальності, є
знаменитий роман О. Вайльда «Портрет Доріана Грея» (1890), в основу якого покладено
питання духовних цінностей, зокрема конфлікт краси і моралі. Провідна ідея естетизму, який
сповідував О. Вайльд, полягає у твердженні, що мистецтво є дзеркалом особистості. В
художній площині роману розтлінний внутрішній світ головного героя відображається не на
його обличчі, а на створеному художником портреті, в який вдалося заключити душу Доріана.
Дивлячись на своє справжнє єство, що рік за роком становиться все бридкішим через створені
ним злочини, герой божеволіє і гине.
Твори, пов’язані з мотивом вітальності, об'єднує постанова схожих проблем соціального,
морального, естетичного змісту, як-от: чи можна заради насолоди мистецтвом переступати
моральні закони; які наслідки може мати ідея вседозволеності та відмова від моралі.
Використання портретної символіки допомагає письменникам повніше розкрити драматизм
внутрішнього світу своїх героїв. В них містяться роздуми про людину і суспільство, надається
характеристика поколінь, а також з’ясовується онтологічна, естетична та філософська функція
мистецтва.
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ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ПРИЙОМИ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ
ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
Ніна Рогожкіна
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Васильєва О.А.
Молодший шкільний вік – один з найбільш важливих етапів життя дитини: без
повноцінного прожитого, всебічно наповненого дитинства все її подальше життя буде
ущербним. Надзвичайно високий темп психічного особистісного і фізичного розвитку в цей
період дозволяє дитині в найкоротші строки пройти шлях від маленької, безтурботної дитини
до людини, що володіє всіма основними началами людської культури. Вона йде цим шляхом не
в одиноко, поруч з нею постійно находяться дорослі – батьки, вчителі, психологи. Грамотна
взаємодія дорослих в процесі навчання та виховання молодшого школяра забезпечує
максимальну реалізацію всіх наявних у неї можливостей, дозволить уникнути багатьох
труднощів і відхилень в ході її інтелектуального і особистісного розвитку.
Створюючи нові інтенсивні програми розвиваючої роботи з молодшим школярем,
необхідно мати в увазі не тільки те, чого він може досягнути, але й те, яких фізичних і нервовопсихічних витрат йому це буде коштувати.
Корекція інтелектуального розвитку молодшого школяра включає в себе завдання
розвитку сприймання сенсорних здібностей, наочно-образного мислення і знаково-символічної
функції, початкових форм довільної уваги і пам’яті.
Важливий компонент корекції мислення молодшого школяра складає розвиток
пізнавальних мотивів. Розширення сфери позаситуативно-пізнавального спілкування, створення
проблемних ситуацій на корекційних заняттях, використання спеціальних дидактичних ігорзагадок, стимулювання самостійності та активності – важливі чинники формування
пізнавальних мотивів.
В основі корекції наочно-образного мислення лежать виявлення і відображення
об’єктивних зв’язків і відносин в вигляді наочно-просторових моделей, які сприяють
формуванню у школяра вміння створювати і використовувати знаково-символічні засоби для
вирішення пізнавальних завдань.
На корекційних заняттях широко застосовуються різноманітні види конструктивно і
образотворчих завдань, дидактичні ігри, які передбачають використання різноманітного роду
схем, моделей, креслень. При цьому увага школярів повинна бути направлена на загальні
способи дії, а не тільки на отримання конкретного результату. Доцільно застосування таких
видів конструктивної діяльності, як конструювання за зразком (моделлю, за елементами), за
умовами і за задумом.
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Корекція логічних форм мислення в дошкільному віці нерозривно зв’язана з розвитком
узагальнюючої і символічної функцій мови. Корекційні заняття повинні бути спрямовані на
формування передумов оволодіння дитиною системою наукових понять, визначаючи в якості
мети розвиток в неї логічних операцій аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації.
Корекція розвитку пам’яті в молодшому шкільному віці спрямована на систему
прийомів, які полегшують запам’ятовування, виділення особливих завдань відтворення
минулого досвіду, а також формування зовнішнього опосередкування. Корекція розвитку уваги
визначається розумінням дитини контролювати свою діяльність.
Стрибкуватість психічного розвитку дітей часто приводить до того, що в моменти
вікових криз (7 років) в поведінці молодшого школяра можуть закріпитися на довгий час
негативні прояви, такі, як капризи, упертість, агресія, протестні реакції і т.д. Своєчасна корекція
цих та інших «вікових» рис поведінки дозволяє швидко і ефективно звільнити дитину від
можливості закріплення їх в психіки і формування вторинних поведінкових проявів.
Поряд з корекцією дитячої поведінки необхідним є і виділення для батьків
профілактичних завдань. Досвід показує, що в консультативній практиці в ряді випадків
постановка суто корекційних завдань з’являється недоцільною через відсутність значущих
відхилень від типових варіантів нормативного розвитку.
Важливим компонентом роботи з батьками в практиці психологічного консультування є
інформування їх про особливості розвитку дитини, про імовірнісний прогноз розвитку та
формування конкретних рекомендацій. Повідомлення батькам повної і об’єктивної інформації
про особливості розвитку дитини з урахуванням батьківських установок і особливостей
соціальної ситуації є обов’язковим етапом надання психологічної допомоги в процесі
консультування.
Головним критерієм відбору і структурування інформації повинна бути охорона
інтересів дитини. У випадках помилкових установок обов’язковим компонентом
профілактичної роботи повинна стати спеціальна робота з батьками по формуванню у них
«виховної компетентності».
Практичним підсумком проведення консультації має стати вироблення рекомендацій
щодо подолання та попередження відхилень і негативних тенденцій у розвитку дитини.
Важливо, щоб самі батьки стали активними учасниками і творцями сформульованих
рекомендацій. Тільки в цьому випадку можна розраховувати на правильний вибір у вихованні
дітей.
Останнім часом все більш актуальною проблемою, яка об’єднує зусилля психологів і
педагогів, стає проблема шкільної дезадаптації як явища, що перешкоджає повноцінному
особистісному розвитку учня і утрудняє навчально-виховний процес. Психологічна служба в
школі потребує досліджень неблагополучних дітей для розробки адекватних методів
психолого-педагогічної корекції їх дезадаптації.
Більш того, дезадаптація є як наслідком, так і причиною руйнування дитячо-дорослої
спільності, що призводить до загальної неуспішності, девіантної поведінки, погіршення
психофізіологічного стану дітей і т. д. А шкільні проблеми часто призводять і до проблемам в
сім’ї школяра. Саме тому важливо вести роботу щодо виявлення та усунення причин шкільної
дезадаптації вже в початковій школі.
Педагогічний підхід до пояснення причин шкільної дезадаптації виходить з
неправильного ставлення вчителя до учня, неправильної організації навчального процесу, а
також неготовність учня до навчальної діяльності [1].
304

Пріоритетні напрями європейського наукового простору.
Збірник студентських наукових праць. – Вип. 8

При цьому в роботах багатьох психологів стверджується, що головна причина шкільної
дезадаптації в молодших класах пов’язана з сімейним вихованням. Якщо дитина приходить в
школу з сім’ї, яка не була єдиним цілим, то він і до школи адаптується насилу [2, с. 12].
Велику увагу привертає і пов’язана з шкільною дезадаптацією проблема психокорекції
шкільної тривожності. Школярі з високим рівнем шкільної тривожності часто добре вчаться,
зразково поводяться, їх можуть любити в школі, але відчувають вони себе там досить
некомфортно.
Над проблемою шкільної тривожності у дітей працювали багато психологів. Так,
наприклад, Є. І. Рогов спроектував корекційну роботу з учнями, котрі відчувають так звану
відкриту шкільну тривогу. Він пропонує ряд прийомів: «наприклад, прийом «Приємне
враження», де школяреві пропонується уявити собі ситуацію, в якій він відчував повний спокій,
розслаблення і якомога яскравіше, намагаючись згадати всі відчуття, або прийом «Усмішка», де
даються вправи для розслаблення м’язів обличчя» [6].
Психологи Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен розробили тест тривожності, мета якого –
дослідження тривожності дитини по відношенню до ряду типових для нього життєвих ситуацій
спілкування з іншими людьми [5].
У дослідженнях Є. К. Лютов і Г. Б. Моніно показано, що шкільна тривожність у
першому класі «персоніфікована» в фігурах батьків. Дитина боїться засмутити своїх батьків. По
закінченню півроку рівень шкільної тривожності у дитини нормалізується. У другому-третьому
класі у дитини тривожність нижче, ніж була у неї в перший рік навчання в школі. Водночас у
дитини відбувається особистісне зростання, яке призводить до певних причин шкільної
тривожності [3].
Питання шкільної тривожності ускладнюється тим, що форми її прояву бувають різними
і не завжди їм приділяється необхідна увага. Досить часто в практиці шкільного життя діти з
вираженою тривожністю є більш «комфортними» для вчителів і батьків: вони старанні в
навчанні, завжди готують уроки, намагаються здійснювати всі розпорядження вчителів, не
порушують правила поведінки в школі і за її межами.
Г. Юнова виділяє 3 основних напрямки корекції тривожності у молодших школярів:
- підвищення самооцінки школяра, навіювання йому віри в свої здібності;
- прищеплення учневі навичок саморегуляції, навчання методам зняття м’язової напруги,
релаксації, створення комфортної для себе обстановки;
- навчання вмінню управляти собою в ситуаціях, що викликають найбільше
занепокоєння, розвиток самоконтролю.
Отже, ми бачимо, що в центр психічного розвитку молодших школярів висувається
формування довільності (планування, виконання програм дій і здійснення контролю).
Відбувається вдосконалення пізнавальних процесів (сприйняття, пам’яті, уваги), формування
вищих психічних функцій (мовлення, письма, читання, рахунку).
Таким чином, завдання та основні прийоми психокорекційної роботи практичного
психолога залежать від тої проблеми, з якою працює спеціаліст.
1. Агеев В. В. Психологические условия организации совместных учебных действий школьников:
автореф. дисс.... канд. пед. наук / В. В. Агеев. – М., 2014. – 19 с.
2. Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком / А. А. Бодалев – М.: МГУ 2015. –
199 с.
3. Буре Р. С. К характеристике структуры детской совместной деятельности Новые исследования в
педагогических наук. ХШ. / Р. С. Буре. – М., 2016. – 786 с.
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автореф. дис.... д-ра пед. наук. / Р. С. Буре – М., 2016, – 34 с.
5. Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив / А. В. Петровский – М., 2015. – 255 с.

ВЗАЄМОДІЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА СІМ'Ї ДЛЯ УСПІШНОГО ФОРМУВАННЯ
ЗДОРОВОЇ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Аліна Рожко
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н. Лунгу Л.В.
Взаємодія дошкільного закладу і сім’ї у питаннях здоров’я дитини значною мірою
залежить від змісту, вкладеного в поняття «взаємодія». У сучасних умовах освіти взаємодію в
питаннях здоров’я слід розглядати як триєдність суб’єктів «педагоги – діти – батьки».
Відповідно до Закону «Про освіту» і Типовим положенням про дошкільний навчальний заклад
одним з основних завдань, що стоять перед дитячим садом, є «Взаємодія з дитячого садка з
родиною для забезпечення повноцінного розвитку дитини дошкільного віку».
Сім’я – основний інститут виховання здорової дитини, адже саме батьки можуть
привчати дитину до елементарних правил ще змалечку, дитячий садок – основне джерело
інформації про засоби здоров’я дитини, в свою чергу вихователі приносять великі зусилля для
того щоб виховати дитину яка знає, розуміє та використовує всі необхідні засоби для зростання
здорової особистості. Основні напрями взаємодії повинні бути вписані в систему оздоровчої
роботи в дошкільних навчальних планах, на основі яких діє вихователь у своїй роботі.
Для забезпечення зростання здорової особистості у батьків та вихователів має
вибудовуватися діалог який призводить до колективної або індивідуальної співпраці для
отримання кращого результату виховання. В сучасному дошкільному закладі проводиться
багато роботи з батьками в ході якої проводяться заходи, однак робота з батьками
розглядається як доповнення до основної, тому що співпраця з сім’єю не є чіткою системою,
яка б органічно включалася в загальну систему освітнього процесу, вона лише доцільно
доповнює знання отримані дитиною в дошкільному закладі. Для отримання необхідного
результату необхідно мати активний курс на створення єдиного простору розвитку дитини, як у
ДНЗ, так й у родині. Вихователь повинен працювати таким чином, щоб батьки могли: перебороти
авторитаризм і побачити світ з позиції дитини; досягти розуміння того, що їх дитина є
індивідуальністю до якої потрібен свій підхід; довідатися сильні й слабкі сторони розвитку дитини й
намагатися ураховувати їх згідно до результатів навчання, мати можливість допомагати дитині
освоювати потрібні знання; бути емоційною підтримкою дитині.
Питання роботи з батьками – це велике й всеохоплююче питання. Отут треба
піклуватися про рівень знань самих батьків,якщо це потрібно вихователь повинен допомогти їм
у справі самоосвіти, за допомогою багато численних консультацій та оздоровчих між садкових
заходів та літератури, озброєння їх відомим педагогічним мінімумом, залучення та заохочення їх до
роботи з дитячим садком. Дитячий сад служить «організуючим центром» й впливає на домашнє
виховання, тому необхідно якнайкраще організувати взаємодію дитячого садка й родини для
вихованню культурно-оздоровчих звичок дітей. Відповідно до цього змінюється й позиція
дошкільного закладу в роботі з родиною, вона стає ціле направленою на один позитивний
результат.
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Кожний дошкільний навчальний заклад не тільки виховує дитину, але й консультує батьків
з питань виховання дітей. Педагог дошкільного закладу – не тільки вихователь дітей, але й
партнер батьків по їхньому вихованню. З перших днів свого життя дитина починає поступово
всотувати в себе навички вживання у світ і виживання у ньому, опановувати соціальний досвід
(соціалізується). На етапі дошкільного дитинства провідним соціальним інститутом, покликаним
забезпечити різнобічний розвиток дитини, є система дошкільних закладів, а саме оздоровчих,
гармонійна взаємодія їх із сім’єю є запорукою повноцінного розвитку дитини, та зростання здорової
фізично загартованої особистості та морально вихованої людини.
Зараз дитячий сад намагається якомога більше привернути уваги до виховання здорової
особистості, вихователі на чолі з методистом проводять для батьків оздоровчі консультації,
бесіди, та спартакіади які допомагають розглянути всі аспекти роботи з дітьми. Вихователь стає
на чолі цієї взаємодії, бере на себе основні питання розвитку здорової особистості, намагається
привити дитині найпростіші культурно – гігієнічні навички в ході дидактичних ігор, занять, при
читанні казок, оповідань та віршів. Дитина дошкільного віку пізнає світ граючи, саме в грі
найкраще запам’ятовуються та вивчаються всі необхідні правила та норми життя маленької
особистості, тому на вихователеві лежить велика доля успішного результату. Не лише в
дитячому садку, а й вдома батьки доповнюють досвід дитини у побуті, даючи змогу дитині
усвідомлювати плюси здорового способу життя, на практиці показують дитині як потрібно
вчинити в тій чи іншій ситуації.
Лише повноцінна взаємодія та старання всіх сторін допоможе досягнути бажаного
результату виховання дитини дошкільного віку. Таким чином, взаємодія сім’ї і дитячого садка
по формуванню основ здорового способу життя у дітей дошкільного віку – це тривалий процес,
довга і копітка праця, що вимагає від педагогів і батьків терпіння, творчості та
взаєморозуміння. Нові форми взаємодії з батьками сприяють реалізації принципу партнерства,
діалогу. Різноманітність, інтерактивність форм взаємодії з батьками, дозволяють вихователям
значно поліпшити відносини з сім’ями, підвищити педагогічну культуру батьків, розширити
уявлення дітей з різним освітнім областям.
1. Бойка А. В. Становлення та розвиток поняття «здоровий спосіб житя» / А.В. Бойка // Морально
та духовний розвиток особистості в сучасних умовах: Сб. наук. праць. Книга I. – К, 2000. – С. 117-124.
2. Вакулська Н.А. Батьки очима дітей / Н.А. Вакульська // Матеріали V науково-практичної
конференціі «Актуальні проблеми валеологічноі освіти в навчальних закладах України». – Кіровоград,
1999. – С. 197-199.
3. Жабокрецька А. В. Гуманізація освіти і виховання основ здорового способу життя / А.В.
Жабокрецька // Збірник «Наукові записки». – Випуск 38. – Серія: Педагогічні науки. – С. 66-69.
4. Кравчук Е. В. Tрадиційні методи й системи оздоровленя. Навчальний посібник / Е.В. Кравчук.
– Кіровоград, РВЦ КДПУ ім. Ст. Виниченка. – 2002. – 196 с.
5. Кузьмінко В. Ю. Проблеми самоактуалізації особистості в контексті виховання ЗСЖ / В. Ю.
Кузьмінко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей: Зб. наук. праць. Книга I. – К., 2002. –С.
153-158.
6. Кузьмінко В. Ю. Вихованя у дітей позитивного ставленя до ЗСЖ / В.Ю. Кузьмінко // Наукові
записки. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2002. –№ 4. – С. 102-104.

307

Пріоритетні напрями європейського наукового простору.
Збірник студентських наукових праць. – Вип. 8

БОЙКІВСЬКА ГОВІРКА В УМОВАХ ПОЛІЛІНГВІЗМУ
Оксана Ропотин
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – д.філол.н. Колесников А. О.
Південно-західне наріччя української мови характеризує чимало діалектних
відмінностей у фонетичній системі, морфології, лексиці, синтаксисі. З-поміж інших воно
вирізняється й тим, що його носії дуже шанобливо ставляться до своєї діалектної мови. Саме це
зумовило активне входження цих діалектних елементів у твори художньої літератури від 80-х
рр. ХХ ст., появу діалектно орієнтованого наративу, літературно-діалектного суржику. Новий
напрям більш широкого використання регіоналізмів реалізовано у багатьох художніх текстах
сучасних відомих і молодих авторів, для яких діалектна мова, особливо її південно-західна
складова, добре відома. Це Петро Мідянка – поет усіх Карпат, Василь Шкурган – автор
багатьох творів на гуцульському говорі, Марія Матіос. Загалом п’ять авторів, що використали
цей художній прийом за останні роки були удостоєні національної премії імені Т. Шевченка.
Отже, це наріччя наразі продовжує активно впливати на розвиток української літературної
мови. Саме тому опис його говорів актуальний.
У статті поставили за мету: описати особливості функціонування бойківської говірки
с. Раків Долинського району Івано-Франківської області в іншодіалектному середовищі, а саме
– в селі Нова Дофінівка Лиманського району Одеської області; на підставі спостережень над
мовленням діалектоносіїв визначити зміни, які відбулися на фонетичному, лексичному,
морфологічному рівнях цієї говірки внаслідок впливу іншого діалектного середовища.
Нагадаємо, що бойківський говір (північнокарпатський, або північно підкарпатський)
охоплює південні райони Львівської і Івано-Франківської областей. Бойківськими говірками
дослідники цікавилися здавна. І. Г. Верхратський у праці «Про говір галицький лемків» 1902
року так тлумачить походження назви бойки: «В Галичині назва Лемки була первістно
прозивною, котра вишла вперше мабуть від сумежних Бойків. Оба тоті племена рускі взаїмно
передразнювали ся: «Бойки» називали своїх руских сусідів від частиці лем місто в Бойківщинї
вживаного слівця лише «Лемками»; Лемки же своїх руских сусідів від частиці бойе дразнили
«Бойками». Тому то Лемки зарівно як і Бойки ще і тепер дуже нерадо чують від сусідів тоті
прозивки і рішучо від тих назв зідпекують ся. Коли Лемка поспитати: «Ви Лемки?» – то
відповідає він видимо обиджений з неохотою: «Мы Руснакы; маме язык выкладный; Лемкы то
може дес дале, там медже Бойкы». Руснаків Бойки не злюбили і докорювали їм одмінною їх
бесідою, передовсім же незвичайною на Руси частицею «лем» чим викликали і із сторони
Лемків подібне докорюване задля частицї б о й є та прозивку: «Бойки» [1, c. 1-2].
Свої праці спостереженням над бойківським діалектним континуумом присвятили: М.
Онишкевич («Словник бойківських говірок»), Я. Ріґер («Атлас бойківських говірок»), С. РабійКарпинська, котра об’їздила понад двісті українських населених пунктів сьогоднішньої
Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей та нинішньої Польщі, В. Черняк, Я.
Пура, А. Залеський, Д. Бандрівський, Й. Дзендзелівський, М. Лесів, Н. Хібеба, К. Іваночко та
ін. [2; 3].
І. Г. Матвіяс відзначає, що основні риси бойківського говору властиві раннім прозовим
та поетичним творам І. Я. Франка. Це стосується і лексики, і морфології, зокрема ним
використано діалектизми: з|вони ‘дзвони̕̕̕̕, на ц|винтари, на ли|ци ‘на лиці̕̕, на пе|чи ‘на печі̕̕,
дого|ри ‘вгору̕̕ та інші [4, с. 151].
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Як свідчить проведений нами аналіз, опинившись в нових діалектних умовах, бойківські
говірки демонструють трансформацію в іншодіалектному середовищі. Так, бойківська говірка
етнічних бойків, які переселилися в село Нова Дофінівка Лиманського району Одеської області
зазнає часткових змін. Наближеність населеного пункту до великого адміністративного центру
Одеса зумовлює вплив на материнську говірку російської мови. На неї впливає також південносхідне наріччя української мови, зокрема західностепові говірки, що домінують в ареалі, а
також контактні з ними подільські говірки
У родинах, які не змішані з місцевим населенням, бойківські діалектні риси зберігаються
більшою мірою, зокрема на лексичному рівні активно функціонують слова, порівняйте: |бул’ба
– ‘картопля’, гор|н’атко – ‘чашка’, |вуйко – ‘дядько’, |вуйна – ‘дядькова дружина’, коц –
‘ковдра’, квас|ний – ‘кислий’, |ринка – ‘сковорідка’, пи|р’іг – ‘вареник̕̕̕̕, стрих – ‘горище’, |ровер
– ‘велосипед̕̕, рис|кал’ – ‘лопата̕̕, |фоса – ‘рів̕̕, ц’і|вок – ‘цвях’.
Місцеві мешканці, представники інших мов та інших говірок української мови,
сприймають такі лексеми з іншим значенням. Зокрема, пиріг – як укр. пиріг; стрих – як укр.
страх, вбратися – як рос. убраться (убирать). Слово ц’і|вок взагалі є незрозумілим для
новодофінівців, тому бойки-переселенці використовують замість цієї лексеми запозичене з
російської мови слово гвоздь.
Цікаво сприймається лексема п|л’ацки, що означає ‘печиво, яке печуть вдома на свята’,
пор.: в|р’ізалам йо|му |кусен’ п|л’ацка. Вона незрозуміла для місцевих мешканців, а тому вони
замість неї використовують варіант п|л’ацики. Материнська лексема стрий, ст|рийко ‘брат
батька’ зникає з мовлення бойківських переселенців, її під впливом оточення заступило
літературне слово дядько.
Окремо слід звернути увагу на обряди бойків, зокрема одруження. Свідків для жениха та
нареченої називають д|ружба та д|ружка (дружбою чи дружкою можуть бути родичі, друзі,
колеги по роботі). Ця лексема побутує в південно-західних діалектах здавна та не втрачає своєї
активності і на сьогодні.
Аналізованій бойківській говірці притаманні й спільні з російською мовою лексичні
елементи, що з’явилися під впливом діалектного мультилінгвального оточення. Наприклад:
зака|зати (рос. заказать) – ‘заборонити̕̕ ‘замовити; за|каз (рос. заказ) – ‘замовлення̕̕̕̕ ;
ли|шитис’а (рос. лишиться) – ‘втратити; зверх |того – ‘додаток з причинкою̕̕ (рос. сверх того);
при|лавок (рос. прилавок) – ‘найнижча полиця у шафі’; |чахнути (рос. чахнуть) – ‘видихатися̕̕.
Ці слова не зазнали трансформації в говірці села Нова Дофінівка Лиманського району Одеської
області.
Отже, як бачимо, мовлення однієї частини бойків упродовж свого побутування набуло
рис, інтегральних з іншими говірками причорноморської території, мова іншої частини
трансформувалася під впливом південно-східного наріччя, але зберегла свою материнську
основу. Порівняно з бойківськими, південно-східні діалекти мають менше відмінностей і
більше рис, спільних з українською літературною мовою та зазнали тривалого впливу
російської мови.
Нами виявлено характерні ознаки бойківських говірок, які залишаються стабільними в
нових умовах, зокрема такі:
форма орудного відмінка однини іменників І відміни м’якої групи з флексією -еў
|
|
(зем леў, до лонеў);
форма родового відмінка множини іменників жіночого роду І відміни з флексією |
|
іў (ба б’іў, сестр’іў);
форма знахідного відмінка займенника він з прийменником – за него ‘за нього’;
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сполучник щоби у значенні літ. щоб
вживання слів: кусень, кусник, кавалок у значенні ‘шматок’;
наявність поряд із нормативними звукосполученнями -ри-, -ли- (на місці давніх ръ-, -лъ-, -рь-, -ль- між приголосними) звукосполучень [ир], [ил]: кирниця – криниця, хоч ця
риса властива і західностеповим українським говіркам;
поширення флексій -ови, -еви- в давальному відмінку однини іменників II
відміни (бра|тови, ко|н’ови, ко|неви);
уживання флексії -ом у м’якій і мішаній групі іменників II відміни (х|лопцом,
|
ко н’ом), хоч ця риса властива і західностеповим українським говіркам;
збереження етимологічного -и в давальному і місцевому відмінках однини та
називному множини іменників І, II та ІІІ відмін (зем|ли, по зем|ли, на ко|ни, у к’ін|ци, на| поли,
|
соли, |т’іни);
функціонування архаїчних форм займенників при дієсловах (зроби ми, узяв тя, ся
бою, питав го);
наявність залишків давньої перфектної форми минулого часу (пішов-їм, пішла-м,
пішли-смо) та ін.
Функціонування діалекту в умовах міждіалектного контактування, безумовно, загострює
увагу до його діалектних відмінностей та дозволяє побачити порівняно більше важливих
структурних діалектних рис. Ті ознаки, які не проявляються на материнській території, схильні
до редукції, з часом можуть зникнути або вже зникли.
Проведений аналіз засвідчив, що говірка бойків у с. Нова Дофінівка Лиманського району
зберігає свою специфіку в нових умовах побутування, динаміку говірки значною мірою
зумовлює вплив контактної російської мови, українського літературного стандарту та
новожитньої діалектної основи (говірки західностепового діалектного типу південно-східного
наріччя української мови).
1. Верхратський І. Про говір галицьких лемків / І. Верхратський // Збірник філологічної
секції Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1902. – Т. 5. – 190 с.
2. Іваночко К. До історії дослідження ареалу бойківських говірок та етимології етноніма
бойки / К. Іваночко // Рідне слово в етнокультурному вимірі. – 2012. – № 2. – С. 102-111.
3. Воронич Г. В. Бойківський говір / Г. В. Воронич // Українська мова. Енциклопедія. – К.:
«Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2000. – С. 54-56.
4. Матвіяс І. Г. Українська мова і її говори / І. Г. Матвіяс ; відп. ред. П. Ю. Гриценко. –
К. : Наукова думка, 1990. – 168 с.
РОЗРОБКА АНТИКРИЗОВИХ ЗАСОБIВ ДЕРЖАВИ
НА ПIДСТАВI ЛОГIКО-СТРУКТУРНОГО ПIДХОДУ
Юлія Рязанцева
студентка ІІ курсу магістратури
спеціальність «Менеджмент організацій та адміністрування»
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
Науковий керівник – доц. Єгорова-Гудкова Т.I.
На сьогоднішній день в окремих регіонах нашої держави склалася складна соціальноекономічна ситуація, що безпосередньо впливає на стан забезпечення національної безпеки
України. Кризові явища соціально-економічного характеру, такі як бідність, майнове
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розшарування населення, відсутність середнього класу, соціальна несправедливість, корупція та
ін., досягли критичних масштабів та катастрофічно впливають на рівень і якість життя
населення.
Об’єктом дослідження є кризові явища в суспільстві, спричинені взаємовідносинами
влади та населення України на соціально-економічному підґрунті; предметом – формування
державних механізмів протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру в Україні.
Ефективною антикризова економічна стратегія держави буде лише у тому разі, якщо
будуть дотримані принципи державної стратегії антикризового управління та проводитиметься
антикризова стратегія протягом усього економічного циклу з метою профілактики та
попередження кризових явищ в економіці.
Антикризова стратегія це складова процесу управління, різноманітність криз породжує
різноманітність процесів антикризової стратегі. Проте будь-яке антикризова стратегія має бути
системною,
Слід зазначити, що антикризова державна стратегія значно посилюється в періоди
екстремального розвитку – від посилення державного контролю над галузями і державних
підприємствами в період кризи до централізованого адміністрування в сферах виробництва і
розподілу продукції.
Функції антикризового управління – це види діяльності, що відтворюють предмет
управління і визначають його результат. Вони відповідають на просте запитання: що треба
робити, щоб управляти успішно напередодні, в процесі і наслідках кризи. У цьому відношенні
можна виділити шість функцій: передкризове управління, управління в умовах кризи,
управління процесами виходу з кризи, стабілізація хитких ситуацій (забезпечення керованості),
мінімізація втрат і упущених можливостей, своєчасне прийняття рішень.
В Україні актуальним залишається завдання визначення пріоритетних термінових
заходів антикризового спрямування, а також напрямів, завдань та інструментів антикризової
політики на середньострокову перспективу.
Як висновок можно зазначити, що реалізація напрямків анти¬кризової державної
стратегії має стати невід’ємною складовою в системі заходів, спрямованих на структурну
перебудову економіки, розширення внутрішнього ринку, забезпечення платоспроможності
уряду та корпоративних позичальників, які тимчасово зазнають проблем із ліквідністю.
Отже, як переконливо свідчить зарубіжний досвід, розбудова інноваційного суспільства
можлива лише за умов активної державної підтримки, захо¬дів економічного стимулювання,
які носять послідовний характер, забезпечують взаємну підтримку на глобальній основі і
відповідають стабільним цілям розвитку, впровадження програм, спрямованих на поліпшення
інвестиційно-інноваційного клімату, створення довгострокових мотивацій науково-тех¬нічної
творчості, стимулювання розвитку фундаментальної та корпоративної науки.
Дослідження щодо розвитку світової економіки та особливості міжнародних
економічних відносин в умовах світових фінансових криз дозволяють зробити певні висновки:
Три століття ринкової економіки показують, що фінансові потрясіння є її органічним
єством. Ці потрясіння повʼязані з циклічними економічними кризами, світовими війнами і їх
наслідками, революціями і громадянськими війнами.
Фінансова криза – глибокий розлад фінансової системи держави, зумовлений низкою
економічними й політичними чинниками. Кризові явища у сфері фінансів можуть бути
викликані трансформаційними процесами в економіці, тобто зміною моделі економічного
розвитку, втратою конкурентоспроможності економіки.
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Глобальна економіка представляє собою історично нову реальність, що відрізняється від
традиційної світової економіки. Процес глобалізації cвітової економіки йде вкрай нерівномірно.
Це стосується як сфер діяльності та галузей, так й макроекономічних регіонів, об’єднаних по
групам країн та цивілізаціям.
Найвищий рівень глобалізації досягнуто у фінансово-інвестиційній сфері. Адже сьогодні
загальновідомим став факт перевищення більш як на порядок фінансових потоків обігу світової
економіки у порівнянні з її матеріальними потоками, пов’язаними з реальними ринками товарів
та послуг. Таким чином, цей вивільнений грошовий капітал не має матеріального підкріплення і
знаходиться у вільному плаванні, маючи щосекундні біржові операції на мільярди доларів,
забезпечивши їх зростання за останні 20 років на два порядки. І ця фінансова бомба вже десятки
років нависає над виробничими потужностями реальної економіки країн усієї Земної Кулі,
періодично знищуючи фінансові ринки у тому чи іншому ареалі світу через механізми
фінансових криз. Фінансова криза ставить перед урядами країн подвійну мету: підтримання
стабільності і грошово-кредитної сфери, і фінансової системи. Але єдиної панацеї для боротьби
з фінансовими кризами немає.
Отже, як потрібно реагувати на глобальну фінансову кризу таким чином, щоб
забезпечити оздоровлення фінансової системи, стабілізувати економіку та уникнути вплив
ризиків? Ефективні методи втручання в економіку (зокрема вплив на діяльність фінансових
інститутів) можуть допомогти покращити балансові показники, нівелювати негативні наслідки
кризи та відновити інвестиційний процес.
Проектне управління припускає зацікавленість сторін – учасників в проекті, мінімізацію
ризиків і конкурентність продукту проекту. Наприклад, первинним етапом логико-структурного
підходу в управлінні проектами є аналіз зацікавлених сторін в результатах проекту. Традиційні
банківські послуги при фінансуванні проекту завершують отримання свого інтересу на етапі
видачі кредиту. Кредитні риски за проектом є проблемою позичальника. Відновлення
структурних пропорцій країн з дисбалансом співвідношення державної і недержавної власності
(Число державного управлиння по Платону).
Доцільність впровадження перерахованих заходів має бути похідною від впливу ряду
факторів, включаючи природу та глибину фінансової кризи та специфічні обставини, що
склалися у країні.
1. Web-портал українського уряду. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/
2. Горевский А. С. Антикризисное управление / А. С. Горевский, С. С. Коваленков – М.:
ИНФРА-М, 2006. – 212 с.
3. Багровец А. Н. Антикризисное управление в организации: Учеб. Пособие / А. Н. Багровец. –
М.: Финансы и статистика. – 152 с.
4. Українська національна іпотечна асоціація. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.unia.com.ua
5. Інтернет-представництво Президента України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.president.gov.ua
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ПРОГРАМА КОУЧИНГУ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ
Олена Савич
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Терещук Р.К.
Поняття особистість визначається багатьма психологами по-різному. У всіх визначеннях
підкреслюється, в першу чергу, означення особистості як чіткої, реальної психічної частини
людського життя. З другої сторони формування особистості відбувається завдяки біологічним
чинникам, набутим від народження, та соціальному досвіду, який здобуто на життєвому шляху.
Також, за деякими визначеннями особистості психологи характеризують її як досить стійке
формування, проте час від часу, адаптуючись до частих змін оточуючого середовища, вона
може змінюватись [4]. Особистості притаманні неповторність та індивідуальність, оскільки
такими неповторними є індивідуальний досвід та біологічні передумови. Її структура унікальна,
здатна поєднати усі психологічні властивості конкретної людини. Проте існують загальні
закономірності, завдяки яким можна зрозуміти, дослідити та частково змінити особистість.
Розрізняють три складові структури особистості: пізнавальну, емоційну й поведінкову.
Рівень розвитку змісту вказаних складових свідчить про особистісну зрілість людини.
Визначення складових особистісної зрілості важливо для розробки соціально-психологічних
технологій особистісного зростання. Під особистісним зростанням в психології розуміють
постійний, неухильний розвиток потенціалу особистості [8]. Особистісний потенціал, на думку
А.Н. Леонтьева [3], це індивідуально-психологічні особливості особистості, які дозволяють їй в
мінливих умовах та при зовнішньому тиску зберігати стабільність смислових орієнтацій та
діяльності, а також виходити з усталених орієнтирів та внутрішніх критеріїв у своєму житті. Від
зусиль, які докладає людина, залежить її особистісне зростання, хоча самих її зусиль не
достатньо. Завдяки доброзичливій участі оточуючих, завдяки прагненню людиною визнання і
поваги до її внутрішнього світу тими, хто має для неї значення, можливе повноцінне
особистісне зростання.
Цілісна особистість, у якої між бажаннями, прагненнями та можливостями, між
реальністю й планами, між вимогами життя й моралі немає нерозв’язаних протиріч, формується
при сприянні особистісного зростання. Особистісне зростання не зупиняється: воно або
сповільнюється при спокійному ритмі життя, коли людина не має дуже інтенсивного
спілкування та їй не доводиться розв’язувати складні життєві завдання, або стає більш
інтенсивним, коли людина має складні життєві обставини та їй доводиться взаємодіяти
(інтенсивніше спілкуватися) з іншими людьми. Важливість особистісного зростання
пояснюється тим, що людина здатна формувати свою життєву стратегію – програму, уявлення
людини про щасливе життя. Життєва стратегія згідно з уявленнями самої людини – це система
цінностей і цілей, реалізуючи які вона робить своє життя найбільш успішним.
В психології є традиційне уявлення про те, що самооцінка – це частина самосвідомості.
Тіло та здібності індивіда, його соціальні відносини та багато інших його особистісних проявів
є предметом самооцінки та самосприйняття. Відповідно до цього виділяється система
частинних самооцінок. Але в динамічній сукупності ці частинні самооцінки разом взяті
інтегруються в деяке узагальнене переживання, пов’язане із цілісним образом «Я». Предметом
психологічного аналізу в більшості досліджень і є саме ця узагальнена й відносно стійка
самооцінка.
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У роботах психологів показаний вплив самооцінки на пізнавальну діяльність людини і
місце самооцінки в системі міжособистісних відносин, визначені прийоми формування
адекватної самооцінки, а у випадку її деформації, перетворення самооцінки шляхом виховних
впливів на особистість. Психологи, які вивчають самооцінку, називають такі рівні описування
самооцінки: завищена, занижена та адекватна [7]. Від самооцінки залежать взаємини людини з
оточуючими, її критичність, вимогливість до себе, відношення до успіхів і невдач. Самооцінка
впливає на ефективність діяльності людини й подальший розвиток її особистості.
Для дослідження самооцінки людини психологами застосовуються різні методики.
Одними з самих кращих та найбільш розповсюджених є тест-опитувальник на визначення рівня
самооцінки С. В. Ковальова [2] та методика самооцінки особистості С. А. Будассі [5]. Згідно з
даними методиками нами було обрано 29 людей у віці від 17 до 52 років. Їм роздали анкети
кожному окремо, які вони самостійно заповнили. За результатами опрацювання анкет (таблиця
1) було виявлено, що 55,2% опитаних мають низьку самооцінку, 31 % опитаних мають середню
самооцінку і лише 13,8 % опитаних мають високу самооцінку.
Таблиця 1.
Кількість досліджуваних з різним рівнем самооцінки
Рівні самооцінки
високий
середній
низький
Всього:

Кількість досліджуваних
абсолютна
%
4
13,8%
9
31,0%
16
55,2%
29
100,0%

Дані таблиці свідчать про те, що серед опитаних виявились люди з різними рівнями
самооцінки. Так, лише 4 (13,8 %) досліджуваних мають високий рівень самооцінки. Людина з
високою самооцінкою характеризується, насамперед, високою оцінкою своїх якостей,
можливостей і достоїнств. Такі люди упевнені, що невдачі швидше за все випадкові й пов'язані
з несприятливим збігом конкретних обставин, тільки тут і сьогодні, а успіх закономірний і
визначається власними якостями людини, її здатністю самостійно вирішувати складні завдання.
Можна сказати, що висока самооцінка – це висока самоповага плюс віра у себе. Середній рівень
самооцінки було виявлено у дев’яти досліджуваних або 31 % всієї вибірки. Люди, які мають
середній рівень самооцінки, правильно співвідносять її зі своїми можливостями і здібностями,
досить критично ставляться до себе, прагнуть реально дивитися на свої успіхи та невдачі,
ставлять перед собою досяжні цілі. Вони оцінюють свої досягнення не лише за власними
мірками, але й намагаються передбачити, як до цього поставляться інші люди. Найбільша
кількість досліджуваних з експериментальної вибірки (більше половини усіх опитаних – це 16
людей або 55,2 % досліджуваних) мають низький рівень самооцінки. Низька самооцінка
призводить до того, що люди стають невпевненими в собі, боязкими, у них відсутня
ініціативність, їм складно реалізувати свої задатки та здібності. Такі люди обмежуються
вирішенням повсякденних завдань, занадто критичні до себе. Знижена самооцінка руйнує у
людини надії на добре ставлення до неї, а реальні свої досягнення і позитивну оцінку
оточуючих вона сприймає як випадкову і тимчасову.
Низька самооцінка потребує корекції. Для підвищення рівня самооцінки застосовують
різні методи, серед яких, зокрема, тренінги, консалтинг, психотерапія, психологічне
консультування та коучинг. Якщо порівнювати ці методи, то найкращим методом на думку
спеціалістів [6] є коучинг, оскільки саме коучинг спрямований на розкриття потенціалу людини
та її прихованих талантів, подолання фобій та страхів, психологічних проблем. Коучинг не дає
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конкретних рекомендацій, він лише спрямовує людину до поставленої нею самою мети,
допомагає розібратись у собі та знайти приховані резерви, повірити у себе та віднайти в собі
сили, щоб розв’язати усі наявні проблеми. За Т. Голві коучинг – це розкриття потенціалу
людини з метою максимального підвищення її ефективності. Д. Уітмор вважає, що коучинг – це
метод психологічної підтримки, в якому головне – розвиток усвідомлення та відповідальності.
Т. Дж. Леонард стверджує, що коучинг – це інтегрована система успіху. За думкою М. Дауні
коучинг – це мистецтво сприяти підвищенню результативності, навчанню та розвитку іншої
людини [1].
Звертаючись до коуча, людина спостерігає над своїми внутрішніми можливостями,
з’ясовує, що вона знає себе, свої сильні сторони та недоліки. Вона починає розуміти, чого хоче
насправді, чого боїться, що мотивує її та що стримує, які її цілі та погляди, а також де вона
втрачає свої можливості.
Отже, розглянемо як на практиці будується програма коучингу для корекції
особистісного зростання (самооцінки). Кожна співбесіда коуча зі своїм клієнтом називається
коуч-сесією. Кількість та тривалість таких коуч-сесій залежить від самої людини, та
визначається на початковому етапі – знайомстві. На етапі знайомства коуч пропонує заповнити
анкету своєму клієнту або відповісти на декілька запитань. Зокрема, серед поставлених питань
слід визначитись, що найбільше турбує людину, які психологічні проблеми будуть
вирішуватись за допомогою коучингу. В залежності від обраної теми, коуч підбирає та
узгоджує із клієнтом техніки та інструменти коучингу, які будуть застосовуватись на коучсесіях. Найбільш розповсюджені техніки коучингу: «колесо життєвого балансу», шкала станів,
рефрейминг, техніка Уолта Діснея, візуалізація (бачення), рамка результату (контракт на сесію),
тощо.
На першій зустрічі з’ясовується необхідність в коучингу, узгоджуються принципові
домовленості, встановлюються взаємовідносини та базові правила. Також на першій зустрічі
клієнт має оцінити своє ставлення до головних питань, що виносяться на сесії за 10-бальною
шкалою, тобто на початку коучингу. Нерідко після декількох проведених коуч-сесій клієнт
починає ширше бачити свою проблему та акцентує увагу коуча на нових обставинах, уточнює
мету коучингу, головні питання, які мають бути вирішеними. Для цього перед наступною коучсесією коуч дає домашнє завдання. Як правило це яка-небудь ситуація, яку клієнту необхідно
розібрати та відповісти, що він відчуває, які прагнення та наміри у нього викликало виконання
домашнього завдання. Після проведення усіх коуч-сесій клієнту пропонується знову оцінити
своє ставлення до проблем, які були ним оцінені до початку сесій. Таким чином, коуч отримує
зворотній зв'язок, наскільки проведений коучинг допоміг клієнту розібратися у собі та
наскільки людина готова працювати над собою, щоб підняти самооцінку.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ
ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Ірина Сараєва
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Іванова Д.Г.
Суспільно-політичні зміни в Україні висвітили нові завдання і проблеми перед системою
освіти, і модернізація освіти набуває нових реалій, оскільки від них значною мірою залежить
цілісне відновлення змісту освіти, одержання молодшим поколінням нового досвіду,
адекватного сучасним вимогам життя. Нова Концепція Нової української школи потребує
виконання певних завдань і від системи дошкільної освіти. Тому на керівників закладів
дошкільної освіти покладено нелегкий обов’язок – управляти роботою та координувати дії
педагогічного колективу для досягнення найкращих результатів в процесі навчання та
виховання дітей дошкільного віку. Таким чином забезпечення оновлення змісту та якості
дошкільної освіти є переведення системи дошкільної освіти у режим інноваційного розвитку,
трансформування наукових ідей, сучасних інноваційних технологій у практику, забезпечення
інноваційної діяльності закладів дошкільної освіти.
Теорія управління розвитком дошкільної освіти спирається на загальну теорію соціального
управління, основи якого заклали такі вчені, як Г. В. Афанасьєв, П.І. Третяков.
У працях Б.С. Гершунського, М.М. Дарманського, А.І. Зязюна, В.І. Маслова,
В.В. Олійника, В.С. Пікельної висвітлено теоретичні засади процесу управління освіти.
Питання дотримання законодавчо-нормативної бази дошкільної освіти у процесі
управління частково висвітлені у працях Л.В. Артемової, К.Л. Крутій, Л.Д. Покроєвої та інших.
Разом з тим потребує додаткового вивчення специфіка управлінського циклу та функцій
управління в системі дошкільної освіти.
Дошкільна освіта – це виховна та навчальна діяльність, яка забезпечує різносторонній
розвиток дошкільника відповідно до його здібностей, нахилів, індивідуальних особливостей,
національно-культурних потреб держави і суспільства; формує, в залежності від віри, основні
норми загальнолюдської моралі, дає знання про природу, людину, основи трудового виховання,
екологічної культури [1].
Управління закладом дошкільної освіти передбачає здійснення суб’єктом управління ряду
послідовних операцій: підготовку та прийняття рішень, організацію виконання рішень та
контроль за їх виконанням, підведення результатів [2, c. 8].
У загальному розумінні, період часу від постановки мети до її реалізації називають
циклом управління, що виражає цілеспрямованість управлінської діяльності.
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Особливістю діяльності закладу дошкільної освіти є циклічність його навчальновиховного процесу – навчальний рік. Але, управлінським циклом навчальний рік можна
вважати лише в тому випадку, якщо кожен цикл навчально-виховного процесу буде мати мету
управління та буде спланований. У процесі здійснення управлінської діяльності в системі
дошкільної освіти для досягнення мети управлінського циклу повинні здійснюватися певні
управлінські дії, які, в свою чергу поділяються на стадії та етапи. Виходячи з загальної
практики менеджменту, виокремлюють такі основні чотири етапи управлінського у закладі
дошкільної освіти: формулювання мети, прийняття рішень, організація виконання, аналіз
результатів та контроль. Зокрема, формулювання мети включає аналіз і оцінку управлінської
ситуації, формулювання кінцевої мети, розробку стратегії, визначення конкретних завдань.
Прийняття рішень передбачає виявлення проблемної ситуації, обґрунтування варіантів дій,
вибір оптимального варіанта, затвердження рішення. Третій етап – організація виконання –
включає такі стадії, як розподіл завдань між виконавцями, забезпечення, координація та
регулювання процесу виконання, поточний контроль. Аналіз результатів та контроль охоплює
порівняння фактичних та планових результатів, виявлення нових проблемних питань,
попереднє формулювання нової мети. Додержання певного порядку стадій, етапів та
управлінських дій (операцій) сприятиме більш ефективному досягненню управлінських цілей у
закладі дошкільної освіти.
Таким чином, управлінський цикл у закладі дошкільної освіти можні визначити як
взаємоузгоджену, пов`язану послідовність етапів, стадій та операцій, які здійснюють для
досягнення управлінської мети у закладі дошкільної освіти.
Слід наголосити, що управлінський цикл у закладі дошкільної освіти повторюється
безперервно. При чому незмінними залишаються етапи та стадії, а їх наповненість, тобто
кількість та склад виконуваних операцій буде змінюватися залежно від поставлених завдань.
Представлена в наведеній нижче таблиці 1 модель управлінської діяльності в закладі
дошкільної освіти дозволяє більш рельєфно визначити та чіткіше сформулювати інноваційні
підходи до оптимізації організаційно-управлінської діяльності сучасного керівника
дошкільного закладу, вона віддзеркалює досвід ЗДО «Берізка» (м. Ізмаїл):
Таблиця 1
Управлінська діяльність в ЗДО
1
Побудова стратегії і тактики функціонування та розвитку закладу
1.1.
Концепція розвитку дошкільного навчального закладу:
 наявність концепції (перспективного плану розвитку закладу) та її
спрямованість на реалізацію основних положень;
 відображення в ній стану діяльності: аналіз стану освітнього процесу й умов
функціонування та розвитку закладу, виявлення недоліків та внутрішніх
резервів, досягнень;
 вибір ідеї та стратегії розвитку, ґрунтовність, доцільність розробки етапів
розвитку (аналітичний, концептуальний, організаційний, практичний)
1.2.
Річний план:
 дотримання технології підготовки плану: діагностичні й аналітичні матеріали,
доцільність вибору структури плану, затвердження педагогічною радою та
управлінням освіти;
 визначення мети і завдань на рік, їх обґрунтованість, зв’язок з результатами
освітнього процесу та діагностикою вихователів, орієнтація на проблемну
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1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

3
3.1

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

тему;
 відповідність змісту плану поставленим завданням; конкретність доцільність,
актуальність, дієвість обраних форм роботи та заходів з усіма членами
освітнього процесу
Оперативне планування керівника
Інформаційне забезпечення управління, його циклічність та система
внутрішнього контролю
Забезпечення зовнішнього та внутрішнього каналів інформації
Створення системи внутрішнього контролю, побудованого на гуманістичних засадах
Дієвість та відповідність управлінських рішень чинним нормативним документам
Змістовність, доцільність технології організації та проведення педагогічних рад
Змістовність, доцільність, конструктивність наказів з основної діяльності
Систематичність ведення «Ділового щоденника завідувача (директора) ЗДО»,
відсутність суб’єктивізму, упередженості в оцінках діяльності педагогів та
змістовність, конкретність рекомендацій
Організація і управління методичною роботою
Різноманітність та змістовність форм методичної роботи, спрямованої на
вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників, підвищення їх
кваліфікації
Виявлення перспективного педагогічного досвіду в колективі дошкільного
навчального закладу і за його межами
Впровадження сучасних освітніх систем, інноваційних технологій і методик
розвитку, виховання і навчання дітей у практику роботи дошкільного навчального
закладу
Організація та забезпечення балансу різноманітних видів специфічної дитячої
діяльності та балансу між організованою діяльністю й самостійним, вільним типом
діяльності дітей
Змістовність та відповідність параметрів моніторингу стану освітнього процесу у
групах дошкільного навчального закладу, рівня життєвої компетентності й
готовності дітей до подальшого шкільного життя відповідно до вимог чинних
програм
Дієвість здійснення моніторингу розвитку професійної компетентності педагогів
закладу, надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним
працівникам, створення умов для самоосвіти
Вміння аналізувати стан освітнього процесу, розвитку, навченості, вихованості дітей,
зростання професійної компетентності педагогів (довідки про проведення
внутрішнього контролю, Діловий щоденник аналізу, аналіз моніторингових
досліджень)
Відкритість діяльності закладу та творча активність педагогів: систематичність,
активність, ефективність участі педагогічного колективу, окремих педагогів у
методичних заходах (районних, міських, обласних, Всеукраїнських), розробка та
наявність статей, методичних рекомендацій, навчально-методичних посібників тощо
Ведення методичної документації відповідно до Інструкції про ділову документацію
дошкільного навчального закладу
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4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.
5
6
6.1.
6.2.
6.3.

Дотримання виконавчої та фінансової дисципліни
Наявність номенклатури справ
Порядок ведення діловодства відповідно до вимог Інструкції про ділову
документацію дошкільного навчального закладу, культура оформлення документації
Оформлення посадових інструкцій для всіх категорій працівників
Ефективне використання матеріально-технічних та фінансових ресурсів
Залучення додаткових джерел фінансування:
 надання платних послуг відповідно до чинного законодавства;
 благодійні надходження (кошти, майно)
Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності відповідно до
законодавства
Рівень надання додаткових освітніх послуг
Соціально-психологічний клімат у колективі
Психологічна атмосфера в колективі
Стиль керівництва
Взаємодія практичного психолога та вихователя-методиста щодо створення
позитивного емоційного клімату в закладі

В умовах модернізації системи освіти, з урахуванням провідних завдань Нової
української школи найбільш відповідальним завданням управлінської діяльності сучасного
керівника закладу дошкільної освіти вважаємо забезпечення безпосередньої наступності в
роботі роботи закладу дошкільної освіти і закладу середньої освіти. У центрі уваги керівника
має бути забезпечення перед вступом до школи мінімального освітнього ядра та створення
передумов для безболісної адаптації кожної дитини до нового соціального середовища на
основі сучасних критеріїв, форм і методів підготовки до школи. Окреслимо докладніше деякі з
цих підходів.
Погоджуємося з думкою багатьох науковців, що запорукою якісної дошкільної освіти є
мовленнєвий розвиток. Згідно Базового компоненту дошкільної освіти освітня лінія «Мовлення
дитини» передбачає засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних
правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Мовленнєве виховання забезпечує
духовно-емоційний розвиток дитини через органічний зв’язок із національним вихованням.
Вивчення української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот
передбачає залучення дітей інших національностей, які є громадянами України, до оволодіння
українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими,
виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови. У більшості закладів
дошкільної освіти нашого регіону використовується російсько-українська мова навчання і
виховання дошкільнят, тому для забезпечення наступності з Новою українською школою буде
доречним залучати дітей з раннього віку до глибоких і чистих джерел української мови більш
систематично в групах з українськомовним середовищем. Виключно актуальним в системі
дошкільної освіти залишається національно-патріотичне виховання дошкільників. Патріотизм
як моральна якість має інтегральний зміст. З огляду на це в педагогічній роботі треба
поєднувати ознайомлення дітей з державною мовою, символікою, явищами суспільного життя,
народознавством, засобами мистецтва, практичною діяльністю дітей (працею, спостереженням,
іграми, творчою діяльністю та ін.), національними, державними святами.
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Широкого розвитку набуває інклюзивна освіта, особливістю якої є забезпечення рівного
доступу до дошкільної освіти дітей з особливими потребами, у тому числі з інвалідністю. На
наш погляд, для цього у дошкільному закладі необхідно:
 створювати середовище, адаптоване до потреб дітей з особливими освітніми потребами
 добирати спеціально фахівців, зокрема асистента вихователя
 розроблювати індивідуальні програми розвитку
 проводити заходи, що виключають стихійну інтеграцію «особливих» дітей.
Дуже важливим аспектом на цьому етапі є творча активність батьків. Вона передбачає
взаємодію між дітьми, батьками, вихователями, яка проявляється у моральній підтримці
батьків дітей з особливими потребами, у позитивному налаштуванні до дітей, у розумінні
необхідності перебування дітей з особливими потребами в групах загального розвитку, у
бажанні сприяти створенню позитивного мікроклімату в групі, у поширенні досвіду
інтегрування дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітній простір серед
інших батьків. Форми співпраці: виставки дитячих робіт, круглий стіл, листування через
електронну пошту, скриньок побажань, рекламні буклети, створення «Сімейного клубу» тощо.
Доречно зауважити, що вихователі дошкільних закладів мають недостатню психологічну
та методичну підготовку до практичної реалізації завдань інклюзивної освіти. Тому у закладах
дошкільної освіти має здійснюватися спеціальна підготовка педагогічного персоналу. Найбільш
ефективним формами підвищення рівня професійної готовності вихователів до роботи в умовах
інклюзивного навчання, за даними проведеного серед педагогічних працівників міських
закладів дошкільної освіти опитування, можуть бути наступні:
1) індивідуальні – консультації, спрямовані на розв’язання конкретних проблем чи питань,
пов`язаних з реалізацією інклюзивної освіти;
2) групові – творчі групи, тематичні дискусії, слухання лекцій з елементами дискусій,
тренінги (для науково-педагогічних працівників вищих педагогічних закладів освіти за
спецкурсами; керівників освітніх закладів з питань створення інклюзивного освітнього
середовища), майстер-класи;
3) масові – науково-практичні семінари, конференції з обміну досвідом, практичне
ознайомлення з досвідом роботи педагогів на базі закладів дошкільної освіти, семінарипрактикуми, «круглі столи», педагогічні читання, де вихователі у процесі виступів та
обговорень зможуть знайти відповіді на свої запитання.
У дошкільному закладі «Берізка» (м. Ізмаїл) активно впроваджуються освітні інноваційні
технології, спрямовані на особистісно-орієнтовану освіту дошкільників, що забезпечують
розвиток і саморозвиток особистості дитини, як суб’єкта пізнавальної та предметної діяльності,
спираючись на її здібності, нахили, інтереси, зокрема:
 Інтеграція освітньої діяльності;
 Психолого-педагогічне проектування взаємодії дорослого і дитини;
 Інформаційно-комп’ютерні технології ;
 Технологія розвитку творчої особистості (ТРВЗ);
 Інноваційні технології на заняттях з фізичної культури: футбол-гімнастика, ігровий
стретчинг, елементи степ-аеробіки;
 Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами технології «Палички Кюїзенера»;
 Засвоєння нової інформації засобами технології мнемотехніки;
 Технологія музичного виховання за системою К. Орфа.
Зазначені інноваційні підходи дозволяють оптимізувати організаційно-управлінську
діяльність в закладі дошкільної освіти, згуртувати колектив на розв’язання складних завдань
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створення розвивального середовища для кожної дитини. З огляду на структуру Нової
української школи можна визначити низку її ключових компонентів, що віддзеркалює
діяльність закладу дошкільної освіти, а саме:
1) створення належних умов для оновлення змісту дошкільної освіти відповідно до
суспільних запитів;
2) удосконалення професійної діяльності педагогічних працівників в умовах реалізації
Базового компоненту дошкільної освіти шляхом впровадження інноваційних технологій;
3) виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до
народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови;
4) урізноманітнення форм спільної роботи з батьками.
Вважаємо, що саме взаємодія вихователів з сім'ями вихованців є одним з найважливіших
умов формування особистості дитини, позитивних результатів у вихованні, якого можна
досягти при узгодженості дій та за умови розвитку інтересу батьків до питань виховання і
навчання. Співпраця педагогів і батьків дозволяє краще пізнати дитину, подивитися на неї з
різних позицій, побачити в різних ситуаціях, а отже, допомогти в її розвитку.
Отже, можна зазначити, що особливу увагу в управлінській діяльності закладу
дошкільної освіти заслуговує організація і управління методичною роботою, її спрямування на
впровадження інноваційних педагогічних технологій. Саме від чіткої організації цієї справи
залежить досягнення стійких високих результатів освітньої роботи педагогічного колективу,
тому що упровадження інноваційних технологій в освітній процес сприяє якісному оновленню
змісту освітнього процесу в закладі дошкільної освіти, стає основою реалізації особистісно
орієнтованої моделі, сприяє розвитку творчого мислення, активній пізнавальній,
комунікативній, продуктивній діяльності дітей.
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Видавництво, 2012. – 26 с.
5. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації діяльності інклюзивних груп у
дошкільних навчальних закладах. Додаток до листа МОН від 12.10.2015 року № 1/9-487.
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СПІВПРАЦЯ СІМ’Ї ТА ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У НАВЧАННІ ТА ВИХОВАННІ ДИТИНИ
Марина Саранді
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Звєкова В.К.
На сучасному етапі розвитку нашої держави і нашого суспільства основною і головною
метою навчально-виховного процесу є всебічний розвиток дітей, починаючи з дошкільного
віку.
Останнім часом все частіше зростає увага психологів та педагогів щодо впливу сім’ї на
виховання та навчання дітей в дошкільному віці. Адже, як відомо, сім’я надає величезну роль у
формуванні ставлення дитини до дійсності, в моральному і розумовому вихованні, тобто у
формуванні всебічно розвиненої і духовно багатої особистості.
Були проведені дослідження, і з’ясувалося, що в старшому дошкільному віці
закладаються всі основи майбутнього розвитку людства. Старший дошкільний вік –
найважливіший етап розвитку і виховання особистості. Це період, коли дитина долучається до
пізнання навколишнього світу, період, коли починається соціалізація. Також з’ясувалося, що в
старшому дошкільному віці активізується самостійність мислення, розвивається пізнавальний
інтерес дітей і допитливість.
Саме в родині закладають в дитині смак і почуття прекрасного, естетичний погляд на
світ, а також творчі вміння і навички, інтелектуальні і розумові процеси удосконалюються.
Актуальність проблеми ролі сім’ї у вихованні і навчанні дітей дошкільного віку
обумовлює зростаюча потреба суспільства в творчих і розвинених особистостях. Дошкільний
період дитинства – початковий етап у розвитку внутрішнього світу дитини, його духовних
потреб, формуванні людських цінностей. Дошкільний вік – час інтенсивного розвитку.
Формування цілісної, всебічно і гармонійно розвиненої особистості дитини, становлення його
культури, здібностей, інтересів, потреб, мотивацій, необхідних для подальшого успішного
навчання, розвитку.
Особливістю сучасного суспільства є диференціація як різке розшарування населення на
соціальні групи і як наслідок поява дуже багатих і дуже бідних сімей, а значить, і соціально
незахищених батьків і дітей. Бідність багатьох сімей не дозволяє їм забезпечити елементарні
потреби дітей в одязі, предметах побуту, належному раціоні харчування. У батьків немає
достатніх коштів, щоб нести додаткові витрати на виховання та освіту дітей, на організацію їх
дозвілля і відпочинку, на оплату послуг дошкільних та інших дитячих установ. Внаслідок цього
створюється ситуація соціальної депривації значної частини підростаючого покоління
(позбавлення, обмеження або недостатності умов, матеріальних і духовних ресурсів,
необхідних для виховання, різнобічного розвитку та соціалізації дітей).
Вивчення феномена сімейного неблагополуччя дозволяє відзначити наростання в останні
роки відчуження між батьками і дітьми, в окремих випадках батьки самоусуваються від своїх
дітей, не виконують виховні функції, орієнтуючись головним чином на сімейні стосунки. Деякі
батьки вважають, що їх головне завдання полягає в забезпеченні утримання дитини в сім’ї,
створення умов для ії життєдіяльності, а вихованням повинні займатися дитячий сад і школа. У
такому підході виявляється інерція старих уявлень про пріоритет громадського виховання над
сімейним. Але найпоширенішою причиною сімейного неблагополуччя є алкоголізація великої
частини населення, пияцтво як прийняте в суспільстві проведення часу, яке веде до
322

Пріоритетні напрями європейського наукового простору.
Збірник студентських наукових праць. – Вип. 8

самоусунення батьків від своїх дітей, їхнє виховання набуває гіпертрофованих форм: батькиалкоголіки фактично кидають дітей напризволяще або взагалі відмовляються від них. Це є
однією з причин зростання безпритульних дітей. Оцінка тенденцій розвитку сучасної сім’ї
дозволяє зафіксувати і безліч інших соціальних, моральних і психолого-педагогічних проблем.
Обмежимося лише їх перерахуванням:
- високий рівень соціально-психологічної тривожності, втоми людей, їх невдоволення
життям;
- дезорієнтацію людей в сфері морального життя, негативні тенденції в динаміці базових
ціннісних орієнтацій;
- індивідуалізацію як посилює орієнтацію на себе, на значимість своїх переживань, на
проживання життя тут і зараз;
- зниження рівня загальної культури; показниками цього можуть бути і зниження
частоти відвідування театрів, музеїв, кіно, і втрата вікових культурних традицій, і істотне
зниження духовності і пошуку в мистецтві. Таким чином, аналіз проблем сучасної сім’ї
обумовлює необхідність побудови освітнього простору в ДНЗ.
Освіта батьків виконує функцію допомоги і підтримки, захисту дітей та їх батьків,
забезпечує професійне вирішення тих чи інших проблем виховання, ініціює відповідальність
батьків за долю своїх дітей.
В процесі взаємодії ДНЗ та сім’ї принципове значення мають такі положення:
- орієнтація ДНЗ на актуальні значущі проблеми, що впливають на розвиток дітей;
- розвиток батьківської рефлексії;
- облік особистого досвіду батьків і постійна апеляція до нього;
- рухливість освітніх програм, варіативність змісту форм, методів роботи з батьками;
- відмова від повчального тону;
- визнання свободи волевиявлення батьків, брати участь в освітньому процесі.
Причинами виникнення психологічних проблем дитини є ускладнення ії психічного
розвитку. Вони вимагають негайного втручання, оскільки чинять негативний вплив на
психологічну адаптацію дошкільника в суспільстві:
• Проблеми, пов’язані з інтелектуальним розвитком (погана пам’ять, неуспішність,
труднощі в освоєнні навчальних матеріалів, порушення уваги);
• Проблеми, пов’язані з поведінкою (грубість, некерованість, агресивність, брехливість);
• емоціональні проблеми (висока збудливість, мінливий настрій, дратівливість, страхи,
тривога);
• Проблеми, пов’язані зі спілкуванням (нездорове прагнення до лідерства, замкнутість,
образливість);
• Проблеми неврологічного характеру (нав’язливі руху, тики, висока стомлюваність,
головні болі, поганий сон).
Найбільш поширеними проблемами дошкільного віку є наступні:
1. Тривога. Коли тривога регулярна, вона перетворюється в тривожність і стає
властивістю дитячої особистості.
Головною причиною виникнення цієї проблеми є неблагополучні відносини з батьками і
неправильне виховання, зокрема необґрунтовано високі вимоги до дитини. У таких дітей
спостерігається низька самооцінка і занадто високий рівень домагань.
2. Депресії. У дошкільному віці розпізнати депресію досить складно. До її характерних
ознак можна віднести пасивність, розлад моторики, страх, тужливість, безпричинний плач,
агресію і тривожність.
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3. Агресія. Причинами агресії зазвичай є виховні прорахунки. Коли в спілкуванні з
дитиною батьки дозволяють собі певну різкість, це призводить до формування у нього
агресивності, підозрілості, егоїзму і навіть жорстокості.
Якщо ж в спілкуванні проявляється м’якість, увага і турбота, нічого подібного у дитини
не спостерігається. Розвитку агресивності сприяє також той факт, що багато батьків закривають
на неї очі або ж зі свого боку припиняють її надмірно агресивно. Тоді агресія з боку дитини
приймає захисний характер.
4. Неадекватна самооцінка. Низька самооцінка є наслідком пристосувального виховання
– коли дитину привчають підлаштовуватися під чужі інтереси і за рахунок цього досягати своїх
цілей. Проявляється це в надмірній слухняності і безконфліктності.
Завищена самооцінка також є наслідком виховання, який ґрунтується на авторитеті,
дисципліні та відповідальності. Такі діти ставлять перед собою великі цілі, вони самостійні,
незалежні, комунікабельні і переконані в успіху всіх своїх починань.
Спотворена самооцінка в будь-яких проявах – це свідчення міжособистісного конфлікту,
який негативно впливає на психічний розвиток дошкільника. Адже гармонійна соціальна
адаптація майбутнього громадянина немислима без адекватного уявлення про себе .
Фактори, що перешкоджають ефективній взаємодії з батьками вихованців: очікування
швидкого успіху і результату; відсутність у вихователя досвіду групової взаємодії з батьками;
труднощі в налагодженні комунікації (закритість батьків); рідкість, короткочасність такої
роботи, її безсистемний характер; батьківські стереотипи «я і так все знаю» і ін.
Отже, виходячи з вищезазначеного матеріалу. ми дійшли певних висновків. Основні
завдання, що забезпечують взаємодію дошкільного навчального закладу з сім’єю:
 Будувати роботу з батьками на основі діалогу, в процесі якого з’ясовується рівень
сформованості педагогічних знань і навичок батьків, проводити первинний діагностичний зріз
рівня комунікативних навичок і комунікабельності дитини і прогноз індивідуальних
особливостей адаптації.
 Вивчати соціальне замовлення батьків щодо дошкільного закладу, переорієнтація
батьків – замовників певних послуг – на зацікавлених, активних учасників навчального
процесу.
 Залучати до збору, обговорення і втілення в роботі з дошкільнятами кращого досвіду
сімейного виховання, здійснювати соціально-педагогічний патронат, надавати батькам
інформацію про їхню дитину.
 Встановлювати доброзичливі взаємини з установкою на співробітництво,
використовувати різноманітні форми роботи з сім’єю: тренінги, консультації,
взаємовідвідування, вечори розваг, спільні свята, індивідуальні бесіди, спілкування по
телефону, залучати до створення в групі розвиваючого средовища.
 Інформувати батьків про традиції виховання в дошкільному навчальному закладі,
умови перебування та вимогах щодо перебування дитини всередині дошкільного закладу.
 Створювати довірливе спілкування у всіх питаннях виховання, знаходити вихід з
проблемних ситуацій, регулювати емоційне спілкування з малюком.
 Спонукати до прояву почуттів до малюка, тривалого спілкування з ним заради
емоційного комфорту. Вчити батьків висловлюватися так, щоб не принижувати гідності дитячої
особистості.
У роботі з батьками вирішуються такі основні завдання:
• формування у батьків правильних уявлень своєї ролі у вихованні дитини, про
необхідність участі в навчально-виховному процесі школи і класу;
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• формування суб’єктивної позиції батьків в роботі школи і класу, при проведенні різних
форм роботи з сім’єю і дітьми;
• формування психолого-педагогічної культури батьків;
• розвиток відносин поваги і довіри між батьками і дітьми;
• індивідуальна консультативна підтримка батьків з актуальних проблем взаємин з
дитиною, гостро виникаючих питань сімейного виховання, створення служби довіри: «вчительбатько».
Основні напрямки взаємодії сім’ї і школи, які використовуються в роботі з батьками:
1. Вивчення умов сімейного виховання. Складання характеристик сімей учнів.
2. Інформування батьків про зміст навчально-виховного процесу.
3. Психолого-педагогічна освіта батьків.
4. Взаємодія з батьківським комітетом.
5. Спільна діяльність батьків і учнів.
6. Інформування батьків про хід і результати виховання, навчання дітей.
7. Взаємодія з батьками, що входять в громадські організації, що займаються питаннями
здоров’я.
Найбільшою популярністю користуються сімейні свята, підсумок спільної праці,
спільного справи, винаходи.
Педагог має можливість залучити батьків до діалогу, виявити ступінь усвідомлення
ними тих чи інших психолого-педагогічних знань, в разі потреби – скорегувати окремі
уявлення, в чомусь переконати і т.д. В ході такого діалогу виникає можливість вплинути на
формування у батьків мотивів виховної діяльності, спонукати до педагогічної рефлексії, до
позитивних змін педагогічної позиції в цілому.
Орієнтованість дошкільного закладу на підвищення педагогічної культури конкретної
сім'ї посилює вимоги до рівня психолого-педагогічних знань про особливості вікового розвитку
дитини, закономірності та принципи виховання і навчання. Педагог допомагає батькам
використовувати ці знання як керівництво до дії, а не як абстракцію, відірвану від життя.
Завдання педагога – надати теоретичним знань прикладний характер. Тут важливе значення має
залучення батьків до самоаналізу своєї виховної діяльності, до обміну досвідом з іншими
сім’ями, вивчення публікацій, що, в свою чергу, вимагає пошуку нових форм організації
педагогічної освіти.
У передових дошкільних установах в цьому відношенні ефективними виявилися зустрічі
за круглим столом, вечори запитань і відповідей, засідання дискусійних клубів, зборів в формі
«Давайте знайомиться», «Порадуємо один одного», тренінгові заняття та ін. В основі цих форм
лежить робота з малими групами, коли залучаються 3-6 сімей, які мають подібний досвід
виховання дітей і розташованих один до одного. В останні роки наголошується на необхідності
одночасно залучати до різних форм педагогічної освіти не окремих представників від сімей
вихованців дошкільного закладу, а обох батьків (бажано і інших дорослих, які займаються
вихованням дитини).
Практикуються і такі форми підвищення педагогічної культури батьків, в яких, крім них,
беруть участь діти, педагоги і співробітники дошкільного закладу – це спільні свята, розваги,
спортивні заходи, вистави, концерти, праця з благоустрою приміщення дошкільного закладу і
прилеглих територій і ін. Цінність таких форм підвищення педагогічної культури полягає в
тому, що вони безпосередньо впливають на зміст дозвілля сім’ї, допомагають батькам глибше
зрозуміти освітню роботу педагогів дошкільного закладу з дітьми, перейняти деякі методи,
прийоми цієї роботи, побачити власну дитину в інший, не домашньої середовищі, системі
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взаємин. Нарешті, психологи пропонують включати малі групи батьків в різні тренінги, які
допомагають опанувати багатьма корисними практичними вміннями, виробити свою позицію
на ті чи інші проблеми виховання і сімейного життя в цілому.
Однак не втратили своє педагогічне значення і традиційні форми підвищення
педагогічної культури батьків: батьківські збори, семінари-практикуми, дні відкритих дверей,
консультації, батьківські конференції та ін.
Відвідування сім’ї дитини багато дає для її вивчення, встановлення контакту з дитиною,
її батьками, з’ясування умов виховання, якщо не перетворюється на формальний захід.
Педагогу необхідно заздалегідь узгодити з батьками зручний для них час відвідування, а також
визначити мету свого візиту.
День відкритих дверей, будучи досить поширеною формою роботи, дає можливість
познайомити батьків з дошкільним закладом, його традиціями, правилами, особливостями
виховно-освітньої роботи, зацікавити нею і залучити до участі. Проводиться як екскурсія по
дошкільній установі з відвідуванням групи, де виховуються діти прийшли батьків. Можна
показати фрагмент роботи дошкільної установи (колективна праця дітей, збори на прогулянку і
ін.). Після екскурсії та перегляду завідуюча або методист розмовляють з батьками, з’ясовують
їхні враження, відповідають на виниклі питання.
Бесіди проводяться як індивідуальні, так і групові. І в тому і в іншому випадку чітко
визначається мета: що необхідно з’ясувати, в чому хочемо допомогти. Зміст бесіди лаконічне,
значуще для батьків, підноситься таким чином, щоб спонукати співрозмовників до
висловлення. Педагог повинен уміти не тільки говорити, а й слухати батьків, виражати свою
зацікавленість, доброзичливість.
Зазвичай складається система консультацій, які проводяться індивідуально або для
підгрупи батьків. На групові консультації можна запрошувати батьків різних груп, що мають
однакові проблеми або, навпаки, успіхи у вихованні (примхливі діти; діти з яскраво
вираженими здібностями до малювання, музики). Цілями консультації є засвоєння батьками
певних знань, умінь; допомога їм у вирішенні проблемних питань. Форми проведення
консультацій різні (кваліфіковане повідомлення фахівця з наступним обговоренням;
обговорення статті, заздалегідь прочитаної всіма запрошеними на консультацію; практичне
заняття.
У зоні особливої уваги педагогічного колективу дошкільного закладу має бути
керівництво самоосвіти батьків. Тому в бібліотеці дошкільного закладу слід мати літературу з
різних питань сімейного виховання, включаючи і журнальні статті. До комплектування
бібліотечного фонду доцільно залучити самих батьків, які охоче передають в громадське
користування прочитані книги, журнали. Пропаганда літератури з педагогічної тематики
входить в обов'язки педагогів дошкільного закладу. Важливі різні форми цієї роботи:
традиційні папки-пересування, обговорення окремих книг або публікацій в ході консультацій,
засідань дискусійного клубу, інформація на груповому стенді, виставки нової літератури з
короткою анотацією, огляд новинок на батьківських зборах і т.д. Завдання педагогів –
пробудити у батьків інтерес до педагогічної літератури і допомогти вибрати в потоці сучасних
видань надійні в теоретичному відношенні джерела.
1. Базовий компонент дошкільної освіти України. / Авт. кол-в: А. М. Богуш, Г. В. Бєлєнька, та ін. –
К.: Видавництво, 2012. – 26 с.
2. Бєлєнька Г. В. Здоров’я дитини від родини. Як виховати в сім’ї здорову дитину від народження
до повноліття / Г. В. Бєлєнька, О. Я. Богініч, М. А. Машовець – К., 2006. – 200 с.
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3. Дитина: Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років (3-тє видання,
доопрацьоване і доповнене) / наук.кер. проекту: О. В. Огневюк, К. І. Волинець, наук. кер. програмою:
О. В. Проскура та ін.. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 492 с.
4. Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного віку та молодшого шкільного віку :
монографія / А. М. Богуш, Л. О. Варяниця, Н. В. Гавриш та ін.– Луганськ : Альма-матер, 2006. – 368 с.
5. Дубровська Л. О. Соціально-педагогічні засади спільної роботи дитячого садка і сімї у вихованні
дітей / Л. О. Дубровська, В. Л. Дубровський // Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 5. – С. 15-18.
6. Сухарева Л. С. Піклуємось разом з батьками. Робота з батьками дошкільників / Л. С. Сухарева –
Харків : Вид. група «Основа»: «Тріада», 2008. – 128 с.
7. Товкач І. Є. Хочу бути мамою, хочу бути татом. Навч. – метод. посібник / І. Є. Товкач. – К.:
Видавничий Дім «Слово», 2012. – 368 с.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ШКІЛЬНОГО ПСИХОЛОГА
ЯК ПРЕДМЕТ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Антоніна Саул
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Кічук А. В.
Професійна діяльність шкільного психолога є предметом чисельних наукових
досліджень (Г. Балл, О. Санникова, М. Шпак та інш.) У провідних дослідження вітчизняних
науковців були розкриті сутність, форми, види роботи шкільного психолога. Вже обґрунтовані
межі його професійної діяльності, охарактеризовані обов’язки у межах навчального закладу
будь-якого типу. Мета статті – систематизувати основні особливості професійної діяльності
шкільного психолога, окресливши проблемні питання, що потребують наукового дослідження.
Аналіз психологічної літератури дає підстави стверджувати багатоаспектну діяльність
шкільного психолога. В ній виокремлюються декілька компонентів. Деталізуемо їх зміт.
Перший – просвітницька діяльність фахівця. Необхідність і значущість даного виду
діяльності, як вказує О.Гура. Т. Гура, пов’язані із освітнянськими реаліями . Так, учителі часто
спираються на односторонні бачення соціально психологічних особливостей своїх школярів, та
дуже часто вони не в змозі вплинути на конфліктні ситуації, які можуть виникнути в колективі
учнів класу, а також не в змозі допомогти батькам учнів в колекційному процесі складних
взаємин з їхніми дітьми [2, с. 159]. Цікавою є думка Н.М. Мась, про те, що, ще е батьки дуже
часто не можуть приділяти належної уваги до психолого-педагогічних літературних джерел , а
непрості і конфліктні ситуації з дітьми вирішують, спираючись здебільшого на рекомендацій
своїх колег, знайомих або ж батьків однокласників їхніх дітей, з якими частіш за все вони
спілкуються тільки на батьківських зборах [5, с. 107]. У зв’язку із відсутністю психологічної
культури, небажання і невміння співчувати і поступатися, частіш за все, конфлікти можуть
виникати між батьками та педагогами. Саме тому освіта, на думку О.Дорошенко, повинна буде
спрямована на процес формування психолого-педагогічної культури, не лише самих учнів але і
безпосередньо педагогів та батьків. Ці всі описані процеси в просвітницькій та професійній
діяльності шкільного психолога займає значне місце. До форми просвітницької діяльності
можна віднести: проведення лекцій, бесід з усіма учасниками педагогічного процесу, участь в
проведені батьківських зборів і відповіді на виникаючи запитання батьків, підбір спеціальної,
методичної та психологічної літератури, підготовка інформаційних матеріалів і їх видання,
уроки психології, консультування [3, с. 17].
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Другий – психопрофілактична діяльність фахівця. Профілактичну діяльність шкільного
психолога, у працях Л.М. Карамушки, розглянуто з позиції того, що вона є спрямованою на
попередження виникнення тих проблем, які пов’язані з навчанням дітей в навчальному закладі,
також розглянуто з позиції охорони психічного здоров’я учнів, пропаганди здорового способу
життя та попередження алкоголізму і наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед
підлітків [4, с. 56]. До найважливіших напрямків психопрофілактичної роботи можемо
віднести: оцінку психологічних якостей учнів, які можуть в майбутньому призвести до певних
ускладнень в їх інтелектуальному і особистісному розвитку; розробку розвиваючих програм,
проведення розвиваючих занять з дітьми та інші. Важливою формою психопрофілактичної
роботи вважаємо психолого-педагогічний консиліум. Розглядаючи зміст завдань шкільного
психолога в консиліумі помічаємо що всі вони зосереджені на допомозі вчителям в оцінці рівня
інтелектуального розвитку, особистісних якостей і характеру поведінки школярів.
Третій – Психологічне консультування фахівцем. Зміст психологічної консультації
базується на допомозі у вирішенні конкретних проблем, з якими до шкільного психолога
звертаються вчителі та батьки. Найчастішим предметом консультування є питання готовності
дітей до школи, а також питання пов’язані з труднощами в засвоєнні шкільного матеріалу,
відхилення в поведінці учнів. Шкільні психологи консультують батьків та педагогів щодо
проблем, пов’язаних з питаннями гіперактивності дітей різного віку, застосування
різноманітних психологічних методик стосовно корекції поведінки школярів, вирішення питань
з саморозвитку та самовдосконалення, професійного та особистісного самовизначення.
Консультації шкільного психолога можуть проводити індивідуальній або групових формах.
Четвертий – психологічна діагностика фахівця. На думку Г. Бал, є одним з головних
видів діяльності шкільного психолога [1, с. 28]. Без результатів психодіагностичного
обстеження складно на досить високому професійному рівні займатися психологічним
консультуванням і психологічно корекцією психологічної профілактикою.
П’ятий – психологічна корекція школярів. Ця робота, як визначає О.С. Бондаренко,
спрямована на зниження або усунення відхилень в психологічному розвитку учня, на
подолання шкідливих звичок і девіантних форм поведінки, на формування адекватної життєвої
позиції і планів на майбутнє, формування позитивного ставлення до здорового способу життя.
На відміну від психологічного консультування, психологічна корекція в роботі
шкільного психолога відіграє дуже значущу роль бо є більш активною, спрямованою на
формування нових адекватних способів поведінки в процесі спеціально розроблених
тренінгових програм, які включають психологічну і педагогічну складові [4, с. 56].
Психокорекційна робота з дітьми складається з таких етапів, як діагностика, прогноз
подальшого розвитку дитини, створення психолого-педагогічної корекційної програми,
виконання психокорекційної програми та аналіз її ефективності.
Сфера професійної діяльності психологів відноситься до системи громадських відносин
«людина-людина». У зв’язку з цим ми відзначаємо, що в ході процесу роботи потрібно
цілеспрямовано розвивати ті особистісно-професійні якості психологів, які безпосередньо
впливають на їхнє ставлення до самих себе, на їх спілкування і взаємодію з іншими людьми.
Специфіка змісту праці психолога актуалізує дві його особистісні риси: моральнопсихологічну і «психотехнічну». Психолог повинен вміти осягати причини і слідства
самовиявів школярів, прогнозувати поведінку, адекватно впливати на школярів. Тут дуже
важливо явище емпатії. «Раціональний канал» емпатії характеризує спрямованість уваги,
сприйняття і мислення на іншу людину – його стан, проблеми поведінки. «Емоційний канал»
емпатії – це саме здатність входити в емоційний резонанс з оточуючими – співпереживати, бути
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спільником. «Інтуїтивний канал» емпатії – це здатність «бачити» поведінку школяра, діяти в
умовах дефіциту інформації про нього, спираючись на досвід, «що зберігається» в
підсвідомості. На рівні інтуїції замикаються і узагальнюються різні відомості про партнера по
взаємодії, в нашому випадку про школяра.
Особистісно-професійний розвиток розуміється нами як безперервний процес
особистісних, діяльнісних і соціокультурних змін, що відбуваються в часі і під впливом
професійного навчання, виховання і самовдосконалення. Особистісно-професійний розвиток
шкільного психолога включає формування не тільки теоретичних, методологічних і методичних
знань, а й оволодіння спеціальними технологіями; всебічна зміна рівня особистіснопрофесійного розвитку психолога.
Формування стійкої мотивації особистісно-професійного розвитку психолога
здійснюється через підвищення привабливості, престижу і розкриття гуманістичної суті
професії психолога; створення і реалізацію особистісно- і суспільно-значущих перспектив у
навчальній і професійній діяльності психолога, поліпшення стимулювання процесу
самовдосконалення.
Конкретний зміст праці, права та обов’язки шкільного психолога в школі визначає статут
відповідного навчального закладу та наявність етичного кодексу [2, c. 165].
До основних зобов’язань шкільного психолога нами було віднесено наступні:
• дотримання вимог Статуту школи, чинного законодавства України та міжнародних
угод;
• забезпечення умови для засвоєння учням навчальних програм на рівні обов'язкових
вимог державних стандартів, сприяння розвитку здібностей у останніх;
• виховання повагу до людей, національно-культурних, духовних та історичних
цінностей, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, дбайливе
ставлення до навколишнього середовища;
• виховання молодь в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами,
етнічними, національними, релігійними групами;
• дотримання педагогічної і наукової етики, моралі, поважати гідність учнів та
співробітників школи, захищати їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства,
запобігати вживання наркотиків, інші шкідливі звички.
Таким чином, шкільним психологом практично здійснюється соціально-психологічний
супровід кожного школяра, а це, в свою чергу, передбачає тісну взаємодію не тільки з ним, але і
з його батьками, з соціальним педагогом та іншими фахівцями педагогами. Здійснення
продуктивної взаємодії включає в себе декілька компонентів: консультування батьків за
запитом і за необхідності з питань вікових особливостей дітей, проблем поведінки і порушень
соціальної адаптації, конфліктних ситуацій і т. ін .; видача письмових рекомендацій батькам;
проведення для дітей та батьків лекцій по психологічній освіті; проведення тренінгів по
нормалізації дитячо-батьківських відносин; оформлення рекомендацій для педагогів по роботі з
кожним конкретним школярем з урахуванням його особливостей особистості, розвитку,
поведінки, а також його життєвої ситуації; при необхідності надання психологічної допомоги
педагогам навчального закладу, у випадках емоційного перевантаження, конфліктних і спірних
ситуаціях; оформлення добірки найактуальніших матеріалів і рекомендацій по психологічній
освіті для педагогів навчального закладу; постійна співпраця зі шкільними педагогами, що
спрямоване на поліпшення соціальної ситуації оточення дитини.
1. Балл Г. О. Види наукової діяльності і предмет практичної психології / Г. О. Балл. – К. : Нікацентр, 2014. – С. 28-32.
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5. Мась Н. М. Актуальні проблеми формування професійно важливих якостей майбутніх
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ДНЗ
Сільвія Сирбу
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к. пед н. Житомирська Т.М.
Адміністративний орган управління ДНЗ (дошкільний навчальний заклад) – керівник
дитячого садка (або керівник комплексу школа-сад), заступник керівника дитячого виховного
закладу та рада вихователів. Заступник керівника дошкільного виховного закладу
призначається в кожному ДНЗ, де нараховується понад 100 дітей, які обслуговують 8
вихователів, працюють вдень та вдень чи ввечері [5].
Обовʼязки директора ДНЗ. Відповідно до рішень Міністерства освіти і науки керівник
дошкільного навчального є вершиною дошкільної спільноти та несе адміністративну та
педагогічну відповідальність. Керівник дошкільного виховного закладу співпрацює з
міністерськими радниками, керівниками, вихователями, дітьми та батьками для спільного
досягнення освітніх цілей.
Зокрема керівник дошкільного виховного закладу [5]:
• спрямовує спільноту ДНЗ на встановлення високих цілей та забезпечення умов для їх
досягнення, створення демократичної ситуації дошкільного виховного закладу, відкритої для
суспільства, батьків, дітей, взагалі;
• контролює вихователя та координує свою роботу; співпрацює з ними в рівній мірі та в
дусі солідарності; підтримує та посилює єдність Ради вихователів, заохочує ініціативи
вихователів, надихає та мотивує їх позитивно;
• представляє ДНЗ у всіх відносинах з третіми сторонами (районним, обласним
відділами освіти, ;
• відповідає за планову роботу дошкільного виховного закладу та координацію в
життєдіяльності регіону;
• впроваджує закони, укази президента, нормативні рішення, циркуляри та офіційні
мандати керівників органів управління та відповідає за їх дотримання; він / вона впроваджує
рішення Ради вихователів;
• сприяє функціонуванню додаткової допомоги в навчанні, вихованні, знайомить дітей,
батьків та вихователів з освітніми новинками;
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• створює комітети для проведення атестацій, збір супровідних документів, видання
результатів та будь-яких інших паперів, передбачених для роботи дошкільного виховного
закладу;
• складання звітів про оцінку виховного та адміністративного персоналу;
• інформує вихователів, батьків та учнів про освітню політику, цілі та роботу
дошкільного виховного закладу;
• крім вищезазначених обов’язків, директор дошкільного виховного закладу додатково
оновлює та зберігає зміни у роботі працівників дошкільного виховного закладу;
• він несе відповідальність за збір та надсилання даних про виплату заробітної плати
працівникам дошкільного виховного закладу в дирекцію освіти району, регіону;
• якщо в ДНЗ призначено більше ніж одного заступника керівника дошкільного
виховного закладу, керівник дошкільного виховного закладу розподіляє їм обов’язки та
завдання та вирішує, який з них буде законним заступником керівника дошкільного виховного
закладу;
• вживає всіх заходів, які сприяють оптимальному функціонуванню дошкільного
виховного закладу.
Заступник керівника дошкільного виховного закладу замінює керівника дошкільного
виховного закладу на всі функції та допомагає йому в її повсякденній роботі. Він бере на себе
обов’язки керівника дошкільного виховного закладу, щоб керівник дошкільного виховного
закладу міг займатися навчальною роботою дошкільного виховного закладу без відволікання
[1].
Обов’язки. Рада вихователів – колективний орган, який складається з вихователів, які
працюють у ДНЗ, незалежно від їх статусу зайнятості. Його очолює голова (директор)
дошкільного виховного закладу або законний заступник. Рада вихователів несе
відповідальність за встановлення керівних принципів оптимальної роботи дошкільного
виховного закладу. Рішення, видані радою вихователів, завжди дотримуються законодавства
про освіту. Крім того, рада вихователів несе відповідальність за реалізацію навчально-виховної
програми та щоденного розкладу та планів виховних занять, контролю над дітьми, утримання
територій та організації дошкільного виховного закладу .
На місцевому рівні адміністрація ДНЗ керується відповідними нормативними нормами
органів управліннями відповідно, які контролюють, проводять та координують роботу ДНЗ [3].
На регіональному рівні адміністрація освіти здійснює відповідні регіональні дирекції
ДНЗ. Регіональні дирекції очолюють регіональні директори з питань освіти, які контролюють та
координують роботу директорів дошкільного виховного закладу [2].
На центральному рівні адміністрація освіти здійснює консультативні та наукові служби
та ради, що діють у Міністерстві освіти і науки України. Для управління освітою на
центральному, регіональному або місцевому рівні докладну інформацію можна знайти на сайті
https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita, за темами: «Організація та управління», зокрема в
розділах «Адміністрація та управління на центральному та / або регіональному рівні» та
«Адміністрація та управління в Місцевий та / або юридичний рівень», «Запис до дитячого
садочка», де подано «збираємося до дитячого садочка»:
1. Батькам необхідно обрати заклад дошкільної освіти (далі – заклад);
2. Відвідати заклад і дізнатися у директора про наявність вільних місць і умови
зарахування дітей.
3. Прийом дітей до закладу дошкільної освіти загального розвитку здійснюється
керівником протягом календарного року на підставі:
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•заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
•медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може
відвідувати заклад дошкільної освіти;
•довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
•свідоцтва про народження.
Для прийому дітей до спеціального закладу дошкільної освіти (групи), а також для
прийому дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивні групи додатково подається [4]:
•висновок психолого-медико-педагогічної консультації або інклюзивно-ресурсного
центру;
•направлення місцевого органу управління освітою;
•індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю.
Для прийому дітей до санаторного закладу дошкільної освіти (групи) додатково
подається:
•довідка територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру;
•направлення місцевого органу управління освітою.
Вимоги до призначення ради директорів кожного міського дитячого та дитячого центру:
є її керівним органом і складається з 5-15 членів, які поряд з їх заступниками призначаються
місцевою радою. Рада директорів дитячих центрів складається з муніципальних рад, громадян
або резидентів, які мають відповідний професійний та соціальний досвід або спеціальну
експертизу щодо цілей цих центрів. Крім того, до складу ради директорів входить: а)
представник батьків дітей, які призначаються разом з його заступником, Асоціацією
батьків/опікунів; б) представник службових осіб, який призначається разом з його заступником
у спеціальне зібрання, в якому беруть участь всі працівники.
Раннє дитяче та шкільне виховання. Вимоги до призначення на посаду керівника
дошкільного виховного закладу. Що стосується заявок на посади керівників шкіл у спеціальних
школах (інклюзивних) [5]:
• для посад керівників шкіл в спеціальних освітніх початкових школах (інклюзивних)
кандидати повинні бути: a) постійно працюючими викладачами всіх секторів, які працюють у
цих закладах, якщо вони відповідають вимогам щодо призначення та розміщення в або були
призначені для інклюзій або мають досвід викладання в інклюзивній школі/закладі.
• для посад керівників шкіл у спеціальних навчальних закладах (інклюзивних)
(інтегровані спеціальні професійні підручники або спеціальні професійні електронні підручні),
кандидати повинні бути: a) викладачами, які постійно працюють у інклюзивних закладах, якщо
вони відповідають вимогам щодо призначення та розміщення працюючих у інклюзивних
закладах спеціального навчання.
• крім того, і тільки для посад керівників шкіл інклюзивних, кандидати можуть також
бути викладачами початкової освіти, вихователями англійської мови, вихователями музики та
фізичної культури, якщо вони відповідають вимогам, викладеним у посадових вимогах.
Загальні критерії відбору на посаду директора ДНЗ [3]:
• Науково-педагогічне виховання та навчання, про що свідчать відомості та супровідні
документи, надані в матеріалі кандидата.
• Статус управлінця, керівний та адміністративний досвід, про що свідчить інформація,
надана у файлі кандидата.
• Внесок кандидата у навчальну роботу, про що свідчать позиції, на яких працював
кандидат, а також особистість та загальна поведінка кандидата. Цей критерій оцінюється а) у
випадку кандидатів на посаду керівників ДНЗ під час співбесіди перед відповідними
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регіональними радними службами та б) у випадку кандидатів на посади керівників заступників
дошкільного виховного закладу та викладачів, відповідальних за сектори інклюзії, протягом
спеціальна процедура для висновку відповідної ради вихователів.
Звільнення від обов’язків. За рішенням Міністра освіти і науки України, Департаменту з
освіти району, за мотивованою згодою компетентної радної служби регіону з виконавчих посад
можуть бути звільнені від виконання своїх обов’язків:
• за серйозними особистими або сімейними міркуваннями або з причин для здоровʼя, за
запитом, або на серйозних підставах через неадекватне виконання їх службових обовʼязків.
Трансфери – розміщення керівників освіти після виходу з посади:
• Керівники ДНЗ, заступники керівників ДНЗ, керівники заступників шкіл з інклюзії,
можуть бути переведені в якості вихователів протягом їх строку на прохання, відповідно до
положень, що регулюють посади вихователів. У цьому випадку вони вступають на службу у
свій новий пост після закінчення терміну їх дії.
• Ці керівники освіти повертаються після закінчення строку їх перебування, якщо вони
не переобрані, до навчальних посад дошкільного виховного закладу, на яких вони були зайняті
до керування дошкільним навчальним закладом. Якщо вищезазначені позиції більше не
доступні, вони розміщуються у вакансіях у школах, яким віддають перевагу.
1. Закон України «Про освіту». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
2. Моляко В. А. Проблеми психології творчості і розробка підходу до вивчення обдарованості. /
В. А. Моляко // Питання психології. – № 5. – 1994.
3. Нормативно-практичні орієнтири керівника ДНЗ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.pedrada.com.ua/rubric/57-zovnshny-kontrol-dnz
4. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка / Поніманська Т. І. – К.: Академвидав, 2006. – 456 c.
5. Практика управління навчальним закладом. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://ezavdnz.mcfr.ua/book-page.aspx?aid=499014

АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД В СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
З ПРОБЛЕМНОЮ УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ
Лариса Скляр
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Замашкіна О. Д.
Останнім часом великий інтерес у науковій сфері викликає арт-терапія, – метод,
пов'язанний з відкриттям своїх особливостей, а саме творчого потенціалу, його вивільнення та
знаходження себе у виявленні власних особистих проблем.
Метою арт-терапії є гармонійний розвиток особистості через уміння до самовираження
та самопізнання. Вона допомагає особистості вільно висловлювати свої емоції та переживання,
при цьому створюючи позитивний емоційний настрій. Вона не має противопоказань та може
бути використана не тільки у психотерапії, а й у педагогіці, соціальній роботі, допомагає
дізнатися більше про себе та оточуючих.
Особливість арт-терапії полягає у підвищенні самооцінки та розвитку дитини, впливає
на корекцію агресивності, тривожності, гіперактивності та інших психологічних проблем, які
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зустрічаються під час всебічного розвитку дитини. Допомагає на підсвідомому рівні вивести
проблему в поле свідомості, матеріалізуючи проблему за допомогою паперу, піску та ін.
Зазначимо, що термін «арт-терапія» згадується ще в 40-х роках XX ст. Започаткував його
британський лікар і художник Адріан Хілл, що працював арт-педагогом у спеціалізованих
госпіталях з людьми, хворими на турберкульоз. Андріан Хілл саме тоді побачив одну
закономірність: хворі, які займаються впродовж лікування творчістю, одужають швидше, так як
відволікаються від основних проблем, які стосуються їх хвороби [2, с. 23-25].
Педагог та психотерапевт Маргарет Наумбург вважає, що займаючись художнім
самовираженням людина вільно долає сумніви у вираженні своїх страхів і розмовляє з ними на
символічній мові образів.
На думку Е. Крамер арт-терапія дає можливість виражати та переживати свої внутрішні
конфлікти за допомогою художньої творчості.
Підґрунтям умов для арт-терапії вважається дитяче мистецтво, яке стало цінуватися
завдяки спроможності висловлювати свої спонтанні емоції не обмежуючись конкретними
рамками.
Зазначимо, що арт-терапія знаходить своє коріння у різних науках, зокрема: мистецтво
та педагогіка, - науки, які є основою і фундаментом арт-терапії, соціологія, культурологія,
досягнення у сфері медицини та інші науки. Методи арт-терапії вважаються універсальними.
Різними аспектами арт-терапії займалися зарубіжні та вітчизняні науковці: психологи
Карабанова А., Бурковский Г., мистецтвознавці М. Ричардсон та Дж. Дебуффе, соціологи
М. Эссекс, К. Фростиг та інші.
Арт-терапія вирішує ряд задач, серед яких основними є:
- фокусування уваги особистості на її почуттях та відчуттях;
- створення умов для вивільнення думок, які раніше були приглушені у думках
особистості;
- допомога у знаходженні вивільнення своїх позитивних та негативних почуттів;
- пізнання себе через навколишній світ та втілювання в художній творчості своїх
почуттів, емоцій, страхів, переживань та конфліктів.
Загальновідомим є те, що до методів арт-терапії відносять: малювання, музичне
мистецтво (слухання музики та спів), моторна робота руками (ліпка, робота по дереву, з
папером), також літературну творчість та ін.
Як зазначає М. Зайченко, особливістю в арт-терапевтичних заняттях є індивідуальність
роботи з кожною особистістю. Робота може проходити у два різні способи [1, с. 45-47].
Перший спосіб надає можливість самостійно виготовити з певного матеріалу завдання на
задану тему для отримання більшої інформації про особистість, а при другому клієнт сам може
обрати тему виробу, сюжет та підручні матеріали. Після цього проводиться аналіз його виробу,
манера виконання та обговорення сюжету.
Завдяки певним завданням людина може висловити свої емоції, переживаючи образи,
знаходячи свою неповторність та індивідуальність. Арт-терапія – це м’який метод роботи, при
якому дитина може не говорити про певну проблему, але має можливість говорити, ліпити,
малювати виражаючи себе через рухи. Часто діти не здатні висловити словами свій емоційний
стан, приховують проблеми, їм важко про них говорити. Арт-терапія дозволяє підходити до
проблеми з іншої сторони і, непомітно для дитини, показує існуючі проблеми.
Методи арт-терапії дозволяють зняти психічну напругу, стрес, подолати тривожний
стан, агресію та його страхи, імпульсивне самовираження, налагодити гармонію внутрішнього
стану дитини. Показаннями для арт-терапії є: складність з емоційним розвитком та емоційна
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нестабільність, стресова ситуація, депресивний стан та пониження настрою, відчуття
самотності, переживання через несприйняття себе іншими та рівнивість.
Дуже часто арт-терапію проводять і для профілактики. Вона дає гарний результат під час
застосування групової та індивідуальної терапевтичної роботи. Якщо дитина пережила стрес,
шоковий стан, розпад сім’ї та пережита хвороба – це все є основними показаннями для
профілактики арт-трапією.
Арт-терапія включає в себе такі основні методи як:
1. Ізотерапія – це арт-терапія малюванням. В основі методики лежить художня творчість.
За допомогою кольору дитина може висловити свій емоційний стан. Також аналізуються такі
параметри, як: характер ліній та їх форм, тони кольорів, які переважають на малюнку,
розташування фарб. Малювання – це індивідуальна мова, що відображає внутрішній стан
дитини.
2. Музикотерапія – метод, який впливає на особистість через три основних чинники:
вібрація, фізіологія та психіка. Вона здатна змінювати функції організму, наприклад, дихальну
чи рухову, також змінюється психічний стан дитини за допомогою співу та рухів.
3. Ігротерапія – вважається найбільш ефективним методом, який дає можливість у ході
гри «прожити» певні ситуації, які його турбують і впливає на підсвідомість дитини та розвиток
її особистості.
4. Казкотерапія – дає можливість пов'язати поведінку в реальному житті з казковими
подіями. Казка допомагає дитині відкрите себе явищам і почуттям у доступній для неї формі.
Ця форма роботи стає незамінною у роботі з деякими маленькими пацієнтами. Велика увага
приділяється фантазії дитини. Саме це є основою казко терапії [3, с. 12-18].
Потребою для проведення арт-терапії є: зниження емоційного тонусу, лабільність,
імпульсивність емоцій, упертість, агресія, страхи, часта зміна настрою, затримка розвитку,
кризові ситуації, труднощі у спілкуванні с однолітками.
Вплив арт-терапії полягає в тому, що:
- створює настій в емоційному стані дитини;
- звертає увагу на реальні проблеми та фантазії дитини, які важко обговорити вербально;
- опрацьовує думки та емоції дитини завдаки роботі з малюнками, скульптурами,
картинами щоб розрядити внутрішній стан та налаштувати на позитивний емоційний настрій
дитину;
- сприяє творчому вираженню себе через практичні навички образотворчої діяльността
художні здібності;
- адаптує особистість у її повсякденному житті, знижує негативні стани, емоційну
неврівноваженість та прояв негативної поведінки;
- ефективно коректує різні відхилення і порушення особистісного розвитку.
Таким чином, арт-терапія – це один із методів боротьби дитини з її негативними
звичками, подоланням негативного настрою, боротьба з власними страхами та покращення
емоційного стану через засоби художньої творчості.
1. Зайченко М. В. Інструментарій соціального педагога / М. Зайченко. – К. : Шкільний світ, 2011.
– 128 с.
2. Головатий М.Ф. Соціологія молоді: курс лекцій / М. Ф. Головатий. – К., МАУП, 2006. – 304 с.
3. Шуст Н.Б. Інноваційна діяльність молоді: сутність, структура, функції / Н. Б. Шуст. – Вінниця,
2012. – 141с.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ СЛУЖБИ ПІДПРИЄМСТВА
В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Марія Станчева
студентка І курсу факультету управління,
адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – викл. Метіль Т.К.
В сучасному світі діяльність підприємств тісно пов’язана з реалізацією маркетингових
операцій та збуту товару. Враховуючи економічну нестабільність в країні, яка пов’язана з таким
умовами, як: інфляція, безробіття, стагнація економіки – виникає потреба в плануванні
маркетингової діяльності підприємства. В цій статті будуть розглянуті теоретичні концепції
щодо організації маркетингу в умовах економічної кризи, падіння попиту на товар та
купівельна спроможність населення.
Актуальність планування маркетингової діяльності підприємства визначається в умінні
виробника користуватися наданою інформацією в умовах ринкової конкуренції, розробляти
заходи щодо вдосконалення своєї діяльності з урахуванням досягнень конкурентів. Багато
підприємців і досі недооцінюють значущість маркетингової діяльності компанії. Хоча, слід
відзначити, що маркетингова служба організації в своїй діяльності орієнтуються на виконанні
основних маркетингових функцій, але в сучасних умовах на них спираються й інші підрозділи
підприємства: збутовий, виробничий та юридичний. Якраз для здобуття ефективності праці
використовується чітке, своєчасне виконання основних маркетингових функцій, які тісно
пов’язані між собою. Всі функції важливі, при невиконанні однієї з них можуть виникнути
проблеми в організації діяльності підприємства. Важливою проблемою проведення
маркетингової служби в умовах економічної кризи є те, що більшість підприємств не мають
оптимальної системи організації маркетингової діяльності або взагалі не мають в своєму складі
служби маркетингу.
Служба маркетингу в умовах нестабільної економіки досліджує такі питання:
1) сутність в плануванні маркетингу на підприємстві;
2) значення маркетингових функцій;
3) визначення ефективних інструментів маркетингу;
4) розробка підходів до організації маркетингу та його планування в сучасній економіці.
Маркетинг виступає початковим етапом в економічній системі підприємства, оскільки
являю собою орієнтир на максимальну реалізацію можливостей на користь споживача. Також
до маркетингу відноситься важлива роль в процесі стратегічного планування, бо спроби
досягти успіху проекту без допомоги маркетингу означає постійну загрозу зазнати досить
великих витрат через діяльність конкурентів.
Діяльність маркетингових служб здійснюється відповідно до планових завдань, які були
розроблені на основі наукового планування та аналізу ситуації на ринку. Маркетингове
планування ґрунтується на стратегії підприємства, що спирається на результати маркетингового
дослідження і необхідність досягнення поставлених цілей. Під плануванням слід розуміти
процес, направлений на створення одного або декількох майбутніх бажаних станів, що містить
два компоненти: оптимістичний та песимістичний. Оптимізм побудований на упевненості в
необхідності зробити щось визначне, щоб ймовірні появи бажаного стану зросли. А песимізм
заснований на переконанні, що бажаний стан не з’явиться, якщо немає виконання певних дій.
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Зазвичай говорять про розробку стратегічних довгострокових планів і тактичних
(поточних), як правило, річних і більш детальних планів маркетингу. Стратегічний план
маркетингу направлений на рішення, без детального опрацювання, стратегічних задач
маркетингової діяльності. Довгостроковий план деталізує задачі стратегічного плану і є
основою розробки поточних планів маркетингу. Горизонти стратегічного і довгострокового
планів можуть як збігатися, так і не збігатися. Стратегічний план маркетингу, що розробляється
на кілька років, описує головні фактори й сили, які протягом декількох років будуть впливати
на організацію, а також містить довгострокові цілі й головні маркетингові стратегії з
зазначенням ресурсів, що необхідні для їхньої реалізації. Довгостроковий план переглядається
й уточнюється (щорічно і частіше), на його основі розробляється річний план, що являється
більш деталізованим [1, с. 165-166].
Маркетингове планування необхідне підприємству для того, щоб відповідно до обраної
стратегії своєчасно та в заданих пропорціях оновлювати асортимент товарів та послуг,
балансувати цінові зміни, оптимальним чином розосередити в часі рекламні зусилля,
цілеспрямовано розвивати збутову активність. Зрештою маркетингові плани дають чіткі
відповіді на питання про те, що необхідно зробити, хто за це несе відповідальність і є
виконавцем, які повинні бути дотримані терміни, які будуть отримані результати та в яку суму
обійдеться підприємству запланована активність. Плани маркетингу можуть бути як
жорсткими, так і гнучкими. Ступінь їх гнучкості наростає в міру невизначеності, ускладнення
прогнозу ринкової ситуації, включаючи поведінку клієнтів і конкурентів. На зрілих, стабільних
ринках з легко передбачуваними параметрами попиту і традиціями поведінки учасників
зазвичай застосовуються детальні формалізовані плани, розробка яких доручається спеціально
виділеним особам або навіть апарату планування. В ситуаціях з високим рівнем невизначеності,
нестійкості ризику кращі гнучкі плани-сценарії, які розробляються за участі більш широкого
кола фахівців-експертів і передбачають оперативне корегування планів з міри виявлення
непередбачуваних заздалегідь загроз або перспектив [2, с. 211].
На підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства впливають основні
маркетингові функції. Вони являють собою сукупність видів діяльності, що пов’язані з
вивченням ринку, розвитком асортименту, формуванням каналів збуту товарів на ринку,
проведенням реклами та стимулюванням продаж, а також з управлінням й контролем. Функції
можна поділити на такі групи:
1. Аналітичні, що являють собою вивчення ринку, споживачів, товарної структури та
конкурентів.
2. Виробничі, що полягають в організації виробництва і матеріально-технічного
постачання, впровадження нових технологій, забезпечення високої якості та
конкурентоспроможності вироблених продуктів.
3. Розподільно-збутові – організація каналів збуту, системи транспортування і
зберігання, проведення товарної та цінової політики, реклама.
4. Управлінські – планування на тактичному та стратегічному рівнях, інформаційне
забезпечення маркетингу, контроль [3].
Реалізація маркетингових функцій, як відмітив Ф. С. Крейчман, створює умови для
успішної господарської діяльності підприємств, оскільки:
1) завдяки гнучкому реагуванню динаміки попиту і маніпулюванню наявними
ресурсами, забезпечується оптимальна пропорційність між попитом та пропозицією певного
вигляду та асортименту;
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2) сприяє формуванню системи ринкових і договірних відносин зі всіма елементами та
структурами виробництва та споживання на внутрішньому та на зовнішньому ринках;
3) виконання дії на виробничому процесі з метою стимулювання, оновлення і
вдосконалення асортименту, покращення якості продукції, яка випускається;
4) сприяє активному пошуку нових ринків збуту та розширення вже існуючих,
досягненню оптимального рівня соціально-економічної ефективності ринкових відносин.
Інструменти в маркетинговому плануванні повинні бути спрямовані на розробку
сильних та стійких конкурентоспроможних переваг підприємства, а також розробку
маркетингової стратегії в умовах кризи. До більш типових маркетингових інструментів
відносять:
1) стратегічні плани, що направлені на вихід підприємства з кризового стану;
2) рекламні компанії (в умовах кризи набувають популярності низько бюджетні рекламні
носії, що мають широке охоплення цільової аудиторії);
3)ефективні програми для стимулювання збуту продукції;
4)діагностика внутрішніх та зовнішніх чинників загроз на підприємстві;
5) пошук нових можливостей на ринку;
6) програми щодо зменшення маркетингових витрат.
Серед існуючих маркетингових інструментів під час кризи підприємство обирає ті, що
підходять товару, який виробляється. При плануванні маркетингової діяльності розробляються
критерії, що передбачають оцінку ефективності використання обраної стратегії та
маркетингових інструментів, після висновків закінчення певного періоду. Вибір критеріїв
оцінки ефективності буде залежати від сфери діяльності фірми, від специфіки товару та
послуги, а також від вибору маркетингових інструментів комунікації. Можливі критерії можуть
бут наступні: відсоткова зміна частки ринку, прибуток, кількість укладених договорів з
клієнтами, обсяг продаж, кількість звернень за консультаціями.
Для збереження бізнесу в умовах кризи необхідно оптимізувати, а не скорочувати
витрати. В деяких випадках може призвести навіть до зростання окремих статей
маркетингового бюджету. Бюджет маркетингу зазвичай має таку структуру:
1) реклама;
2) PR;
3) розвиток продажу та підтримання контактів з клієнтами (CRM);
4) маркетингові дослідження;
5) резервний фонд (якщо передбачений).
Під час кризи купівельна спроможність споживача знижується, і скорочення витрат на
рекламу має сенс. Якщо фірма продає продукцію в низькому ціновому сегменті, основна ідея
якого «хороша якість без переплати», то ви можете наростити частку ринку. В іншому випадку
можна зменшити витрати на рекламу, тим паче, що конкуренти будуть змушені вчинити так
само, тому конкурентний фонд на інформаційному просторі буде нижче. Якщо у підприємства
існує стабільність в умовах кризи, то буде логічніше припинити дії рекламної компанії по
кредитуванню. У той же час, скоріше за все, знадобиться саме PR-компанія, яка спрямована на
підтримку іміджу стабільного та надійного партнера. При цьому рекламний бюджет
знижується, а бюджет PR – збільшується.
Придбання нового клієнта буде дорожче, ніж його збереження. Адже якщо економити на
збереженні відносин з партнером, то скоріш за все, що потім доведеться витратити значно
більше часу та коштів, щоб відновити співпрацю на колишньому рівні. Витрати на
маркетингові дослідження слід мінімізувати, бо поведінка споживача змінюється дуже швидко.
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В маркетинговому бюджеті повинен бути передбачений резервний фонд, що
витрачається в непередбачених умовах [4].
Для того, щоб вирівняти та стабілізувати положення фірми на ринку, необхідно
навчитися отримувати прибуток вже зараз. Це буде можливо при розумному використанні
внутрішніх ресурсів підприємства. Служба маркетингу в умовах кризи повинна відігравати
одну з головних ролей. Бо купівельна спроможність населення в цей період буде різко
зменшуватися, грошова маса становиться менше. Тому успішною буде та компанія, яка буде в
змозі обслужити скорочений ринок, ще й без втрат для себе. В цих умовах від того, як фірма
буде просувати продукцію на ринок, як буде відстоювати свою конкурентну перевагу,
фактично і буде залежати її прибуток. Виграє не та фірма, що зменшила маркетинговий
бюджет, а та, що «зробила ставку» на маркетинг. Задача маркетингу тепер повинна полягати в
отриманні тих споживачів, які можуть платити. І тут для кожного підприємства це
індивідуальний набір інструментів та ідей. Але ключова думка зрозуміла – в тому вигляді, в
якому маркетинг був до цього часу, він буде неефективним. Задачі маркетингу повинні бути
змінені, а функції маркетингу на підприємстві повинні бути збереженні [5, с. 56-57].
Слід відзначити, що метою маркетингового планування є визначення позиції
підприємства, напрямків його діяльності та засобів досягнення цілей. На підвищення рівня
конкурентоспроможності підприємства впливають основні маркетингові функції. Інструменти в
маркетинговому плануванні повинні бути спрямовані на розробку сильних та стійких
конкурентоспроможних переваг підприємства, а також розробка маркетингової стратегії в
умовах кризи. Для збереження бізнесу в умовах кризи необхідно оптимізувати, а не
скорочувати витрати. Для того, щоб вирівняти та стабілізувати положення фірми на ринку,
необхідно навчитися отримувати прибуток вже зараз.
1. Білявцев М. І. Маркетинг. Навчальний посібник / М. І. Білявцев, Л. М.Іваненко. – К.: Центр
навчальної літератури, 2005. – С. 165-166.
2. Панкрухин А. П. Маркетинг: учеб. для студентов / А. П. Панкрухин. – М.: Омега-Л, 2006. –
211 с.
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кризи. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cons.parus.ua/_d.asp?r=054X9520d3777ac
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ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ
Катерина Супончева
магістрантка факультету іноземних мов,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Радкіна В.Ф.
Сучасна школа усвідомлює важливість не тільки підвищення рівня знань учнів, а й
розвитку їх творчих здібностей і можливостей, фантазії, образного мислення, що само по собі
робить позитивний вплив на пізнавальні процеси.
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Починаючи з 2008 р., всі декларації національної політики з питань освіти систематично
підкреслюють важливість не тільки мовної компетенції в учнів, а й лінгвокультурологічної, бо
саме культурне просвітництво сприятиме розвитку художніх та творчих здібностей молоді [6].
Ця пропозиція була досить переконливою, бо такі художні форми як драма, музика й мистецтво
необхідні для морального піднесення особистості [7].
На даний час формування лінгвокультурологічної компетенції стає одною з головних при
навчанні іноземної мови. Як зазначає М.А. Кравченко,мовна компетенція підсилює знання в
учнів за умови, якщо разом з мовними одиницями школяр опановує лінгвокультурологічний
зміст вже усталений в них [3, с. 200-208].
По-перше, визначимо зміст дефініції «лінгвокультурологічна компетенція». Цей термін є
предметом дослідження І. П. Іванової, Л. П. Чахоян, Т. М. Бєляєвої, С. Р. Дортмана,
Н.О. Астапової, В.М. Шаклеїна, Е. Хінкела, Р. Ратмайера, Р. В. Вескотта, Г. М. Віллемса та ін.
Ми розглядаємо лінгвокультурологічну компетенцію як вміння особистості інтегруватися в
систему світової культури, володіти запасом культурно-маркованої лексики і відображенням
фактів культури вербальними і невербальними засобами, а також вивчати скарбницю світових
досягнень культури, з урахуванням поглибленого пізнання і поваги до рідної культури.
Важливість лінгвокультурологічної компетенції ми знаходимо в «Концепції мовної
освіти в Україні" в якій наголошується про залучення учнів до іншої культури, ментальності та
ціннісних орієнтації іншої етносоціокультурної спільноти [2, c. 5]. За Р.Д. Сафаряном, на
формування
лінгвокультурологічної
компетенції
засвоєння
національно-культурних
комплексів ( усна народна творчість) має велике значення, тому що опанування мовних
структур з національно-культурною складовою сприяє досягненню високого рівня володіння
культурологічної компетенції учнів» [5, с. 128-140].
Згідно за Є.Ю. Прохоровим, лінгвокультурологічний підхід до вивчення іноземних мов є
найпродуктивнішим. Він виділяє 3 головних критерії до цього підходу:
- ознайомлювальний, який реалізується шляхом цілеспрямованості формування
лінгвокультурологічної компетенції в учнів;
- мовний, що містить частотність вживання лінгвокультурологічних одиниць в певній
сфері;
- культурологічний, що поєднує знання культури певного народу,його спадщини та
культурологічну інформацію [8].
Отже, лінгвокультурологічний підхід спрямований на формування та вдосконалення в
учнів навичок реалізації міжкультурного спілкування шляхом вивчення мовного явища
культури. Таким явищем, згідно лінгвокультурологічної концепції В.В. Воробьова, є
лінгвокультурема – цілісна міжрівнева одиниця, що акумулює в собі єдність лінгвістичного та
екстралінгвістичного (понятійного або предметного) змісту та містить в собі не тільки елементи
мовного значення, а ще й культури, що в свою чергу становить певний знак [1, c. 45].
Зауважимо, що одним з шляхів продуктивної реалізації лінгвокультурологічного підходу в
навчальній діяльності є позакласна робота, а саме – шкільний театр, який є традиційною
формою роботи з учнями різного віку. Слід підкреслити, що метод театралізованої діяльності
описується в багатьох працях вітчизняних та зарубіжних дослідниках, а саме: Є.М. Гербача,
П.П. Єршова, В.М. Букатова, Н.Н. Плотникової, В.А. Ільєва, С. Холдена, С. Лагранжа,
Ф. Баудрольта, Р. Бренана, Дж. Ройка, Г. Пірса, Л. Мікколлі, А. Уласа, Ф. Фоніо, Є. Гаравенти,
Ч. Гілла, Л. Карсони, Н. Папена, Ж. Дельтеля, А. де Тенгі та ін. Отже, працюючи над
художньою постановою на іноземній мові, учні в більш доступній формі засвоюватимуть
лінгвокультуреми – основні одиниці лінгвокультурології, що поєднують обидва феномени:
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мову й культуру, з одного боку, спрямовані на світ речей, а з іншого – моральні та національнокультурні проблеми нації [4]. Саме лінгвокультуреми є носіями не тільки семантичного
значення слова, але й його культурологічного. Таким чином, працюючи над літературним
твором на іноземній мові як театральною постановою, учні в більш доступній формі засвоюють
не тільки мовний матеріал, а й культурологічний.
Щоб переконатися в нашій гіпотезі, нами був проведений педагогічний експеримент в 5
«Б» класі загальноосвітній школі №11 м. Ізмаїл. Зауважимо, що учні цього класу вивчають
французьку мову як другу іноземну, тобто 5 клас – це початковий рівень володіння цією мовою.
В постановці казки було задіяно 12 учнів.
Експеримент був організований за декільками етапами:
І. – Ознайомчий етап, під час якого ми ознайомили дітей з текстом казки на рідній мові.
Діти самостійно визначили лінгвокультуреми, які навіть в рідній мові викликали у них
труднощі в розумінні, тому ми пояснили учням зміст цих лінгвокультурем на рідній мові.
ІІ. На другому етапі ми працювали вже над оригінальним текстом, пропонуючи учням не
тільки знайти означені лінгвокультуреми та перевести їх, але й дати їх пояснення на
французькій мові. Взагалі ними були визначені наступні лінгвокультуреми: La Belle, la Bête, le
parfum, un cosmétique, la palatine, une robe, Monseigneur, le bon marchand, le service plat sur table.
Зауважимо, що учні намагались пояснити зміст означених лінгвокультурем завдяки
асоціативному методу сприйняття, тобто перцепції слухових рецепторів близьких за значенням
на рідній мові. Найпростішими для розуміння стали лінгвокультуреми La Belle та La Bête, тому
що учні 5-го класу вже дивилися цей мультфільм на рідній мові і знали головних персонажів.
Учні знали головну героїню в якості іменника La Belle- красуня,однак ми надали ще значення
цього слова в якості прикметника (гарна,приваблива,чарівна,мила). Також, була надана форма
чоловічого роду beau - гарний, прекрасний,чудовий, відмінний, хороший,значний, здоровий,
сильний. Аналогічне пояснення було надано слову la Bête. Учні були обізнані конотативним
значенням слова Чудовисько. Ми ознайомили школярів ще з іншими значеннями la Bête – звір,
тварина,хижак. Сподобалися дітям стали вирази з означеним іменником: bête de trait – тяглова
худоба; bête féroce – кровожерлевий звір, bête comme chou – нерозумний, розсіяний, невдалий.
Більш незрозумілими лінгвокультуремами були такі: une robe (сукня), у школярів
виникала асоціація з робою(морською формою); une palatine (палантін) асоціювали з
російським словом «полотенце», покривалом; le bon marchand – образ того, хто марширує,
марш військовий, але у французькій мові як і в сюжеті казки marchand – personne qui fait du
commerce, qui est habile dans l'art du commerce – чесний купець, власник торговельного
підприємства, особа, що займається приватною торгівлею); le service (послуга) пов’язували з
словом на рідній мові «сервиз»- набором столового або чайного посуду.
Таким чином, діти не тільки засвоїли семантику лінгвокультуреми, а й збагатили свій
лексичний і граматичний багаж в доступній для них формі.
ІІІ. На останньому етапі, тобто, коли текст казки був вивчений та зрозумілий учнями,
коли діти вжилися в роль й відчули сюжет та емоційний стан героїв, ми провели усне
опитування, в ході якого було з’ясовано, що всі діти знали зміст означених лінгвокультурем на
рідній мові та їх переклад. 50% респондентів( що складають 6 дітей) могли ввести означені
лінгвокультуреми в контекст, спираючись на лексику казки та її сюжет, 4 учнів (33% ) змогли
навіть використати означені лінгвокультуреми на уроці французької мови під час складання
діалогу, привели свої власні приклади. Зауважимо, що це були «сильні» учні. Решта (17%) –
учні,які знали переклад і слова французькою, але не могли їх використовувати в активному
спілкуванні, тобто для них вивчені лінгвокультуреми залишилися пасивної лексикою.
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Мал.1 Опитування 5-Б класу
Таким чином, в ході нашого дослідження, нам вдалосявиробити в учнів наступні навички
лінгвокультурологічної компетенції:
1)навички розпізнавати в тексті лексичніодиниці з національно-культурним компонентом,
а також здійснювати вибір даних лексичних одиниць з метою їх активного використання при
театралізації;
2)вміння адекватно використовувати в мові лексичні одиниці з національно-культурним
компонентом в умовах міжкультурного спілкування;
3)вміння використовувати фонові знання;
4)здатність оперувати лексичними та граматичними знаннями, що сприяє побудові
осмислених висловлювань;
5)сприймання, розуміння і залучення до спадщини культури французького народу;
6)адаптація до іншомовного середовища на сцені, проявляючи повагу до традицій,
ритуалів культури іншого народу.
Таким чином, метод театралізованої постановки сприяє формуванню в учнях наступних
компетенцій:
- лінгвокультурологічної компетенції: учні збагатили свої знання з французької
літератури, а саме казки Ш.Перро; мали можливість інтерпретувати лексичні одиниці з етнічнокультурною семантикою; засвоїли лінгвокультуреми, що проявилося в тому, що вони не тільки
знають переклад, їх значення, а ще й збагатили свій словниковий запас, сформували практичні
вміння і навички, необхідні для комунікації на міжкультурному рівні; сприяли вихованню
мовної особистості, здатної до повноцінної міжкультурної взаємодії; мали змогу оперувати
фоновими знаннями для необхідних для успішного спілкування з представниками тієї чи іншої
лінгвокультурної спільноти; вільно володілилінгвокультуремами під час театрального виступу.
- комунікативної компетенції, що проявилася в розвитку коммунікативних здібностях
учнів, регульованій мовній діяльності з залученням дидактичних ігор, спонтанного
спілкування.Ця компетенція дозволяє учням більш ефективно вирішувати поставлені
комунікативні завдання засобами французької мови, утримувати в пам'яті зміст тексту,
використовувати засоби виразності усної мови, вміння планувати свою мовну поведінку;
- мовної компетенції, показчиком цього стало: поліпшення фонетичних знань (вимова,
інтонування речень, імітація мелодики французької мови); збагачення лексичного запасу;
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правильне вживання граматичних конструкції, розвиток навичок оперування мовних одиниць в
комунікатівніх цілях
Таким чином, проведений експеримент чітко показав ефективність використання
можливостей шкільного театра на іноземній мові для формування необхідних компетенцій
учнів, в першу чергу – линго-культурологічної.
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РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ
У ФОРМУВАННІ ГАРМОНІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ
Єлизавета Таку
студентка IV курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Звєкова
Найпрекрасніше в природі – відсутність людини.
Блісс Карман

Однією з основних цілей виховання є формування гармонійної особистості. Гармонійна
особистість – це людина, яка знаходиться в єдності зі світом, людьми і сама з собою. Найбільш
вагомим є питання зв’язків людини і природи, яке в нинішній перехідний момент людської
історії набуло, на жаль, трагічного звучання. Розуміння того, що ж нам може дати природа,
залежить від того, як ми відносимося до природи як до ресурсу, до сфери проживання, або як до
цінності. А зорієнтувати нас в правильних діях з природою допоможе екологічне виховання.
Витоки сьогочасних поглядів на єство, специфічність екологічного вихованнями можемо
знайти в поглядах мислителів минулого. Наприклад, у книзі «Повчаннядітям», В. Мономах у
1117 p. відзначає: «Куди б ви не тримали дороги по своїм землям, не давайте отрокам
причиняти шкоду ні своїм, ні чужим, ні селам, ні посівам, щоб стали проклинати вас...». Також,
відомий чеський педагог, Ян Амос Коменський довів, що людина, будучи частиною природи,
підпорядковується її найголовнішим законам, які діють як у світі рослин-тварин, так і у
відносинах з людиною, вказує, що «... чіткий порядок школи треба запозичити у природи»;
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«природа розвивається за певними правилами, а людина – це частина природи, отже, в своєму
розвитку Людина підкоряється тим же загальним законам природи».
Необхідність екологічного виховання усвідомлювали також представники Нового часу.
Однією з найяскравіших осіб був Ж.-Ж. Руссо, який вважав, щоб правильно виховати дитину,
потрібно діяти в єдності з природою. Природна людина – довершеність Руссо – гармонічна і
цілеспрямована, у ній високо розвинуті якості патріота своєї країни, людини-громадянина [1,
с. 54-55].
Подібні думки знаходимо і в наші часи. В. Сухомлинський впевнений, що природа є
основою дитячого мислення, інтересів та творчості. Вагоме місце відводив педагог в своїй
шкільній системі вихованню дітей в єдності з природою (школа під голубим небом). Педагог
був думки, що «...дуже важливо не допустити, щоб шкільні двері закрили від свідомості дитини
оточуючий світ». Двічі на тиждень «...ми йшли в природу – вчилисядумати» – підкреслює у
своїй роботі «Серце віддаю дітям». Довголітня практика навчальної та виховної роботи
запевняє, що природа це не лише предмет пізнання, не лише сфера активної діяльності наших
вихованців, а й частинка їх буття, взаємовідносин, всього ладу їх життя. Природа – важливий
фактор виховання, який накладає свій відбиток на весь характер педагогічного процесу.
Природа як світ, в якому дитина народжується, пізнає навколишню дійсність і саму себе,
полегшує виховну роботу і водночас ускладнює її, боробить її багатшою, багатограннішою.
Тривале та безперервнеспілкування з природою стає важливою складовою виховного
процесу. Природа має значний вплив на всебічний розвиток особистості [2, с. 29].
Проблемами екологічного виховання займаються і сьогодні. На нашу думку,
В. Б. Калінін був правий, коли відзначав останньою справою сповіщати учнів про проблеми,
котрі не підкріплені відомостями про можливі шляхи рішення цих питань. «Якщо діти не
бачать позитивних зразків розв’язку питання, – наголошує він, – якщо освіта не даватиме їм
можливості знайти власний досвід вирішення екологічних проблем на рівні своєї сім’ї, своєї
школи, своєї місцевості – це приведе до апатії, невірі у власні сили, зниженню соціальної
активності». Отже, в екологічній освіті повинні бути врівноважені «позитивні» та «негативні»
елементи проблеми стану і збереження навколишнього середовища [1, с. 115].
В. С. Преображенськй стверджував, що програма по стимулюванню збереження природи
має бути орієнтована, в першу чергу, на екологічне виховання громадянина, що впровадження
екологічного змісту підручників виявилася не легкою справою, бо вимагає глибокого
професійного вивчення, яке не можна замінити біглим читанням декількох вітчизняних і
зарубіжних напів популярних книжок [1, с. 86].
Н. А. Риков, в свою чергу, підкреслив важливість емоційного компоненту екологічного
виховання, що дуже важливо не лише не залякувати молоде покоління труднощами, але і
вселяти в них оптимізм і упевненість у тому, що людство все подолає. «На жаль, –
констатуваввін, – у виховній роботі на уроках біології, природознавства, географії, фізикиі хімії
зараз займає першу сходинку використовування негуманних прикладів впливу на природу...».
«У екологічній освіті необхідно подолати відчуття безвихідності екологічної ситуації, яке
виникло в суспільстві…» [1, с. 124].
Особливість екологічного виховання полягає у формуванні такого світоглядного
становлення до цілісної суперсистеми «суспільство-природа», яке базується на діяльній участі
особистості в її розвитку.
Метою екологічної освіти і виховання є розробка та впровадження системи наукових
знань, поглядів і переконань, які лежать в основі відповідального та дієвого ставлення до
навколишнього природного середовища
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Суть екологічної освіти полягає в тому, аби кожна людина могла усвідомити пріоритетні
загальнолюдські цінності, щоб кожна людина знала про основні джерела порушення природної
рівноваги, аби кожна людина віддавала собі звіт за скоєне як перед самим собою, так і перед
сім’єю, суспільством, державою в цілому. Все це виходить з того рівня загальнодержавної
культури, яку закладено було освітою і вихованням, а сааме від рівня екологічної культури.
Екологічна культура полягає в процесі формування екологічної обізнаності та
усвідомлені особистістю, що відображається в нерозривній єдності між сукупністю знань,
уявлень про природу, емоційно-почуттєвого і ціннісного ставлення до неї (внутрішня культура)
і відповідних умінь, навичок, потреб взаємодії (зовнішня культура), заснований на гармонійних
взаємозв’язках у системі «природа-людина». Широковживаною стає точка зору, яка полягає в
тому, що людство не може більше еволюціонувати у своєму розвитку, значно не підвищивши
рівень екологічної культури. Підвищення ступеню екологічної культури треба розпочинати з
молоді, бо сааме від їхніх дій залежить майбутнє світу.
Екологічна освіта намагається відповісти на запитання: які наслідки зростаючої
інтенсифікації в обміні матерією і енергією між природою і суспільством; які найважливіші
зміни в системі взаємовідносин у біосфері; які наслідки має введення до біосфери великої
кількості нових речовин і елементів; які суспільні детермінанти ставлення суспільства до
природи і чи повинен захист природи відбуватися через гальмування технічного прогресу; в
чому суть відповідальності людини за стан навколишнього середовища?
Екологічне виховання – це організований і цілеспрямований процесс формування
системи наукових знань про природу і суспільство, поглядів і переконань, що забезпечують
становлення відповідального ставлення молоді до природи, реальним показником якого є
практичні дії учнів та студентів по відношенню до природного середовища, що відповідають
нормам людської моральності. Екологічна освіта є сукупністю екологічних знань, екологічного
мислення, екологічного світогляду, екологічної етики, екологічної культури. Одним із видів
екологічного виховання дітей є створення положення юних екологів, яке, зазвичай, очолюють
викладачі кафедр екології вищих навчальних закладів.
Попри те, що теорія екологічної освіти в загальних рисах єдина для всіх країн, проте
ступінь її планування й дієвого запровадження значною мірою взаємопов’язаний з історичними
передумовами, ментальністю та соціально-економічним станом конкретної держави.
Досвідчені американські спеціалісти в галузі екоосвіти зазначають необхідність
міжпредметних напрямів та поєднання еколологічних знань так, як міжпредметний підхід, на
їхню думку, передвіщає обопільне налаштування змісту і методів виявлення законів, принципів
і способів вигідної взаємодії суспільства з природою на всіх рівнях екологічного світогляду. В
діяльності американських шкіл міжпредметність екологічної освіти забезпечують програмами
навчання, які передбачають уведення інформації з питань охорони навколишнього середовища
в усі навчальні предмети шкільного курсу і встановлення зв’язку між природничими і
гуманітарними дисциплінами, інтеграцію програм з екоосвіти, що охоплює всі періоди
навчання – від дитсадка до випускного класу [3, c. 35].
За останнє двадцятиліття питання екоосвіти та виховання зі сфери обговорення про
правомірність екологічної освіти змістилося в площину її практичної реалізації. Ця обставина
має великий вплив на педагогіку і сучасну систему освіти. Окрім вищевідміченого, робиться
спроба педагогічного обґрунтування вирішальних для сучасної екології категорій – свідомості,
моралі, етики, культури та інших понять, правомірність існування яких ще недавно рішуче
заперечувалася, як таких, що нібито стоять над мораллю суспільства, а людину ставлять у
позицію сліпого поклоніння перед природою, тоді як справжнім завданням екологічної освіти,
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на думку ідеологів від освіти, слід було вважати «наукове обґрунтування перебудови біосфери в
інтересах людини».
Екологічна освіта спрямована на розвиток комунікативних можливостей людини
шляхом сучасного інформаційно – зв’язкового мінімуму кожної людини. Екологічна освіта у
ВНЗ і підпорядковується головному об’єкту – дати молоді світоглядні цінності. Тому предмет
екології має бути віднесеним до базових дисциплін гуманітарного циклу.
Аналізуючи державні навчальні програми з екології, виявили спрямованість на
формування екологічної свідомості у студентів, на раціональне використання природних
ресурсів, кількість і якість яких щорічно зменшується.
Становлення відповідального ставлення людини до природи в усіх видах діяльності
треба розпочинати ще в ранньому віці і тривати протягом усього життя. Екологічний світогляд,
екологічна культура повинні стати складовою частиною загальної культури людини.
Ратифікацією екологічної свідомості та культури особистості є лише її діяльність, оскільки
екологічна ситуація, яка склалася на сьогодні, є наслідком діяльності особистості. Щоб дана
діяльність була направлена на формування гармонійних відносин між суспільством і природою,
необхідно мати глибокі знання в галузі екології та раціонального природокористування.
Дослідження тенденцій розвитку зарубіжного досвіду повинні допомогти у пошуках
нових, ефективних шляхів удосконалення екологічної освіти, у формуванні сучасних
технологій навчання, організації екологічної культури, проектуванні майбутнього.
Нами було проведено анкетування з метою діагностики рівня екологічного виховання
студентів ІДГУ, в ході якого вияснилося, що екологічне виховання проводиться лише на тих
предметах, які мають тісний зв’язок з вивченням природи.
Результати анкетування показали, що 42% студентів університету оцінили свій рівень
екологічного виховання, як низький. Це пояснюється тим, що питанням екології мало
приділяють увагу як вдома, так і в навчальних закладах. У 50% в сім’ї приділяють належну
увагу питанням екологічного виховання. Майже всі студенти університету вважають, що
екологічне виховання повинно супроводжувати нас все життя, адже від того, як ми ставимося
до природи зараз, буде залежити, де ми будемо проживати і чим харчуватися.
Ми вважаємо, що підготовка громадян із достатнім ступенем екологічних знань,
екологічної свідомості і культури на основі нових критеріїв оцінки взаємовідносин людського
суспільства й природи (не насильство, а гармонійне співіснування з нею), повинна стати одним
із головних важелів у вирішенні надзвичайно гострих екологічних і соціально-економічних
питань сучасної України.
Природне середовище (біосфера) є самоконтролюючою системою, яка знаходиться у
стані динамічної узгодженості і викриває стійкість у помітно широкому, але кінцевому
діапазоні зовнішніх впливів. Воно накладає певні обмеження на темпи і масштаби соціально –
економічного розвитку людства, які зумовлюються розмірами планети Земля, запасами її
ресурсів, можливостями саморегуляції і підтримання рівноваги.
Положення природного середовища на нинішньому етапі розвитку людства є наслідком
взаємодії його біологічних і фізичних аспектів з аспектами соціально-економічного і
культурного розвитку суспільства. Екологічні питання мають планетарний, регіональний,
національний і місцевий характер. Розгляд усіх питань повинен здійснюватися у відповідності з
їх проявом, на основі врахування певних вимог екологічного, економічного і політичного
характеру, виходячи із ресурсних можливостей природного середовища.
Виснаження природних ресурсів планети, забруднення біосфери і порушення природної
рівноваги внаслідок масштабної діяльності населення планети призводить до
346

Пріоритетні напрями європейського наукового простору.
Збірник студентських наукових праць. – Вип. 8

загальнопланетарної екологічної кризи. Украй треба переосмислити свою діяльність,
переобразити виробничу основу діяльності людства, зважаючи на ресурсні можливості планети,
необхідності технологічного вдосконалення виробництва, яке б максимально вписувалося у
біологічні цикли природи. Важливою умовою для забезпечення подальшого існування людства
є формування нової цивілізації на основі зміни світогляду та поведінки людини, її моралі,
глибокого розуміння свого місця у природному середовищі.
Виховання почуття природи, є найважливішим педагогіки, вирішувати яку слід вже з
початкової школи, адже придбані в дитинстві пріоритети в майбутньому виявлять себе в якості
норм поведінки та діяльності. А значить, з’являється більше впевненості в тому, що людство
зможе досягти гармонії з природою.
1. Білявський Г. О. Основи екології / Г. О. Білявський. – К.: Либідь, 2005. – 408 с.
2. Сухомлинський В. А. Сердце отдаю детям / В. А. Сухомлинский – К., 1985. – 557 с.
3. Дреер А. М. Преподавание в средней школе США: проблемы начальних учителей. /
А. М. Дреер – М., 1993. – 288 с.
4. Швед М. С. Тенденції розвитку зарубіжної екологічної освіти / М. С. Швед – Львів, 2003. –
174 с.

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Ірина Тарасенко
студентка ІІІ курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Замашкіна О.Д.
Підлітки – це ще не зовсім сформовані індивіди, які ще тільки починають входити в
доросле життя. Підлітковий період це така стадія, коли вони хочуть швидко подорослішати та
бути незалежними від батьків.
Процес соціалізації розкривається в роботах Г. М. Андрєєвої, Л. С. Виготського,
І. С. Кона, І. І. Луніна та ін. Свою увагу педагогіці та соціалізації особистості присвятили такі
педагоги: О. О. Бодальов, В. А. Караковський, А. В. Мудрик, Л. І. Новікова.
Як говорив Піаже, «соціалізація – це процес адаптації до навколишнього середовища,
що складається в тому, що особа, досягнувши певного рівня розвитку, здатна входити в
контакт з оточуючими людьми, завдяки поділу і аналізу своєї точки зору і точок зору інших
людей» [5, с. 210].
В наш час дуже тяжко створити себе своє «Я». Тому що, потрібно прикласти багато
зусиль та часу, аби стати гідною «ланкою» в суспільстві, відстояти свою позицію, мати свої
принципи і бачення в будь-якій ситуації, долати перешкоди і не падати духом. Дуже важливо
підтримати дитину саме в цей момент.
Відомий вчений-педагог С. Т. Шацький у своїй роботі про дослідження проблеми
соціалізації підростаючого покоління виділив дитяче середовище всього оточуваного
середовища. Оточення дитини і підлітка також цікаве і різноманітне, як складна вся
навколишня його обстановка. Якщо розглядати середовище як чинник соціалізації людини, то
можна її розділити на такі складові як: родина, вулиця, матеріальний і соціальний добробут,
все її оточення, країна, політичний устрій, дитяче середовище. Вона безпосередньо впливає на
зростаючу особистість і на дорослу.
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Щоб соціалізуватися в суспільстві людина має вести правильний спосіб життя, не бути
правопорушником чи займатися злодіяннями, це означає, що вона повинна рости в гарних,
комфортних умовах, в повній сім’ї, піклуванні, любові де не має частих суперечок, бійок, не
цензурних висловлювань, де не зловживають спиртними напоями чи наркотиками. Родина
повинна слідкувати за своєю дитиною, тому що саме вона є першоосновою формування її як
особистості, але не перегинати палку, бо надмірне піклування навпаки псує стосунки. Але не
тільки родина впливає на характер чи поведінку підлітка, багато чого вона бере ще й з вулиці.
Друзі та однолітки можуть підштовхнути на щось погане, наприклад, пити, курити чи вживати
наркотики, і тому підліток входить в доросле життя бандитом. Дуже важливо бути для дитини
не тільки батьками, а ще й друзями. Ми не замислюємось над тим, що через брак уваги діти
самі шукають такі компанії, потрібно уберегти їх від такої долі.
Школа відіграє велику роль у становленні дитини-підлітка як індивіда. Вона також як і
сім’я формує його поведінку, світогляд, допомагає побудувати власну позицію, зрозуміти що
добре, а що погано.
Проблема ще й у тому, що держава майже не піклується про дітей, а разом з тим про
їхнє майбутнє. Не забезпечує всім потрібним для їхнього розвитку та успішної соціалізації.
Вона обов’язково повинна зробити все для того, щоб дитина могла вільно займатися тим, до
чого в неї є здібності, щоб в майбутньому змогла реалізувати себе як особистість. Важливе
завдання держави це – виховати гарних та чесних патріотів.
У наш час ускладнився процес соціалізації особистості і тому змінилися критерії її
соціальної зрілості. Вони визначаються не тільки її вступом у самостійне, доросле життя, але і
завершенням вчитися, отриманням професії, реальних і громадянських прав, матеріальною
незалежністю від рідних, пошук роботи. Дія даних факторів не однакова і одночасна в різних
соціальних групах, тому засвоєння молодою людиною системи соціальних ролей дорослих
виявляється неоднозначною. Віна може бути відповідальною в одній сфері і не серьеозно
відноситися до іншої.
А. В. Мудрик виділяє 4 групи чинників соціалізації: мегафактори – космос, планета, світ
в цілому; макрофактори – нація, етнос, людство, держава; мезофактори – регіон проживання,
тип селища, засоби масової інформації, субкультури, культури в цілому; мікрофактори –
родина, сусіди, однолітки, релігійні та політичні організації, об’єднання, соціум взагалі [4,
с. 160].
Мегафактор це такий масштабний чинник який охоплює нас, і має неабиякий вплив,
тому, що все взаємопов’язане і наскільки будуть комфортними умови на планеті наскільки
можна буде легко жити та пристосовуватися до певних умов. Макрофактор невід’ємна частина
життя, в якому повинен бути мир та злагода, бо інакше людство не зможе спокійно
функціонувати соціалізовуватись, а згодом і взагалі зникне. Мезофактори це фактори від яких
людина просто залежна. На сьогоднішній день існує безліч джерел отримання інформації, як
доброї так і поганої. Субкультура це певна соціальна групка, яка має свої певні традиції,
обряди, заходи. Остання і найменша ланка це мікрочинник, куди входять такі чинники як: сім’я,
релігійні організації, релігійні чи партійні організації. Звідси слідує такий висновок, все що нас
оточує взаємопов’язане, без одного не існувало б іншого, тому потрібно зберігати і цінити те,
що маєш.
Підліткова соціалізація ділиться на такі етапи: перша – соціальна адаптація та
інтерналізація:
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1) соціальна адаптація – означає адаптацію індивіда до соціально-економічних умов, до
рольових функцій, соціальним нормам, які формуються на різних рівнях життя суспільства,
соціальних груп і громадських організацій, що діють як безпосереднє середовище її життя;
2) інтерналізації – процес включення соціальних норм і цінностей у внутрішній світ
людини. Характер адаптації та інтерналізації обумовлений структурою кожної конкретної
людини, сформованого попереднім досвідом. Ці форми тісно переплітаються один з одним, не
можна існувати без іншого, розмежування допускається тільки для більш глибокого розуміння
процесу і результату, форм прояву соціалізації особистості.
Соціалізації складається з чотирьох компонентів:
1) спонтанна соціалізація людини – відбувається у взаємодії життя суспільства, змісту,
характеру і результатів, які визначаються соціально-економічними, соціокультурними реаліями
і під впливом їх об’єктивних обставин;
2) спрямованої соціалізації – держава приймає певні економічні, законодавчі,
організаційні заходи для вирішення своїх завдань, які об’єктивно впливають на зміну
можливостей і характеру розвитку на життя будь-якого віку;
3) соціально контрольована соціалізація – створення в суспільстві і державі правових,
організаційних, матеріальних і духовних умов для розвитку людини; свідомий рух умов
розвитку відповідно до індивідуальних ресурсів, або таке, що суперечить об’єктивним умовам
життя.
Хоча соціалізація має деякі особливості в порівнянні з освітою, вона ні в якому разі не
протистоїть їй. Соціалізація особистості спрямована на розвиток всебічного розуміння життя в
суспільстві, яке безпосередньо впливає на виховання та встановлення соціальних норм і
процесів, пов’язаних з реалізацією особистості, формування його «Я» в умовах сучасних
життєвих реалій. Значну роль в процесі соціалізації людини відіграє освіта – частина процесу
соціалізації, являє собою цілеспрямоване управління розвитком особистості на основі норми
соціальної комунікації в різних типах відносин. Цілеспрямована освіта передбачає повне
управління процесом соціалізації, спрямованим на створення системи освіти, на включення
особистості в усі сфери повноцінного життя [3, с. 98].
Виховання – найважливіша функція будь-якого суспільства, процес цілеспрямованого
впливу на поведінку і діяльність людини всіх освітніх установ суспільства, вплив
навколишнього середовища як необхідної умови для формування та розвитку особистості і
діяльність індивіда як суб’єкта цього процесу [1, c. 44].
Виховання складає одне з головних завдань сучасного суспільства, формує та розвиває в
зростаючої людини навички та знання для швидкого засвоєння реалій життя. Постійною
аудиторією системи виховання являються діти, які постійно входять у різнобічні форми
суспільної індустрії, але якщо відсутні спеціально-організаційні моделі виховання, то виховний
вплив на дитину надається наявними, традиційно-сформованими формами, результат дії яких
може іноді суперечити з цілями виховання та на розвиток дитини негативно не впливатиме.
Для повноцінного розвитку та виховання, потрібна велика кількість ресурсів потреба,
яких постійно змінюється та збільшується. Зростання кола потреб направлене на необхідний
розвиток особистості – мотиваційної сфери, визначення характеру її формування конкретних
чинників і якостей поведінки. До таких характерних якостей особистості, які виховують в ній
найкращі риси можна відности: відповідальність за свої вчинки і дії, почуття внутрішньої
свободи, власної гідності і повага до інших; здатність співпереживати; готовність до сумлінної
праці і прагненя до чогось кращого, цілеспрямованість; уважність до оточуючих; ініціативність
і дисциплінованість; бажання розуміти інших людей, вимогливість як до себе так і до інших;
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здатність міркувати, зважувати і бути вільним в висловлюванні своєї думки; готовність діяти,
сміливість, переборення страху йти на певний ризик, а також обережність, уникнення поганого
ризику, який зможе принести лише шкоду. Виховання, що розглядається в контексті
соціалізації, має певні можливості впливати на позитивний характер соціалізації конкретної
людини, а саме:
- виховання в певній мірі визначає те, що як об’єкт соціалізації людина більш-менш
успішно освоює соціально-психологічні норми і якості, які не мають антисоціальну або
протиправну поведінку в суспільстві
- виховання допомагає створити умови для реалізації себе, свого «Я» та удосконалювати
професійні або творчі навики;
- виховання може створити такі умови розвитку людини, які допоможуть їй досягти
балансу між адаптацією в суспільстві і відокремленням себе в ньому, тобто в тій чи іншій мірі
мінімізувати ступінь становлення його жертвою процесу соціалізації;
- виховання дає змогу адаптуватися до різних несприятливих та неприємних ситуацій,
які можуть нанести шкоду морально чи психологічно та допомагає запобігти і уникнути
поганих наслідків [2, с. 118].
Взагалі соціалізація триває протягом життя. Це пояснюється тим, що кожного разу при
якійсь новій ситуації чи події ми пристосовуємось до тих чи інших умов по різному.
Соціалізація – це процес засвоєння людиною усіх суспільних норм, знань та навичок.
Соціалізація особистості направлена на розвиток всебічного уявлення про життя в суспільстві,
яке безпосередньо впливає на виховання та закладення соціальних норм та процесів, що
стосуються реалізації індивіда, формування його «Я» в умовах сучасних життєвих реалій.
Значну роль в процесі соціалізації особистості відіграє виховання – частина процесу
соціалізації і являє собою цілеспрямоване управління процесом розвитку особистості на основі
норми суспільного спілкування в різних видах відносин.
Отже, для повноцінної соціалізації людина має вести правильний спосіб життя, не бути
правопорушником чи займатися злодіяннями, це означає, що вона повинна рости в гарних,
комфортних умовах, в повній сім’ї, піклуванні, любові де не має частих суперечок, бійок, не
цензурних висловлювань, де не зловживають спиртними напоями чи наркотиками. Родина
повинна слідкувати за своєю дитиною, тому що саме вона є першоосновою формування її як
особистості, але не перегинати палку, бо надмірне піклування навпаки псує стосунки. Не
тільки родина впливає на характер чи поведінку підлітка, багато чого вона бере ще й з вулиці.
Друзі та однолітки можуть підштовхнути на щось погане, наприклад, пити, курити чи вживати
наркотики, і тому підліток входить в доросле життя з девіантною поведінкою.
Також, для соціалізації особистості, належні умови повинні створювати як оточуюче
суспільство так і держава, щоб уникати розвитку антисоціальної поведінки людей та розвивати
в них лише достойні якості з метою вдосконалення норм, які супроводжуються в усіх сферах
життя особистості
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ВІДОБРАЖЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ РЕАЛІЙ
В АЛЕГОРИЧНІЙ ПОВІСТІ ДЖОРДЖА ОРВЕЛЛА «СКОТНИЙ ДВІР»
Іван Татаринов
магістрант факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – проф. Шевчук Т.С.
Одним з найбільш унікальних творів англійської літератури є алегорична повість
«Скотний двір» (Animal Farm) Джорджа Орвелла.
Дуже багато в повісті «Скотний двір» для нас знайоме зі сторінок історії. Навряд чи,
наприклад, хтось сумнівається, які історичні прототипи стоять за фігурами Обвалу та
Наполеона, котрий димить трубкою, навряд чи потребує коментарів весь сюжет їх відносин або
історія двох збройних замахів на суверенітет ферми, керованої тваринами. Фабульна канва,
безумовно, запозичена Орвеллом з радянської історії 1917 –1945 рр. Звідти ж запозичені
основні типажі, наскільки можна про них говорити, враховуючи, що перед нами притча або
казка, з неминучою узагальненістю дійових осіб [3, c. 15].
Однак зміст цього твору все-таки не вичерпується тільки парафразою перших десятиліть
радянської історії. Адже і саме поняття «тоталітарної диктатури» для Оруела не було
синонімом тільки сталінізму, хоча він вважав, що сталінський режим втілює її по-своєму
зразково. Проте Орвелл бачив тут явище, здатне прорости і в обставинах, далеко не
специфічних для Росії, як проросло воно, прийнявши іншу, більш зловісну форму, в
гітлерівській Німеччині, в Іспанії, роздавленій франкізмом, або в латиноамериканських
бананових республіках під владою «патріархів». Коли через кілька років Орвелл зобразив в
якості тоталітарного суспільства Англію, британські патріоти обурювалися, однак для
письменника цей художній хід був природним, якщо згадати, з якою наполегливістю говорив
він про загрозу тоталітаризму і про міцність ліберальних інститутів в своїх есе ще до війни і
після неї [3, c. 15].
Про все це не слід забувати, читаючи «Скотний двір». Описувана Орвеллом модель
диктатури, яка виникає на вильоті відданою і проданої революції, об'єктивно важливіша будьяких паралелей, які зустрінуться в цій повісті [3, c. 16].
Сюжет «Скотного двору» гранично простий і драматичний. Домашні тварини з ферми
«Садиба», натхненні палкою промовою старого кабана на прізвисько Старий Майор (Old
Major), повстають проти тирана Людини, проганяють його з двору і стають повноправними
господарями ферми. Вони мріють про вільне життя, побудованої на принципах анімалізму –
принципах рівності та справедливості. Вся худоба, від малого до великого, сповнена
небувалого ентузіазму та в ім’я наближення світлого майбутнього зі сходу до заходу працює на
рідних полях [5, c. 851].
Тим часом, буквально на наступний день після Повстання тварини, самі того не
усвідомлюючи, потрапляють в нову, куди більш витончену і тяжку, ніж за колишнього хазяїна,
кабалу. Їх лідери – свині – без докорів сумління привласнюють собі те, що по праву належить
всім, не гребуючи ні відром молока, ні мішком падалиці [5, c. 851].
351

Пріоритетні напрями європейського наукового простору.
Збірник студентських наукових праць. – Вип. 8

Вигнання людей після того, як фермери забули погодувати тварин, – натяк на російську
революцію 1917 року, яка привела до повалення царя Миколи II, а в кінцевому рахунку до
голоду та зубожінню.
Повалення Наполеоном (Napoleon) Сніжка (Snowball) нагадує усунення Йосипом
Сталіним Льва Троцького від влади в 1927 році, його подальше вигнання та вбивство.
Верескун (Squealer), постійно змінює заповіді, символізує людей при владі, які постійно
змінювали Комуністичну теорію. Крім того, його брехня тваринам про минулі події, які вони не
можуть пам'ятати, натякає на перегляд деяких сторінок історії, з метою прославлення Сталіна
під час його режиму [6].
Після того, як Старий Майор вмирає, його череп поміщають на пні дерева для
демонстрації. Точно так же забальзамоване тіло Леніна було вміщено для огляду в Мавзолеї на
Красній площі. Також потрібно відзначити, що могила Карла Маркса була прикрашена його
надзвичайно величезним бюстом, що каже про навіть більшу схожість Старого Майора з
Карлом Марксом, ніж з Леніним.
Коли Наполеон краде ідею вітряка Сніжка, її можна розглядати як символ радянських
П'ятирічних Планів, задум яких належав Троцькому. Однак, як і в реальній історії, де після
вигнання Троцького з Радянського Союзу Сталін стверджував, що п'ятирічні плани були його
ідеєю, в новелі подібним чином поступає і Наполеон.
Поломка вітряка і подальший пошук саботажників – ймовірно, алюзія на політичні
репресії, що відбувались в 1937 – 1938 років, а можливо натяк на звинувачення проти
британських інженерів, які брали участь у проекті електрифікації СРСР [6].
Ворон Мойсей (Moses), який залишає ферму на деякий час, а потім повертається,
символізує відхід у підпілля Російської православної церкви, а потім її повернення, щоб дати
надію робочим [6].
«Скотний двір», за словами автора, був першою книгою, в якій він спробував з повною
свідомістю того, що робить, «сплавити воєдино політичну і художню цілі». Дійсно, новела
Орвелла – твір політичний, в прямому сенсі цього слова. Його центральна тема – тема
«зрадженої революції». В алегоричній формі автор досить відверто відтворює тут події
політичної історії Радянської Росії від Жовтневої революції 1917 року до Тегеранської
конференції 1943 року. Так, відсіч, яку дають тварини містеру Джонсу і його підручним, котрі
намагаються повернути втрачену ферму, – це, звичайно, Громадянська війна та інтервенція
1918-1920 років. Будівництво вітряка – здійснення індустріалізації та плану ГОЕЛРО.
Переговори про співпрацю з підступним містером Фредеріком – радянсько-німецький пакт
1939 року й т.д. Легко вгадуються і прототипи героїв Орвелла: старий Майор, заповідати
тваринам анімалістское вчення, – не хто інший, як Ленін; вигнанець Сніжок – Троцький;
Наполеон – Сталін [5, c. 852]. Примітно, що удари батога Орвелла, призначені в першу чергу
«свиням», які перебували при владі в Радянській Росії, разом з тим боляче зачіпали й сучасну
йому західну цивілізацію. В кінці кінців свині виявляються не набагато краще сусідів-фермерів
– містера Фредеріка (Гітлера) і містера Пілкінгтона з його друзями (уряду Англії та США). З
цієї точки зору, невдача Повстання в притчі Орвелла може бути витлумачена не у вузько
ідеологічних термінах, а в термінах універсальних – як реалізація знаменитого тези лорда
Ектона: «Будь-яка влада розбещує, абсолютна влада розбещує абсолютно» [5, c. 852].
«Скотний двір» – це не тільки алегорична історія сталінізму, а й грандіозне
узагальнення.
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У «Скотному дворі» свині постійно маніпулюють свідомістю простодушних тварин.
Поступовий відступ від революції, ідеалів; невеликі зміни в заповідях, написаних на стіні,
йдуть паралельно зі створенням міфу про революцію, переписується історія [7, c. 100].
У своїх творах Орвелл філософськи розмірковує про підміну понять, ідей. Спочатку
керівники держав борються за владу руками простих людей, перетворюють себе в виразників
народного руху, а потім, захопивши владу, перетлумачують ідеали, перетворюють рух в
інструмент колективного тиску на людину [7, с. 101].
Хоча першорядну роль в осмисленні Орвеллом суті тоталітаризму зіграли трагедії та
потрясіння нашої історії, його повість «Скотний двір» не може, зрозуміло, розглядатися як її
парафраз. Значення книги нескінченно ширше. В цьому геніальному творі дано пам’ятний
портрет тоталітарного зла – так би мовити, на повний зріст – і винесено суворий вирок не
тільки сталінізму, але й всій сукупності тоталітарних режимів, в тому числі тих, що виникли на
політичній карті світу вже після смерті письменника.
Таким чином, творчість Джорджа Орвелла гранично змістовна органічна. Йому вдалося
не тільки поєднати політику та художню літературу, а й стати письменником, котрий
скрупульозно досліджував природу сучасної йому влади. «Скотний двір» – один з кращих
творів письменника за силою, гостротою та влучністю сміху.
1. Оруэлл Дж. Почему я пишу / Дж. Оруэлл // Эссе. Статьи. Рецензии. – Пермь: Издательство
«КАПИК», 1992. – C. 9-12.
2. Оруэлл Дж. Скотный двор; 1984; Эссе / Дж. Оруэлл. – М.: Терра: Терра – Кн. Клуб, 2000. –
461 с.
3. Оруэлл Д. 1984 / Д. Оруэлл. – М.: Совместное предприятие СССР – Франция «ДЭМ», 1989. –
313 с.
4. Скотный
двор
(повесть).
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4
%D0%B2%D0%BE%D1%80_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%29
5. Чамеев А. Уроки Джорджа Оруэлла / А. Чамеев // Оруэлл Дж. Избранное. – СПб.: Азбукаклассика, 2004. – С. 839-859.
6. Animal Farm: Allusions to history, geography and current science. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступа: http://lukehimself.net/?p=107
7. Orwell G. Animal farm: a fairy story and essays’ collection. Скотный двор и сборник эссе: Книга
для чтения на английском языке / G. Orwell. – СПб.: КОРОНА принт, КАРО, 2004. – 256 с.
8. Steinhоff W. George Orwell and the Origins of «1984» / W. Steinhоff. – Mien., 1976 . – Р. 154

РОЛЬ РЕКЛАМИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ ТА В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ
Артемій Тернов
студент І курсу факультету управління, адміністрування
та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – викл. Метіль Т.К.
Рекламна діяльність у сучасному світі відіграє провідну роль. Без засобів заохочення
товарів мало хто знайде навіть найпопулярніші бренди в наш час. Реклама – це перспективний
сегмент у всіх куточках земної кулі. За допомогою популяризації можна просувати товар
угору за рейтингом продажів. Ми зустрічаємось з рекламою практично скрізь, в інтернеті, на
телебаченні, в газетах, журналах, рекламних щитах тощо. У XXI ст. реклама стала частиною
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нашого життя. Безумовно, реклама є двигуном торгівлі, особливо на сучасному етапі умов
ринкової економіки. Хороша рекламна кампанія дозволить досягти успіху на будь-якому
підприємстві. Один з найбільших шанувальників реклами, президент США Кальвін Коллідж
зазначив у 1929 році: «Масова частка попиту створюється майже повністю завдяки розвитку
рекламного бізнесу». Роль реклами в сучасному суспільстві не обмежується ні комерційними
комунікаціями, ні навіть усіма ринковими діями. Значення реклами зростає майже у всіх
сферах суспільного життя.
Мета наукової роботи – розглянути роль реклами в повсякденному житті і економіці в
країні. Питанню реклами звертались багато вчених, які досліджували її з різних боків, тому
розглянемо деякі.
Роботи соціолога Габріеля Тарда (1843-1904 рр.), якого деякі дослідники вважають
одним із засновників економічної психології, містять численні ідеї про те, що економічний
прогрес, наслідування, мода і реклама тісно пов’язані один з одним. Але експериментальна
робота з реклами інтенсивно і систематично почала проводитися по всьому світу лише після
виходу в 1908 монографії американського психолога У. Д. Скотт «Психологія реклами».
Американські психологи та історики Д. П. Шульц і Ш. Є. Шульц вважають засновником
психології реклами в США У. Д. Скотта. Т. К. Фрідландер вивчав психологію людей, які
спочатку не мали наміру купувати будь-який товар, але від впливом рекламного оголошення,
несвідомо пробуджували бажання його купувати. Тому Т. К. Фрідландер вважав, що лише в
цьому випадку рекламодавець може найбільш чітко показати свій професійний рівень.
К. В. Шульте та А. Рейсвіц експериментально вивчали вплив на покупців кольорових написів.
Вплив розміру реклами на сприйняття досліджував В. Дж. Скотт, розмір реклами та їх
повторення в пресі вивчали Г. Мюнстерберг та паралельно з І. К. Сильним. Він також
експериментально вивчав роль розмір інтервалів між попередньою та наступнною рекламою
[1]. Вчений Лебедєв-Любимов у своїй роботі писав, що при проведенні дослідження
психічних процесів вчені встановили, що поява відчуття людини під впливом різних факторів
може загостритись і, навпаки, затухати. Поінформованість про відчуття називається
сенсибілізацією, а зниження чутливості – це адаптація. Так, наприклад, якщо подразник не
змінює його інтенсивності протягом тривалого часу, то є адаптація. Людина звикає до нього,
перестає відповідати і не помічає.
Якщо товар новий, то виникає сенсибілізація, і відчуття загострюються. Цей ефект
часто використовують досвідчені рекламісти. Сенсибілізація проявляється також, коли
відчуття від одних аналізаторів підсилюють інші. Так, відчуття звуку може посилити відчуття
світла або запаху і ін. Дослідження сенсибілізації і адаптації відчуттів в рамках психології
реклами дуже перспективні. З ними тісно пов’язане поняття синестезії, тобто взаємозв’язку
відчуттів, що відносяться до різних аналізаторів, наприклад, розрізняють «холодні» і «теплі»
кольори, звуки тощо [2, с. 160].
Першочерговою метою реклами для сучасного підприємства є залучення якомога
більшої кількості покупців придбати якийсь товар, що дозволяє зробити висновок про
прагнення реклами до здійснення комерційної мети. Для публікації реклами сьогодні існують
різні способи. Унаш час вона сама стає продукцією або ж товаром, який купує рекламодавець.
Сучасна реклама дуже різноманітна, проте, можна виділити основні її види:
1) зовнішня реклама – включає всі види реклами на вулиці;
2) реклама на транспорті – стає все більш популярною в зв’язку з тим, що відбувається
зростання кількості самого транспорту. Продуктивність від розміщення реклами на
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транспортних засобах досить таки величезна, бо не можуть бачити як пасажири знаходяться
всередині салону, так і перехожі, які знаходяться поблизу цього транспортного засобу;
3) реклама на телебаченні – це одна з найбільш витратних різновидів реклами, що
займає провідне місце на ринку рекламних технологій за масштабами залучення потенційних
споживачів. Реклама на телебаченні містить: пряму рекламу, коли необхідний товар або
послугу доносять до глядача із застосуванням спеціального рекламного блоку; спонсорство,
тобто такий вид рекламного впливу, який має на увазі під собою залучення своєї реклами в
телевізійну програму або ток-шоу;
4) «product placement» – суть даного виду реклами полягає в зображенні потрібного
товару, в кінофільмах. Прикладом може служити якийсь фільм, в якому у героя автомобіль
певної марки, телефон, одяг і т.п. Так само, при даному виді реклами, зображення самої
продукції показують великим планом і інші види телевізійної реклами;
5) Інтернет-реклама є одним з молодих і перспективних методів реклами на сьогодні.
Щороку зростає кількість користувачів інтернет-технологіями, а, відповідно, і потік
потенційних клієнтів. Ось чому більшість рекламних компаній у всьому світі звернули свою
увагу на цей вид реклами. Масштабність аудиторії, щодня відвідує інтернет-ресурси досить
велика. До найбільш поширених видів інтернет-реклами відносяться такі, як просування сайту
в пошукових системах (SEO), вірусний маркетинг, контекстна реклама, медійна реклама
(банерна) та інше. В інтернеті виділяються такі різновиди реклами: текстова, графічна,
звукова, відеореклама тощо [3].
Так само варто, відзначить, щоб домогтися максимально ефективності від реклами,
варто використовувати її в комплексі, на всіх інформаційних джерелах.
Виходячи з вище сказаного, детальніше розглянемо рекламу в Інтернеті, бо це поки що
молодий, але дуже ефективний спосіб розвитку своїх товарів або послуг. На відміну від
традиційної реклами, чиї види і методи впливу на споживача вивчалися і вдосконалювалися
десятиліттями, «молода» інтернет-реклама ще розвивається як напрямок. Однак уже зараз
можна з упевненістю сказати, що у неї є дві величезних переваги – можливість негайно і
гнучко реагувати на запити користувача і так само оперативно відстежувати результативність
рекламних дій. Саме можливості перебувати в постійному контакті зі споживачем (реальним і
потенційним), точно відстежувати статистику, робить інтернет-рекламу найбільш ефективним
і таким, що окупається засобом сучасного маркетингу.
Види реклами в Інтернеті:
1. SEO (пошукова оптимізація) має, згідно з дослідженнями, найвищий відсоток
охоплення цільової аудиторії й рівня конверсії. Мета пошукової оптимізації полягає не в тому,
щоб привести на сайт максимально можливу кількість будь-яких відвідувачів. Головне –
привести на сайт якісних відвідувачів, орієнтованих на конкретний товар або послугу. Для
цього й існує комплекс заходів з (SEO-оптимізації) сайту: вивчення пошукових запитів;
складання списку ефективних і продають запитів; вивчення алгоритмів пошукових систем;
складання семантичного ядра і приведення змісту сайту у відповідність з отриманими даними.
2. Контекстна реклама діє більш цілеспрямовано. У цьому випадку мова йде не стільки
про відвідувачів, які почали пошук, скільки про зацікавлених потенційних клієнтів, які
вивчають результати свого пошуку. Ефективність контекстної реклами висока і дозволяє
точно визначати рентабельність рекламних вкладень: оплата йде за кількістю користувачів,
«нажавших» на оголошення. З таким видом рекламних послуг ми часто зустрічаємося на
популярному відеохостингу YouTube.
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3. Медійна реклама не настільки інформативна, як перераховані вище види реклами в
інтернеті. Але і мета її в іншому: зробити бренд впізнаваним і надати йому позитивне
емоційне забарвлення. Ефективність медійної (банерної) реклами безпосередньо залежить від
кількості показів. Але навіть при невеликій конверсії банери все одно успішно справляються зі
своїм головним завданням – нагадують про бренд.
4. Вірусний маркетинг – це ще більш креативний вид інтернет-реклами. Його завдання
полягає в «розкрутці» нового продукту і залучення уваги до бренду. Саме спосіб передачі
вірусної реклами: від користувача до користувача і є привабливим для проведення рекламної
кампанії при наявності обмеженого бюджету.
5. Соціальний маркетинг (просування в соціальних мережах, форумах, блогах) може
принести високий відсоток конверсії внаслідок широкого охоплення і точної спрямованості
цільової аудиторії (наприклад, в тематичних інтернет-спільнотах). Такий спосіб реклами
виправдовує себе з метою залучення нових клієнтів і формування позитивного ставлення до
компанії [4].
За способами впливу рекламне повідомлення може бути:
− раціональним;
− емоціональним.
Раціональна (предметна) реклама повідомляє, посилаючись на розум потенційного
покупця. Вона дає аргументи, щоб переконати його, дає свої аргументи у вербальній формі,
використовує малюнок, щоб посилити враження від слів.
Емоційна (асоціативна) реклама викликає спогади. Вона пропонує. Впливає на зв’язок
ідей та думок. Його найефективніший засіб – малюнок, колір і, меншою мірою, звук.
Як вираз, реклама поділяється на «жорстку» та «м’яку». «Жорстка» реклама дуже
близька за думкою до показників стимулювання збуту і часто супроводжує їх. Така реклама
має короткострокову мету: впливати на об’єкт таким чином, щоб залучити його до покупки за
допомогою спогадів, призначених для зовнішнього ефекту реклами. «М’яка» реклама
спрямована не тільки на звіт про продукт, а й на створення сприятливої атмосфери навколо
нього. Найчастіше це емоційна реклама, яка грає на символіку. Він поступово змінює настрій
потенційного покупця на користь будь-якого продукту, утворюючи внутрішню готовність до
покупки [5].
Рекламодавець є юридичною особою або особою, яка є клієнтом реклами в рекламному
агентстві та оплачує її. Основними функціями рекламодавця є:
1. Визначення товарів, включаючи експорт,що потребують реклами;
2. Формування з рекламним агентством плану створення рекламної продукції та
реклами;
3. Співпраця з рекламним агентством бюджету створення реклами та проведення
рекламних заходів;
4. Підписання договіру з агентством про створення рекламних матеріалів, розміщення
реклами в засобах розповсюдження, рекламної діяльності тощо;
5. Технічні консультації, виписки моделей, рекламних матеріалів та оригіналів
реклами;
6. Оплата векселів виконавця тощо.
Рекламне агентство, крім вищезгаданих робіт, що проводяться спільно з
рекламодавцями, взаємодіє з продуктивними базами даних, з іншими рекламними та
видавничими фірмами, спілкується з засобами розподілу реклами, розміщує їм замовлення на
публікацію реклами, контролює проходження та якість виконання замовлень, рахунки356
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фактури рекламодавця і оплачує векселі розподілу реклами. Для того, щоб процес реклами був
надзвичайно ефективним, він повинен передувати відповідним маркетинговим дослідженням,
стратегічному плануванню та розробці тактичних рішень, які продиктовані маркетинговими
цілями рекламодавця та конкретними умовами ринку.
Думки покупців рясніють відомими стереотипами:
1) Дефіцит – завжди хороший і цінний. Не може бути багато чудових речей. Краще,
коли продукт існує в строго обмеженій кількості. Потрібно лише організувати рекламну
кампанію, наприклад: «У країні є 10 примірників автомобіля «Porshe»! Пісяля цієї реклами,
машини будуть викуплені через два дні.
2) Дорогий товар – хорошийтовар, хоча це не завжди роботає.
3) Традиційні добрі та престижні покупки. Деякі продавці пишуть на пляшках вина, що
вони були виготовлені з 1930 р. Деякі з них, як правило, стилізуються в давнину, щоб довести,
що їхнє вино справді «класичне», навіть назва на етикетці написано старовинним способом,
який має на меті підкреслити безперервність традицій виноробства.
4) Владі як правило завжди довіряють, наприклад, ліки можна купувати на ринку і
набагато дешевше, але звикли покупати її в аптеці, вважаючи її справжньою, ефективною
(забуваючи про величезну кількість контрафактних ліків, що продаються через аптечну
мережу). Тому образ людини в білому халаті, без сумніву, працює в будь-якої рекламі – не на
ліки, а такожжувальні гумки та зубну пасту. Також у рекламі довго застосовуються
«географічні» та «особисті» принципи. Наприклад, вибравши хороший годинник, ви,
безумовно, віддасте перевагу товару швейцарської компанії і не має значення те, що написано
«зроблено в Китаї». Це збігається з іменами, одежою від «Hugo Boss» тощо, все це буде
покупатись набагато швидше, ніж той же костюм без етикетки, маніпулюючи покупцевою
поведінкою.
Маніпуляція завжди здійснюється неявно, таємно, тому що хто в здоровому розумі
згодний зробити його добровільним. Спочатку шляхом виявлення стійких стереотипів,
проведення мотиваційного аналізу, відкриваючи цінності, присутні в суспільстві, маніпулятор
намагається підкреслити, поглиблювати їх, а потім практично невидимих, але дуже істотних
елементів, які починають повільно впливати на наше сприйняття цієї події і, нарешті, глибоко
впливають на наші життєві цінності з метою їх абсолютної зміни на протилежне.Є багато
методів маніпулювання масовою свідомістю, наприклад, такі методи, як дроблення та
локалізація, коли, наприклад, потрібний матеріал журналу розділений на кілька частин, які
розкидані по всьому числу. Таким чином, читач змушений переглядати увесь журнал,
включаючи рекламні вкладки. У телевізійному фільмі рекламні вкладки постійно переривають
сюжет на найцікавішому місці, але тому, що глядач прагне побачити рішення, він змушений
спостерігати за рекламою.
Рекламна діяльність вимагає високих фінансових витрат, тому дуже важливо мати
можливість контролювати її ефективність. Однак слід мати на увазі, що в більшості випадків
абсолютно точно, що ефективність індивідуальних засобів реклами або рекламної компанії в
цілому неможлива через складність її оцінки. Складність полягає в тому, що поведінка
рекламної компанії та результати її дій часто не збігаються вчасно та залежать, крім
рекламного впливу, від багатьох інших факторів (мети продукту, його ціни, якості, упаковки,
рівня обслуговування, умови оплати, дії конкурентів, навчання персоналу тощо). Однак навіть
орієнтовні оцінки ефективності рекламної діяльності виправдовують себе [6].
Оцінка ефективності реклами дозволяє:
1) отримати інформацію про доцільність цього рекламного оголошення;
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2) показати ефективність окремих рекламних інструментів;
3) визначити умови для оптимального впливу реклами на потенційних покупців.
Отже, після проведення дослідження ми можемо зробити висновок, що реклама
відіграє величезну роль в економіці, яка забезпечує збільшення попиту та пропозиції,
стимулює продаж рекламованого продукту, розширює продажі продукції тощо.Головна мета
будь-якої реклами – це його ефективність! Її можна лаяти, хвалити, любити, ненавидіти. Але
не можна заперечувати її існування, її не можна ігнорувати. Це впливає на нас, і світ навколо і
не може бути спростовано. Ми підкреслюємо той факт, що в сучасному світі рекламні послуги
є необхідними заходами для ознайомлення з продуктом та подальшого підвищення попиту. З
усіх видів реклами ми вважаємо, що онлайн-реклама є найбільш продуктивною. Тому що
кожен місяць користувачів Інтернету стає все більше і більше.
1. Психология рекламной деятельности: история, теория, эксперимент, практика. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://inpsycho.ru/student/biblioteka/stati-prepodavatelej/psihologiya-reklamnojdeyatelnosti-istoriya-teoriya-eksperiment2. Лебедев-Любимов А. Н. Психологія реклами / А. Н. Лебедев-Любимов – СПб.: Питер, 2002. –
С. 160-162.
3. Добрикова Т. С. Роль рекламы в современном обществе / Т. С. Добрикова, А. М. Ковалева //
Молодой ученый. – 2012. – №12. – С. 201-203.
4. Роль и значение рекламы в современном обществе. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://works.doklad.ru/view/ZTgW5qWigus.html
5. Реклама в интернете: виды и особенности. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.promo-webcom.by/analytics/internet-advert/3944-reklama-v-internete-vidyi-i/
6.
Учебные
материалы.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://works.doklad.ru/view/2IdjG0vJsS0/6.html.

ПСИХОКОРЕКЦІЙНА РОБОТА ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Наталія Тер-Тищева
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Терещук Р.К.
Проблема психологічної корекції має давню історію дослідження. До нині розроблені
теоретичні підґрунтя психокорекційної діяльності і накопичено багатий практичний досвід в
цьому напрямку. Між тим, дослідження в галузі психологічної корекції лишаються важливими і
актуальними. Це зумовлено тим, що постійні соціальні і економічні зміни породжують складні
вимоги до особистості, якої не завжди вдається успішно адаптуватися в нових умовах життя.
Особливо складно адаптуватися молодої людині, дітям та учням. Дезадаптація породжує
складнощі в нормальному психічному розвитку особистості, а також відхилення в її поведінці.
Подолати ці негативні наслідки дезадаптації може психологічна корекція. В зв’язку с цім
відповідно до Наказу МОН «Про внесення змін до Положення про психологічну службу
системи освіти України» [1] одним з основних видів діяльності психологічної служби є
здійснення заходів з метою усунення відхілень у психічному розвитку і поведвнці вихованців,
учнів та студентів. Виходячи з вищезазначеного зростає значущість проведення психологічної
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корекційної роботи на всіх ланках системи освіти, в том числі і в дошкільних закладах тому що
дошкільне виховання є складовою частиною державної системи освіти України.
Згідно психологічних словників [2] термін «психологічна корекція» (психокорекція)
виникнув від латинського «corectio», що означає виправлення, коректування, компенсування
тих особливостей психічного розвитку, що не відповідають загально прийнятої моделі.
Психокорекційна діяльність направлена також на формування у дитини необхідних
психологічних якостей для підвищення її соціалізації і адаптації в життєвих умовах, яки
постійно змінюються. В сучасній психологічної науці існують багато підходів щодо визначення
терміну «психокорекція». Так, А. А. Осипова [3] пропонує таке визначення психокорекції: це
система заходів, спрямованих на виправлення недоліків психології або поведінки людини за
допомогою спеціальних засобів психологічного впливу. На думку цитованого автору
психокорекції підлягають лише те недоліки, яки не мають органічної основи. Не можлива
також корекція таких стійких якостей, яки формуються дуже рано і в подальшому практично не
змінюються. В психологічної літературі з даної проблематики частіше роблять посилання на
визначення психокорекції, яку запропонувала І. В. Дубровіна [4]. Вчений розглядає
психокорекцію як форму психолого-педагогічної діяльності, спрямовану на виправлення таких
тенденцій психічного розвитку, які не відповідають гіпотетичній оптимальній моделі
нормального розвитку.
Деякі психологи відносять до діяльності по коректуванню особливостей психічного
розвитку і психотерапію. Психологічна корекція відрізняється від психотерапії та
консультування тим, що вона не націлена на зміну поглядів, внутрішнього світу особистості.
Вона спрямована на застосування психологічних методів та засобів для повноцінного
психічного розвитку дитини, її психічних когнітивних, емоціональних, вольових процесів,
здібностей і особистісних якостей. Особливу увагу приділяють і психомоторному розвитку,
комунікативний діяльності, довільної регуляції поведінці. Слід зазначити, що психокорекція
орієнтована на клінічно здорову особистість, яка має в повсякденному житті психологічні
труднощі, проблеми, скарги невротичного характеру.
Вивчення питання щодо історії розвитку теорії й практики психокорекції вказує на те,
що поняття психокорекція спочатку застосовували в дефектології лише щодо аномального
розвитку. Пізніше цей термін стали широко використовувати і в прикладної дитячої психології,
і в педагогічної психології, тобто і тоді, коли в нормальному психічному розвитку
спостерігаються деякі порушення, розлади, відхилення. В історії розвитку теорії й практики
психокорекції визначають чотири періоди. Перший – описовий. В медицині і педагогіки
описувались питання корекції аномального розвитку, розроблялися методи діагностики й
корекції розумово відсталих дітей. В другому періоді виникла теорія й практика психокорекції,
мало місце впровадження експериментальних психологічних методів в систему наукових
психологічних дослідженнях; розробка методів корекційної роботи. Цей етап пов’язано з ім’ям
М. Монтесорі, яка розробила корекційні матеріали, спрямовані на розвиток пізнавальних
процесів дитини. В цей період А. Н. Грабаров розробив систему корекційних занять для
розвитку пам’яті й довільних рухів. Третій період пов’язаний з ім’ям Л. С. Виготського, який
розробив цілісну концепцію аномального розвитку, намітив основні напрямки корекції і
визначив методологічні поняття психокорекції, як самостійного напрямку. Вчений також
розробив психодіагностичні й корекційні процедури для дітей з порушенням мовлення, зору та
слуху. Четвертий період пов’язаний з інтенсивним розвитком практичної психології, коли була
збудована система психологічної допомоги конкретним групам дітей з конкретними
проблемами й була введена посада практичного психолога в навчальних закладах.
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На даний час в психології визначені основні принципи психологічної корекції,
розроблені методи роботи практичного психолога в цьому напрямку. Серед принципів слід
виокремити:
1. Принцип єдності діагностики і корекції. Він відображає цілісність процесу надання
психологічної допомоги, як особливого виду практичної діяльності психолога. Цей принцип
був ретельно розглянутий в роботах відомих психологів (Д. Б. Ельконін, І. В. Дубровіна та ін.).
Згідно даному принципу ефективність корекційної діяльності залежить від правильної
попередньої діагностичної роботи.
2. Принцип нормативності розвитку. Даний принцип полягає в тому, що нормативність
розвитку слід розуміти як послідовність вікових стадій онтогенетичного розвитку. Під час
оцінювання відповідності рівня розвитку дитини вікової нормі й формулюванні цілей корекції
необхідно ураховувати таки характеристики: а) особливості соціальної ситуації розвитку – коло
спілкування дитини з дорослими, однолітками; б) рівень розвитку психологічних новоутворень
на даному віковому етапі; в) рівень розвитку провідної діяльності дитини.
3. Принцип корекції «зверху вниз». Запропонований Л. С. Виготським, даний принцип
означає, що корекційна робота має бути направлена на «зону найближчого» розвитку дитини.
Корекція за таким принципом носить попереджувальний характер.
4. Принцип корекції «знизу вверх». Під час реалізації цього принципу корекційна робота
проводиться як тренування здібностей, яки вже є у дитини.
5. Принцип системності розвитку психологічної діяльності. Даний принцип вказує на
необхідність врахування під час корекційної роботи профілактичних й розвивальних завдань.
Цей принцип пов’язаний з тим, що психіка, свідомість й діяльність особистості мають
системний характер й всі аспекти її розвитку взаємопов’язані й взаємообумовлені.
Стосовно методів психологічної корекції, то їх вибір залежить від того, до якої школи
належить практикуючий психолог. Найбільш відомими є таки психологічні напрямки як
психоаналіз, пов’язаний з школою З. Фрейда; аналітична індивідуальна психокорекція
А. Адлера; клієнт – центрований підхід К. Роджерса; поведінковий напрямок, когнітивний
напрямок та ін.
Найбільш ефективними для дітей дошкільного віку вважаються ігрові психокорекційні
методи. Це ґрунтується на діяльний загально психологічний підхід, розроблений відомим
психологом А. Н. Леонтьевим [5]. Згідно з теорією вченого психика, свідомість розвивається і
проявляеться в діяльності. А. Н. Леонтьеву належить також і визначення поняття провідна
діяльність. На думку психолога самє провідна діяльність в найбільшій мірі впливає на
психічний розвиток дитини, на формування його особистісних якостей. Тому гра, яка
вважається провідної діяльністю в дошкільному віці, використовується і в діагностичних, і в
корекційних, і в розвивальних цілях. Ігрова корекція результативна в роботі з дітьми
дошкільного віку, які мають різноманітні форми відхилень в поведінці, проблеми в спілкуванні
з однолітками. Такий підхід відповідає вищезазначеним принципам і, в першу чергу, діяльному
принципу. Даний принцип визначає предмет корекційних зусиль, вибір засобів і способів
досягнення цілі, стратегію і тактику колекційної роботи. Згідно цьому принципу корекційна
робота будується не як просте тренування навичок і вмінь, а як усвідомлена діяльність дитини.
Діяльна модель психологічної корекції в дошкільному віці орієнтована на формування
провідної діяльності, а також на розвиток інших видів діяльності, характерних на даної вікової
стадії. Діяльна парадигма передбачає використання методів, яки посилюють регулюючу
функцію психіки, розвиток емоційного самоконтролю, поліпшення психічної саморегуляції.
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Вивчення теоретичних питань та основних технологій психологічної корекції складає
основу професійної компетентності майбутнього практичного психолога
в загалі і
працюючого в системі дошкільної освіти зокрема. Тому наше теоретичне і експериментальне
дослідження націлено на розробку програми корекції психологічної готовності дошкільників до
навчання в школі, на впровадження і емпіричне перевірку її ефективності. Актуальність даної
проблеми обумовлена високими вимогами до психологічної готовності дошкільника до
навчання в школі. Психологічна готовність – це складне новоутворення дошкільного віку. Вона
включає низьку складових, а саме: інтелектуальний розвиток (достатній рівень розвитку всіх
когнітивних процесів); розвиток емоційно-вольовій сфери (достатній рівень розвитку
саморегуляції когнітивних процесів, поведінки й учбовий діяльності); мотиваційний розвиток
(присутність пізнавальних мотивів); комунікаційний розвиток (достатній рівень розвитку
соціальної компетентності, навичок й умінь спілкуватися з дорослими і однолітками).
Узагальнюючи, можна підкреслити, що психологічна корекція має вагомі теоретичні
підґрунтя й великий практичний досвід. В цей галузі розроблені принципи й методи роботи, яки
використовуються с цілю надання спеціальної психологічної допомоги дітям різного віку,
створення найсприятливіших умов для оптимізації психічного розвитку особистості дитини.
Діяльність практичного психолога в дошкільному закладі спрямована на психологічну
корекцію когнітивних, емоціональних, вольових процесів, здібностей і особистісних якостей
дітей дошкільного віку, а також на корекцію їх психологічної готовності до навчання в школі.
1. Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України. Наказ МОН
України,
№
616
від
02.07.2009.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://osvita.ua/legislation/other/4406/
2. Шапар В. Б. Сучасний тлумачний психологічний словник / В. Б. Шапар. – Харків : Прапор, 2005.
– 640 с.
3. Осипова А. А. Общая психокоррекция. Учебное пособие / А. А. Осипова. – М.: Сфера, 2002. –
510 с.
4. Дубровина И. В. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми / И. В. Дубровина,
А. Д. Андреева, Е. Е Данилова, Т. В. Вохмянина. – М.: Академия, 1998. – 160 с.
5. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики / А. Н. Леонтьев. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. –
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ГОЛОД 1946-1947 РР. У ЗГАДКАХ СТАРООБРЯДЦІВ
УКРАЇНСЬКОГО ПОДУНАВ’Я
(НА МАТЕРІАЛАХ С. МУРАВЛІВКА ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ)
Катерина Тимофєєва
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівни – к.і.н. Башли М.І.
Останнім часом досить поширеним у вивченні істориків є питання голодоморів, зокрема
подій 1946-1947 років. Цей період завдав нашому народу безмежні страждання у вигляді смерті
тисячі людей, деформації суспільного життя, а іноді і повного знищення культурної свідомості,
традицій, обрядовості та ментальності.
На сьогоднішній день існує значна кількість наукових робіт з даної проблематики.
Причини та події голодомору 1946-1947 рр. публікували в своїх статтях такі вчені, як:
М. Шитюк, О. Баковецька, К. Горбурова, В. Баран,І. Воронов, [2] О. Веселова [1]. Також
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повоєнний голод в Українському Подунав’ї, на основі офіційної документації та усних джерел,
вивчали вчені Ізмаїльського державного гуманітарного університету, а саме: В. Церковна, В.
Дроздов, Н. Гончарова, Н. Кічук, Я. Кічук, М. Башли, О. Запорожченко. Слід визнати, що деякі
регіональні аспекти все ж потребують додаткового вивчення та систематизації. Суттєвим
доповненням джерельної бази досліджень є звернення до усних свідчень очевидців подій 19461947 рр.
Вивчення проблеми голодомору в Україні не обмежується колом етнічних українців,
адже випробувань голодом зазнали й інші етнічні групи, що проживають в Україні, серед яких і
російські старообрядці.
Заселення території Бессарабії різноманітними в соціальному і конфесійному відношенні
груп російського населення почалось в кінці ХVII – поч. XVІІІ ст. Одними з перших російських
мігрантів нашого краю стали старообрядці. Головним фактором, що спонукав старообрядців
тікати до Бессарабії була релігійна віротерпимість намісників Новоросійського краю та
державного діяча князя Г.А. Потьомкіна. Він мав вплив на політику Катерини ІІ по
старообрядницькому питанню. Також свою роль відіграло звільнення населення від рекрутської
повинності (на ряд років), наявністьзначногоколоніальногодержавного земельного фонду.
Основнамаса російського населення переселилася зпівденно-російськихгуберній –
Рязанської, Орловської, Тульської, Курської. Більшість старообрядців потрапили в Бессарабію
не безпосередньо з Росії, а із Подольської губернії, в минулої Очаківскої області, Запрутської
Молдови.
Формування старообрядницької общини в Південній Бессарабії пройшло п’ять етапів.
Проживали старообрядці в містах Липованське (Вилкове), Ізмаїлі, Кілії, в селах Жебріяни
(Приморське), Корячка (Мирне), Кілійського району, Муравлівці, Старій і Новій Некрасівці
Ізмаїльського повіту Бессарабської губернії. Громади старообрядців фактично існували
ізольовано, складалися, як свідчать документи місцевої адміністрації, виключно з росіянпереселенців, для яких відособленість від українського оточення мала принциповий характер і
була гарантом збереження релігійних переконань, способу життя, обрядів тощо[7, с. 68].
Старообрядницьке населення завдяки своїй колонізаторській діяльності розширило
кордони Російської імперії по всіх напрямах. Незважаючи на законсервованість своїх общин,
старообрядці Південної Бессарабії сприяли її економічному та господарському розвитку
завдяки своїй активній торговій та господарській діяльності.
Село Муравлівка – одне з поселень дунайських старообрядців на березі озера Китай. За
легендою засновником села вважається Муравльов, староста села, від імені якого і
розкривається народна етимологія назви поселення. Утворилося воно протягом 1808-1812 рр.
Спочатку це було невелике рибальське поселення, в якому проживало не більше 10 сімей.
Пізніше, в 1812-1813 рр. тут з’являються переселенці з-за Дунаю.
Свідчення бессарабських старообрядців стосовно подій в Бессарабії цікаві тим, що, з
одного боку вони відображають загальні тенденції, які відбувалися в державі, а з іншого –
мають свою регіональну специфіку[8].
Їх доля є досить багатостраждальною. Одним з таких випробувань був і голод 19461947 рр. На думку дослідників, він був спричинений не стільки неврожаєм в повоєнні роки,
скільки штучним, спланованою комуністичною владою акцією Політбюро, котре прагнуло за
рахунок радянських селян виконати свої зобов’язання перед союзниками та новими
комуністичними режимами Східної Європи. Ці події та людські трагедії, пов’язані з ними є
малодослідженим аспектом усної історії. При цьому, з кожним роком можливість залучити нові
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усні джерела для написання повсякденної історії подій 1946-1947 рр. зменшується, адже їх
очевидці вже досить похилого віку.
Що ж призвело до тих жахливих подій? Крім спланованого штучного голоду, владою в
ті роки повоєнного суспільства великими були податки на городні культури, фруктові дерева,
що також посилило зубожіння населення і в роки голоду зумовило збільшення постраждалих.
Після закінчення Другої світової війни стан сільського господарства був досить складним. Було
пограбовано і зруйновано понад 30 тисяч колгоспів, радгоспів, сіл, значно постраждали і
технічні запаси – комбайнів та тракторів. Крім цього занепале сільське господарство було
підірване і засухою. Сам М. С. Хрущов зазначав, що такого стихійного лиха в Україні не було
вже 50 років, що 1946 рік значно назад відкинув підірваний війною сільськогосподарський
розвиток. Влада Радянського союзу на чолі з диктатором Йосипом Сталіним, як і раніше,
використала село як «донора» для відбудови економіки, відновлення військово-промислового
комплексу. Демонструючи міфічні «переваги» соціалізму і прагнучи раніше держав Західної
Європи, теж охоплених засухою, скасувати карткову систему, створювалися «резерви зерна», а
такожпостачався хліб майбутнім союзникам — країнам новостворюваних «соціалістичного
табору». Для здійснення своїх імперських цілей в умовах економіки неринкового типу через
механізм адміністративно-командної системи, відбулося викачування хліба із села[1, с. 118].
Труднощі та посуха, яка на півдні була найбільшою, зумовили найнижчий урожай з усієї
УРСР в Ізмаїльській області. Якщо в цілому врожайність зернових по Україні становила 3,8
центнерів з гектару, в самій Одеській області – 2,3 центнерів з гектару, а в Ізмаїльській взагалі
лише 1 центнер з гектару. Тим часом голод набирав все більших масштабів. Однак замість
допомоги з боку держави населення України, найбільше сільське, зазнало жорстокого
репресивного удару – з централізованого постачання за хлібними картками було знято понад 3
млн. 500 тис. людей, з них близько 2 млн. 900 тис. сільських жителів [5, с. 121].
За архівними даними відомо, що за 1946 рік в Ізмаїльській області народилося приблизно
15445 чоловік, а померло – 15636 людей. А з жовтня 1946 по вересень 1947 р. в Ізмаїльській
області померло від голоду близько 40 000 людей.
За січень 1947 р. в області померло 4533 особи, народилося – 1258. Саме в Муравлівці
того самого 1947 р. загинуло – 182 людини, порівнюючи з 1946 – 24 особи. В області
налічувалося приблизно 16 тис.хворих на дистрофію.Але звичайно, хоч і вівся перелік
загиблих, але він був загальним, а не посімейним, тому стверджувати, що цифра загиблих не
була більшою не можна. До тепер достеменно невідомо скільки людей насправді загинуло в
роки голодомору 1946 – 1947 рр. Протягом січня-лютого 1947 р. виявлено випадки канібалізму.
Зафіксовано, що в Ізмаїльській області було з’їдено 189 людських трупів, 132 особи за це були
притягнені до кримінальної відповідальності. Хоча за свідченнями опитаних людей Муравлівки
– в селі випадки канібалізму в роки Голодомору відсутні. З усіх померлих третю частину
становили діти. Також було збільшено і кількість дитячих будинків, де дітей хоч якось
годували, що зумовило і підтримання шкільного відвідування аж до 85% від загальної кількості
дітей.
На той час в Ізмаїльській області найбільше з усієї УРСР було утворено колгоспів, їх
відсоток становив аж 56,7%. Сім’я, котра вступала до колгоспу отримувала 200 кілограм зерна і
хоч якось могла прогодуватися, а інші голодували, помирали. Люди того часу їли все: траву,
коріння дерев, листя дерев, сурогати, комбікорм, котрий призначався для годівлі худоби, собак,
кішок, ховрашків, померлих тварин, ворон, горобців, макуху, шкіру тварин, навіть взуття зі
свинячої шкіри розмочували та варили, розкопували мерзлу картоплю, буряки, що залишалися
на полях після збирання. На весні збирали щавель, кропиву, лободу, конюшину[6, с. 265].
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Деякі села Ізмаїльщини скоротилися вдвічі, а їх народжуваність не могла відновитися і
навіть після закінчення голодомору. Багато людей жебракувало [1, с. 120].
Багато можна писати про події того часу, але спогади очевидців – це основний елемент
висвітлення правди історії тих страшних подій, які так приховувала та ігнорувала Радянська
влада. Наведемо кілька спогадів старообрядців села Муравлівка.
Федорова Ульяна Андріївна (17 березня 1929 р.н., с. Муравлівка): «годы голода помню
хорошо, отец мой умер на войне, сразу как призвали в 1944 году, но мама как-то справлялась,
была у нас корова, конь, но потом стали все отбирать в колхоз, за корову правда денег дали,
мало, очень мало, но мама купила мне платье, что бы в церковь ходить, запрещали потом, но
мы ходили…, еще помню у нас куры были, мама на горище держала, что бы никто не украл, так
как сосед наш Петров, фамилия такая была, крал и не однократно, но мама потом вспоминала,
что крал, но не выжил… В селе люди умирали, но те, которые не хотели работать, не садили
летом на гармане (огороде) ничего, не знаю на что они надеялись или же те, у кого ничего не
было вообще… У нас так там же на горище было и зерна немножко припрятано, была в селе
группа щупачей, это люди с села, наши же, но ходили, рыскали, выискивали и все отбирали, с
щупами, так к нам пришли и один седой мужчина на горище полез, мы думали отберут
последнее, но он спустился, посмотрел на нас, сказал главному – Ванес его звали, нету ничего и
они ушли… может благодаря этому мы и выжили… Кушали, что кушали? Все кушали, вернее
все что было, и траву корни перетирали и яйца ворон собирали и рыбу брат ловил, но мы
никогда не были голодные и даже мама что было, как сказать лишнее, хотя так его назвать
нельзя, раздавала более нуждающим» [4].
Страшні події того часу добре пам’ятають і діти, а саме Тимофєєва Васса Філіпповна,
якій на той час було всього чотири роки, (1 вересня 1939 р.н., с Муравлівка): «…я была малой,
помню, как мама работала, оченьмногоработала, за работу не платили, мама говорила, что
писали трудодни, осенью давали по 200 грамм зерна, но это были или ячмень, или просо,
пшеницу редко давали, папа сделал как бы мельничку, чтобы зерно перетирать и мама нам
пекла лепешки, на плите в хате, еще крехи собирали, я помню тоже с мамой в юбку и несли
домой, а весной ели лободу, капусточку, виноградные листя, курай, воробьев папа ловил и
ховрашков на поле, у соседей была корова, так мама иногда приносила от них молоко, мы
выжили. Были в селе люди, которые и умирали, пухли с голоду, я помню мальчика Петьку,
моих годков, он был такой худой, что ребра светились, руки были тонкие и ноги также, у него
умер отец от голода, осталась только мать, так когда он проходил возле нашого дома, то мама
моя ему всегда выносила что-то покушать и он потом все время приходил к нам, он не умер, он
выжил, может из-за того, что мама моя его подкармливала, мы потом даже в один класс
ходили. Страшное тога время было… И хочу тебе сказать, что я даже сейчас ношу всегда в
карманчике кусочок хлеба, почему?, я и сама не могу объяснить…» [3].
На даний час достеменно невідомо скільки людей насправді загинуло в роки штучно
створеного голодомору, але ці події назавжди закарбувалися в пам’яті людей того часу. Багато
ще можна дізнатися від живих свідків тієї трагедії – людей, які пережили ці події, вони є
основним джерелом інформації цього періоду.
1. Веселова О. Ще одна трагічна сторінка історії України / О.Веселова, П. Панченко //
Український історичний журнал. – 1995. – № 6. – С. 112-123.
2. Воронов І.О. Голод 1946-1947 рр. / І. О. Воронов, Ю. Г. Пилявець. – К.: Знання, 1991. – 48 с.
3. Інтерв’ю з Тимофєєвою Вассою Філіпповою (1942 р.н.), с. Муравлівка Ізмаїльського району //
власний архів Тимофєєвої К. І.
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6. Кожухало І. 1946-1947: невідомий голод / І. Кожухало // Маршрутами історії. - К., 1990. –
С. 260-270.
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І. Ф. Кучерявенко // Липовани-старообрядці на Дунаї: історія та культура. – Вип. 1. – Одеса, 2004. –
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Анастасія Ткачук
магістрантка факультет педагогічний
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Научний керівник – доц. Баштовенко О.А.
Що ж таке здоровий спосіб життя? Це комплекс оздоровчих заходів, що забезпечують
гармонійний розвиток і зміцнення здоров’я, підвищення працездатності людей, продовження їх
творчого довголіття. Але, на жаль, багато людей не дотримуються найпростіших,
обгрунтованих наукою норм здорового способу життя.
Давно відомо, що здоров’я людини на 10-20% залежить від спадковості, 10-20% – від
стану навколишнього середовища, 8-12% – від рівня охорони здоров'я і 50-70% – від способу
життя (2,3,7,10).
Майбутнє, безумовно, за молодим поколінням, а нові досягнення та успіхи зумовлені
професіоналізмом і тими знаннями, які вони отримають в стінах навчальних закладів. Високий
професіоналізм та творчі успіхи будь-якого фахівця, в тому числі і педагога, базуються, в
першу чергу, на міцне здоров’я [1, с. 8].
Тільки здорова людина з гарним самопочуттям, високою розумовою і фізичною
працездатністю здатний успішно долати страхи та труднощі.
Фізична культура займає незамінну частину у дотриманні здорового способу життя. Для
нормального функціонування організму студента необхідна певна кількість рухової активності,
яка втілюється в фізичних вправах. Регулярні фізичні навантаження приводять організм у
форму, в основі якого лежить процес адаптації, тобто пристосування функцій різних органів до
нових умов їх діяльності.
Слід виділити, що фізична культура – це процес орієентований для фізичного,
психічного, соціального і духовного розвитку; формування самосвідомості, системи цінностей,
умінь та навичок спілкування, поведінки,самореалізації; набуття здорових звичок, необхідних
для успішного перебування у суспільному житті [7, с. 53].
З точки зору медиків здоровий спосіб життя – це гармонія, поєднання роботи та
відпочинку, оптимальне харчування, фізична активність, дотримання гігієни, відсутність
шкідливих звичок, а також найважливіша складова частина – доброзичливе ставлення до
оточуючих і до життя взагалі в будь-яких його проявах. Багато спеціалістів у сфері ЗСЖ
дотримуються такої ідеї, що психологічна складова відіграє дуже важливу роль. Наш мозок
керує організмом і, якщо мозок віддає неправильні, нездорові команди своєму організму, то
справи тут погані.
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Охорона власного здоров’я – це обов’язок кожного, він не має права перекладати її на
оточуючих. Адже нерідко буває і так, що людина неправильним способом життя, шкідливими
звичками, гіпо динамією і переїданням вже до 20-30-ті років доводить себе до катастрофічного
стану і лише тоді згадує про своє здоров’я, коли без допомоги медицини вже не обійтися
Для ефективного оздоровлення та профілактики хвороб необхідно тренувати і
удосконалювати в першу чергу найцінніше якість – витривалість в поєднанні із
загартовуванням та іншими компонентами здорового способу життя, що забезпечить
зростаючому організму надійний щит проти багатьох хвороб.
Прилучення людини до ЗСЖ слід починати з формування у нього мотивації здоров’я.
Турбота про здоров’я, його зміцнення повинна стати ціннісним мотивом, формує, регулюючим
і контролюючим спосіб життя людини. Сенс життя, ставлення до навколишнього світу, до себе,
до свого здоров’я визначає його уявлення про спосіб життя [4, с. 157].
Ніякі накази, покарання не можуть змусити людину вести здоровий спосіб життя,
охороняти та зміцнювати власне здоров’я, якщо цим не управляє усвідомлена мотивація.
Взагалі, можна говорити про три види здоров'я: про здоров'я фізичне, психічне і
моральне (соціальне).
Фізичне здоров’я – це природний стан організму, обумовлене нормальним
функціонуванням усіх його систем. Якщо добре працюють всі органи і системи, то і весь
організм людини (система саморегулююча) розвивається правильно.
Психічне здоров’я залежить від стану головного мозку, воно характеризується рівнем і
якістю мислення, розвитком уваги і пам'яті, ступенем емоційної стійкості, розвитком вольових
якостей.
Моральне здоров’я визначається тими моральними принципами, які є основою
соціального життя людини, тобто життя в певному людському суспільстві.
Відмінними ознаками морального здоров'я людини є, насамперед, свідоме відношення
до праці, оволодіння скарбами культури.
Здоровий і духовно розвинена людина щаслива – він відмінно себе почуває, отримує
задоволення від своєї роботи, прагне до самовдосконалення, досягаючи нев'янучої молодості
духу і внутрішньої краси [3, с. 54].
Однією з основних причин з проблеми дотримання здорового способу життя
старшокласників та низької ефективності фізичного виховання є те, що фізична культура не
посідає належного місця та не відіграє тієї важливої ролі, яку вона покликана відігравати в
житті й становленні молодого покоління України.
Але чому ми шкодимо нашому здоров’ю? День за днем вбиваемо врідними звичками
наш організм. Тому що це приносить нам задоволення? Мабуть, що так, деякі «приємні» звички
нам настільки дорогі, що ми не в змозі відмовитись від них. Інколи ми просто не можемо
кардинально змінити своє життя, прикласти зусилля для цього. Кинути палити, чи то
припинити вживання спиртних напоїв, організувати свій робочий час так, щоб звільнитись від
трати часу. Навіть відвідавши курси з ефективної організації свого часу, ми не можемо
опанувати своїм часом, не можемо досягти відповідного результату. Тобто самі по собі знання
не діють, треба самому діяти. Тут потрібно щось інше. Багато хто розуміє,і знає що те, що вони
роблять, – шкідливо для їх здоров’я, та все одно не можуть позбавитись шкідливих звичок,
неможуть напевнознайти у собі сили [1, с. 9].
Таким чином, фізична культура сама по собі є потужним засобом
формування,збереження та зміцнення здоров’я людини, яким, зрозуміло, з яким аж ніяк не
треба гратись та нехтувати їм.запроваджуючи.
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Основні елементи здорового способу життя
Здоровий спосіб життя включає в себе такі основні елементи:
 розпорядок дня
 раціональний режим праці і відпочинку, раціональне харчування
 дихання
 режим сну
 викорінювання шкідливих звичок,
 оптимальний руховий режим,
 плідну працю,
 особисту гігієну,
 масаж
 загартовування і т. д.
На думку академіка Ю.П. Лісіцина, «... здоров’я людини не може зводитися лише до
констатації відсутності хвороб, нездужання, дискомфорту, воно – стан, що дозволяє людині
вести необмежений у своїй свободі життя, повноцінно виконувати властиві людині функції,
насамперед трудові, вести здоровий спосіб життя, т. е. відчувати душевний, фізичне та
соціальне благополуччя ».
Прискорення ритму життя і ускладнення сучасного виробництва з високим рівнем його
механізації та автоматизації визначає значні навантаження на організм, підвищується значення
таких якостей особистості, як швидкість реакції, швидкість прийняття рішення, зібраність,
зосередженість, уважність, які більшою мірою визначаються всім комплексом показників
здоров'я людей .
Потреба у здоров’ї носить загальний характер, вона властива як окремому індивіду, так і
суспільству в цілому. Увага до власного здоров’я, здатність забезпечити індивідуальну
профілактику його порушень, свідома орієнтація на здоров'я різних форм життєдіяльності – все
це показники загальної культури людини [4, с. 85].
Кожний руховий акт здійснюється в просторі й часі, тому що коли активно
пересувається дитина-дошкільник, він одержує можливість придбати в одиницю часу більший
обсяг інформації, що й сприяє прискореному формуванню його психіки. Наприклад,
установлена взаємозалежність рухової активності й розвитку мови. Рухи дітей, зокрема вправи
для пальців рук, є потужним стимулюючим фактором не тільки для своєчасного (на 2-м року
життя) виникнення мови, але й подальшої її вдосконалювання в дошкільному віці. Рухова
активність збільшує словникову розмаїтість дитячої мови, сприяє більше осмисленому
розумінню слів, формуванню понять, що поліпшує психічний розвиток дитини.
Таким чином, у здоровому способі життя пояснюється все те, що сприяє виконанню
людиною тих або інших суспільних і побутових функцій у найбільш оптимальні для систем
організму, що розвивається, в умовах.
1. Анастасова Л. П. Формування здорового способу життя підлітків : метод, посібник для вчителів /
Анастасова Л. П. // Біологія : дод. до газ. «Перше вересня». 2000. – листопад (№ 43). – С. 8-9.
2. Баштовенко О. А. Стан освітнього процесу вищої школи в галузі фізичного виховання та здоров’я
людини / О. А. Баштовенко // Молодий вчений. – 2018. – №1.
3. Виноградов Д. А. Физическая культура и здоровый образ жизни / Д. А. Виноградов. –М., 1990. – 120 с.
4. Гарбузов В.И. Человек – жизнь – здоровье (Древние и новые каноны медицины) / В. И. Гарбузов. –
СПб., 1995. – 429 с.
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
УКРАЇНСЬКИХ МУЗИЧНО-ХОРЕОГРАФІЧНИХ ТРАДИЦІЙ В ДНЗ
Альона Тостоган
студентка IV курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – Сарвілова Д.С.
Пріоритетними засобами впливу на виховання та розвиток дітей є національні культурні
надбання, в тому числі українські традиції. У концептуальних положеннях про основи
національного виховання вказується на важливу вимогу сьогодення щодо використання
українських традицій: не лише для відновлення кращих здобутків минулого, а й для того, щоб
наснажити їх сучасним науковим змістом та міцно стати на відповідні культурно-історичному
досвіду нашого народу шляхи розвитку вітчизняної освіти.
Особливо актуальні ці суспільні вимоги для дошкільної ланки освіти як першооснови
соціокультурного становлення особистості дитини.
Ґрунтовні дослідження музичних аспектів розвитку дітей дошкільного віку, що
відбуваються в процесі музично-рухової діяльності, здійснені Н. О. Ветлугіною,
О. П. Радиновою, К. В.Тарасовою.
Окремим проблемам музично-рухового розвитку старших дошкільників присвячено ряд
психолого-педагогічних праць вчених. Серед них проблеми музично-ритмічного виховання
дітей в музично-руховій діяльності (А. М. Зіміна); розвитку музикальності, певних музичних
здібностей у дітей за допомогою різних засобів – ігор, танців, хороводів, вправ, етюдів та
відповідного репертуару (С. І. Науменко, С. Д. Руднєва, К. В. Тарасова та інші); формування
навичок виконання музичних рухів, методів і прийомів розучування їх з дітьми (Н. О. Ветлугіна
[3], Е. С. Вільчковський [4], О. В. Кенеман [3] та інші); формування музично-рухової творчості
дошкільників (С. В. Акішев, О. В. Горшкова та інші).
У Базовому компоненті дошкільної освіти зазначені сучасні погляди на проблему
використання українських традицій для виховання дітей у процесі здійснення різних видів
діяльності [1].
Традиції – це суспільні національні цінності, елементи культурної спадщини, зокрема
досвід мистецтва певного народу, що історично склався й набув сталої форми з давніх часів,
який зберігається, передається та оновлюється в усьому чи в окремих соціальних групах.
Окрему групу традицій становлять мистецькі традиції, а серед них – хореографічні, у яких
віддзеркалився багатовіковий досвід танцювального мистецтва [1].
Під українськими музично-хореографічними традиціями варто розуміти складну
систему, яка полягає в єдності змісту традицій і механізму функціонування традицій [2].
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У хореографічній діяльності завдяки всім видам танцювального мистецтва інтегруються
й усі лінії впливу. Так, в українських музично-хореографічних традиціях варто бачити
величезний педагогічний потенціал для впливу на виховання, освіту, розвиток дитячої
особистості загалом і музично-руховий розвиток зокрема.
Наукою доведено, що під час музично-рухової та хореографічної розкриваються
природні задатки, обдарованість дітей. Але дитині дошкільного віку заняття хореографією
потрібні не для того, щоб у майбутньому стати професіоналом.
Хореографічна діяльність необхідна дитині дошкільного віку для того, щоб не
пропустити сенситивного періоду, коли використання задатків стає найбільш своєчасним для
розвитку спеціальних здібностей та особистості загалом. Вважається, що таким періодом для
розвитку у дитини ритмічності, пластичності є вік 4-6 років. У різних дітей потяг до
танцювальної активності може виникати дещо раніше чи пізніше, залежно від індивідуальних
особливостей.
В українській педагогіці зосереджено немало даних про використання танцювальної
діяльності у вихованні й навчанні дітей. Так, на доцільності використання українських ігор,
хороводів, танців у дитячих садках України наголошувала С. Русова, пропонувала
ознайомлювати дітей з різними національними танцями, вважаючи їх цілим комплексом
ритмічних, живих рухів, які захоплюють дітей.
Розвиваючи педагогічні погляди на танець як засіб естетичного, фізичного й
національного виховання, український композитор, хореограф, етнограф і педагог
В. Верховинець вважав народні ігри зі співом, хороводи, танцювальні рухи найефективнішими
засобами для гармонійного розвитку учня, починаючи з раннього дитинства.
Цінність ідей В. Верховинця полягає в тому, що він акцентував на виховній значимості
українського танцю, опублікував збірник українських ігор, хороводів і танців «Веснянка»,
розробив рекомендації з навчання дітей рухів цього танцю.
У зміст лексики українського танцю для дітей В. Верховинець пропонував долучати:
рухи на переміщення (акцентований крок, бігунець, доріжка дробова з підскоком та ін.), рухи
на місці («вихилясник», «угинання», перескік, «тинок» та ін.), рухи для хлопчиків (присядка,
повзунок, «човганець», «плескачики»). При цьому автор зазначає: дітей зовсім не обов’язково
ознайомлювати з танцювальними рухами тільки через гру, тому що «у грі ці рухи
закріплюватимуться й нестимуть певне смислове навантаження». Дошкільнят, на його думку,
доцільно залучати до самостійного складання танцювальних комбінацій (спочатку простих, із
двох рухів, а потім складніших), що сприятиме розвиткові фантазії, творчої ініціативи й «з
дитинства пробуджуватиме бажання як найглибше пізнавати чудовий світ танцювального
мистецтва» [2].
Погляди В. Верховинця на ознайомлення дошкільнят з українською танцювальною
культурою актуальні й нині та їх можна впроваджувати в практиці хореографічної роботи.
Аналіз видів українського народного танцю дозволяє констатувати, що
найдоступнішими для сприйняття й виконання дошкільнятами є хороводи та сюжетні танці.
По-перше, тому що їхній зміст є інформативно-пізнавальним, оскільки пов’язаний
з природним, оточуючим, суспільним, особистим життям людини.
По-друге, їм властиві ігрові й комунікативні ознаки, пов’язані з провідними видами
діяльності (гра, спілкування) та мистецькими видами діяльності дошкільнят (пісенна, музичнорухова, драматична).
По-третє, за своїм пісенним, музичним, руховим, імпровізаційним рівнями хороводи та
сюжетні танці відповідають віковим потребам і виконавським можливостям дітей [2].
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Тематика дошкільної української національної хореографії має бути різноаспектною:
спортивна, ігрова, побутова, казкова, пісенна, фольклорна, літературна, природознавча [5].
Отже, передумовою виникнення та постановки танцю є життєвий зміст. Зміст українських
народних танців цікавий, пізнавальний для дітей, оскільки містить нову інформацію, відомості
про минуле, а тому потребує додаткового тлумачення.
З педагогічного погляду вчені в хореографічному мистецтві виявили такий потенціал
українського народного танцю як засобу формування основ національного менталітету в дітей
дошкільного віку:
• зміст українських танців відображає різноманітну життєву дійсність та основні її
сфери, є інформативно-пізнавальним, цікавим, корисним, доступним, сприятливим для
спілкування й виховання дитини старшого дошкільного віку;
• інваріантний зміст хореографічного твору для дитини є новою інформацією про
виникнення танцювального жанру, виду, незначними відомостями про досвід інших людей і
поколінь.
• вираженню змісту танців властиві ігрові, сюжетні, музично-хореографічні, творчі,
комунікативні компоненти, які відповідають провідним видам діяльності старших дошкільнят,
сприятливі для виховання та музично-рухового розвитку.
• хореографічні особливості українських танців у сукупності танцювальних рухів,
рисунків, фігур, їхнє репродуктивно-продуктивне виконання (наслідування, інтерпретація,
варіювання, імпровізація) за своїм естетичним, семантичним, «технічним», творчим рівнями
відповідають потребам розвитку дітей, доступні їхнім виконавським можливостям, сприятливі
для формування музично-рухового виконавства і творчості;
• збережені, усталені, оновлені музично-хореографічні традиції, у разі необхідності
адаптовані або додатково розроблені для дошкільнят, зокрема хороводи, танці, ігри, забави,
етюди, вправи, поєднуючи існуючі (канон, зразок) й нові (варіант) мистецькі твори з
танцювальною імпровізацією як їхньою складовою, сприятимуть гармонійному розвиткові
дошкільнят та формуванню основ національного менталітету [6].
Підсумовуючи значення хореографічної діяльності для розвитку та виховання
особистості дітей можна виділити її основні функції: сприяти забезпеченню гармонійнофізичного розвитку; заохочувати до розвитку уяви; задовольняти творче самовиявлення,
самоствердження та самореалізацію дітей.
Хореографічне мистецтво здатне задовольнити прагнення особистості до естетичного
зростання, поєднати її внутрішній і зовнішній світ, активізувати творчу уяву та емоційні реакції
дитини.
Отже, педагогічний потенціал українських музично-хореографічних традицій становить:
- узагальнений зміст про головні сфери людської життєдіяльності, доцільний для
пізнання дітьми та їхнього виховання;
- сюжетні, ігрові, комунікативні, творчі компоненти, що відповідають інтересам дітей і
провідним діяльностям;
- усталені музичні, хореографічні, імпровізаційні складники хореографічних творів, що
задовольняють потреби розвитку музикальності, формування музично-рухового виконавства і
творчості дітей.
1. Базовий компонент дошкільної освіти / А. М. Богуш, Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, Н. В. Гавриш
та ін.; наук. – К. : Видавництво, 2012. – 26 с.
2.Верховинеь В. М. Теорія українського народного танцю / В. М. Верховинець – К.: Музична
Україна, 1990. – 150 с.
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музичного виховання / А. С. Шевчук // Українське дошкілля: Наукові записки Уманського державного
педагогічного університету: Зб. наукових праць – 2000. – С.88-89.

АРТ-ОБ’ЄКТ В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Жанна Тофан
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Пастир І. В.
Суспільство завжди прагнуло створити навколишнє середовище максимально
пристосоване для життєдіяльності і комфортного перебування людини. Найбільш виразними
компонентами в міському середовищі є арт-об’єкти, при проектуванні яких яскраво
проявляються принципи екологічного дизайну. Синтезуючи методи різних видів мистецтв,
можна створити комфортне міське середовище, яке поєднує різні субкультури, а значить, тим
самим скоротити кількість спалахів вандалізму і агресії.
У XXI ст. мистецтво розширює свої кордони, все більше перетинаючись з навколишнім
світом. Воно не обмежене ні вибором матеріалів, ні методами, використовуючи як традиційні,
наприклад, живопис, графіку, скульптуру, так і нетрадиційні форми – інсталяції, графіті.
Найбільш виразними є арт-об’єкти, які привертають увагу глядача, змушують задуматися,
поглянути на щось буденне під новим кутом.
Арт-об’єкт – це об’єкт мистецтва, річ, яка являє собою не тільки матеріальну, а й
художню цінність. Він створюється в основному не як функціональний об’єкт, а саме як
предмет, в який вкладена ідея і душа творця. У сучасному місті функція і краса органічно
поєднуються в арт-об'єкти, які формують простір життєдіяльності людини.
Проблемами даного дослідження займаються художники і дизайнери такі як: Роберт
Бенксі, Nuxuno Xan, Робін Уайт (мал. 6) та інші. Для перетворення міського простору вони
оперують багатьма художніми прийомами і методами. За рахунок прийомів живопису
художники створюють ефект прорізів, пустот, відкритих просторів, що сприяють зоровому
збільшенню кордонів вулиці (наприклад, роботи Еріка Грохе) (мал. 1).
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Мал. 1. «Плавательний бассейн». Уест Сіетл, штат Вашингтон.
Будь-які об’єкти дизайну повинні бути привабливі, сприятливо впливати на психіку
людини, передавати відчуття природності, сприйматися органічно, викликати позитивні емоції.
Художник враховує структурні особливості споруди, його морфологію, композицію (мал. 2).

Мал. 2. Центральний стадіон, робота студенток 3 курсу ІДГУ: Шевченко А., Тофан Ж.,
Шмідт В., Жульте С., місто Ізмаїл
Порівняно новий напрямок у створенні зображень на поверхнях архітектурних об’єктів –
графіті. Їх можна побачити на фасадах будинків, парканах, гаражах, асфальтових покриттях і
т.д.). Графіті цікаві своїм соціально-філософським змістом. Складні композиції містять не
тільки життєві сюжети, а й шифри, гіпертексту і підтексти. Це особлива мова субкультури,
комунікативний канал, спосіб самовираження і спілкування, а також цілком можливий елемент
декору архітектурних просторів (мал. 3). Однак треба розрізняти професійні графіті і
вандалістскіе написи і малюнки. З’явилися окремі напрямки, наприклад тривимірний стріт-арт.
Треба відзначити, що такі зображення можуть створюватися за допомогою маркера або навіть
кольорової крейди. Ще однією особливістю вуличних графіті є анонімність автора, оскільки
законодавством заборонено наносити будь-які написи і зображення в громадських місцях. Самі
виконавці (райтери) вважають, що графіті – це художня композиція, малюнок або просто напис,
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незаконно нанесена на поверхню стіни, будівлі або будь-якого іншого об'єкта, зазвичай
знаходиться в полі зору громадськості.

Мал. 3. Приклад графіті в архітектурному середовищі міста: 1-робота Роберта Бенксі; 2
робота вуличного художника Smug One.
Екологічна спрямованість арт-об’єктів в міському середовищі може бути виражена не
тільки використанням художніх матеріалів, але і застосуванням інноваційних технологій. З їх
допомогою був створений арт-об’єкт «піксельне дерево» – при дотику до його поверхні дерево
дозволяє людині надавати навколишньому середовищу нові світлові ефекти, тим самим
самостійно трансформуючи її; він залучає індивіда до створення гармонії між природою і
внутрішньої гармонією людини [2, с. 115]. «Піксельне дерево» з ігровою функцією несе в собі
глобальну ідею екодизайну, підвладну людству, що бажає повернутися до своїх природних
витоків. Воно ясно і доступно, легко і ненав’язливо виховує екологічний світогляд.
Мал. 4.: 1 Піксельне дерево. Автор студентка 3 курсу ГАХА І.Нежданова ;

2- Сад ліхтарів. Автор студентка 3 курсу Урал ГАХА К. Голова
Композиція з групи дерев «Сад ліхтарів»
представляють собою світильники і уособлюють
своєрідний синтез природи і нових технологій, володіє
жанровою спрямованістю, самодостатністю, художньою
виразністю, функціональністю, естетичністю, відображає
екологічні аспекти творчості (мал. 4).
373

Пріоритетні напрями європейського наукового простору.
Збірник студентських наукових праць. – Вип. 8

Практика свідчить, що арт-об'єкти більш складні з візуальної і змістової точки зору, ніж
об’єкти монументального мистецтва. Вони, мотивуючі та «загострені», викликають позитивні
емоції, сприяючи відчуттю комфорту. Арт-об’єкти – штучні продукти творчої думки, штучні і
тому дорогі через свою унікальність і використання особливих технологій. Вони стають або
свого роду маніфестом на захист екології людини, його комфортного життя в міському
середовищі, або унікальними зразками, що спонукають до дискусії, що працюють на зворотний
зв’язок або на отримання інформації. Чим вище ціна арт-об’єкта, тим вище інтерес до теми і
дизайнеру. Один з модних напрямів в мистецтві – інсталяції (англ. To install – встановлювати) –
створення просторової композиції з різних предметів, об’єднаних за змістом і територіально в
єдине ціле (мал.5). Це самоцінна символічна декорація, створювана в певний час і має назву.
Важливо, що глядач не споглядає інсталяцію з боку, як картину, а виявляється всередині неї.
Тривимірність поглинає глядача і переносить його в іншу реальність, що дозволяє розглядати
інсталяції як чотиривимірний простір (додається вісь часу).

Мал. 5. 1 – інсталяція Umbrella Sky, місто Агуеда, (Португалія); 2 – світлова інстоляція Philips
Incandescence в Ліоні (Франція)

Мал. 6. Казкові скульптури зі сталевого дроту Робіна Уайта
Отже, архітектурне середовище міста являє собою сцену зі змінними декораціями,
завісами, бутафорією, де людина є дійовою особою вистави та її глядачем одночасно. Будинки і
споруди не є статичними об’єктами; вони змінювані, рухливі. Архітектурний вигляд здатний
впливати на емоції людини, змушувати його переживати, мислити, відчувати [5, с. 135]. Таким
чином міське середовище стає місцем повноцінної життєдіяльності людини, його праці і
відпочинку. Арт-об’єкти наповнюють простір міста новим змістом – єднанням техногенного
суспільства з живою природою людини. Вони служать ниткою, яка пов'язує людину з усіма
атрибутами міського середовища.
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1. Єфімов О. В. Дизайн архітектурного середовища: навч. / О. В. Єфімов, Г. Б. Минервин. – М.:
Архитектура-С, 2006. – 504 с.
2. Офіційна компанія «Светлон»: зовнішнє освітлення - для чого і як?
3. Світлодіодна стіна в Пекіні Igrow: журнал о сучасному дизайні, мистецтві та екологічно
дружньому способу життя.
4. Чепелик О. Метаморфози тенденцій сучасного мистецтва / О. Чепелик // ArtКурсив. – 2009. –
№ 3. – С. 6-10.
5. Шимко В. Т. Архітектурно-дизайнерське проектування міського середовища / В. Т. Шимко. –
М.: Архитектура-С, 2006. – 384 с.

ЛІРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ В РОЗКРИТТІ ГЕНДЕРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ
У ТВОРЧОСТІ З.М. ГІППІУС
Анастасія Узунова
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц.. Кіскін О.М.
Рубіж ХІХ-ХХ століть був часом активізації жіночого руху. Його називають «жіночим»,
проте, в дійсності він єднав у власних рядах людей обох статей в боротьбі за рівність. На ринку
праці жінкам були відкриті тільки дуже невеликі можливості (швачка, гувернантка, кухарка і та
ін.).
Найману працю вважали долею нижчих верств, яка також була образливою. При цьому
жінки-робітниці піддавалися ще більш суворої економічної експлуатації, ніж чоловіки (не
кажучи вже про сексуальні домагання і насильства).
Поступово жіночий рух зробився значущим феноменом суспільного життя і
перетворився в реальну, хоча вкрай аморфну і різноголосу політичну силу, а обговорення
«жіночого питання» висунулося на авансцену в абсолютно всіх шарах західного суспільства.
Виникали розбіжності і суперечки про те, чим вони повинні займатися, яка сфера їх існування.
Так, грандіозні суспільно фінансові зрушення, що стали наслідком індустріальної революції
другої половини XIX ст., призвели до зміни всіх форм соціального та приватного життя. Жінки
стали замислюватися про те, яке має бути їхнє призначення. Йшлося про речі, які у жіночій
свідомості до цього періоду історії не викликали сумніву: чи варто обмежуватися створенням
сім'ї та вихованням дітей, коли є можливість ні від кого не залежати (мати професію і робити
власну кар’єру).
Мета статті – розглянути «чоловіче» та «жіноче» «я» в поезії З. М. Гіппіус.
Життєвий шлях та творчий доробок З. М. Гіппіус встановлює її як одну з центральних
фігур епохи «Срібного століття», короткочасної, але блискучої доби російського релігійного та
культурного відродження з його історичними прозріннями, містикою, релігійно-філософськими
шуканнями і художніми відкриттями. Увійшовши в літературу в пору символізму, вона втілила
в творчості головний заповіт – злиття особистої долі з творами мистецтва, втілення особистості
в світі фантазії. Лірика Зінаїди Гіппіус з точки зору гендерного аспекту являє собою феномен в
російській літературі. Ні до неї, ні після жодна жінка-поет не вдавалася до настільки
повторюваного, систематичного вживання форм чоловічого роду для вираження свого
ліричного «я».
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Задля досягнення цілі роботи, розглянемо вірші першої поетичної збірки любовної
тематики авторки «Збори віршів. 1889-1903» [1]. Саме ця глибоко інтимна тема, як правило,
демонструє найбільшу близькість між автором та його ліричним «я», що дозволить зробити
висновки про специфіку гендерного самовизначення ліричного суб'єкта З. М. Гіппіус. Для
дослідження необхідно чітко розмежовувати такі поняття, як автор-оповідач, ліричний герой,
ліричний суб'єкт або ліричний «я», герой рольової лірики (дана класифікація вибудувана на
основі класифікації Б. Кормана) [2]. Притому необхідно спростувати точку зору, що
висловлюється багатьма дослідниками і, зокрема, С. Бройтманом, про те, що чоловіче «я» у
віршах З. М. Гіппіус – показник рольової лірики, а не бажаний нею спосіб вираження свого
ліричного «я» [2].
Для звернення до любовної лірики З. М. Гіппіус необхідне знання її біографії, так як всі
вірші, про які піде мова нижче, мають певного адресата і передісторію. Розглянемо спочатку
вірші, які є нейтральними з точки зору гендерного аспекту, тобто ті, з контексту яких не можна
визначити стать ліричного суб’єкта (далі – ЛС).
Вірш «Любов – одна» (1986 рік) відображає інтимні стосунки З. М. Гіппіус з
А. Волинським (Флексер) і Н. Мінським в 1894-1896 рр. [1]. У різні періоди своїх відносин з
ними З. М. Гіппіус в щоденнику «Contes d’amour. Щоденник любовних історій» (1893 –
1904 рр.) визнавалася то в дурості, «детсткости, отвращении» почуттів до Н. Мінського, то
заявляла, що майже закохалася і не відчувала «ні відрази, ні злоби», а А. Волинського взагалі
вважала за людину «середньої статі» [3]. Так як щирих почуттів, на відміну від її
шанувальників, З. М. Гіппіус не відчувала, вона розірвала ці відносини і в вірші «Любов –
одна» стверджувала, що «Не может сердце жить изменой», як і душа, що «Лишь в неизменном
– бесконечность, / Лишь в постоянном глубина». Вірш написаний від першої особи множини, і
це «ми» як би стверджує, що філософія усього вірша повинна бути загальної для всіх людей, а
не єдино для автора. Необхідно відзначити те, що любов як таку З. М. Гіппіус відрізняла як два
поняття: «любов справжня», яка виражається в «злиття свободи і Бога», і любов платонічна і
тілесна. Останні два розділення суперечили її поданням про свободу – самому головному
поняттю в її філософії, тому дуже важливим стало для З. М. Гіппіус возз'єднання цих двох
протиборчих сторін єдиної любові [4]. «Однією любов'ю» її був чоловік – Д. Мережковський,
дарований їй долею, Богом, але союз їх був неземним, любов – саме платонічної, і тому майже у
всіх свої захоплення З. М. Гіппіус шукає, скоріше, фізичного контакту (хоча і поцілунок для неї
укладав в собі божественність) [3].
У вищезгаданому вірші ліричний герой виступає в єдності з усіма людьми, вірш ж
«Посмішка» (1897 р. первинна назва – «Усмішки») написано від першої особи однини в
сучасному часі, тобто визначити стать ЛС, виходячи з контексту, неможливо. Його вже не
полонять колишні почуття, «И ныне мне всех радостей дороже / Моя неразделенная
любовь»[1], – саме нерозділене кохання в щоденнику З.М. Гіппіус описується як найбільш
близька до «чудової» любові, коли люблячий багатший того, кого люблять [3]. У порівнянні з
попереднім віршем на ту ж тему, це набагато більш індивідуально, ЛС висловлює свої потаємні
почуття і думки.
Схожу ситуацію знаходимо і в вірші «Апельсинові квіти» (1898 р.) [1], яке написано від
першої особи однини, але стать ЛС визначити з контексту неможливо – це посвята А. Брике –
жінкоподібна, «двостатева» молода людина, з яким З. Гіппіус познайомилася в Таормине
(Італія) і в якого, за її словами, «...могла бы очень приятно влюбиться... », так як її « ... равно
влечет ко всем Божьим существам – когда влечет»[3]. Але ці відносини не встигли
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розвинутися і у вірші апельсинові квіти стали символом щастя, сенсу життя, чогось
прекрасного, а також символом їх любові, яка не відбулася.
Тому що вірш написано в жанрі послання, в ньому практично відсутні почуття самого
ЛС, тобто мінімізується індивідуалізм.
Зате він активно наростає в групі віршів, присвячених баронессі-англійці Є. Овербек
(«Драбина» 1897 р. «Прогулянка удвох» 1900 р. «Кінець» 1901 р.) [1], з якої З.М. Гіппіус
пов'язували любовні стосунки. У цих віршах ліричний суб'єкт – чоловік, об'єктом любові якого
є жінка. Приводом до написання вірша «Драбина» послужило швидкоплинне зіткнення З.М.
Гіппіус і Є. Овербек на сходах в один з вечорів першого періоду їхнього знайомства: герої у
вірші йдуть нагору «до вечірніх тінях», на них віє «неласкавій прохолодою», а внизу за
огорожею пахли апельсинові квіти – спогад про кохання до А. Брике. ЛС не любив її, «недавню,
випадкову, чужу», але вже в душі його з’явилося почуття, що він чекає її любові, хоче, щоб
вона любила [1]. Відносини З.М. Гіппіус і Є. Овербек швидко розвивалися, удвох вони
подорожували по Італії, але вже в 1900 р. З.М. Гіппіус знову зіткнулася з проблемою
роздвоєності платонічної і плотської любові, і, коли їй не вдалося збагатити їх відносини
духовно, в ліриці З.М. Гіппіус, присвяченій англійці («Прогулянка удвох», «Кінець»),
з'являється мотив відходу від коханої, яка «злякалася шляху» наверх, яка чужа «усього, що
бездонно»; «Зоря в небесах – догоріла», але ЛС розуміє, що він, нехай навіть і один, але
повинен йти «наверх», до вищого розумінню любові [1]. Три цих вірші рясніють граматичними
формами чоловічого роду, тим парадоксальніше виглядає ця автобіографічна поезія, в якій
жінка-поет осмислює себе як чоловік. Апогею цей парадокс досягає в вірші «Поцілунок»
(1903 р.), в якому побічно відображена історія поцілунку З. Гіппіус з цнотливим
А. Карташовим, але його слід віднести до рольової лірики, так як змінюється стать не тільки ЛС
(знову чоловічий), але і в якості коханої постає жінка-Аньєс [1].
Отже, в розглянутих віршах постають автор-оповідач, ліричний суб’єкт і герой рольової
лірики. Але, беручи до уваги той факт, що всі перераховані вище вірші автобіографічні,
логічним здається висновок про те, що, кажучи про ранній період творчості З. Гіппіус, де вона
звертається до теми любові, бачимо не розрізнені ЛС, а одного, цілісного ліричного героя –
чоловіка. Дослідники по-різному пояснюють той факт, що стать автора і її ліричного героя не
збігаються.
Висновок: «Жіноча» література спочатку була відмінна від «чоловічої» і в XIX ст. не
претендувала на статус «високого» мистецтва. Жінка не могла до кінця розкривати свої мрії і
почуття, вона повинна була залишатися цнотливою і таємничою. З.М. Гіппіус, «осознав в себе
сильно развитые и женское и мужское начала, всю жизнь то примирялась, то боролась со
своей двуполостью»[5]. Таким чином, чоловіче «я» в її поезії виражає не тільки бажання бути
сприйнятою як повноцінний автор, а й необхідність сприймати глибоко роздвоєну свідомість
[5].
1. Гиппиус З.Н. Собрание сочинений. Т. 2. Сумерки духа: Роман. Повести. Рассказы.
Стихотворения / З. Н. Гиппиус. – М.: Русская книга, 2001. – 506 с.
2. Гиппиус З.Н. Собрание сочинений. Т. 8. Дневники: 1893 1919 / З. Н. Гиппиус. – М.: Русская
книга, 2003. – 576 с.
3. Жигулина О. Тема Любви в философии З. Гиппиус / О. Жигулина. – София: Рукописный
журнал Общества ревнителей русской философии, 2003.
4. Томсон Д. Мужское Я в творчестве Зинаиды Гиппиус: литературный прием или
психологическая
потребность?
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.az.ru/women_cd1/html/preobrazh_4_1996_g.htm
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ФОРТЕЦЯ КІЛІЯ ЯК ОБ’ЄКТ РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКОГО
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО ПРОТИСТОЯННЯ
(ХVІІІ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.)
Наталія Ушакова
магістрантка факультету української філології і соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Церковна В.Г.
Південна Україна, землі якої у різні періоди знаходились на межі перетину інтересів
Сходу і Заходу, являла собою важливий об’єкт політичних відносин. Чорноземні ґрунти,
помірний клімат, велика кількість озер, вихід до Чорного моря та наявність найбільшої водної
артерії Європи – річки Дунай, зробили цей край привабливим для наших сусідів. Молдова,
Туреччина, Росія, Угорщина та багато інших країн прагнули простягнути свій вплив на Південь
України. Важливу складову таких відносин відігравали оборонні бастіони: Кілія, Ізмаїл,
Акерман, Бендери та інші, вивчення яких дає нам змогу зрозуміти як саме розвивався цей
регіон і що з цього передувало сьогоденним реаліям.
Особливе місце серед цих укріплень займала фортеця Кілія, котра завдяки вдалому
географічному розташуванню давала можливість її володарям контролювати не тільки
південно-західне узбережжя Чорного моря і прилеглі до нього території, а й безпечно
просуватися в напрямку Західної Європи через річку Дунай та насаджувати там свої умов в
економічній і політичній сфері. Окрім цього ця територія за всіма параметрами підходила для
розташування військово-морських сил, котрі в разі необхідності швидко могли прибути до зони
конфлікту.
Перші відомості про фортецю Кілія містяться в турецьких літописах ХV ст. Ашик пашизаде, Мехмед Нешрі, Турсун Бея, які фіксували події перших років османського панування.
Внутрішній та зовнішній устрій замку описав у своїх спогадах мандрівник Евлі Челебі.
У ХІХ ст. дослідженням даної проблеми займалися румунські вчені Н. Белдічеану, Н.
Йорга. Українські історики Д. Дорошенко, М. Грушевський згадували Кілію у зв’язку з
походами козаків на Південь України наприкінці ХVІ – ХVІІ ст.
Серед сучасних українських істориків, які розглядали місце і роль Кілії в південному
регіоні можна назвати О. Войтюка, О. Бачинську, І. Карашевич, Л. С. Мельникову. Більш
детальний аналіз внутрішнього устрою фортеці Кілія, її статус у період середньовіччя здійснила
С. В. Паламарчук.
Однак на сьогоднішній день питання значення оборонного замку в Кілії як важливого
об’єкта зовнішньополітичних відносин ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. не знайшло
достатнього висвітлення. Метою даної статті є дослідження місця і ролі фортеці Кілія у
російсько-турецькому зовнішньополітичному протистоянні.
Як відомо, з приходом генуезців у ХІV ст. у Південну Бессарабію, Кілія перетворилася в
одне з найрозвинутіших міст у пониззі Дунаю та, на думку турецького історика Галіль
Іналджик, виступала «воротами південно-північної чорноморської торгівлі між Заходом і
Сходом» [1, 141]. На цій території перетиналися купецькі шляхи з Добруджі, Тулчі, Ісакчі,
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Стамбулу, Софії та Сілістрії. Маршрут Великого шовкового шляху також пролягав через
межиріччя Дністра і Дунаю. Місто поступово ставало потужним економічним центром.
У першій половині ХV ст., коли Османська імперія розпочала активну завойовницьку
політику та поставила за мету розповсюдити свій вплив на сусідні території, фортеця Кілія
стала для султана одним із пріоритетних об’єктів зовнішньої політики. Порта добре розуміла її
вдале розташування та називала замок головними ключами до Молдавії, Польщі та Росії. У
1484 р. турецький султан Баязід ІІ (1481-1512) після важкого протистояння з молдовським
господарем Штефаном ІІІ Великим (1457-1504) та тривалої облоги фортеці з моря, захопив
Кілію [1, 145]. Місто перетворили на центр райї Сілістрійського пашалика, провінцію
Османської імперії, та розмістили у замку військовий гарнізон. Так розпочався період
турецького панування у Південній Бессарабії та на кілійській землі, який тривав включно до
1812 р.
Згідно наказів турецького султана 1484 р., 1489 р. та 1491 р., опублікованих румунським
вченим Н. Белдічеану, свідчень турецьких літописців ХV ст. Мехмеда Нешрі, Насуха Матракчі,
стан Кілії у перші роки османського панування характеризувався початком архітектурних
перебудов. Проводилися ремонті роботи на лівому березі Дунаю, де знаходилася Кілія Нова
(або Ені-Кілі); було відбудовано зруйнований під час військового протистояння генуезький
замок, де розмістився центр військових кораблів та митний контроль [2, 150].
Детальний опис фортеці Кілія на момент загострення відносин між Росією та
Османською імперією міститься у записах відомого турецького мандрівника Евлія Челебі та
літописця Турсун Бєя [2, 150-151]. Замок був розташований уздовж Дунаю, мав декілька веж
побудованих на фундаменті та названих згідно з їх призначенням: вежа візира султана Баязіда
Гедика Ахмед-паш, башта Маяк, Комендантська вежа та інші. На одній із найбільших веж
Мелека Ахмед-паші знаходилося понад 20 гармат, котрі були направлені у бік Чорного моря й
Дунаю. Зовнішня або Велика фортеця мала четверо воріт, троє із яких були потаємними і
виводили одразу на берег Дунаю. Єдині ворота, що виходили на сушу, були оточені баштами з
гарматами. Вулиць у сучасному розумінні не існувало. Це були настили з товстих колод під
яким прориті глибокі рови, що покривалися мостовинами. Під час штурму мешканці швидко
могли їх розібрати і води з Дунаю заповнювали вулиці, що унеможливлювало пересування
пішки та заважало бойовим діям у середині замку. З боку суші був виритий широкий рів
висотою в людський зріст, який наповнювався водою [3, 62-67]. Один із дослідників
архітектури турецьких фортець Північного Причорномор’я О. Войтюк зазначав, що замок Кілія
у ХVІІ ст. відповідав усім тогочасним вимогам воєнної оборонної споруди [4].
Через невдалі військові компанії Османська імперія наприкінці ХVІІ ст. поступово
втратила свою могутність. Цим скористалась Росія і розпочала просувати свої інтереси на
Північне Причорномор’я, Балкани і Дунайські князівства. Петро І налагодив стосунки з
правителями Валахії Костянтином Бринковяну та Молдавії Михайлом Раковиці. Таке
добросусідство насторожило європейські держави, котрі не бажали посилення Росії на цих
територіях. Вони розпочали налаштовувати Порту до відповідних кроків. Напруга між цими
імперіями досягла апогею і у 1710 р. Туреччина оголосила війну Росії яка, як відомо,
закінчилася підписанням Прутського мирного договору в 1713 р. За цією угодою Петро І
втратив свої повноваження на правому березі Дніпра (окрім Києва і області) та мав полишити
Польщу і Молдавію [5]. На думку більшості дослідників завершення цієї війни загострило
відносини між імперіями та було доказом того, що жодна з них не збиралася поступатися своєю
владою у цьому регіоні. Таким чином впродовж ХVІІІ ст. та першої половини ХІХ ст. відбулося
декілька важливих військових компаній, які суттєво вплинули на подальшу долю фортеці Кілія.
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Під час російсько-турецької війни 1735-1739 рр. відбулася спроба знайти мирне
вирішення цього протистояння. Був скликаний Немирівський конгрес (1737 р.) на якому за
Росією пропонувалося закріпити Крим, Кубань, Чорноморське узбережжя від Дону до Дунаю, а
вона натомість мала визнати незалежність Валахії та Молдавії. Дунайські князівства мали стати
лінією розмежування у відносинах двох ворогуючих імперій [6]. Однак, це не допомогло і
військові дії продовжилися до 1739 р., коли було укладено Бєлградську угоду. Умови цього
договору негативно вплинули на зовнішньополітичний статус Російської імперії. Вона втратила
право мати військові та торгівельні флоти на Азовському і Чорному морях.
Конфлікт продовжував наростати й у 1768 р. після втручання російських військ на
територію Молдавії, Порта оголосила війну Російській імперії, яка тривала до 1774 р. Після
декількох невдалих військових походів Катерина ІІ призначила головнокомандувачем армії П.
О. Румянцева, який домігся невтручання Петербургу в його подальші розпорядження.
Багатотисячна російська армія завдала нещадної поразки османам біля Рябої Могили (1770 р.)
та в Кагульській битві (1770 р.), де великий візир Халіл-паші програв. У цьому ж році війська
генерала М. В. Репніна захопили Ізмаїл та змусили турків відступити до Кілії. Завдяки вдалій
осаді міста у серпні 1770 р. фортеця Кілія була захоплена. За рішенням КючукКайнарджійського мирного договору 1774 р. Кілія, Ізмаїл, Акерман знову підпорядковувалися
турецькому султану. Росія отримала Керч, Кінбурн, Єнікале і Північне Причорномор’я та
дозвіл на вільний прохід суден через Босфор і Дарданелли [7].
Порта не змирилася з таким поворотом подій і розпочала підготовку до наступної війни.
Заручившись підтримкою Англії, Франції й Пруссії, у 1787 р. Туреччина пішла в наступ. Проте
ряд поразок під Фокшанами, на Кінбурнській косі та на річці Римник призупинили наступ
османів. У цей час головнокомандувач російських військ князь Г. А. Потьомкін дав
розпорядження загону генерал-аншефа І. І. Меллера-Закомельського захопити фортецю Кілія, а
генерал-фельдмаршалу М. І. Кутузову було наказано перервати сполучення між Ізмаїлом та
Кілією.
Війська І. І. Меллер-Закомельського розпочали облогу фортеці у жовтні 1790 р., але
зустрівши опір, прийняли рішення зачекати на підкріплення з іншого берегу Дунаю. Під час
боїв генерал І. І. Меллер-Закомельський отримав важке поранення і командування перейшло до
генерал-фельдмаршала І. В. Гудовича. Обстріли західної сторони цитаделі розпочали 8 жовтня
1970 р. Це дало змогу згодом перекрити зв'язок Кілії з правим берегом Дунаю. За таких
обставин комендант фортеці прийняв рішення вступити у перемовини про капітуляцію. 18
жовтня 1790 р. Кілія була захоплена. О. В. Суворов доповів про це у рапорті
головнокомандувачу російських військ Г. А. Потьомкіну [8].
Турецька влада, розуміючи своє важке становище, погодилася на підписання
попередньої мирної угоди і сподівалася на підтримку європейських держав. Проте, Англія та
Пруссія не втрутилися і це змусило Порту дати згоду на підписання остаточного варіанту
Ясського мирного договору в 1791 р. [9]. Як відомо, за цією угодою до Росії відходили землі
між Південним Бугом та Дністром (включаючи Очаків). Крим приєднувався до російських
володінь. Туреччина повернула собі Молдавію і Валахію. Було встановлено новий кордон на
південному заході по річці Дністер, а на Кавказі – по р. Кубань. Османська імперія знов
повернула собі поселення між Дністром та Дунаєм разом з фортецями Кілія та Ізмаїл.
Наступний конфлікт між Російською імперією та Туреччиною переріс у війну 1806-1812
рр. Порта порушила порядок проходження російських суден і усунула проросійських
представників з правлячих посад у Молдавії та Валахії, що змусило армію генерала І. І.
Міхельсона у 1806 р. увійти на територію цих держав [10, 9-12]. У листопаді відбувся штурм
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Акерману, а після запеклих боїв з татарами та турками біля Байрамчі, Татарбунар у грудні 1806
р. дивізія герцога А. В. Рішельє без бою увійшла в Кілію. Турки були готові піти на поступки та
віддати Росії Бессарабію до р. Прут, але без Подунав’я з Кілією, Ізмаїлом та Акерманом. У
травні 1812 р. був підписаний Бухарестський мир за яким, згідно Статті 4, кордон проходив по
р. Прут до з’єднання її з Дунаєм, а потім по Кілійському руслу Дунаю до Чорного моря; гирло
Дунаю визнавалося спільною територією; Кілія, Ізмаїл та інші землі Бессарабії відходили до
Російської імперії. Дві таємні статті цього договору передбачали руйнацію укріплень Кілія та
Ізмаїл [11].
Східне питання знову загострилося у середині ХІХ, розпочалася Кримська війна 18531856 рр. між Російською імперією та коаліцією у складі Туреччини, Англії, Франції та Сардинії,
у якій Південна Бессарабія відігравала важливу воєнно-стратегічну роль так як мала вигідну
позицію для наступу проти Порти. У зв’язку з цим були задіяні всі можливі ресурси для
оборони цієї території. Однак, як відомо, Російська імперія програла цю війну та у 1856 р.
підписала Паризький мир [12]. За цим договором Росія мала повернути Туреччині Південну
Бессарабію, навігація на Дунаї потрапляла під контроль європейських країна, Чорне море
оголосили закритим для військових суден усіх держав, окрім міжнародного торговельного
судноплавства. Російській імперії заборонялося тримати на Чорному морі флот, мати морські
причали та зводити прибережні укріплення [13, 99-102]. Однією з найважливіших втрат стала
ліквідація фортеці Кілія, від якої залишилися тільки два водоймища на місці колись глибоких
ровів.
Отже, фортеця Кілія майже відразу з часу свого заснування стала важливим стратегічним
об’єктом у пониззі Дунаю. Володіння цим замком давало змогу контролювати узбережжя
Чорного моря та відкривало вільний доступ до країн Західної Європи. Тому, впродовж XVIII –
початку XIX ст. під час зовнішньополітичного протистояння Російської імперії та Туреччини,
Кілія виступила першим опорним пунктом за право володіння яким велась жорстока боротьба.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ
Тетяна Частоколяна
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н. Лунгу Л.В.
З початком шкільного життя важливу роль відіграє такий фактор – вплив самої системи
навчання і, зокрема, вчителя, який може проявлятися в таких аспектах [2, с. 89]:
• невідповідність організації шкільного навчання фізіологічним особливостям дітей;
ослаблення уваги; велика наповнюваність класів, що ускладнює організацію суб'єкт-суб'єктного
навчання; недостатнє, некалорійне, а нерідко і відсутнє харчування дітей в школі, в результаті
чого порушується загальний фізичний стан дітей;
• неврахування учителем соціальних факторів, які впливають на становлення та розвиток
особистості, а також діють як стимулюючі фактори у навчальній діяльності;
• недостатня увага педагога до фізичного і психічного розвитку дитини, зокрема
недостатнє застосування спеціальних педагогічних дій з урахуванням особливостей слабкого
фізичного розвитку, мовних, слухових вад, хвороб нервової системи;
• несистематичне сприяння психологічного розвитку особистості: інтелектуальної,
емоційної, мотиваційно-вольової сфери, самооцінки, самоповаги;
• нездатність педагога здійснювати індивідуальний підхід до учнів, захоплювати їх
навчанням, з огляду на низьку професійну активність і підготовку, небажання впроваджувати
нові методики навчання;
• недостатнє вміння педагога врівноважувати свій психічний стан, регулювати власну
поведінку, враховуючи вікові особливості розвитку молодших школярів;
• надмірна увага вчителя до диференціації дітей на групи за рівнем розумового розвитку
та успішності, надання відкритої переваги учням з високим рівнем розвитку інтелекту і знань.
Комплекс соціальних і особистісних факторів, що визначають рівень розвитку молодших
школярів, свідчить про рівень їх мотивації до навчальної діяльності та може стати причиною
труднощів в навчанні. Ці труднощі викликають прогалини в знаннях, які обумовлюють нові
перешкоди і переростають в проблеми в навчальній діяльності [2, с. 29].
На нашу думку, проблема в навчанні – це усвідомлене протиріччя, яке гальмує
подальший процес діяльності учнів, сприяє виникненню установки на складність навчального
процесу для дитини, його власну неспроможність до отримання успіхів [3, с. 31].
У дослідженнях вчених справедливо відзначається вирішальна роль успіху як
передумови успішності усього життя людини (Г. Глассер) [1], як джерела мотивації діяльності,
як шлях до перемоги над труднощами і проблемами (В. Сухомлинський, А. Бєлкін). Макаренко
А.С. розробив ідею «завтрашньої радості» як справжнього стимулу людського життя [2].
В. Сухомлинський розвинув і ввів цю ідею в практику в створеній ним «Школі радості».
Він писав, що «успіх в навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, які народжують
енергію для подолання труднощів, бажання вчитися». Думка вченого про те, що «успіх повинен
бути початком роботи, а не її завершенням», особливо актуально в роботі з дітьми, що мають
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проблеми в навчанні [1, с. 56]. У сучасних дослідженнях розглядається вплив успіху на
розвиток особистості. Зокрема Г. Коберник зазначає, що «тільки діяльність, яка приносить
успіх і задоволення учневі, стає для нього великим фактором розвитку», і пропонує методику
створення ситуацій гарантованого успіху, яка може бути використана в роботі зі школярами, які
мають проблеми в навчанні [4, с. 64].
Категорія «успіх» відображає факт найвищого досягнення поставленої мети [4, с. 198].
Успіх у навчальній діяльності – це досягнення важливих результатів в навчанні завдяки
зусиллям і старанням учнів.
А. Бєлкін розглядає успіх як єдине джерело внутрішніх сил дитини, який породжує
енергію для подолання труднощів, бажання вчитися. [2, с. 36].
Дослідники невдачі дитини в навчальній діяльності, шкільного життя вважають
головним негативним фактором, який призводить до серйозних життєвих проблем, до
неуспішності в перебігу всього життя. Набуття учнями досвіду успіху в школі, на його думку, є
шляхом і стимулом до подолання як проблем в навчанні, так і в житті [4, с. 69].
Для дітей з проблемами в навчанні є важливим процес стимулювання їх до успіху,
оскільки перше досягнення може стати переломним моментом у подоланні перешкод.
Л.Г. Петерсон визначає стимул як спонукальну силу, яка спрямовує активність суб'єкта на
досягнення мети найбільш ефективними засобами [3, с. 36].
Організація стимулювання передбачає створення умов, необхідних для більш повного
застосування і розвитку можливостей особистості в діяльності [3, с. 45]. Стимулювання учнів
до успіху передбачає організацію педагогом умов, що забезпечують активну навчальну
діяльність, як практичну, так і внутрішню психологічну активність особистості.
Для молодшого школяра відповідальність за свій успіх ґрунтується, насамперед, на його
прагненні похвали з боку дорослих, отримання відповідного статусу в колективі. Це повинен
враховувати педагог в процесі стимулювання учнів до успіху, особливо тих, які мають
проблеми в навчанні.
Об'єктивні умови стимулювання до успіху молодших школярів зумовлюють позитивний
вплив педагога на особистість учня в різних навчальних ситуаціях, взаємна участь вчителі та
учні в рішенні його проблем, розвиток позитивної мотивації навчання школярів. Важливо, щоб
педагогічний вплив здійснював людина, яка досягла життєвого успіху, вміє вирішувати свої
проблеми, і наштовхує дітей на успішну самореалізацію.
Тільки позитивні міжособистісні відносини вчителя і учня можуть забезпечити взаємну
участь і взаємодію в досягненні успіху. У навчально-виховному процесі педагогічний вплив
вчителя має посилювати позитивний минулий досвід учня, тобто актуалізувати для нього
інформацію про його успіхи і досягнення.
Незважаючи на невдачі в минулому, учень може досягти успіху у вирішенні конкретної
задачі, тому вчитель ніколи не повинен нагадувати йому про невдачі, а орієнтувати на
майбутній успіх, зосереджуючи увагу лише на труднощі, що виникають в конкретній
навчальній ситуації, і способи їх подолання [3, с. 7].
Розгляд деяких факторів, які можуть викликати проблеми в навчанні, і короткий аналіз
досліджень вчених-педагогів впливу успіху на рішення цих проблем свідчать про недостатню
вивченість цих питань щодо учнів початкових класів. Початкова школа є первинним інститутом
соціалізації особистості, становлення її системи «Я», тому успіх у навчальній діяльності саме в
початковій школі є вирішальним фактором успішності усього життя [1, с. 15].
Дослідження цієї проблеми в майбутньому передбачає виділення і обґрунтування шляхів
і методів стимулювання до успіху молодших школярів з проблемами в навчанні.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТРИВОЖНОСТІ
ТА «Я-КОНЦЕПЦІЇ» ОСОБИСТОСТІ
Ганна Шаркова
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Мазоха І.С.
На сьогоднішній день проблемі тривожності присвячена велика кількість робіт в області
фізіології, психофізіології, психології, психіатрії, біохімії, філософії, соціології. Необхідно,
однак, відзначити, що це більшою мірою відноситься до зарубіжних досліджень. У вітчизняній
літературі дослідження тривожності носять досить фрагментарний характер, а єдина концепція
тривожності до теперішнього часу відсутня, що обумовлено розходженням підходів до цієї
проблеми в різних галузях наукових знань [1]. Перелік запитань, які є дуже важливими як з
наукової, так і з практичної точки зору, і думки дослідників за якими значно розходяться, дуже
великий. найбільш істотними з них є проблеми інтерпретації тривоги як психічного стану і
тривожності як стійкої властивості особистості; проблеми співвідношення тривожності як
переживання, не пов'язаного з будь-яким конкретним об'єктом (загальна тривожність) і тісно
пов'язаної з будь-якої сферою життя (ситуативна тривожність) [2]; проблема відмінності між
тривогою і страхом [3]; проблема визначення нормальної і патологічної тривожності.
Слід зазначити, що при аналізі проблеми співвідношення понять «тривожність» і
«тривога» погляди вітчизняних і зарубіжних дослідників розходяться. З позиції багатьох
зарубіжних дослідників [4] поняття «тривога» є досить об’ємним і багатогранним, а
тривожність виступає в якості одного з її видів. З позицій вітчизняної науки [5.] взаємозв’язок
понять «тривога» і «тривожність» видається більш лінійної, а проблеми формування і розвитку
високої особистісної тривожності викликають значний інтерес у дослідників різних областей
наукового знання. Л.В. Бороздіна, Н.І. Наєнко, А.М. Прихожан, О.Т. Соколова досліджували
вплив самооцінки та рівня домагань на розвиток тривожності, але мало досліджень про вплив
психологічних особливостей «Я-концепції» на формування тривожності.
Завданням нашого емпіричного дослідження була діагностика особливостей тривожності
як компонента суперечностей «Я-концепціі» Всього в дослідженні брало участь 16 осіб (віком
від 25 до 53 років).
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Після обробки результатів дослідження рівня тривоги за допомогою методики
«Особистісна шкала проявів тривоги Дж.Тейлора Вариант 1(Немчинов)», дані були занесені до
таблиці (табл.2.1.).
Таблиця 2.1.
Результати дослідження проявів тривоги особистості
Рівень проявів тривоги
Кількість осіб
% показник
Високий
0
0
Середній
13
81
Низький
3
19
Аналіз результатів за проведеною методикою виявив, що 19% (3 особи) досліджуваних
оцінюють свій прояв тривоги на низькому рівні. Решта респондентів дослідження набрали від 6
до 14 балів (81%). Представлені результати демонструють нам середній рівень тривоги,
наближений до низького.
Результати дослідження показників тривоги (за методикою Гамільтона) показали, що всі
випробовувані мають низький рівень тривоги (1-14 бали при середньої вираженості тривожного
розладу 18-24), тому що тест призначений для точної оцінки ступеня тяжкості тривожного
синдрому у пацієнтів з уже встановленим діагнозом тривожного розладу і для оцінки тривоги у
пацієнтів, які страждають на інші розлади, найчастіше депресивні (табл.2.2).
Також згідно з задачами роботи була проведена методика «Шкала тривоги Шихана».
Аналіз результатів показав, що всі досліджувані мають нормальний рівень тривоги (5-18 балів,
при нормі 20). Це пояснюється тим, що тест призначений для визначення тривожної
симптоматики, у тому числі панічних атак.
Результати дослідження наведені у таблиці 2.2.
Таблиця 2.2.
Результати дослідження показників тривожності
(за методиками Гамільтона, Шихана)
№
п/п
1

респонденти
Наталья

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Варвара
Инна
Денис
Мария
Валя
Максим
Саша
Семен
Юлиана
Сергей

Гамільтона

Шихана
9
4
12
7
11
1
14
8
10
12
9

12
9
18
10
9
5
16
10
13
14
7

Рівень особистісної та ситуативної (реактивної) тривожності діагностувався за допомогою
методики «Шкала тривоги Ч.Д. Спілбергера – Ю.Ханіна».
Результати дослідження наведені у таблиці 2.3.
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Таблиця 2.3.
Результати дослідження рівня особистісної та ситуативної (реактивної) тривожності
Тип
тривожності
ОТ

СТ

Рівень проявів
тривоги
Високий
Середній
Низький
Високий
Середній
Низький

Кількість осіб
5
7
4
0
6
10

% показник
31
44
25
0
38
62

Як бачимо з таблиці, більшість досліджуваних мають середній рівень особистісної
тривожності – 7 осіб (44%), високий виявили 5 осіб (31%) та низький у 4 осіб (25%).
Під особистісною тривожністю (ОТ) Ч. Спілбергер розуміє стійку індивідуальну
характеристику, що свідчить про схильність суб'єкта до тривоги й передбачає наявність у нього
тенденції сприймати досить широкий спектр ситуацій як загрозливі, відповідати на кожну з них
певною реакцією. Як схильність особистісна тривожність активізується під час сприйняття
стимулів, які людина розцінює як небезпечні, пов'язані зі специфічними ситуаціями загрози її
престижу, самооцінці, самоповазі.
Аналіз результатів дослідження ситуативної тривожності виявив тільки її середній – 38%
(6 ос.) та низький рівень – 62% (10 ос.).
Ситуативна, чи реактивна, тривожність (РТ) як стан характеризується суб'єктивно
пережитими емоціями: напруженням, занепокоєнням, заклопотаністю, нервозністю. Цей стан
виникає як емоційна реакція на стресову ситуацію, може бути різним за інтенсивністю й
динамічним у часі.
Також для діагностики рівня тривоги нами був застосований тест «Шкала самооцінки
тривоги Цунга». Аналіз результатів представлений в таблиці 2.4.
Таблиця 2.4.
Результати дослідження рівня тривожності особистості
Рівень проявів тривоги
Кількість осіб
% показник
Середній
4
25
Низький
12
75
Так, було виявлено, що у 25% (4 ос.) респондентів середній, а у 75% – (12 ос.) низький
рівень тривожності. Цей факт можна пояснити тим, що тест розрахований на діагностику і
клінічне вивчення тривожних розладів.
Таким чином, аналіз результатів дослідження тривожності виявив, що більшість
респондентів мають її низький та середній рівень. Тільки за методикою «Шкала тривоги
Ч.Д. Спілбергера – Ю.Ханіна» 5 осіб (31%) демонструють високий рівень особистісної
тривожності (ОТ).
Для вивчення взаємозв’язку тривожності та самовідношення була застосована «Методика
дослідження самовідношення» (В. В. Століна – С. В. Пантілєєва). Нами було виявлено, що
респонденти з нормальною, адекватною особистісною тривожністю мають середній та вище
середнього рівня майже за всіма показниками самовідношення, що говорить про адекватну
самооцінку (Мал.2.1.).
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Мал.2.1. Визначення рівня компонентів самовідношення
у осіб з середнім та низьким рівнем тривожності
Таким чином, особистість з показником норми тривожності самовпевнена, самостійна,
ставиться до себе як до вольової та надійної людині, яку є за що поважати. При нормі
тривожності суб’єкт відчуває свою цінність та передбачає цінність свого «Я» для інших.
Людина оцінює себе емоційно позитивно за внутрішніми критеріями духовності, багатства
внутрішнього світу, здатності викликати в інших глибокі почуття. Такі люди приймають себе
такими, які вони є, нехай навіть з недоліками. Вони вірять в свої сили, здібності, енергію,
самостійність, мають адекватну оцінку своїх можливостей контролювати власне життя. В
цілому, людям з нормальною тривожністю притаманна довіра до себе і позитивна самооцінка,
інтерес до власних думок і почуттів, впевненість у своїй цікавості для інших.
Для порівняння показників самовідношення у осіб з різним рівнем тривожності нами були
проаналізовані їх середньоарифметичні значення (Мал. 2.2.).
Як бачимо з Мал.2.5., у високотривожних осіб по всім показникам самовідношення менші
значення, крім шкали «самозвинувачення». Тобто, людині з високим рівнем тривожності
характерні менша самоповага і аутосимпатія, відчуття значущості своєї особистості, вона більш
критично оцінює себе. Високотревожних особистостей відрізняє наявність внутрішнього
конфлікту, більш високий рівень самозвинувачення, знижений рівень самовпевненості.
Таким чином, причиною тривожностi на психологiчному рiвнi може бути неадекватне
сприйняття суб’єктом самого себе. Тривожнiсть обумовлена конфлiктною побудовою
самооцiнки, коли одночасно актуалiзуються двi протилежнi тенденцiї – потреба оцiнити себе
високо, з однiєї сторони, i почуття невпевненостi – з iншої. Особистостi, що вiдносяться до
категорiї високотривожних, схильнi сприймати загрозу своїй самооцiнцi та життєдiяльностi у
широкому дiапазонi ситуацiй та реагувати явно вираженим станом тривожностi.
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Мал. 2.5. Результати порівняльного дослідження компонентів самовідношення
у осіб з різним рівнем тривожності
1. Прихожан А .М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная
динамика / А. М. Прихожан // Акад. пед. и соц. наук, Моск. пед.-соц. ин-т. – М. : Воронеж, 2000. – 304 с.
2. Костина Л. М. Методы диагностики тревожности / Л. М. Костина. – СПб. : Речь, 2005. – 198 с.
3. Астапов В. М. Тревожность у детей / В. М. Астапов. – М. : Пер Сэ, 2008. – 160 с.
4. Мэй Р. Смысл тревоги / Р. Мэй. – М., 2001. – 384 с.
5. Тревога и тревожность : хрестоматия / под ред. В. М. Астапова. – М. : ПЕР СЭ, 2008. – 240 с.

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ГЕОРГЕ ІІІ ДУКИ
Андрій Шеремет
студент ІІ курсу факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.і.н. Татаринов І.Є.
Історія славнозвісного молдавського господаря починається 1628-го р., з моменту його
народження у знатній сім’ї грецького походження, яка переселилася до Молдовського
князівства із західнорумунських територій й зайняла своє почесне місце при дворі місцевого
господаря в Яссах. При хрещенні він отримав ім’я Георге (Григорій). За доби князювання свата
гетьмана Богдана Хмельницького – Василя Лупула – Дука здобув боярський титул й
дослужився до посади скарбника. У вересні 1665 року, після смерті Євстратія Дабіжа, Георгія
було обрано господарем Молдавії за рахунок вдалого шлюбу з донькою Дафіни і Євстратія
Дабіжи, Анастасією. Спочатку всі були задоволені його діями, так як Георгій продовжив
політику свого тестя, підтримуючи і бояр, і церкву. Але незабаром його противники почали
плести інтриги і добилися зміщення господаря на підставі того, що той отримав владу
незаконно (без згоди більшості бояр) [6, c. 9-10].
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Після зкинення Дука направився до Стамбула, де активно шукав підтримки в
османського володаря Мехмеда IV, завдяки військовій підтримці якого він знову отримав владу
над князівством й правив у Молдовській державі з 1668 до 1672 року. За період свого другого
правління Г. Дука налагодив дружні відносини із тогочасним гетьманом Правобережжя П.
Дорошенком.У регулярних конфліктах з польськими військами Яна Собеського на
Правобережній Україні у вересні 1671 р., окремі підрозділи господаря допомагали гетьману та
подільському полковнику Є. Гоголю обороняти Мотилів. Та не спромігшись відстояти місто,
частина козацьких військ на чолі з Гоголем разом з військами Г. Дуки передислокувалися на
землі Молдавського князівства, де певний час фінансувалися з коштів князя. Дукі вдалося
налагодити відносини з Трансільванією, створивши комісію з врегулювання взаємних питань. У
господарській канцелярії працювали особи зі знанням угорської, латинської і турецької мов, що
дозволяло господарю налагоджувати дипломатичні стосунки з іншими державами[1, c. 24-27].
Однак Г. Дука був змушений роздавати державні посади своїм кредиторам, що
спричинило супротив місцевих бояр, і підвищувати податки. Невдоволення в країні наростало і
в грудні 1671 року вилилося в повстання на чолі з боярами. Вони змусили Дуку відмовитися від
престолу, але в лютому 1672 року за допомогою турецької армії Георгій утримував престол. В
цей же період другого господарства Г. Дука збільшив свої статки, купуючи виноградники в
околицях Ясс, а в самій столиці – трактири, корчми і торгові лавки. У 1672 році в зв'язку з
підготовкою походу турків на Кам’яницю Г. Дука отримав наказ султана ремонтувати дороги і
мости, по яких треба було пройти турецької армії, і підготувати значну кількість провізії для
постачання військ. Захопивши Кам’яницьку фортецю, султан усунув з трону Г. Дука,
звинувативши його в недотриманні обов'язків перед османами [5, c. 143-146].
У 1673 році після вигнання Григорія I Кантакузіна було організоване обрання
господарем Волощини Г. Дуки. Незважаючи на допомогу сілістрійського паші в отриманні
влади, Г. Дука згодом став підтримувати його супротивників, зокрема, сім'ю Леурдяну. Тому
після п’яти років правління Г. Дука був позбавлений влади і знову повернувя до Молдавського
князівства [6, c. 67-68].
На початку третього молдавського правління Дука намагався бути лояльним до боярства
і народу, але вже згодом збільшив старі і ввів нові податки. Причиною цього був той факт, що
Дука знову ж таки потребував значних коштів для реалізації своїх амбітних планів. В період
1677-1678 років Дука, керуючи власним військом у складі османської армії, брав участь у
військових кампаніях на землях Правобережної України. Саме ця подія допомогла йому
ознайомитись зі станом речей на українських землях й зародила ньому прагнення будь-яким
чином взяти під контроль хоча би всі території Правобережжя. За для цього він різноманітними
методами втручається в тогочасну міжнародну політику й стає посередником спочатку в
польсько-турецьких, а потім й в російсько-турецьких відносинах [2, c. 296].
Початком дипломатичних відносин між Московським царством та Османською імперією
становлення Г. Дуки, як офіційного представника Османської імперії, й висунення
ультимативних умов миру, що передбачали розмежування територій по р. Дніпро та передачі
Правобережжя Османській імперії. Згадуючи про те, що, згідно з Бучацьким договором 1672
року і Журавненською мирною угодою 1676 року між Польщею й Туреччиною, Правобережна
Україна відійшла в управління П. Дорошенка й була під протекцією султана, Дука зумів все ж
таки домовитись з царем Федором Олексійовичем, але за умовою того ж царя посередником у
підписанні мирного договору став кримський хан. Та незважаючи на той факт, що Г. Дука
припинив діяльність у даній справі, все ж варто відзначити чималий вплив на розвиток
російсько-турецьких й на укладення Бахчисарайського миру 3 січня 1681 року між
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Московською державою та Османською імперією. Згідно з його положеннями, кордон між
обома державами мав проходити по р. Дніпро. Таким чином землі Правобережної України (від
Пд. Бугу до Дніпра) повинні були залишатися незаселеними [4, c. 121-125].
23 липня 1681 року Григорій Дука за наказом султана прибув до столиці Османської
держави міста Стамбул, де йому було вручено гетьманську булаву, що означало передачу
молдавському господарю Правобережної України за для того, щоб колонізувати спустошені
довголітніми війнами землі та регулярно надавати для потреб Османської імперії боєздатні
військові підрозділи. Після отримання Правобережної України під свою владу Г. Дука
звернувся до класичної адміністраційної політики. Молдавський господар не хотів запровадити
нову систему державної контролю в Україні (за молдовською чи турецькою моделлю), але лише
намагався відновити консервативну, звичну соціальну та політичну структуру регіону у
колишній формі . Другим кроком Г. Дуки в ролі намісника молдавських і українських земель,
після призначення основної адміністративної верхівки, стало вжиття заходів щодо прискорення
заселення Правобережної України. Було видано ряд указів, за умовами яких почалося створення
«вільних поселень» (невеликих хуторів, в яких поселенці могли влаштуватися і працювати, а
якийсь час й не платити податки). Укази, хоча й були адресовані правобережним українцям,
також були розповсюджені на Лівобережній Україні. Це викликало негативну реакцію її уряду.
Проте негативні листи І. Самойловича з вимогою не заманювати своїх підданих. Однак Г. Дука
висловив глибоку стурбованість і відповів, що він лише допомагає людям повернути свої
домівки. Порушуючи положення укладеного договору, Дука почав відродження зруйнованих
міст Подніпров’я - Чигирин, Черкаси, Канів, Корсунь та інші. Крім того, він наказав побудувати
резиденцію в селі Циканівка, що розташовувалося на Дністрі навпроти міста Сороки. Звідси
Дука планував керувати Правобережною Українською Гетьманщиною та Молдавським
князівством. Тут, в українському прикордонному місті, він хотів оселитися з сім’єю. За його
власним замовленням в Ямплі були побудовані оборонну фортецю. Протягом 1683 р. Дука,
виконуючи другу умову султана (надавати військових новобранців для Османської імперії),
бере участь у знаменитих Віденських заходах - облозі 200 тис. сильним османським військом на
чолі з великим візиром Кара Мустафою австрійської столиці. Військові підрозділи на чолі з
Г. Дукою були направлені на допомогу туркам біля Відня у другій половині червня 1683 р.
Лідер Молдовського князівства та Правобережної України мав у своєму розпорядженні не
більше 5-6 тис. війська. Серед них було кілька козацьких полків, які формувалися з українців
Правобережжя [3, c. 267-273].
Після рішучого контрудару армії Священної Ліги війська Г. Дуки разом з османами
поспішновідступали. Через значні воєнні розтрати османська влада почала масовий збір данини
з підданих, однак Дука відмовився сплачувати податок залежно від його титулу, через що він
був ув’язнений до строку сплати та випущений 9 листопада [6, с. 132].
Тривала відсутність господаря в Молдови та Правобережній Україні призвела до
формування сильної опозиції з молдавської знаті старшинного козацтва. Давній суперник Дуки
на молдавському престолі С. Петричейку, який був у Польщі з 1674 року й повернувшись до
князівства організував з’їзд бояр в Лопушанах, де більшість учасників присягнули
новопроголошеному володарю Молдовського князівства. На противагу цьому, Г. Дука,
повернувшись до Молдови, планував за допомогою буджакських татар прогнати своїх
суперників. Наприкінці грудня він з'явився у своєму маєтку в Домнешті, і, ознайомившись із
ситуацією,проінформував султана про загострення ситуації в державі. Перемігши опозиційні
війська Петричейку, Дука мав всі підстави знову відновити втрачену владу, але його
несподівано було атакувано в місті Домнешти польською армією С. Димідецького.Після взяття
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міста, Г. Дука був взятий у полон йпісля був направлений спочатку до маєтку Потоцьких в
Станіславі, а звідти він був перевезений у королівський замок у Яворові, що біля Львова. Згідно
з наказом польського короля, Григорій Дука, хоча і мав статус полоненого, проте користувався
великою свободою дій, живучи у власному будинку у Львові, користуючись різноманітними
привілеями. Через деякий час він помер у Львові. Його син згодом перевіз тіло свого батька до
Молдови [6, c. 136-139].
1. Журавльов Д. Усі гетьмани України / Д. Журавльов. – К., 2013 – 508 с.
2. Горобець В. Князі і гетьмани усієї Русі «Через шаблю маєм право» / В. Горобець. – Харків,
2016 – 352 с.
3. Чухліб Т. Козаки і монархи. Міжнародні відносини ранньомодерної Української держави 16481721 рр. / Т. Чухліб. – К., 2009 – 616 с.
4. Мохов М.А. Нариси історії молдавсько-російсько-українських зв’язків: з найдавніших часів до
початку XIX ст. / М. А. Мохов. – Штиинца, 2008 – 212 с.
5. Статі В. Історія Молдови / В. Статі. – Кишинів, 2003 – 480 с.
6. Чухліб Т. Ставленник турецького султана в Україні молдовський господар Г. Дука (1681 –
1683 рр.). – К., 2002. – 140 с.

АГРЕСІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН
Світлана Форись
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Мазоха І. С
Ми живемо в складному світі і в складний час. Швидкість збільшилася в десятки разів,
напруга зросла багаторазово, рівень стресу зашкалює, спостерігається втрата моральних
орієнтирів. Агресія вийшла за природні біологічні рамки. У цих умовах проблема різнобічного
дослідження агресії виходить на одне з найважливіших місць. Ми зробимо в цій статті спробу
доторкнутися до феномену агресії і показати неоднозначність цього феномену, два полюси його
прояву, два різноспрямованих вектори.
У психологічній літературі існують різні підходи до розуміння джерел, сутності, мети,
форм і механізмів прояву агресії. Кожен з них досить авторитетно представлений і
обґрунтований.
Представники еволюційного підходу розглядають агресію як вроджений інстинкт
(З. Фрейд, К. Лоренц). В емоційно-когнітивних моделях акцент робиться на тому, що агресія
виникає під впливом особливих (аверсивних – шкідливих, хвороботворних) умов
навколишнього середовища (Дж. Доллард, Л. Берковіц, Х. Зільман). Теорія соціального
навчання говорить про те, що прояв агресії стимулюють певні соціальні умови (А. Бандура). В
екзистенційному підході підкреслюється, що механізм оборонної агресії вмонтований в мозок
людини і покликаний зберігати життя від загроз (Е. Фромм). У відповідності з поглядами
представників тілесно-орієнтованого підходу при придушенні агресії, гніву створюються
осередки хронічних м’язових напруг, що призводить до заморожування почуттів, блокування
імпульсів (В. Райх, А. Лоуен, А. Менегетті).
Таким чином, різноманітність концепцій тільки підтверджує складність, неоднозначність,
багатофакторність розглянутого феномену.
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Розглянемо деякі з визначень агресії, пропонованих довідковою, науковою і учбовою
літературою.
Р. Берон, Д. Річардсон розуміють агресію як будь-яку форму поведінки, спрямовану на
образу чи заподіяння шкоди іншій живій істоті, яка не бажає подібного ставлення [2, с. 28].
А. А. Реан, Я. Л. Коломінський визначають агресію як «навмисні дії, що спрямовані на
заподіяння шкоди іншій людині, групі людей або тварині» [5, с. 36].
Більш нейтральне і різнобічну визначення пропонує Великий тлумачний психологічний
словник: «Агресія – загальний термін, який використовується для позначення різноманітних
дій, що включають напад, ворожість, які можуть бути мотивовані: страхом або фрустрацією;
бажанням викликати страх у інших або примусити їх до втечі; прагненням домогтися визнання
власних ідей або здійснення власних інтересів» [1, с. 22].
В рамках даного питання цікава думка А. Лоуена про агресію як спосіб «просування
вперед», що протилежно регресії, пасивності, очікуванню.
Саме поняття aggredi (агресивний) походить від слова adgradi (лат.), яке в буквальному
сенсі означає gradus – «крок», ad – «на», тобто виходить «рухатися на», «наступати». У
первісному сенсі «бути агресивним» означало щось на кшталт «рухатися в напрямку мети без
зволікання, без страху і сумніву».
Чимало авторів стверджують, що агресивність як риса особистості сама собою є
нейтральною якістю. Так, Г. Фігдор [6] розглядав агресивність як звичайний феномен взаємин
між людьми, які надсилають інформацію і сприймають її. Д. Віннікотт [3] підкреслював, що
спочатку агресивність майже синонімічна активності.
Як ми бачимо, поняття феномену агресії й агресивності в довідковій, навчальній та
науковій літературі трактується неоднозначно і використовується як і з негативним, так і з
позитивним забарвленням, так і з нейтральним.
І ось тут ми повинні розділити поняття «агресія» та «агресивність». Агресія – це акт
поведінки, агресивність – це властивість особистості.
Нормативно агресивність, агресивна поведінка має адаптивний, захисний характер.
Агресивність як якість сформувалася в процесі еволюції як пристосування організму до
агресивних впливів навколишнього середовища. Це здоровий спосіб реакції організму на
зовнішню загрозу, на неблагонадійні умови життя, на дискомфорт і стрес.
Агресивність виявляється як здатність до самозахисту, яка забезпечує виживання і
активність, як соціально актуальна властивість особистості. Для будь-якої людини необхідне
щосекундне усвідомлення того, що вона може себе захистити. Агресивність сама собою не є
показником соціально небезпечної особи, її девіантності (відхилення від норми). Агресивність
може бути обумовлена потребою в самоствердженні, схильністю працювати енергійно
(можливо, безжально) для досягнення поставлених цілей, а також прагненням до соціального
домінування, контролю над діями і переконаннями інших. Однак агресія може змінити свій
напрямок і обернутися проти соціуму, на людину. Таким чином, проблема виникає в тому
випадку, якщо руйнівні агресивні прояви ніяк не мотивовані, не пов’язані з будь-якої загрозою,
коли вони стають постійним і незмінним способом реагування, патерном поведінки,
патологічною властивістю особистості. Тобто агресивність як тимчасовий стан безпосередньо
перед агресивним дією або під час нього може перерости в стійку властивість особистості, що
виражається в схильності і готовності до агресії.
У межах нашої теми цікаво розглянути, які види агресії можна зустріти в літературі.
Е. Фромм розрізняв такі типи людської агресії, як доброякісна, злоякісна, інструментальна,
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псевдоагресія (ненавмисна, ігрова, самоствердження), оборонна (напад, втеча, опір,
конформізм).
У літературі можна зустріти протиставлення наступних видів агресії:
- доброякісна (захисна) і злоякісна (Е. Фромм);
- позитивна і негативна (А. Менегетті);
- конструктивна і деструктивна (Г. Аммон);
- обумовлена спонуканням і обумовлена подразником (Х. Зільман);
- проактивна (спрямована на отримання позитивного результату) і реактивна (відплата)
(Додж і Койі);
- творча і руйнівна сила (З. Фрейд);
- ініціативна і оборонна (Н. Левітів).
Користуючись різними визначеннями-характеристиками агресії, автори, як видно,
схиляються до одного – існують два полюси її проявів, два різноспрямованих вектори:
конструктивна (позитивна, творча, захисна, адаптивна) і деструктивна (негативна, руйнівна,
ворожа, злоякісна).
Екзистенційні психологи підкреслюють, що цілями конструктивної агресії можуть бути:
- встановлення взаємовідносин;
- зцілення (коли люди корегують свої недоліки – надмірну сором’язливість, підозрілість,
боягузтво – за допомогою прориву через бар’єри, ризику);
- конфронтація з іншою людиною, але без прагнення заподіяти її шкоду, біль ( людина
висловлює своє обурення і злість – і відчуває себе краще, а стосунки при цьому стають більш
визначеними, окресленими);
- відбиття сил, які шкодять чиїйсь цілісності;
- актуалізація своєї особистості, своїх власних ідей у ворожому, несприятливому оточенні.
Негативний, деструктивний бік агресії, насилля виявляються, коли контакт реалізується з
наміром поранити або заподіяти біль іншій людині, демонстративно позбавити її сили заради
зміцнення своєї влади. Однак, як тонко відзначав Р. Мей, кордони між цими сторонами досить
умовні.
«Насправді, – писав він, – практично все, що ми робимо, є сумішшю позитивної та
негативної форм агресії» [4, с. 182]. Але оскільки агресія традиційно «несе з собою тривогу і
провину», простіше визначати її негативну сторону, а позитивну – витісняти. «У нашому
утопічному прагненні очистити людську поведінку від проявів влади і агресії ми ризикуємо
принести в жертву самоствердження, самовпевненість і навіть волю до життя» [4, с. 44].
Позитивними аспектами агресивності можна вважати: здатність до самозахисту, розвиток,
зростання, активна поведінка, енергійність, спонтанність, відкритість почуттів, ентузіазм,
адаптивність, наполегливість, ініціативність, цілеспрямованість, лідерські якості, актуалізацію
потенціалу, готовність до ризику і творчості, відсутність страху відрізнятися від оточуючих,
виділятися серед них, бути неординарним, відповідальність, прагнення і здатність до подолання
перешкод.
Якщо здорова агресивність блокується, починають проявлятися її негативні, шкідливі
моменти, що стимулюють насильство: статичність і нав’язливе прагнення до переваги будьякою ціною, нехтування правами оточуючих, конфліктність, ворожість, жорстокість, жадоба до
влади, прагнення до тотального контролю, руйнівність, ігнорування інтересів інших заради
досягнення власних цілей, деспотизм, безжалісність, «м’язовий» і емоційний панцир,
схильність до садомазохізму, ізоляція, мстивість, заздрість, ревнощі, нездатність до співпраці.
393

Пріоритетні напрями європейського наукового простору.
Збірник студентських наукових праць. – Вип. 8

Відсутність агресивності призводить до пасивності, конформності, несамостійності,
вичікуваності, регресу, залежності.
Таким чином, ґрунтуючись на аналізі наукової літератури, ми можемо зробити висновок,
що агресія є складним, багатофакторним психологічним феноменом, полярним у своїх проявах.
Поряд з її негативним, руйнівним аспектом чимало авторів і дослідників акцентують увагу на
позитивній, творчій силі агресії і конструктивному застосуванні цієї сили.
1. Большой толковый психологический словарь. Т. 1. / Ребер Артур. – ООО «Издательство АСТ»; Изд-во
«Вече», 2003. – 592 с.
2. Бэрон Р. Агрессия / Р.Бэрон, Д. Ричардсон – СПб.: Питер, 1997. – 352 с
3. Винникотт Д. Игра и реальность / Д. Винникотт – М.: Институт общегуманитарных ислледований, 2002.
– 288 с.
4. Мэй Р. Сила и невинность / Р. Мэй – М.: Смысл, 2001. – 319 с
5. Реан А. А. Социальная педагогическая психология / А. А. Реан, Я. Л. Коломинский – СПб.: Питер Ком,
1999. – 416 с
6. Фигдор Г. Психоаналитическая педагогика / Г. Фигдор – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2000. –
288 с
7. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э. Фромм. – М.: Прогресс, 1999. – 447 с

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ
ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА АУТИЧНИХ ДІТЕЙ
Наталія Харченко
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Баштовенко О.А.
Ваша дитина хвора на аутизм…такі страшні слова кажуть фахівці батькам в наш час все
частіше. Так, це розлад, зустрічається частіше, ніж прогнозували раніше. Дослідник цієї
проблеми Тео Пітерс доказує, що, на жаль, разом з іншими психологічними та психічними
розладами цього спектру аутизм досягає 20 на 10000 дитячого населення, і виділяє, що аутизм
потрібно відокремлювати від розумової відсталості, психозів, шизофренії, та інших психічних
захворювань, так як аутизм – це постійний стан який не потребує лікування, а має необхідність
розвитку можливостей в рамках відхилень параметрів психіки. Він підкреслює, що розлад
соціальної мотивації, який раніше вважали основним, на разі таким не являється [4].
Цей розлад настільки мало вивчений і медиками і педагогами, що ставить нові завдання
для досліджень, педагогічних інновацій, корекцій і підходів до цієї проблеми, яка може
торкнутися кожного. В цій статті ми пропонуємо лише частково ознайомити з поняттям
дитячого аутизму і підштовхнути педагогічних фахівців до розробки нових технологій, методів
в реабілітації і вихованні дітей, хворих на аутизм.
Такий розлад як аутизм вперше був відокремлений від інших психічних захворювань і
розглянутий Л. Каннером в 1942 році у малих дітей, а в 1943 році схожі розлади були описані
Г. Аспергером у більш старших дітей, і далі естафету з вивчення аутизму продовжив у 1947
році вчений С. С. Мнухін.
Більшість фахівців з психіатрії і психології виділяють такі діагностичні критерії аутизму
як значні відхилення в реціпрокних відношеннях з іншими; значні відхилення у розвитку
спілкування, включаючи мову; обмежені, повторювані поведінки, заняття, інтереси, уяви;
ранній початок захворювання (менше ніж 3-5 років). Сюди ж можна віднести і патологічну
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реакцію на сенсорні стимули. Вчені (Л. Вінг, Дж. Гоулд) вказали також, на існування різних
форм дітей з аутизмом:
- «відчужені», з низьким рівнем свідомості, з серйозними порушеннями поведінки –
маніпулятивною грою, стереотопіями, агресією;
- «пасивні», з крайнім обмеженням соціальних контактів, які не одержують задоволення
від пропонованого спілкування і частою безпосередньою ехолалією;
- «активні, але дивні», з недостатнім розвитком соціальної свідомості, які мали також,
відхилення у поведінці і були достатньо складними: повторне розігрування одних і тих же
ситуацій, абстрактна зацікавленість при повній її відсутності до іншого та відсутності
практичного направлення в діях. В педагогічній практиці використання цього угруповання
може зробити виховну роботу з дітьми артистами більш успішною, диференційованою, але є
сумніви щодо подібного розширення діагностики спектру аутичних порушень у дітей [3, с. 84].
Аутизм має свій спектр захворювання – це група порушень психічного розвитку від
аутизму до первазивного порушення розвитку. Згідно міжнародної класифікації захворювань
МКБ-10 до аутичних порушень відносять:
- дитячий аутизм (F-84.0) – сюди відносять аутичний розлад, інфантильний аутизм,
інфантильний психоз, синдром Каннера;
- атипічний аутизм (F-84.0) – початок захворювання після 3 років;
- синдром Ретта (F-84.2);
- синдром Аспергера (F-84.5) – аутична психопатія.
Якщо скласти графу аутичного спектру, то на самій верхівці можна відзначити синдром
Аспергера. Це дитина аутист, яка має функціональні можливості на високому рівні. Такі діти
часто дуже розумні і мають великий словниковий запас, як пасивний так і активний, але їх
вміння спілкування та зацікавленість дуже обмежені, на самому нижньому краю буде синдром
Ретта, який проявляється у віці 8-30 місяців і поступово прогресує: з’являється відчуженість,
втрачаються вже набуті навички, мовний розвиток поступово вгасає. Подалі мають розвиток
тяжкі рухові порушення, порушення статикі, втрата м’язового тонусу та глибока деменція.
Сучасна медицина та педагогіка, на жаль, не в змозі допомогти дітям з синдромом Ретта, таке
порушення не піддається корекції, але дослідження не припинюються в усіх прогресивних
країнах.
Аутизм – це розлад розвитку дитини, який буде зберігатися протягом усього життя,
інтелектуальний рівень дитини при аутизмі може бути самим різним: від тяжких розумових
відхилень до обдарованості в деяких розділах знань, науки та мистецтва; іноді діти аутисти не
вміють розмовляти, мають відхилення у розвитку моторики, сприйняття, емоційної та інших
сфер психіки. Практично 80% дітей, хворих на аутизм є інвалідами, але завдяки своєчасній
сучасній діагностиці та ранній корекційній допомозі, а в подальшому постійному патронажі і
кропіткій роботі всіх фахівців і рідних, оточуючих таку дитину, можливо досягти певних
позитивних результатів: адаптувати дитину до життя в суспільстві, навчити його контролювати
емоції та свої страхи. Необхідність прийняття дитини з діагнозом аутизм таким, як він є, та
постійно створювати біля нього атмосферу доброзичливості і любові, корегувати і
організовувати його світогляд дає можливість навчитись жити в суспільстві, досить
повноцінним життям [6].
Для досягнення найліпшого розуміння дітей хворих на аутизм, необхідно вивчення їх
оволодіння соціальними навичками. Для цього діє достатньо ефективна соціальна програма
TEACCH, яка має допомогти вивчити такі характеристики хворих на аутизм як: близькість
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використання об’єктів і тіла, соціальна ініціатива, соціальна реакція, неадекватна поведінка та
адаптація до змін.
Ми можемо ставити багато питань щодо поняття «нормалізації» дітей хворих на аутизм,
але вивчаючи дослідження Г. Месібова можна розуміти доцільність та користь змішаних або
спеціальних класів для дітей з аутизмом замість навчання їх в загальній школі. За думкою
Т. Пітерса, «інтеграція» не має бути кінцевою ціллю, слід її розглядати лише як засіб для
досягнення самостійності хворих на аутизм. Він має висновок, що тільки в результаті
індивідуальних спостережень і оцінки, можна визначити, у якому середовищі дитина має
почуватися найліпше: гомогенній або гетерогенній, ізольованій або інтегрованій, і основним
питанням залишається в адаптації до оточуючих людей, які розуміють його [2].
Роблячи вибір навколишнього середовища для дитини, хворої на аутизм, слід думати про
те, чому вона буде навчатися, адже її підготовка повинна мати практичну користь. В багатьох
випадках слід віддати перевагу навичкам самообслуговування, соціальним та комунікативним,
ніж навичкам навчання та роботи.
Інклюзія буде успішною, якщо вдасться виконати низку умов: постійно підвищувати
класифікацію педагогів, адаптувати програми і методики, з’єднати зусилля робочої команди,
надати практично корисні навички, створити безперервну комунікацію та підтримку сім’ї.
Т. Пітерс полягає, що не слід забувати про позитивне емоційне відношення до дітей з
аутичними порушеннями, бо без цього ніякі програми не можуть стати успішними. Фахівців,
працюючих з дітьми аутистами має не засмучувати їх невміння висловлювати свої почуття та
неприйняття почуттів оточуючих [4].
На підставі вивчення матеріалів і наукових досліджень, ми можемо зробити висновок,
що неможливо забезпечити успіх педагогічного впливу на дитину з аутичними розладами
використовуючи лише одну якусь методику. Підхід має бути комплексним, який охвачує усі
сторони виховання і адаптації до соціуму. Мають бути використані різні педагогічні та
терапевтичні впливи, які поступово мають перехід від простого до складного. Сюди можна
віднести прості педагогічні дії, введення комбінаційних та функціональних ігор, інноваційні
педагогічні технології. Основну ідею педагогічного впливу можна сформулювати так: «Ми
маємо усувати причини, а не симптоми» [5, с. 165].
В нашій країні з кожним роком все більша кількість соціальних педагогів, психологів та
психіатрів мають бажання допомогти у вирішенні задач щодо корекції хворобливих змін
поведінки дітей та дорослих хворих на аутизм, але ще дуже мало відповідної та інформативнометодичної літератури та посібників, які допомогли б в підвищенні кваліфікації фахівців і
зробили б їх працю більш ефективною.
1. Кісельова Н. В. Особливості корекційно-педагогічної допомоги дітям з раннім дитячим
аутизмом / Н. В. Кісельова // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 4(44). – С. 146-153.
2. Лайшева О. А. Ранний аутизм. Пути реабилитации: учебно-методическое пособие для студентов
/ О. А. Лайшева – М.: Спорт, 2017. – 108 с.
3. Скрипник Т. В. Феноменологія аутизму. Монографія / Т. В. Скрипник. – К.: Інститут спеціальної
педагогіки НАПН України, 2010 – 373 с.
4. Тео Питерс. Аутизм: от теоретического понимания к педагогическому воздействию / Тео Питерс.
– СПб., Институт специальной педагогики и психологии, 1999. – 192 с.
5. Харченко С. Я. Соціально-педагогічне консультування / С. Я. Харченко. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ
імені Тараса Шевченка», 2011. – 403 с.
6. Хайман М. Мозг: обратная свіязь / Марк Хайман [пер. с англ. Ю. Рябининой]. – М. : Эксмо, 2011.
– 592 с.
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ФРАЗОВІ ДІЄСЛОВА:
СЕМАНТИЧНІ ТА СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
Надія Шабанова
студентка IV курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – Топчій О. Ю.
В процесі вивчення будь-якої мови ми стикаємося з різними цікавими аспектами. Одним
із таких аспектів, при вивченні англійської мови, є фразові дієслова (phrasalverbs). Цей термін
вперше був згаданий великим англійським граматиком ЛоганомПірсономСміттом в словнику
«Words and Idioms» (1925). Проблема використання фразових дієслів у мовленні висвітлена у
працях таких вчених як О. Кунін, А. Ніколенко, Р. Сайд, Ф. Пальмер, Т. Макартур, Р. Кірк,
С. Грінбаум та ін., але багато питань ще не є висвітленими, що становить актуальність даної
теми.
Джейн Поуві дає таке визначення фразовому дієслову: «Фразове дієслово – це поєднання
«простого» дієслова (що складається з одного слова, наприклад: come, put, go) і адвербіальної
або прийменникової частини (наприклад: in, off, up), що представляє єдину семантичну та
синтаксичну одиницю. Наприклад: comein – входити; giveup – відмовлятися, залишати [1, c. 9]».
Визначення терміна «фразові дієслова» викликає численні суперечки серед лінгвістів.
Джейн Поуві, щоб підтвердити своє визначення, виділила характерні ознаки для фразових
дієслів:
 фразове дієслово може бути замінене «простим» дієсловом (це характеризує фразове
дієслово як семантичну єдність : callup – telephonecomeby – obtain (викликати)) [1, c. 10]/
 ідіоматичність фразових дієслів (в багатьох фразових дієсловах неможливо вивести
їх значення з їх компонентів : bring up (виховувати), goof (вмирати) і т. д.). Але ця ознака не є
характерною для всіх фразових дієслів. Так наприклад дієслова fаll down та pull off, з одного
боку, не мають ідіоматичного значення: fаll down – падати; pull off – знімати. Але у цих дієслів
є такі значення, при яких вони є ідіоматичними: pull off – виграти (приз, змагання); fаll down –
схилятися до чогось або до когось.
 фразові дієслова мають можливість розташувати адвербіальний прийменник до і
після іменника, що вживається з даним дієсловом (call him up – call up him (викликати його) [1,
c. 11].
Зараз фразові дієслова дуже широко вживаються в сучасній розмовній та письмові
англійській мові. Вони є характерними як для мови загального вжитку, так і для мови
спеціального вжитку.
Дуайт Боллінджер вважає, що навчання фразовим дієсловам англійської мові в системі,
безумовно, сприяє розвитку лінгвістичної компетенції учнів, так як :
1. Вивчення фразових дієслів дозволяє розширити словниковий запас учнів;
2. При ознайомленні з таким поняттям як «фразові дієслова», учні отримують основи
теоретичних знань про одну з підсистем англійської мови;
3. Знання ознак фразових дієслів допомагає учням розпізнавати їх у тексті та відрізняти
від вільних поєднань дієслова з прийменником або прислівником;
4. В учнів формуються навички оперування фразовими дієсловами, що становить базу
для формування мовленнєвих умінь [3, c. 25].
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Фразові дієслова можуть складатися з двох або трьох слів. Але більша їх частина
складається з двох слів, перше з яких є дієсловом, друге – постпозитивом. Фразові дієслова
можуть складатися з:
 дієслово + прислівник (bringforward – висувати);
 дієслово + прийменник (lookafter – доглядати);
 дієслово + прислівник + прийменник (getthroughto – достукатися до) [2, c. 8].
Валерія Ільченко писала, що фразові дієслова можуть мати декілька значень: pick a bag
off the floor – підняти сумку з полу, pick up tickets from the box-office – забрати квитки у касі,
pick up a language – вивчити мову, pick up a cold – підхопити застуду, pick up the trail – напасти
на слід, і т.д. [2, c. 9].
Досить часто фразові дієслова мають синоніми, які виражені одним словом (Сенюк І. С.).
В такому випадку фразове дієслово, як правило, використовується в розмовному мовленні, а
його однослівний аналог – в літературному: giveup-renounce (відмовитися від), fallout – quarrel
(сваритися), pickup – improve (вдосконалювати) [4, c.63].
Фразові дієслова можуть бути перехідними та неперехідними, тобто мати прямий
додаток або не мати його. Цей додаток може бути вираженим іменником або займенником:
1. She lives onvegetables. – перехідне. (Вона їсть тільки овочі.)
2. The road branched offto the bridge. – неперехідне. (Дорога звернула до мосту.) [2, c. 10].
Деякі фразові дієслова змінюють своє значення у зв’язку з тим, чи є додаток істотою або
неістотою:1) She has brought up five children. – Вона виростила п’ятьох дітей. 2) She has just
brought up this issue. – Вона щойно підняла це питання [5, c. 6].
Отже, фразове дієслово є єдиною семантичною єдністю, яка має свої певні ознаки. На
мою думку, вони займають значне місце у дієслівній лексиці англійської мови. Розвиток та
поповнення системи фразових дієслів протікає в двох напрямках: включенням нових дієслів та
шляхом семантичного розвитку. Фразові дієслова підкреслюють та конкретизують сказане.
Тому щоб знати англійську мову, потрібно, в першу чергу, знати значення фразових дієслів та
вміти їх використовувати у власному мовленні.
1. Povey J. Phrasal Verbs and How to Use Them / J. Povey. – М.: Высшая школа, 2010. − 176 p.
2. Ільченко В. Фразові дієслова в англійській мові / В. Ільченко. – М.,2015. – 288 с.
3. Bolinger D. The Phrasal Verb in English / D. Bolinger. − Cambridge, Massachusetts: Harvard
University Press, 1971. – 210 p.
4. Кортні Р. Английскі фразові дієслова / Р. Кортні. – М., 2001. – 767 с.
5. Голубкова Є. Є. Дієслівні комплекси типу comein, putaway в сучасній англійській мові:
семантика функціонування автореферат / Є. Є. Голубкова. – К., 2004.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ГОСПОДАРСТВА ОДЕЩИНИ
Олександра Шляма
студентка ІІІ курсу факультету управління, адміністрування
та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Тодоров В. І.
Туристично-рекреаційне господарство – це складний міжгалузевий комплекс, що
охоплює багато різних галузей та видів економічної діяльності. Найбільш ефективно сфера
туризму та відпочинку розвивається в країнах та регіонах де спостерігається стійкий розвиток
всіх компонентів господарського комплексу.
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Україна має багато в чому унікальні природні та історико-культурні рекреаційні ресурси.
Однак існують чинники, які значно гальмують розвиток рекреаційної діяльності. Одним з
ключових є сучасний стан санаторно-курортних закладів, готельних комплексів та інших
засобів розміщення.
Методичні схеми аналізу санаторно-курортних та готельних комплексів достатньо добре
розроблені. Серед основних їх положень необхідно відзначити виявлення особливостей
просторової організації зони відпочинку в системі розселення та відповідність засобів
розміщення та місць харчування останнім міжнародним вимогам. Також не менше значення
мають наявність умов для надання послуг з фізичної культури та спорту, функціональні та
медичні напрями лікування та оздоровлення, специфіка проведення дозвілля тощо. Такий аналіз
є звичним ділом для високорозвинених країн та регіонів. В Україні він може бути застосований
тільки при дослідженні центральних частин основних туристично-рекреаційних центрів (Київ,
Львів, Одеса, Ялта, Трускавець).
Одним з регіонів України, якій вирізняється унікальними туристично-рекреаційними
ресурсами є Одеська область. Тут склалася дуже сприятливі передумови для розвитку
туристично-рекреаційного господарства. Це зумовлено насамперед вигідним геополітичним
положенням (приморське положення, чітка меридіональна спрямованість території, вагомий
транзитний потенціал, доступ до баз рекреантів як з Європи, так і з Центральних районів РФ),
специфічними фізико-географічними умовами формування території (зокрема складу
мінеральної води та лікувальних грязей), складною історико-географічною траєкторією, що
була пройдена регіоном, особливістю сучасного соціально-економічного розвитку тощо.
Частка Одесської області у загальній кількості санаторно-курортних закладів становить
14,1 %, а за кількістю оздоровчих – 8,9 %. За кількістю дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку, які працюють влітку Одеська область займає перше місце серед регіонів країни:
1073 заклади (2010 р.), що становить 6,2 % їх загальної кількості в Україні, а за кількістю місць
посідає п’яте місце (12,8 тис. місць або 6,5 % від загальноукраїнського показника). За кількістю
готелів та інших місць для тимчасового проживання Одеська область посідає лише сьоме місце
серед інших областей (80 закладів, або 4,8 % їх загальної кількості у країні).
Статистичні матеріали свідчать, що в 2014/15 р. (з 2002 р. звітність охоплює період з 1
жовтня по 30 жовтня) в регіоні нараховували 428 санаторно-курортні та оздоровчі заклади, що
на 3 одиниці більше ніж роком раніше. В 6 адміністративних одиницях концентруються 402
лікувально-оздоровчих заклади, що складає 93,9% від їх загальної кількості в обласному
регіоні. Більше чверті господарських суб’єктів цього профілю знаходяться в межах поселень
Білгород-Дністровської міської ради (127 одиниць, або 29,7% від загальної чисельності в
обласному регіоні). Відзначимо, що до складу цієї адміністративної одиниці окрім міста
Білгород-Дністровський входять курортні селища Затока та Сергіївка. Далі ідуть Татарбурський
(18,7%) та Кілійський райони (17,5%). Це при тому, що в адміністративній одиниці вказаної
другою офіційно немає жодної курортної території державного значення (табл. 1).
Найбільшими темпами зростає кількість закладів лікувально-оздоровчого господарства в
Кілійському районі. За 10 років тут з’явилися 46 нових санаторно-курортних та оздоровчих
закладів. І навпаки, найбільше скорочення спостерігається в місті Одеса (41,8% - з 55 до 32).
В південно-західній частині Одеської області склалася парадоксальна ситуація. Не
дивлячись на наявність унікальних рекреаційних ресурсів тут дуже мало санаторних закладів. В
селище Затока функціонують два санаторія (Золоті піски та Затока). В селище Сергіївка їх сім
(Патрія, Золота Нива, Горизонт, Вікторія, Сергія Лазо; дитячі – Сперанца, Сергіївка).
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У розвитку рекреаційного комплексу регіону є низка складних проблем. По-перше,
внаслідок погіршення екологічної ситуації спостерігається постійна втрата рекреаційної
цінності території. По-друге, необхідна реконструкція існуючої рекреаційної інфраструктури, а
також підвищення якості обслуговування відпочиваючих та туристів. По-третє, значна частина
діючих рекреаційних закладів лікувально-оздоровчого типу розташована вздовж узбережжя
хаотично, без відповідного інженерного забезпечення і благоустрою, що збільшує негативний
антропогенний вплив на пляжі та прибережну акваторію лиманів та Чорного моря.
Таблиця 1
Санаторно-курортні і оздоровчі заклади* [1]
Адміністративні одиниці

Одеська область
Міста обласного
підпорядкування
м. Одеса
Білгород-Дністровська
міська рада
м. Іллічівськ
м. Южне
Адміністративні райони
Білгород-Дністровський
Біляївський
Ізмаїльський
Кілійський
Комінтернівській
Овідіопольський
Савранський
Татарбунарський

Кількість закладів, один
2004 2008/05 2012/09 2013/10 2014/
11

2008/05
до
2000

Динаміка кількості закладів, %
2009/09
2010/10 2012/11 2014/1
до
до
до
1
2004/05
2008/09 2009/10
до
2000
117,9
117,9
100,7 126,6

338

368

434

425

428

108,9

55
106

45
113

40
115

39
119

32
127

81,8
106,6

88,9
101,8

97,5
103,5

82,1
106,7

58,2
119,8

5
1

4
1

4
1

4
2

4
2

80,0
100,0

100,0
100,0

100,0
200,0

100,0
100,0

80,0
200,0

3
1
29
13
18
1
106

5
1
58
21
24
1
95

15
1
4
68
37
51
1
97

14
1
4
73
35
51
1
82

14
1
4
75
32
56
1
80

166,7
100,0
200,0
161,5
133,3
100,0
89,6

300,0
100,0
400,0
117,2
176,2
212,5
100,0
102,1

93,3
100,0
100,0
107,4
94,6
100,0
100,0
84,5

100,0
100,0
100,0
102,7
91,4
109,8
100,0
97,6

466,7
100,0
400,0
258,6
246,2
311,1
100,0
75,5

* з 2004 року звітність подається за 12 місяців з 1 жовтня по 30 вересня
В Одеській області в 2014 році функціонувало 217 підприємств готельного господарства.
За останній рік їх кількість збільшилась на 136 одиниць, або на 268%. Безумовно така кількість
нових готельних комплексів не була здана в експлуатацію за один рік. В пострадянський період
будівництво нових готелів різних категорії здійснювалося головним чином в Одесі та деяких
містах обласного підпорядкування (Іллічівськ, Южне тощо).
При цьому більша частина місць для тимчасового проживання знаходяться в місті Одеса
(136 одиниць або 62,7%). Слід також відзначити Овідіопольський район з 21 закладом цього
типу. Показники більшості інших адміністративних одиниць обласного регіону коливаються від
1 до 3. Тільки Білгород-Дністровська та Іллічівська міські ради і Білгород-Дністровський,
Болградський та Кілійський райони вирізняються дещо більшою кількістю закладів (до 7).
Однак наявні підприємства готельного господарства практично не обладнані найбільш
необхідними інфраструктурними компонентами.
В місті Білгород-Дністровський, селищах Затока та Сергіївка склалася катастрофічна
ситуація. В 2014 році згідно офіційної статистики там працювала 1 автостоянка, 1 заклад
громадського харчування, 1 сауна або пральня та зовсім не було закладів торгівлі. Таки цифри
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викликають у кращому разі подив. В купально-пляжний сезон в Затоці практично в кожному
закладі їх відкривають по декілька.
Коефіцієнт використання місткості готелів та інших місць для тимчасового проживання
тут не зовсім відображає реальну ситуацію, щодо економічної ефективності діяльності в сфері
готельного господарства. Основною причиною цього є усереднені показники адміністративних
одиниць. В сільських районах готелі (переважно колишні будинки колгоспника) знаходяться в
їх центрах і є абсолютними монополістами на ринку. Так, найкращими відповідним показником
вирізняються Саратський (0,34) та Ренійський райони (0,32).
Коефіцієнт використання місткості готелів та інших місць для тимчасового проживання
Одеси, якій дорівнює 0,21, є наслідком значного розшарування готельних комплексів за
місцеположенням та категоріями.
Сучасні готельні підприємства в Україні характеризуються типовою структурою послуг,
низькою спеціалізацією. Поряд з традиційними повно сервісними готелями необхідно
створювати підприємства з вузьким спектром послуг, зорієнтованих на обслуговування
визначеної категорії туристів. В туристичних центрах, в тому числі і на Одещині, необхідно
створювати підприємства з чіткою спеціалізацію на спортивно-оздоровчому, конгресовому
туризмі та іншими видами туризму [2].
Дослідження територіальної організації санаторно-курортних та готельних комплексів
дало можливість зробити наступні висновки і рекомендації. За роки незалежності України
відбуваються зміни в картині територіальної організації санаторно-курортних та оздоровчих
закладів Одеської області. З одного боку значними темпами збільшується кількість лікувальнооздоровчих закладів в південно-західній частині обласного регіону, а з іншого – зменшується
насамперед в місті Одеса. Слабкий розвиток лікувально-оздоровчого туризму в межиріччі
Дунаю та Дністра в радянський період історії особливим прикордонним статусом більшої
частини території. Саме тому будівництво тут санаторно-курортних та оздоровчих закладах
почалося тільки в останньому десятилітті ХХ століття.
В обласному регіоні простежується значна територіальна диференціація
адміністративних одиниць за рівнем розвитку санаторно-курортних та оздоровчих закладів,
готелів та інших місць для тимчасового проживання. Провідні позиції займає місто Одеса та
сусідні адміністративні одиниці. Найгірші позиції у північних районів обласного регіону.
Враховуючі, що аналогічна територіальна диференціація спостерігається при розгляді більшості
видів економічної діяльності доцільно було б розробити та втілювати в життя програму
комплексного розвитку північних районів Одеської області.
1. Міста та райони Одеської області за 2011 рік: Статистичний збірник / Державна служба
статистики України Головне управління статистики в Одеській області; За ред. Т. В. Копилової. – Одеса:
Астропринт, 2012. – 291 с.
2. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика / М. П. Мальська, І. Г. Падняк. – К.: Центр
учбової літератури, 2012. – 472 с.
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