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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ
Світлана Товста, Наталія Ковда
(Ірпінь, Україна)
СТАН ПРОБЛЕМ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Як відомо, найвищим пріоритетом будь-якої діяльності є людське життя і здоров’я, про це свідчить і
логіка економічного розвитку. Але ще і зовсім недавно підхід до вирішення проблем охорони праці в різних
країнах був неоднаковим і змінювався в залежності від багатьох обставин.
На сьогодні питання охорони праці в державі тісно пов’язане з рівнем індустріалізації, типом
державного управління та соціальним устроєм [1]. Охорона праці – це ключовий інститут соціальної
політики сучасної держави. З невпинним розвитком промисловості країни зміст поняття охорони праці
наповнюється сьогодні новим сенсом. Наразі охорона праці націлена на запобігання травматизму і
забезпечення сприятливих виробничих умов. Пошук нових підходів до управління охороною праці та її
реформування як на державному, так і регіональному рівнях обумовлений змінами, що відбуваються в
економіці та соціальній сфері. Державна політика в області умов і охорони праці ще не повною мірою
забезпечує системний, комплексний підхід до всього спектру вирішуваних завдань в цій області і
впровадження інноваційних елементів економічної ефективності управління [2]. Міжнародний досвід,
адаптований до умов України, може бути дуже корисним при реалізації завдань, пов’язаних з поліпшенням
стану охорони праці в нашій державі. У світовій практиці у сфері охорони праці давно і успішно
застосовуються підходи, в основі яких лежить принцип запобігання нещасним випадкам і
профзахворюванням.
Незважаючи на те, що змінюються підходи та розуміння системи техніки безпеки в цілому, за даними
Міжнародної організації праці (МОП) у світі щорічно реєструється приблизно 270 млн. нещасних випадків,
пов’язаних з трудовою діяльністю і 160 млн. випадків професійних захворювань. Гинуть на виробництві
майже 354 тис. працівників. У Євросоюзі щороку фіксується понад 7 млн. виробничих травм, що
призводить до втрати 3 робочих днів. 167 тис. чоловік вмирають в результаті нещасних випадків на
робочому місці або профзахворювань. Єврокомісія постановила понизити це число на 25% до 2022
року.Якщо до цього числа додати тих, хто отримав в результаті нещасного випадку профзахворювання і
вибув з виробничого процесу, то цей показник склав у 2018 р. до 2,2 млн., причому серед таких
захворювань 32% складали онкологічні, 23% - серцево-судинні, 19% - травматологічні, 17% - інфекційні.
Щодня у світі відсутні на робочому місці внаслідок хвороби (тимчасово непрацездатні) близько 5% робочої
сили [3].
Для протидії негативних тенденцій у Євросоюзі (ЄС) Комісія ЄС прийняла у 2018 р. Програму заходів
по охороні праці і здоров’я на робочих місцях на 2018-2026 р; у 2015 р. – Програму REACH – реєстрації,
оцінки і обмеження вживання хімікатів; ЕКП (Щорічна конференція Партнерства) провела у 2016 р. у Відні
Міжнародну профспілкову конференцію, на якій висунута вимога підсилити контроль за реалізацією цієї
Програми. Комісія ЄС прийняла рішення розробити Європейську стратегію по питаннях трудового
середовища на період 2022 р. [4]. Для втілення в життя положень стратегії Єврокомісія використовуватиме
всі наявні інструменти (законодавче регулювання, соціальний діалог, практику корпоративної соціальної
відповідальності, економічні стимуляції). Розвитку культури охорони праці повинні сприяти Європейські
тижні по охороні праці на виробництві, що проводяться з 2000 р.
Таким чином, поступово нова концепція забезпечення безпечних і здорових умов праці придбала
міцний фундамент, стовпами якого стали критерії «системності», «комплексності», «превентивності»,
«гнучкості», «персоніфікації» та «співпраці». Як вважають західноєвропейські фахівці, традиційних
моделей охорони праці вже недостатньо для протистояння ризикам, управління якими націлено на
виправлення положення, що складається, а не на їх запобігання. Вирішення проблеми охорони праці слід
починати із забезпечення його безпеки при розробці нових технологій і устаткування, організації
виробничих процесів і контролю за поведінкою людини. Особлива увага повинна приділятися розробкам
охорони праці на малих і середніх підприємствах [5].
Законодавство і сформульована ним система охорони праці та промислової безпеки повинні містити
загальноєвропейську концепцію охорони праці, в основі якої покладено принципи «пріоритетності заходів з
охорони праці» та «забезпечення максимально можливого захисту в передбачуваних умовах робочого
середовища» (досягнення безпечного та нешкідливого середовища, оцінювання ризиків та їх превентивне
попередження, пристосування робочого середовища до індивідуальних потреб працівників тощо).
Для цього необхідно, зокрема, здійснити наступне:
1. Забезпечення відповідного й ефективного розвитку системи охорони праці на державному рівні та
дійове її впровадження на рівні кожного окремого підприємства та галузі промисловості.
2. Впровадження нормативних актів у сфері охорони праці та промислової безпеки, а також
поліпшення дієвості цих положень, заходи щодо роз’яснення та поширення положень, які стосуються
безпечної життєдіяльності працівників в умовах виробничого середовища.
3. Забезпечення порозуміння між працедавцем і працівником, а також вирішення спірних питань між
ними в межах визначеної законодавством компетенції.
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4. Забезпечення безкоштовних консультацій роботодавців, працівників і власників потенційно
небезпечного устаткування відповідно до вимог чинних нормативних актів у сфері професійних відношень,
охорони праці та технічного нагляду за потенційно небезпечним устаткуванням.
5. Організація національного центру Європейської агенції охорони праці та забезпечення її
діяльності [3].
Отже, Європейське законодавство з охорони праці дає змогу забезпечити охорону праці на
достатньо високому рівні. Однак кожна держава повинна самостійно турбуватися над вирішенням цього
питання, і тому в нашій країні слід активізувати роботу з узгодження вимог, законів та нормативноправових актів у відповідності директивам ЄС.
Щоб забезпечити безпечну працю на робочих місцях, необхідні кваліфіковані кадри і відповідальне,
зацікавлене відношення до реалізації конституційних прав працівників з боку як роботодавців, так і
керівників на всіх рівнях управління. Ситуація, що склалася на ринку праці, вимагає підготовки інженерів і
фахівців, що володіють науковими знаннями, здатних реалізувати цілі охорони праці і довкілля на різних
рівнях: у організаціях, установах, соціальних і інженерних службах; здійснювати методологічну,
дослідницьку діяльність, щоб усвідомлювати соціальну значущість своєї професії.
Тому на мою думку, необхідно прийняти комплексну програму, яка б передбачала такі пункти:
збільшення фінансування програм пов’язаних із забезпеченням охорони праці в країні; удосконалення та
спрощення нормативних документів, що регулюють відносини у сфері безпеки та гігієни праці на робочому
місці; поліпшення інформування, навчання та співробітництва через систему освіти; удосконалення
системи запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням; ідентифікацію
та оцінювання нових професійних ризиків; посилити співпрацю діяльності всіх суб’єктів правовідносин у
сфері безпеки та гігієни праці.
Література:
1. Вільна енциклопедія – Режим доступу: fr.wikipedia.org
2. Основа улучшения условий труда. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://www.centrstandartstroy.ru/
3. Лисюк М.О., Репін В.М. Концептуальні засади програми поліпшення стану безпеки та гігієни праці та
виробничого середовища на 2018-2022 роки // Інформаційний бюлетень з охорони праці. - 2018. - №1.
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4. Руринкевич В.Б., Захаров В.В. Функції системи охорони праці в країнах-учасницях Європейського союзу
з огляду входження до нього України. // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2020. - №4. –
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СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА
Olha Doronina, Polhul Dmytro
(Vinnytsia, Ukraine)
GAMIFICATION: VALUABLE APPROACH TO MOTIVATE EMPLOYEE
Introduction: The rapid growth of Generation X and Z employees has led employers to come up with more
exciting ways to motivate their employees. When wages and fringe benefits are satisfied, employee motivation
and loyalty begin to decline cause of the low level of intangible interaction with management or the opposite due
to strong micro-management, so HR - departments are beginning to develop exciting tools that will resonate with
Generation Z and Generation X.
Gamification: valuable approach to motivate employee
Gamification has been defined as a process of enhancing services with motivational affordances in order to
invoke gameful experiences and further behavioral outcomes [1] [2]. In defining gamification, Huotari and
Hamari [1] highlight the role of gamification in invoking the same psychological experiences as games.
Emphasize that the affordances implemented in gamification have to be the same as the ones used in games,
regardless of the outcomes.
To use gamification, employers need to perform a company personnel survey and derive the following
indicators - the average age of the employee and generation, the level of interaction with technology, news in
software, the average level of playability in life (how much employees like to play games on the computer or on
the phone), perception of team and personal competition.
Referring to previous theses, the share of employees of generation Y and Z grows rapidly every year,
displacing the Baby-Boomers and generation X. For generation Y and Z - playability is more characteristic,
respectively, the perception of gamification implementation will be perceived positively [3].
When designing and implementing gamification, you must consider design for winners and losers cause it
leads to equation is something each gamification designer will need to work with and design around. Having a
path for both winners and losers can be the solution. Just designing for one however will by this very virtue leave
out the other and cause a divide.
Gamification, when done well, has many upsides, from the achievement of goals thanks to a nudge based
journey, to increased retention of learning content to give just two examples. In both cases, the design should
match the motivation of the end-user and encourage what they want more of. The more aligned the
encouragement with the motivation of the end-user the better the upside and potential success rate of
gamification.
Gamification is defined application of game thinking and game mechanics – including features like points,
levels and other incentives –in non-game contexts to affect behavior in a positive way.
The main elements of gamification are: points, badges, leaderboards, performance graphs, meaningful
stories, avatars and teammates.
Points are typically rewarded for the successful accomplishment of specified activities within the gamified
environment, and they serve to numerically represent a player's progress. One of the most important purposes of
points is to provide feedback.
Badges confirm theplayers achievements, symbolize their merits, and visibly show their accomplishment of
levels or goals [5].
Leaderboards rank players according to their relative success, measuring them against a certain success
criterion. However, the motivational potential of leaderboards is mixed, if there are onlya few points left to the next
level or position, but as demotivators, if players find themselves at the bottom end of the leaderboard [5].
Performance graphs which are often used in simulation or strategy games, provide information about the
players' performance compared to their preceding performance during a game. Thus, in contrast to leaderboards,
performance graphs do not compare the player's performance to other players, but instead evaluate the player's
own performance over time [5].
Meaningful stories. The narrative context in which a gamified application can be embedded contextualizes
activities and characters in the game [5].
Avatars are visual representations of players within the game or gamification environment.
Team mates whether they are other real players or virtual non-player characters (NPCs), can induce
conflict, competition or cooperation [5].
By mixing different elements of gamification employers can create a unique methodology to motivate their
employees, for example:
Organizations are applying gamification to both direct and channel sales incentive programs as a fresh and
fun way to deliver business content while greatly improving retention and overall engagement. It incorporates
real-time progress monitoring and feedback to incent reps to perform at higher levels, while at the same time
building loyalty and providing individualised motivation and training to deliver higher sales revenues.
Gamification has already found use in achieving company goals, as well as in corporate training. In an
extensive Talent MLS gamifcation survey identified the trends (Figure 1).
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Figure 1. Talent MLS research results
Base on information Channel Assist+ [4]
According to the results, 89 percent said the scoring system would increase their engagement, 79 percent
said they were more productive when they learned through play, and 62 percent said they felt healthy competition
when there was a leaderboard. The implementation of elements of the game demonstrates the impact on
employee engagement and motivation.
The survey also showed the most popular game elements for employees and the least ones, (Figure 2).
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Figure 2. The popularity of game elements in the business gamification
Among the popular elements are: levels, points, real-time feedbacks, progress bar, activity feeds. Among
the less attractive elements are: virtual gifts, story component, avatars, virtual currency.
Ukraine's economy is developing slower than in developed countries (e.g. USA), so by applying
gamification companies in Ukraine can expect to increase the level of loyalty in the long term.
Conclusion
Emphasis must be placed on the design and implementation aspects of gamification, as well as on
descriptive procedures. If used incorrectly, this tool can reduce productivity and loyalty, but, on the other hand,
companies can strengthen team spirit, increase productivity, make goals more attainable.
According to a majority of the reviewed studies, gamification produces positive effects and benefits
including increasing product knowledge, building loyalty and enabling real time progress monitoring and
feedback. It also delivers the very tangible benefits of higher sales revenue, better employee data, cost savings
through more efficient use of training resources and productivity gain.
References:
1. K. Huotari, and J. Hamari, “Defining gamification: a service marketing perspective”, 16th International
Academic Mind Trek Conference, October 3-5, 2012, Tampere, Finland, ACM, pp. 17-22.
2. J. Hamari, “Transforming Homo Economicus into Homo Ludens: A Field Experiment on Gamification in a
Utilitarian Peer-To-Peer Trading Service”, Electronic Commerce Research and Applications, 12(4), 2013,
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3. Doronina O., Polhul. D «Theoretical-applied approaches to motivating employees of different generations»
(Теоретико-прикладні підходи щодо мотивування працівників різних поколінь), Міжнародна науковопрактична інтернет-конференція «Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та
міжнародних відносинах», Дніпро 2021, с. 171-175
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Науковий керівник
доктор економічних наук, професор Дороніна Ольга Анатоліївна
Дмитро Кондрашенков
(Кам’янське, Україна)
АНАЛІЗ ТЕОРІЙ МОТИВАЦІЙ ЯК ДІЄВОГО СПОСОБУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Багато авторів та вчених займаються дослідженням питань мотивації персоналу. Все це призводить
до існування великої кількості різноманітних теорій та концепцій, що потребує чіткого виділення сильних
сторін кожної із існуючих теорій, що дозволить при правильному використанні або поєднанні тих чи інших
концепцій отримати нові, а можливо і покращити навички з управління персоналу.
Основною метою мотивації є чітке уявлення та визначення потреб працівника. Щоб встановити
пропорції використання внутрішніх і зовнішніх винагород у процесі мотивації, керівництво має визначити і
чітко уявити потреби персоналу, адже шлях до ефективного управління лежить у розумінні його мотивів.
Знаючи, що рухає працівником та які мотиви лежать в основі його дій, можна спробувати розробити
ефективну систему форм і методів управління.
Для підтримки конкурентоспроможності та бажаного економічного рівня керівництво повинне
постійно займатися вивченням, поліпшенням та вдосконаленням системи мотивації.
Різноманітні теорії намагаються визначити потреби, що спонукають працівників до дії. Вони
аналізують людські потреби та допомагають керівникам зрозуміти, які винагороди за працю працівники
цінуватимуть, а які ні. Це робиться при визначенні обсягу та змісту роботи виконавців. Серед багатьох
існуючих теорій мотивацій, визначають чотири основних, які вже стали класичними: А. Маслоу,
К. Алдерфера, Д. МакКлелланда та Ф. Герцберга [1, 2].
Основні теорії мотивації аналізують фактори, що впливають на мотивацію. У значній мірі фокус цих
теорій сконцентрований на аналізі потреб та їх вплив на мотивацію. Ці теорії описують структуру потреб, їх
зміст та те, як ці потреби пов’язані з мотивацією людини до діяльності [1].
Найбільш відомими теоріями мотивацій є:
1) Теорія ієрархії потреб, розроблена А. Маслоу;
2) Теорія ERG, розроблена К. Альдерфером;
3) Теорія придбаних потреб Д. МакКлелланда;
4) Теорія двох факторів Ф. Герцберга.
Кожна з цих теорій має щось особливе, відмінне, що дало їй можливість отримати широке визнання і
зробити суттєвий внесок в розробку знань про мотивацію. Однак, не дивлячись на принципові відмінності,
усі теорії мають дещо спільне. Характерною ознакою всіх чотирьох теорій є те, що вони вивчають потреби
і дають класифікацію потреб, що дозволяє зробити деякі висновки про механізм мотивації. На рисунку 1
наведені основні теорії та їх потреби.

Теорія Маслоу

Потреба самовираження

Теорія Альдерфера

Теорія
МакКлелланда

Потреба росту

Потреба досягнень
Мотивуючі фактори

Потреба признання та
самоствердження
Потреба приналежності
і причасності

Потреба зв'язку

Потреба владарювання

Потреба існування

Потреба співучасті

Потреба безпеки

Фізіологічні потреби

Теорія Герцберга

Фактори здоров'я

Рисунок 1 – Теорії мотивації та їх потреби.
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Незважаючи на відмінності цих концепцій, можна виокремити дві присутні їм спільні характеристики:
1) концепції чітко викладають певний погляд на мотивацію – погляд, підтверджений емпіричними
дослідженнями й вже достатній час використовується на практиці. Найбільш часто використовуваними є
теорії Маслоу та Герцберга. Тому, для кращого розуміння необхідно обов’язково ознайомитися з усіма
чотирма теоріями.
2) усі чотири теорії основну увагу приділяють аналізу факторів, які лежать в основі мотивації,
незважаючи на аналіз процесу мотивації. [2, с. 158]
У теоретичному аспекті до числа найбільш обґрунтованих можна віднести теорію двох факторів
Герцберга. Згідно цієї теорії, гігієнічні фактори (умови праці, заробітна плата, взаємовідносини з
керівництвом) можуть викликати невдоволення працівника. Однак, їх покращення вище певної межі не
сприймається як мотивація. У дослідах Герцберга мотивуючими були названі фактори визнання, змісту
роботи, відповідальності та просування по службі. Висновок Герцберга в тому, що заробітна плата не
являється мотивуючим фактором, може рахуватися обґрунтованим тільки для тих підприємств і
працівників, котрі були об’єктами досліджень. Економісти і керівники підприємств США, в свою чергу,
відносять заробітну плату до найбільш дієвих факторів мотивації.
Із розвитком людини як особистості її потенціал постійно розширюється, тому потреба в
самореалізації ніколи не буде повністю задоволена. У зв’язку з цим, процес мотивації поведінки через
потреби нескінченний [4, с. 57].
Концепція Маслоу справила великий плив на розвиток теорії та практики сучасного управління,
однак роки використання виявили ряд недоліків:
1) потреби по-різному проявляються в залежності від багатьох ситуативних факторів (зміст роботи,
положення в організації, вік, стать).
2) не обов’язково спостерігається жорстке слідування однієї групи потреб за іншою, як представлено
у «піраміді» Маслоу.
3)задоволення верхньої групи потреб не обов’язково призводить до послаблення їх впливу на
мотивацію в процесі її задоволення.
Маслоу стверджує, що найбільш сильна потреба визначає поведінку до тих пір, поки вона не
задовольняється. Задовільна потреба більше не визначає поведінку, тобто не діє як фактор
мотивації [3, с. 157]
У теорії Альдерфера рух, на відміну від піраміди Маслоу, йде не тільки вгору по ієрархії, а й униз
(фрустрація) при неможливості задовольнити потреби верхнього рівня. При цьому можливий перехід з
однієї конкретної діяльності наіншу. Наприклад, якщо організація не має можливості задовольнити потребу
людини в просуванні, то вона може переключитися на потребу зв’язку, створивши відповідальне соціальне
середовище у колективі. Це викликає процес регресії з верхнього рівня на нижній, але мотиваційний ефект
в певній мірі буде досягнутий [1, с. 82].
Теорія Альдерфера є відносно молодою та має достатньо невелику кількість емпіричних
підтверджень, що може підтвердити її правильність, проте вона є корисною для практики управління, так
як вона відчиняє для менеджерів перспективи пошуку ефективних форм мотивації, котрі відносяться до
більш низького рівня потреб, якщо немає можливості створити умови для задоволення потреб більш
високого рівня. [2, с. 149]
На основі досліджень МакКлелланда потреба досягнень може бути віднесена не тільки до
характеристик окремих працівників, але й до характеристик окремих суспільств. Тобто суспільства, де
висока потреба досягнень, звичайно мають добре розвинену економіку, і навпаки.
Керівництво організації повинно регулярно оцінювати рівень потреби співучасті у підлеглих або
працівників, заради того, щоб правильно і своєчасно вносити корективи в організацію їх роботи з
урахуванням можливої зміни у окремих працівників рівня потреби співучасті.
Потреба володарювання, яка була досліджена МакКлелландом, є набутою, як і дві інші,
розвивається на основі навчання, життєвого досвіду й складається з того, що людина прагне
контролювати ресурси і процеси, що знаходяться в навколишньому середовищі. Основою цієї потреби є
контроль працівників, їх дій, впливати на поведінку, брати на себе відповідальність за дії і поведінку інших.
Люди з високою мотивацією володарювання поділяються на дві групи: ті, хто прагне до влади заради
самої влади та ті, хто прагне до влади, щоб домагатися вирішення групових задач.
З трьох розглянутих у концепції Мак Клелланда потреб для успіху менеджера найбільше значення
має розвинена потреба володарювання другого типу. Тому важливо, щоб робота керівника, з одної
сторони, давала можливість менеджерам задовольняти цю потребу, а з іншої – сприяла розвитку цієї
потреби. Ці три концепції не виключають одна іншу й не розташовані ієрархічно, як це було представлено у
концепціях Маслоу і Альдерфера.
Висновки. На сучасному етапі розвитку суспільства і ринку мотивація персоналу – головна цінність і
перевага в конкурентній боротьбі. Керівник повинен обрати певні теорії мотивації та розвивати персонал,
адже розвиток персоналу забезпечує розвиток підприємства. Правильне використання теорії мотивації
забезпечує успішний розвиток персоналу та підприємства в цілому. Працівники з високою потребою в
успіху досягають гарних результатів у підприємницькій діяльності, в управлінні власним бізнесом, в
управлінні окремими відділами, структурами в рамках великих компаній. Проте, висока потреба успіху не є
обов’язковою рисою гарного менеджера або керівника. Потреби в приналежності та у владі тісно пов’язані
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з успіхом в управлінні. У ефективних менеджерів висока потреба у владі та нижча – в приналежності; у
підлеглих, в свою чергу, необхідно розвивати потреби в досягненнях (успіху).
Наведені приклади з використанням кожної з запропонованих теорій мотивації на основі досліджень
показують, чого треба дотримуватися при використанні тієї чи іншої концепції.
Література:
1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд. – М.: Гардарики, 2001. 528 с
2. Завадський Й.С. Менеджмент: Management. - У 3 т. - Т.1. 3-вид., доп. - К.: Вид-во Європ. ун-ту. 2001.
542 с.
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СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
Анна Зінченко
(Ірпінь, Україна)
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
Економіко-математичне моделювання є особливим шляхом дослідження об’єкта, при якому
виконується опис об’єкта мовою математики і проводиться дослідження саме цього опису економікоматематичної моделі – методами математики, тобто шляхом застосування певних математичних
перетворень до математичної моделі реального об’єкта. Об’єктом економіко-математичного моделювання
є економічні системи.
Економіко-математична модель - це виражена у формально-математичних термінах економічна
абстракція, логічна структура якої визначається як об'єктивними властивостями предметами опису, так і
суб'єктивним цільовим чинником дослідження, для якого цей опис робиться. [1, с. 3]
Математичну модель розуміємо як формалізований, тобто представлений математичними
співвідношеннями, набір правил, що описують фактори суттєвого впливу на функціонування об’єкта
дослідження.
У більшості випадків об’єктом моделювання може бути реальна господарська система чи один або
два процеси, що відбуваються в ній. Для побудови моделі необхідно не просто вибрати об’єкт, але й
подати його структурний опис у вигляді системи, тобто визначити межі його взаємодії з зовнішнім
середовищем. Моделі одного й того ж об’єкта можуть бути різними та відображати його з різних сторін.
Перевага математичного моделювання очевидна: вона полягає у можливості отримати інформацію
про об’єкт вивчення без проведення дійсних експериментів.
У структурі економіко-математичних методів можна виділити дисципліни та їх розділи, які складають
теоретичну основу математичного моделювання:
• економічну кібернетику (системний аналіз економіки, теорію економічної інформації, теорію
керуючих систем і т.д.);
• економетрію (дисперсійний аналіз, кореляційний аналіз, регресійний аналіз, багатомірний аналіз,
факторний аналіз, кластерний аналіз і т.д.);
• математичну економіку (теорію економічного росту, теорії виробничих функцій, міжгалузеві
баланси, національні рахунки, аналіз попиту та пропозицій, регіональний та просторовий аналіз, глобальне
моделювання і т.д.);
• методи дослідження операцій (математичне програмування, сіткове моделювання, теорію
масового обслуговування,методи керування запасами, теорію ігор та методи прийняття рішень і т.д.);
• експертні методи економіки (математичні методи аналізу і планування економічних експериментів,
імітаційне моделювання, ділові ігри, методи експертних оцінок і т.д.);
• методи прогнозування. [2, с. 15-16, 20]
Розглянемо основні етапи економіко-математичного моделювання. Процес моделювання
передбачає наявність трьох структурних елементів:
 об’єкта дослідження;
 суб’єкта (дослідник);
 моделі, яка опосередковує відносини між суб’єктом і об’єктом.
Побудова ЕММ у загальному випадку складається з розглянутих далі етапів.
1. Постановка економічної проблеми та її якісний аналіз. На цьому етапі потрібно сформулювати
сутність проблеми, визначити передумови й висловити припущення. Необхідно виокремити найважливіші
властивості об’єкта моделювання, вивчити його структуру, дослідити взаємозв’язки між його елементами,
а також хоча б попередньо сформулювати гіпотези, що пояснюють поводження й розвиток об’єкта
(динаміку руху), дослідити його зв’язки із зовнішнім середовищем тощо.
При цьому складні об’єкти розбиваються на частини (елементи) окремого дослідження:
визначаються зв’язки та логічні співвідношення між ними, їхні кількісні та якісні властивості. Зазначені дії
становлять етап системного аналізу задачі, у результаті якого об’єкт подається у вигляді системи.
2. Побудова математичної моделі. Цей етап полягає у формалізації економічної моделі, тобто
вираженні її у вигляді конкретних математичних залежностей (функцій, рівнянь, нерівностей тощо). Процес
побудови моделі складається з кількох стадій. Спочатку визначають тип економіко-математичної моделі,
вивчають можливості її застосування в розглядуваному конкретному випадку, уточнюють перелік змінних
та параметрів, форми зв’язку між ними. Для складних об’єктів доцільно будувати кілька різноаспектних
моделей.
3. Математичний аналіз моделі. На цьому етапі суто математичними прийомами досліджують
загальні властивості моделей та розв’язків. Може статися, що раніше виконаний системний аналіз привів
до такого набору елементів, властивостей і співвідношень, для якого немає прийнятного методу
розв’язання задачі. Тоді доводиться повертатися до етапу системного аналізу. Важливим моментом є
доведення існування розв’язків сформульованої задачі. У процесі аналітичного аналізу з’ясовують кількість
розв’язків (єдиний чи неєдиний), визначають змінні та параметри, які можуть входити до розв’язку, а також
межі та тенденції їх зміни.
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Проте моделі складних економічних об’єктів дуже погано піддаються аналітичному дослідженню. У
таких випадках переходять до чисельних методів дослідження. Як правило, задачі, що виникають в
економічній практиці, намагаються звести до відомих моделей, для яких розроблено методи й алгоритми
розв’язання.
4. Підготовка вихідної інформації. В економічних задачах це, як правило, найбільш трудомісткий
етап моделювання, оскільки тут замало самого лише пасивного збору даних. Математичне моделювання
висуває жорсткі вимоги до якості інформації. У процесі підготовки інформації використовуються методи
теорії ймовірностей, математичної статистики, а також економічної статистики для агрегування, групування
даних, оцінювання вірогідності даних тощо.
У процесі системного економіко-математичного моделювання результати функціонування одних
моделей виступають вихідною інформацією для інших.
5. Чисельне моделювання. Цей етап передбачає розробку алгоритмів чисельного розв’язання
задачі, підготовку комп’ютерних програм та безпосереднє виконання розрахунків. При цьому постають
значні труднощі, зумовлені великою розмірністю економічних задач. Для великих складних об’єктів може
знадобитися складання бази даних та відшукання засобів роботи з нею, а також методів добування даних,
потрібних для розрахунків. У разі стандартних задач здійснюється вибір придатного пакета програм та
системи управління базами даних (СУБД). Чисельне моделювання істотно доповнює результати
аналітичного дослідження.
6. Аналіз чисельних результатів та їх застосування. На цьому етапі передусім з’ясовується
найважливіше питання щодо правильності й повноти результатів моделювання та можливості їх
практичного використання, а також досліджуються можливі напрямки подальшого вдосконалення
моделі. [4]
Моделювання включає побудову концептуальної основи економічної задачі і подання її в
математичному вигляді. Практично всі математичні моделі включають три типи компонент - змінних:
результуючі чи залежні змінні, незалежні змінні, неконтрольовані змінні (похибки). У випадку, коли
модельована система чи об'єкт є керованими, в структуру моделі входять також керуючі змінні. Незалежні
змінні описують ті елементи задачі, для яких може бути зроблено вибір (наприклад, обсяги розподілу
коштів), вони контролюються особою, що приймає рішення і математично є невідомими величинами.
Задача моделювання полягає у визначенні найкращих їх значень. Залежні змінні відображають
ефективність роботи економічної системи, наскільки добре система задовольняє свої цілі (наприклад,
загальний доход).Неконтрольовані змінні описують фактори, які впливають на результат діяльності
системи, але не керуються в рамках цієї системи. Вони також є незалежними. Змінні моделі пов'язуються
між собою математичними рівняннями та не рівностями. Розв'язування моделі полягає у визначенні
множини значень незалежних змінних, які б забезпечили бажаний рівень ефективності системи.
Оскільки економічні системи є складними системами, часто постає проблема складності їх
формалізації. Проблема складності моделювання економічних систем має два аспекти:
• коли складність пов'язана з великим розміром системи;
• коли система має невелику кількість компонентів, але описується складним законом
функціонування.
У першому випадку початкова система чи її компоненти заміняються іншою, більш простою для
аналізу системою. У другому випадку система розглядається як ієрархічна структура, яка може
розділятися на частини, кожна з яких може надалі розглядатися певною мірою незалежно одна від одної. У
випадку складної ієрархії системи формалізація повинна проводитись на кожному рівні деталізації такої
системи. [3, с. 6-7]
Існують дві точки зору щодо застосування ЕММ при дослідженні теоретичних проблем. Як правило
сучасні дослідження теоретичних проблем вимагають використання математики.
Можна виділити кілька аспектів:
- математичні методи дозволяють впорядкувати інформацію і сформулювати вимоги щодо
підготовки нової інформації
- формалізація математичних задач у вигляді математичних заходів виконується за даним ПК.
Дозволяє здійснювати багатоваріантні розрахунки
- дозволяє вивчити взаємодію багатьох економічних факторів за допомогою кореляційного,
регресивного аналізу
- за допомогою ЕММ вдається розв’язати такі задачі, які не розв’язуються іншими
методами. [3, с. 6-7, 11]
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Ирина Терещук
(Пирятин, Украина)
СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Статья посвящена разработке математических моделей процесса бюджетирования, учитывающих
случайный характер плановых показателей. Математическая модель представлена в виде систем нелинейных
уравнений, которая позволяет осуществлять прогноз выходных показателей на каждом из трех уровней
СППР бюджетирования. При этом параметры уравнений отражают случайный характер колебаний данных
показателей, показывают отличие данного объекта от других подобных, что определяется по
экспериментальным данным.
Подмодель первого уровня. Прогноз показателей операционных бюджетов.
S

S S

s1

s1q 1

Dr1 j   0    js  Dr1 js     jsq  Dr1 js  Dr1 jq , s  q,

j

где Dr1 j - доход от реализации
продукции

s

(1)

- го вида продукции, Dr1 js - доход от реализации

j

- го вида

- го ЦД,  0 ,  js ,  jsq - параметры модели.
S

S S

s 1

s1q 1

Av1 j   0    js  Av1 js     jsq  Av1 js  Av1 jq , s  q,
где Av1 j - авансы по

j

j

- му виду продукции, Av1 js - авансы по

(2)

- му виду продукции

s

- го ЦД,

 0 ,  js ,  jsq - параметры модели.

~ ~
~
~
Pr1j  0  1j  Pr1j  2 j  Pz1j  3 j  Av1j ,
где Pr1 j - поступления по

j

- му виду продукции, Pr1 j - поступления от реализации

j

продукции, Pz1 j - поступления по задолженности
продукции,

~ ~ ~ ~
0 , 1j , 2 j , 3 j

(3)

- го вида продукции, Av1 j - авансы по

j
j

- го вида
- му виду

- параметры модели.

Dz1 j   0  1 j  Dr1 j   2 j  Pr1 j   3 j  Pz1 j ,
где Dz1 j - дебиторская задолженность по

j

- му виду продукции, Dr1 j - доход от реализации

вида продукции, Pr1 j - поступления от реализации
задолженности

(4)

j - го вида продукции, 0 , 1 j ,  2 j , 3 j

j

- параметры модели.

W

W W

w 1

w 1 q1

продукции

w

j

- го

- го вида продукции, Pz1 j - поступления по

Rm j  ˆ 0   ˆ jw  Rm jw    ˆ jwq  Rm jw  Rm jq , w  q,
где Rm j - прямые расходы по

j

(5)

j

- му виду продукции, Rm jw - расходы на материалы по

- му виду

ˆ 0 , ˆ jw , ˆ jwq - параметры модели.
- го ЦР, 
Kz1 j  0  1 j  Rr1 j   2 j  Vr1 j  3 j  Av1 j  3 j  Vz1 j ,

где Kz1 j - кредиторская задолженность по
продукции, Vr1 j - текущие выплаты по

Vz1 j - выплаты по задолженностям по

j

- му виду продукции, Rr1 j - расходы по

j - му виду продукции, Av1 j

- авансы по

j - му виду продукции, 0 , 1 j , 2 j , 3 j
W

W W

w 1

s1q1

j

(6)

j

- му виду

- му виду продукции,

- параметры модели.

Zp1 j   0    jw  Zp1 jw     jwq  Zp1 jw  Zp1 jq , w  q 
где Zp 1 j - запасы по

j

- му виду продукции, Zp1 jw - запасы по

j

- му виду продукции

(7)

w

- го ЦР,

 0 ,  jw ,  jwq - параметры модели.

Sl1j   0  1j  Pr1j   2 j  Vr1j ,

(8)
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где Sl1 j - денежный поток по

Vr1 j - выплаты по

j

- му виду продукции, Pr1 j - поступления по

j - му виду продукции, 0 , 1j , 2 j , 3 j , 4 j , 5 j

j

- му виду продукции,

- параметры модели.

Подмодель второго уровня. Прогноз показателей функциональных бюджетов.
Dr1  ˆ f0  ˆ 1f * Dr1  ˆ f2 * Ns,
где

D r1 - чистый доход от реализации, Dr1 - доход от реализации продукции, Ns - налог на

добавленную стоимость,

ˆ f0 , ˆ 1f , ˆ f2

- параметры модели.

~f  
~ f * Dr  
~ f * Dd,
Dr2  
0
1
1
2
где

(9)

Dr2

- доход по операционной деятельности,

другие операционные доходы,

~f ,
~f ~f

0 1 , 2

(10)

D r1 - доход от реализации продукции, Dd -

- параметры модели.
J

J

J

Rr2  ˆ f0   ˆ fj * Rr1 j    ˆ fjq * Rr1 j * Rr1q , j  q 
j1

j1q1

(11)

ˆ f0 , ˆ fj , ˆ fjq - прямые расходы, Rr1 j - прямые расходы по j - му виду продукции, 
параметры модели.
Rr2  f0  1f  Rr1  f2  Ns  3f  Rp  f4  Am  5f * Ra  f6 * Rs  f7 * Rd, (12)
где

Rr2

где

Rr2

- расходы по операционной деятельности,

Rr1

- прямые расходы, Ns - налог на

добавленную стоимость, Rp - общепроизводственные расходы, Am - амортизация, Ra административные расходы, Rs - расходы на сбыт продукции, Rd - другие операционные расходы,
f0 , 1f , f2 , 3f , f4 , 5f , f6 , f7 - параметры модели.
J

J

J

Kz 2  f0   fj * Kz1 j    fjq * Kz1 j * Kz1q , j  q ,
j1

где

Kz 2

j1q1

- кредиторская задолженность по основной деятельности,

задолженность по

(13)

Kz1 j - кредиторская

j - му виду продукции, f0 , fj , fjq - параметры модели.
~ ~
~
~
~
~
PR 2  0f  1f * PR1  2f * Dd  3f  Ra  4f * Rs  5f  Rd,

(14)

где PR 2 - прибыль от операционной деятельности предприятия, PR1 - валовая прибыль
предприятия, Dd - другие операционные доходы, Ra - административные расходы, Rs - расходы на
сбыт продукции, Rd - другие операционные расходы.
Sl 2  ˆ f0  ˆ 1f j  Sl1 j  ˆ f2  Dd  ˆ 3f  Rp  ˆ f4  Ra  ˆ 5f  Rs  ˆ f6  Rd,
(15)
где Sl2 - денежный поток по основной деятельности, Dd - другие операционные доходы, Rp общепроизводственные расходы, Ra - административные расходы, Rs - расходы на сбыт продукции,
f f f f f f
Rd - другие операционные расходы,  0 , 1 ,  2 , 3 ,  4 , 5 - параметры модели.
Подмодель третьего уровня. Прогноз показателей итоговых бюджетов.
Di  ˆ i0  ˆ 1i  Na   ˆ i2  Fi   ˆ i3  DIV  ,

(16)



где Di - доход по инвестиционной деятельности, Na - доход от реализации необоротных


активов, Fi - доход от реализации финансовых инвестиций, DIV
- полученные дивиденды,
i
i i
i
ˆ 0 , ˆ 1, ˆ 2 , ˆ 3 - параметры модели.
Ri  ˆ i0  ˆ1i  Na c  ˆ i2  Fi c ,
(17)
c

где Ri - расходы по инвестиционной деятельности, Na - себестоимость реализованных
i i i
c
необоротных активов, Fi - себестоимость реализованных финансовых инвестиций, ˆ 0 , ˆ 1 , ˆ 2 .
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VD  i0  1i  Do  i2  Di,

(18)

где VD - валовый доход, Do - доход по операционной деятельности, Di
i
i i
инвестиционной деятельности,  0 , 1 ,  2 - параметры модели.
VR   i0  1i * Ro   i2 * Ri,
где

Rp

- доход по

(19)

- валовые расходы, Ro - расходы по операционной деятельности, Ri - расходы по

инвестиционной деятельности,

 i0 , 1i ,  i2

- параметры модели.

PR  i0  1i * VD  i2 * VR,
(20)
где PR - прибыль предприятия, где VD - валовый доход, Rp - валовые расходы.
~ ~
~
~
PR  0i  1i * PR  2i * Di  3i * Ri,
(21)
где PR - прибыль предприятия, PR 2 - прибыль по операционной деятельности, Di - доход по
~i ~i ~i ~i
инвестиционной деятельности, Ri - расходы по инвестиционной деятельности, 0 , 1 , 2 , 3 - параметры
модели.

~ ~
~
Pi  0i  1i  Na   2i  Fi  ,

(22)



где Pi - поступления по инвестиционной деятельности, Na - поступления от продажи необоротных
~i ~i ~i

активов, Fi - поступления от продажи финансовых инвестиций, 0 , 1 , 2 - параметры модели.

Pf  ˆ i0  ˆ 1i  Ck   ˆ i2  Kr  ,
где Pf - поступления по финансовой деятельности,

засчет размещения акций, Kr - поступления в виде кредита,

(23)

Ck  - увеличение собственного капитала

ˆ i0 , ˆ 1i , ˆ i2

- параметры модели.

Vi  0i  1i * Na   2i * Fi  ,

(24)



где Vi - выплаты по инвестиционной деятельности, Na - выплаты на приобретение необоротных
i i i

активов, Fi - выплаты на приобретение финансовых инвестиций, 0 , 1 , 2 - параметры модели.

~i  
~i * Kr   
~i * DIV ,
Vf  
0
1
2

где Vf - выплаты по финансовой деятельности, Kr - выплаты о кредиту,
~i ~i ~i
дивидендов, 0 , 1 , 2 - параметры.
HP  i0  1i  Sl 2  i2  Nl,

(25)

DIV  - выплата

где HP - денежный поток по основной деятельности, Nl - налог на прибыль,

i0 , 1i , i2

(26)

Nl  0,2  PR ,

– параметры модели.

HI  ˆ i0  ˆ 1i  Pi  ˆ i2  Vi,

(27)

где HI - денежный поток по инвестиционной деятельности, Pi - поступления по инвестиционной
ˆ i0 , ˆ 1i , ˆ i2 - параметры модели.
деятельности, Vi - выплаты по инвестиционной деятельности, 
~i  
~i  Pf  
~i  Vf ,
HF  
(28)
0
1
2
где HF - денежный поток по финансовой деятельности, PF - поступления по финансовой
~i ~i ~i
деятельности, VF - выплаты по финансовой деятельности, 0 , 1, 2 - параметры модели.

 


Sl  i0  1i  HP  i2  HI  i3  HF,

(29)
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где Sl - денежный поток по предприятию, HP - денежный поток по основной деятельности, HI денежный поток по инвестиционной деятельности, HF - денежный поток по финансовой деятельности,
   
i0 , 1i , i2 , i3 - параметры модели.
Bl  ˆ i0  ˆ 1i  PR  ˆ i2  Ck   ˆ i3  Kz  ˆ i4  Kr   ˆ i5  Kr  ,
(30)
где Bl - баланс предприятия, PR - прибыль предприятия,

Ck  - увеличение собственного



капитала, Kz - кредиторская задолженность по основной деятельности, Kr - кредит, Kr - выплаты по
ˆ i0 , ˆ 1i , ˆ i2 , ˆ i3 , ˆ i4 , ˆ i5 - параметры модели.
кредиту, 
Выводы. Научная новизна работы представлена системой связных нелинейных уравнений,
учитывающих особенности формирования показателей финансирования производственной программы на
каждом из трех уровней системы. Уравнения «модели-структуры» представляют собой инструментарий,
который может быть реализован в специальном математическом и программном обеспечении СППР
бюджетирования.
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВО
А.Ж. Бейсенов, Е.А. Панченко
(Павлодар, Казахстан)
ПАТРИОТИЗМ, ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ И ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИСКУССТВА,
ОТОБРАЖЕННЫЕ В ТВОРЧЕСТВЕ ДЖАМБУЛА ДЖАБАЕВА
Одна из главных задач искусства – воспитание подрастающего поколения в духе подлинного
патриотизма и интернационализма. Патриотизм и интернационализм в воспитании личности было
всегда актуальным. В 2021 году отмечается175-летие великого казахского акына и поэта Джамбула
Джабаева. Патриотизм, благородство, верность и справедливость — лучшие человеческие качества,
которые воспевал практически всю свою долгую и плодотворную жизнь известный казахстанский
деятель. Поэт прожил долгую, наполненную событиями жизнь, 99 лет (28 февраля 1846 – 22 июня
1945 гг.), однако, несмотря на трудности, он оставался верен своему призванию — дарить людям
радость и надежду на счастливое будущее. Мощный талант казахского поэта оценили еще при жизни
акына, его творчество актуально и поныне.
Опубликованные на иностранных языках стихотворения Джамбула Джабаева вызвали
положительные отзывы в мире, его стихи переведены на многие языки мира. О творчестве Джамбула
Джабаева в зарубежных странах начали узнавать в конце 1930-х годов ХХ столетия, когда отдельные
его стихотворения появились в журналах и антологиях советской поэзии на многих языках мира. В 19301950-е годы была проведена большая работа по переводу на иностранные языки его поэтических
произведений [3, с. 225].
Упоминая о мировом масштабе распространения творчества Джамбула, перечислим основные
творения великого акына и поэта. Машакова А. К., к.ф.н., ведущий научный сотрудник Института
литературы и искусства имени М.О. Ауэзова, Алматы – автор монографии «Казахская литература в
современной зарубежной рецепции». В литературно-художественном ежемесячном журнале №7, 2012 г.,
стр. 125-128 в статье «Восприятие творчества Жамбыла Жабаева в дальнем зарубежье» она очень
хорошо описывает про значительную работу в области перевода поэтических произведений Джамбула
Джабаева на различные иностранные языки мира. На немецкий язык были переведены стихи «Вечер»,
«С новым годом!», «Я песню пою в лучезарном Кремле», «Песня о Москве», «Моя Москва» (19381939 гг.), «Мы мыслим тем днём» (1952 г.), целый ряд стихотворений Джамбула вошел в книгу
«Rhythmender Steppe», изданную в 1976 году в переводе Х. Хупперта, Ф. Больгера, Р. Жакмьена. Стихи
поэта были опубликованы в газетах «Deutsche Zeitung», «Oesterreichische Zeitung» [5].
В 1938-1939 годах стихотворения «Славься в песнях, СССР!», «Наша солнечная страна», «Песня
о Ленине», «Ленинградцы, дети мои!», «Песня о большом караване», «Кляча и конь», были переведены
на английский язык и опубликованы в журналах в серии «International Literature», «Soviet Literature»,
которые издавались в Москве. В этой же серии на испанском языке «La Literatura international» в военные
годы были изданы стихотворения Джамбула «Дружба народов» (1942), «Испанским братьям» (1945),
«Ленинградцы, дети мои!» (1945). В 1943 году стихотворение «Для нашей родной страны» вошло в книгу
«Warpoems of the United Nations», изданную в Нью-Йорке в издательстве «Dialpress». Благодаря этим
журналам, которые распространялись по всему миру, зарубежные читатели получили возможность
познакомиться с творчеством многих советских писателей и поэтов.
В послевоенные 1950-е годы стихотворения Джамбула были опубликованы в Европе на
нескольких языках: на албанском языке – в журналах «Zёri i rinise», «Letrari i ri», «Bashkimi» в столице
Тиране, на словацком языке – в журнале «Kulturnyzivot» в Братиславе, на чешском языке – в журнале
«SvetSovetu» в Праге. Стихотворения Джамбула также переводились на французский, польский и
румынский языки. Избранные стихотворения Джамбула издавались в Софии и Будапеште на болгарском
и венгерском языках. В норвежской газете «Arbeideren» (1940 г., Осло) вышла в свет статья «Jambul.
Mittlivfortaitav Jambul, folkepauferfra Kazakhstan», которую написал венгерский исследователь казахской
литературы Имре Тренчени-Вальдапфель. Из зарубежных восточных стран переведенная казахская
литература издавалась в Китае, Корее, Монголии, Индии, Пакистане, Турции. Так, в 1952 году на
китайском языке в Шанхае издан поэтический сборник Джамбула «Избранное», в 1957 году
стихотворения Джамбула были опубликованы в журнале «Шикань» в переводе Гэ Бао-Цюаня, в 1958
году – в журнале «Ивэнь». На корейском языке поэтические произведения Джамбула издавались в
Пхеньяне в 1958 и 1963-х годах, а на монгольском языке – в Улан-Баторе в 1958, 1966, 1972-х годах. В
1990-2000-е годы в странах дальнего зарубежья проводилось немало литературных юбилеев классиков
казахской литературы, в том числе и празднование в 1996 году 150-летнего юбилея Джамбула
Джабаева. В 1996 году в Пакистане и Турции были изданы книги с поэтическими творениями Джамбула.
Сборник «Jambil’ in eserlerinden seçmeler» («Избранные произведения Жамбыла») издан на турецком
языке в переводе Зейнеша Исмаила и Ахмета Гунгора.
Итак, произведения Джамбула Джабаева в странах дальнего зарубежья переведены на албанский,
английский, болгарский, венгерский, испанский, китайский, корейский, монгольский, немецкий, польский,
румынский, словацкий, французский, чешский языки в советское время, на турецкий язык – в период
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независимости Казахстана. Акын создавал стихи на родном казахском языке, а на русский, украинский и
другие языки народов Советского Союза творения Джамбула переводили специалисты-филологи. Для
восприятия казахской литературы играет немаловажную роль художественный перевод, так как при
правильном переводе до читателя доводится истинный смысл и содержание текста, в котором
учитываются все мельчайшие нюансы и тонкости многогранности казахского языка.
В своих произведениях поэт высказывает мысль о том, что каждый человек – это часть общества,
и, реализоваться физически и духовно в наибольшей степени, по его словам, можно только работая на
благо страны. Почет и уважение к поэту Джамбулу Джабаеву пришли далеко не сразу. Ему пришлось
преодолеть долгий путь от мальчишки-кочевника до великого акына. Он был лауреатом Сталинской
премии второй степени (1941 г., за общеизвестные поэтические произведения), награжден орденом
Ленина (19.05.1938). 27 мая 1936 года на заседании президиума ЦИК СССР состоялось вручение
орденов. Среди литераторов Казахстана были награждены акын Джамбул Джабаев и крупнейший
писатель Казахстана Сакен Сейфуллин. Орден вручал М.И. Калинин. Правительство наградило
Джамбула орденом Трудового Красного Знамени. Всего в этот день орденами были награждены более
200 деятелей искусств (Украины, Казахстана и др. республик) [6]. Джамбул был также удостоен награды
«Знак Почёта» (31.01.1939). Также в его честь названы улицы, установлены памятники. Так, например, в
Российской Федерации — переулок Джамбула (бывший Лештуков переулок) в Санкт-Петербурге, в
Липецке, улица и переулок Джамбула в Ижевске, улицы в Волгограде, Иркутске, Кемерове, Кургане,
Нижнем Новгороде, Новосибирске, Хабаровске, Джамбульская улица в Красноярске. В Казахстане —
улица Джамбула есть в Алматы и многих других населённых пунктах; переулок Джамбула в Рудном
(Костанайская обл.). Украина — улицы в Киеве, Енакиево и Ужгороде. Памятники Джамбулу стоят в
Казахстане (Алматы, Тараз, Атырауская область), Санкт-Петербурге, Киеве [4].
В вестнике Каз НПУ имени Абая (Алматы, 2015 г.) преподаватели Казахского национального
университета имени Аль-Фараби Бегалиева А.К., Коккозова М.Б., Масимбаева А.А. в статье «Творчество
Д. Джабаева в годы Великой Отечественной войны» упоминают о том, что «Огромная мобилизующая
сила песни казахского акына в значительной степени детерминирована спецификой жанра устного
поэтического творчества казахов, когда слова и музыка слитны. Эта тесная связь словесномузыкального оформления явилась основой воздействия на личность слушателей. Единство музыки и
текста, в котором конкретно и определенно выражены патриотические идеи, а также эмоциональнохудожественное своеобразие звуков домбры, сделали песню могучим средством воздействия на
окружающих, средством пропаганды, мощным орудием воспитания молодежи» [1, с. 211].
В старину слово «акын» означало наставник, певец. В XIX столетии, чтобы заработать себе на
пропитание, акыны разъезжали по аулам и пели не для себя, а для народа. Биографам точно не удалось
установить, когда именно Джабаев принял решение стать акыном. Одни источники сообщают, что
случилось это в 14 лет, а в других указано, что в 52 года. Учитель Джабаева — известный акын Суюнбай
Аронулы. Джамбул потратил шесть лет на изучение искусства импровизации и после стал выступать
самостоятельно. Начинающий акын пел под домбру речитативом (стиль толгау), только на казахском
языке. На рубеже XIX–XX веков Джамбул Джабаев приобрел известность. Он выступал на многих
айтысах (конкурсы акынов) и нередко побеждал.
В 1917 году Джамбулу уже минуло семьдесят лет. Но он не чувствовал старости. Революция
возродила акына, дала ему новые творческие силы. В своей автобиографии Джамбул говорит: «Вокруг
меня закипела жизнь, о которой я пел в лучших своих песнях, как о золотом сне. Почувствовав прилив
свежих сил, я взял в руки домбру. Вернулась моя молодость, и я запел. Оглядываясь вокруг, я не
узнавал знакомых степей. Поехал по аулам ·и стал воспевать новую жизнь. Я был заодно с моим
народом и был понятен народу. Я был свидетелем рождения новой страны – Казахстана... Жизнь
началась для меня снова. Я переродился и стал петь как двадцатилетний юноша, сильно, с подъемом, с
большим жаром и охотой» [2, с. 12].
Акын высказывал много идей о сущности воспитания, об умственном развитии школьника и его
роли в жизни ребенка. Разум, по мнению акына, необходим для восстановления справедливости и
истины, для благополучия и счастья людей. Совершенствование интеллекта он видел в постижении
истины, в наблюдении за явлениями природы и общественной жизнью, в умении анализировать эти
явления. Постижения наук необходимо не только для самого человека, но и для того, чтобы он приносил
пользу обществу. Джамбул постоянно напоминает молодежи, что, вступив на путь науки и знания,
человек должен стремиться к своей цели терпеливо, настойчиво.
Высоко ценя в людях воспитанность, Джамбул призывал детей и молодежь брать пример с таких
людей, рассказывал об их биографиях, об образе жизни и мысли. Он часто призывал ценить дружбу и
друзей, говоря: «Врага найти легко, друга найти тяжело». По мнению Джамбула – интернациональное
единение обогащает духовное наследие нации.
В поэзии великого акына Джамбула Джабаева ярко выражены демократические тенденции. Еще в
стихах раннего периода Джамбул воспевает свой край, мощь, силу, доброту, честность народных
батыров:
Славен не золотом мой Кастек,
Слава его – живой человек,
Слава его – батыры – друзья,
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Мощные, как весенний поток,
Спрячешь ли такую мощь в мешок?
Не загрести лопатами ее,
Не обресть и захватом ее.
Каракастек (каз. Қарақыстақ) — про который упоминает в данном стихотворении Джамбул – село в
Жамбылском районе Алматинской области Казахстана. В селе родился акын Суюнбай Аронулы (1815—
1898) – учитель Джабаева. Также в селе Каракастек родилась и жила в молодые годы бабушка автора
данной статьи, которая в юности лично общалась с самим Джамбулом, когда тот приходил на почту.
Джамбул не знал русского языка, и они общались на казахском языке.
В своих произведениях Джамбул Джабаев не раз обращался к теме истории народа, воспевал
борцов за народное счастье, призывал сохранять, умножать и передавать последующим поколениям
духовную культуру и социальный опыт народа, сохранять, развивать и совершенствовать лучшие
демократические традиции прошлого. Джамбул был глубоким психологом и педагогом. Он выступал как
передовой акын, стремившийся привить глубокое чувстве любви к своему народу, краю, уважение к
сильному, гордому казахскому народу.
Патриотизм и труд в понимании Джамбула Джабаева неразрывно взаимосвязаны, трудиться
должны все без исключения, и взрослые, и дети.
В поэтическом наследии Джамбула Джабаева четко прослеживается принцип связи воспитания
подрастающего поколения с жизнью, трудом. Дети должны знать настоящих патриотов, людей,
самоотверженно трудящихся на благо Родины. Казахский акын считает, что воспевание людей труда
является показательным, ярким примером для подражания им, их жизни. Его песни «Мастерам
животноводства», «Песня об искусстве», «Песни народу», «Песни о Баку», «Песня победы» и многие
другие пропагандируют труд честный, самоотверженный, как проявление любви к Родине. На ярких
примерах тружеников акын учит трудиться.
Патриотизм, по мнению Джамбула Джабаева, должен закладываться уже в ребенке с осознанием
красоты своей Родины, с понимания неповторимости своей земли, что пронизывает все его творчество.
Акын связывает эти лирические картины с богатствами страны: «медь Карсакпая, свинец Кара-Тау,
долины цветущего Ала-Тау, сокровища белой алтайской руды и черное золото Караганды, Эмбы
горючей густы фонтаны, моря и леса Казахстана, хлопок Чимкента, богатства отар, душистые яблоки
Алма-Аты». Молодое поколение Казахстана должно гордиться тем, что «лучшие в мире верблюды у нас,
лучшие в мире травы и воды». Именно с гордости за свою страну, по мнению акына, начинается
стремление каждого человека защищать неисчислимые богатства своей земли и ее чарующей красоты.
Добрые взаимоотношения Джамбула, его длительная дружба, искренняя привязанность к своим
друзьям, творческие и чисто человеческие контакты с ними и по сей день являются примером
достойным подражания, средством воспитания подрастающего поколения.
С трудовым воспитанием тесно связано эстетическое воспитание, которое является частью
воспитания, поскольку именно в труде с наибольшей полнотой раскрываются творческие возможности
человека. В песне «Богатство земли» Джамбул прямо связывает свои чувства любви к родной земле и
радости весне с потребностью труда:
Весне я рад! Пора труда.
Ушли бесследно холода.
Растаял снег. Дымятся горы.
В тепле земли моей просторы,
В оврагах – полая вода…
Колхоз Джамбула поспешил
Пахать поля – он пашней жил.
Без дела день один не прожит
[2, с. 321].
В военные годы тема Ленинграда прочно вошла в песни Джамбула как тема дружбы народов
Советского Союза. Джамбул посвятил Ленинграду много песен: «Ленинград победит», «Городу
Ленинских зорь», «Тебе, комсомолец Ленинграда» и другие. Но самым известным произведением на
весь мир стала его песня «Ленинградцы, дети мои!», которая прозвучала в сентябре 1941 года по радио
в оккупированном фашистами городе. По всему городу Ленинграду были развешаны плакаты с
поэтическим посланием казахского акына. Стихотворение Джамбула Джабаева явилось поэтическим
призывом ко всему советскому народу, дающему отпор вражескому нашествию. Поэтическое внушение
казахского акына по форме было фольклорным заклинанием, а по содержанию – наполнено высоким
патриотизмом [1, с. 209-214].
Все пойдем на выручку вам,
Полководческим вняв словам,
Предстоят большие бои.
Но не будет житья врагам!
Спать не в силах сегодня я,
Пусть подмогой будут, друзья,
Песни вам на рассвете мои,
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Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!
Обращение Джамбула Джабаева вызвало огромный патриотический подъем в городе.
В 1943 году павлодарский музыковед, исследователь творчества И. Дунаевского, профессор Наум
Григорьевич Шафер, когда впервые увидел стихотворение Джамбула «Колыбельная» (1937 г.), проникся
этим произведением и написал музыку на эти стихи. Песня называется «Колыбельная Джамбула»,
которая прозвучала на творческом вечере, посвященном 80-летию автора музыки.
В 2021 году в Казахстане проводилось многоразличных мероприятий, посвященных 175-летию
Джамбула Джабаева. Авторами данной статьи также был проведен Круглый стол, посвященный
Джамбулу «Я – зоркий сокол, я – напев моей страны, я – ваш Жамбыл». В названии мероприятия
использована короткая и емкая фраза, в которой Джамбул сам себя охарактеризовал. Круглый стол
проводился на базе НАО «Торайгыров университет» (г. Павлодар, Казахстан) с участием директора
музея им. Бухар Жырау Молдабековым Женисом Нуриасовичем.
Казахский акын сознавал силу слова, воздействия художника на массы, понимал, что искусство
способствует формированию высокого эстетического вкуса. Он высоко оценивал роль и значение
настоящего искусства в воспитании. В этом он следовал традициям великого казахского поэта Абая
Кунанбаева.
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Ольга Кульбабська
(Гусятин, Україна)
NARODZINY MUZYKOLOGII WE LWOWIE. ADOLF CHYBIŃSKI
Muzykologia jako dziedzina nauki zajmująca się muzyką zrodziła się w Austrii w końcu XIX wieku. W
poprzednich latach na niektórych uniwersytetach miały miejsce wykłady z teorii muzyki, które w czasie rządów
austriackich zostały usunięte. Edukacją muzyczną zajmowano się także w zakładanych już od początku XIX w.
konserwatoriach, jednak tego rodzaju szkoły nie miały nigdy charakteru uczelni wyższych, nadających stopnie
naukowe. Nie podejmowano na nich profesjonalnej działalności naukowej, czym od samego początku zajmuje się
właśnie muzykologia. Główną ich rolą było kształcenie w zakresie gry na instrumencie, śpiewu, kompozycji,
dyrygowania [1, s. 74].
Początki muzykologii na lwowskiej uczelni związane są z postacią prof. Adolfa Chybińskiego i sięgają roku
1912. Adolf Eustachy Chybiński urodził się 29 marca 1880 r. w Krakowie. Tu pobierał nauke na poziomie
podstawowym oraz gimnazjalnym, uczęszczał na lekcje gry na fortepianie pod kierunkiem prof. Jana
Drozdowskiego. Po latach A. Chybiński stwierdził: „On sprawił, że moje naukowe zainteresowania juz wcześnie
koncertowały się na polu muzykologii”. Na przełomie
XIX/XX w. Chybiński studiował prawo, filologię klasyczną i germanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W latach 1904-1908 wyjechał do Monachium w celu studiować muzykologię pod kierunkiem prof. A. Sandbergera
i docenta T. Kroyera. Także pobierał tu prywatne lekcje kompozycji u L. Thuillego [4, s. 93]. Podczas studiów w
Monachium rozpoczął działalność naukową. U niemieckich profesorów poznał metody pracy naukowej, które
stały się podstawą prowadzonych w następnych latach samodzielnych badań nad historią muzyki polskiej.
Do Krakowa A. Chybiński powrócił w 1911 r., a już w 1912 r. Zdecydował przenieść się do Lwowa, by
podjąć pracę naukową na Uniwersytecie Lwowskim. W tych latach Wydział Filozoficzny Uniwersytetu
Lwowskiego charakteryzował się największym przyrostem róznego rodzaju katedr. Po uzyskaniu habilitacji 18
czerwca 1912 r. Ministerstwo Wyznań i Oświaty w Wiedniu zatwierdziło kandydaturę Adolfa Chybińskiego na
wykładowcę historii i teorii muzyki [4, s. 96]. Jego wykład inauguracyjny nosił tytuł „Uniwersytet a muzyka&quot;.
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W ten sposób zapoczątkowana została działalność późniejszego Zakładu Muzykologii istniejącego do końca
1939 r. [1, s. 148]. Lwów stał się trzecim, obok Wiednia i Pragi, ośrodkiem w Austrii, gdzie działał zakład
muzykologii.
Wybuch I wojny światowej na pewien czas zawiesił działalność uniwersytetu, ale już w czerwcu 1915 r.
życie akademickie zaczęło wracać do normy. Poukończeniu wojny, w 1918 r., nastąpił rozwój lwowskiej placówki
muzykologicznej. Do 1919 r. Chybiński prowadził zajęcia w głównym gmachu uniwersyteckim.
Dla wykładów z muzykologii Zakład został wyposażony w nowy fortepian sprowadzony z Wiednia. W 20tych latach Zakład przeniesiono do nowych, obszerniejszych pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 5 na parterze,
gdzie działał do końca 1939 r. [7, s. 15].
Co roku do Zakładu Muzykologii zgłaszała się znaczna liczba osób, które chciały studiować muzykologię
(25-30 osób), ale po egzaminie u profesora przyjmowano tylko nielicznych studentów. Student chcący zdobyć
wykształcenie muzykologiczne na uniwersytecie musiał posiadać minimum wiedzy, bez której nie można od razu
rozpocząć pracy naukowej, a mianowicie:
1) znajomość harmonii (teoretyczna i praktyczna);
2) znajomość teorii muzyki;
3) znajomość łaciny;
4) znajomość co najmniej jednego nowożytnego języka obcego (niemieckiego lub francuskiego).
Wysokie wymagania co do egzaminu wstępnego podczas studiów zapewniły odpowiedni poziom
studentów, który był punktem wyjścia do formowania się przyszłych naukowców. Szczególne znaczenie w
procesie dydaktycznym przywiązano do samodzielnej pracy studentów nad studiowaniem literatury
muzykologicznej w językach obcych oraz praktycznych zajęć z paleografii muzycznej, harmonii, polifonii, analizy
form muzycznych. W swojej pracy pedagogicznej Chybiński poświęcał wiele uwagi analizie źródeł i technik
kompozytorskich, kształcił swoich uczniów w kulcie źródeł i faktografii [8].
Praca dydaktyczna na Wydziale Muzykologii Uniwersytetu Lwowskiego została zorganizowana przez
Adolfa Chybińskiego na wzór niemieckich instytutów muzykologicznych jako samodzielnej instytucji naukowopedagogicznej. Istniał ugruntowany system studiów, który zapewniał materiał wykładowy i praktyczne formy
pracy, których celem było włączenie studentów w proces badawczy w różnych dziedzinach nauki o muzyce.
Głównym zadaniem studiów było kształcenie studentów myślenia historycznego metodami poznania zarówno
strategii metodologicznych nauk pokrewnych, jak i immanentnych właściwości sztuki muzycznej [8].
Adolf Chybiński tworzył lwowską szkołę muzykologiczną wraz ze swoimi wychowankami. W Zakładzie
Muzykologii studiowali przedstawiciele różnych narodowości. Było to zjawiskiem całkowicie naturalnym,
zważywszy na wielonarodowy charakter ówczesnego Lwowa [1, s. 79]. Można wyodrębnić dwie wyraźnie
zarysowane grupy - studentów polskich (różnego pochodzenia narodowościowego) oraz studentów ukraińskich.
W latach 1912-1939 na Wydziale Muzykologii Uniwersytetu Lwowskiego studiowali: Bronislawa WójcikKeuprulian, Jan Dunicz, Zofia Lissa, Maria Szczepańska, Stefania Łobaczewska, ks. Hieronim Faicht, Nestor
Nyżankiwski, Jakiw Kozaruk, Jarosława Kołodij, Maria Bilińska, Jarosław Marynowicz, Borys Kudryk, Myrosław
Antonowicz, Wołodymyr Bożyk, Osyp Zaleski, Stefania Turkiewicz-Łukijanowycz [9, s.121-122].
Po II wojnie światowej polscy studenci prof. A. Chybińskiego odnowili lub uruchomili wydziały muzykologii
w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu i odegrali wiodącą rolę w powojennej muzykologii polskiej, o czym sam
profesor wspomina w liście do M. Antonowicza: „Jak widzicie, moja praca we Lwowie nie poszła na marne.
Docent dr Zofia Lissa została profesorem muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim, a J. Chomińskiprofesorem nadzwyczajnym. W 1946 r. założył Zakład Muzykologii na Uniwersytecie Wrocławskim Hieronim
Feicht, a dr Stefania Łobaczewska pracuje w Krakowie - &quot;a więc wszyscy są z ulicy Mickiewicza&quot; [8].
Ukraińscy studenci później rozwinęli różne dziedziny ukraińskiej nauki muzycznej. Po likwidacji katedry w 1939 r.,
niektórzy z nich wyemigrowali za granicę i kontynuowali edukację muzykologiczną i pracę naukową, inni pod
naciskiem ideologicznym nie mogli w pełni realizować się jako naukowcy, niektórzy zostali fizycznie zniszczeni w
wyniku represji politycznych. Jednak wszyscy ukraińscy uczniowie prof. A. Chybińskiego poświęcili swoją
działalność naukową ukraińskiej muzyce, opierając się na zasadach naukowej i pedagogicznej metodologii
europejskiej edukacji akademickiej [8].
Natomiast informacji o ich studiach na Wydziale Muzykologii oraz działalności naukowej po 1945 r. są
skąpe i mało zbadane, a fakty dotyczące relacji prof. Adolfa Chybińskiego i uczniów-ukraińców przez długi czas
pozostawali nieznani dla społeczeństwa [6, s. 141].
Profesor Adolf Chybiński w marcu 1944 r. opuścił Lwów. W 1945 r. Podjął prace na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pracował niemal do swojej śmierci w 1952 r. W ciągu swojej działalności
zawodowej opublikował ponad 650 prac z zakresu historii muzyki, muzyki epoki Młodej Polski i etnomuzykologii.
W wyniku ponad 40-letnich badań naukowca nad muzyką staropolską powstał pierwszy w Polsce słownik
muzyków na 2400 haseł, prezentujący dużą liczbę nieznanych dotychczas postaci [4, s.106]. Za działalność na
polu pedagogicznym i naukowym został odznaczony w 1929 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia
Restituta [4, s. 106].
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА
Мирослава Бабинець
(Ужгород, Україна)
НАВЧАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Сьогодні знання іноземних мов з особистої потреби переростає в потреби державного масштабу,
стає національним капіталом. В “Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти” дуже слушно
підкреслюється, що оволодіння вміннями іншомовного спілкування допоможе: підготувати усіх європейців
до зростаючих потреб міжнародної мобільності і тіснішої співпраці в галузі освіти, культури та науки,
торгівлі і промисловості; сприяти взаємному розумінню і терпимості, повазі до особистості і культурних
відмінностей шляхом більш ефективної міжнародної співпраці; підтримувати і розвивати далі багатство і
різноманітність європейського культурного життя шляхом глибшого взаємного пізнання національних та
регіональних мов, що вивчаються; попереджувати небезпеку, що може бути результатом маргіналізації
тих, у кого недостатньо розвинені вміння, необхідні для успішного спілкування в інтерактивній
Європі [1, с. 190].
Отже, на сучасному етапі розвитку людської спільноти особливої актуальності набуває необхідність
вивчення іноземної мови, яка є засобом міжкультурного спілкування у різних сферах людської діяльності
(політика, економіка, культура, соціальна сфера тощо), засобом взаєморозуміння народів, країн,
соціальних систем і узагальнення досягнень національних культур у розвитку загальнолюдської культури,
збагачення духовними цінностями, створеними різними народами і людством у цілому, засобом
міжкультурної взаємодії [2, с. 4].
Досвід педагогічної діяльності дає підстави стверджувати, що процес формування вмінь
іншомовного спілкування у викладанні іноземної мови для будь-якої спеціальності відбувається ефективно
за умови використання найрізноманітніших навчальних технологій.
Перш ніж охарактеризувати конкретні навчальні технології, доцільно з’ясувати суть термінів
«технологія», «педагогічна технологія», «освітня технологія», «навчальна технологія».
Поняття «педагогічна технологія» і «освітня технологія» впродовж останніх років стали вживатися
дуже часто, хоч різні вітчизняні автори І. Зязюн, О. Коваленко, А. Насімчук, О. Пєхота, І. Прокопенко,
С. Сисоєва та ін. мають своє власне розуміння суті цього феномену. Термін «технологія» походить від
грецьких слів: мистецтво і ремесло. У найбільш загальному розумінні - це сукупність знань про способи і
засоби обробки матеріалів. Технологічний процес завжди передбачає певну послідовність операцій з
використанням необхідних засобів.
Педагогічна технологія відображає тактику реалізації освітніх технологій і вибудовується на знанні
закономірностей функціонування системи «педагог- матеріальне середовище - учень» в певних умовах
навчання (індивідуальне, групове, колективне). їй притаманні загальні риси і закономірності реалізації
навчально-виховного процесу, незалежно від того, при вивченні якого конкретного предмету вони
використовуються.
Н. Дудник, М. Чепіль визначають педагогічну технологію як змістову техніки реалізації системи всіх
компонентів педагогічного процесу, спрямовану на досягнення поставленої мети; закономірну педагогічну
діяльність, яка реалізовує науково обґрунтований проект навчально- виховного процесу і має вищий рівень
ефективності, ніж традиційні методики [3, с. 12].
В працях багатьох учених розкривається суть основних наукових підходів до розуміння поняття
«педагогічна технологія», а саме: педагогічна технологія як засіб - частина педагогічної науки, що вивчає і
розробляє цілі, зміст і методи навчання та проектування педагогічних процесів і є організаційнометодичним інструментарієм; педагогічна технологія як спосіб - опис процесу, своєрідний алгоритм
досягнення навчально-розвивальної мети; педагогічна технологія як науковий напрям - здійснення
найбільш раціонального способу навчання через науково - практичне експериментування, діагностування.
Спостереження, відображене в методичних рекомендаціях, програмах, технологіях; педагогічна технологія
як багатовимірне поняття - загально педагогічна технологія, що характеризує цілісний освітній процес у
певному регіоні, навчальному закладі й охоплює сукупність цілей, змісту, засобів і методів викладання
алгоритм діяльності учасників процесу.
Узагальнюючи результати досліджень учених, можна зробити висновок, що педагогічна технологія
це сфера знання, яка включає методи, засоби навчання і теорію їх використання для досягнення цілей
освіти.
Крім термінів «освітня технологія» і «педагогічна технологія», у науковій літературі вживаються
також терміни «технологія навчання» і «навчальна технологія». М. Фіцула відзначає, що вони є досить
близькими, але не тотожними, оскільки поняття «технологія навчання» є дещо вужчим і означає шлях
освоєння конкретного матеріалу в межах певного предмета, теми, питання, а «навчальна технологія»
передбачає розгляд різних технологій навчання [4, с. 171].
Найбільш характерною рисою педагогічної технології є прогнозування результатів і оптимізація
роботи з досягнення результатів. Методику можна розглядати як складову частину педагогічної технології,
оскільки методика більш стосується педагога, а педагогічна технологія спрямована на організацію
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взаємодії педагога і студентів.
У процесі викладання іноземної мови можна використовувати елементи різних педагогічних
технологій: проблемного навчання, диференційованого навчання, програмованого навчання,
інтерактивного навчання.
Основними завданнями особистісно орієнтованої технології є: розвиток індивідуальних пізнавальних
здібностей кожного студента; максимальний вияв і використання індивідуального досвіду особистості;
допомога особистості у пізнанні себе, самовизначенні, самореалізації; формування в особистості культури
життєдіяльності, яка дає змогу продуктивно вибудовувати своє повсякденне життя, правильно визначити
його лінію.
Особистісно орієнтована технологія навчання має відповідати таким вимогам: забезпечення
виявлення за допомогою навчання змісту попереднього суб’єктивного досвіду студента, в тому числі й
навчального; постійне узгодження у процесі навчання суб’єктивного досвіду студентів з науковим змістом
отриманих знань; активне стимулювання студентів до самооцінної освітньої діяльності, зміст і форми якої
повинні забезпечувати їм можливість самоосвіти, саморозвитку, самовираження під час оволодіння
знаннями; забезпечення контролю й оцінювання не тільки результату, але й процесу учіння; забезпечення
в процесі навчальної діяльності студента рефлексії, оцінювання учіння як суб’єктивної діяльності.
Важливими у викладанні іноземної мови є проективні технології, які набувають особливого значення
у підготовці до ділової гри. Вчені визначають проект як послідовність взаємозв’язаних подій, які
відбуваються впродовж певного періоду часу і спрямовані на досягнення конкретного результату. В основі
проективних технологій - уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному
просторі, розвивати практичне мислення, формувати професійні навички.
Проекти можуть готуватися самостійно як домашнє завдання і виконуватися індивідуально або
групою з наступною перевіркою і обговоренням результатів на заняттях.
У процесі вивчення іноземної мови використовуються інформаційні технології (різні комп’ютерні
програми, мультимедійні презентації, зокрема програмне забезпечення Microsoft Office - Excel, Word,
Access, Outlook, Visual Basic, Power Point та ін.). Це має важливе значення не тільки для ефективного
формування вмінь, але й для їх успішної загальнопрофесійної підготовки.
А також, технологія групової навчальної діяльності або технологія колективного комунікативного
оволодіння вміннями іншомовного спілкування, оскільки вона досить ефективно дозволяє вирішити деякі
освітні протиріччя:
Найчастіше використовуються інтерактивні технології у формі рольових і ділових ігор.
Слід підкреслити, що ігрові технології мають важливе значення як у формуванні вмінь іншомовного
спілкування, так і в формуванні самої особистості майбутнього фахівця, його професійної спрямованості.
На цьому наголошують відомі вчені, аналізуючи різні аспекти ігрової діяльності. Так, Д. Ельконін розглядає
гру як діяльність, в якій відтворюються соціальні відносини між людьми. Гра є соціальною за своєю
природою, а її зміст визначається відносинами між людьми в їх професійній діяльності, яка відтворюється
в грі. Л Виготський вбачає у грі осмислену, цілеспрямовану, планомірну, соціально-координовану
діяльність, психологічна природа якої ідентична психології праці.
Ігри поділяються на рольові та ділові, хоч занадто суттєвої різниці між ними немає. Навчальні і
розвивальні можливості рольової гри полягають в тому, що вона представляє собою точну модель
спілкування. Вона передбачає копіювання дійсності в її найбільш суттєвих аспектах, що особливо важливо
для оволодіння іноземною мовою в умовах штучного мовного середовища [5, с. 167].
Отже, різні елементи педагогічних технологій можуть бути використані під час організації
навчального процесу. А особливо орієнтація на розвиток самостійності і відповідальності, співпраця в
процесі навчання мають принципове значення для будь-якої технології навчання. Але слід пам’ятати, що
кожна педагогічна технологія має свої переваги і недоліки. За наявності певних умов реалізація технології
дає найефективніші результати, в інших же умовах вона може бути малоефективною.
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ: ЦЕЛОСТНЫЙ И СИСТЕМНЫЙ ПОДХОДЫ
В РАБОТЕ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Деятельность современного классного руководителя проходит в условиях, когда воспитание
становится подлинным, не декларированным приоритетом для государства и общества, постепенно
устраняется идеологический вакуум, признаются концептуальные идеи в организации воспитательной
работы, укрепляются позиции аксиологического, культурологического и личностно ориентированного
подходов в воспитании обучающихся. Относительно новым, как отмечает Т.А. Стефановская, является
коадаптационный подход в воспитании, понимаемый как «коррелятивное приспособление различных
теорий и опыта, существующего в мире, их нострификация к условиям конкретной страны» [1, c. 174]. Это
значительно облегчает работу классного руководителя, делает ее более результативной и
профессионально компетентной.
Однако, как справедливо замечает Н.Л. Селиванова, «классный руководитель испытывает
серьезные трудности в решении набирающих силу проблем поликультурного и патриотического
воспитания; светского и религиозного воспитания; экологического воспитания в условиях
потребительского общества; нравственного воспитания в условиях взаимодействия со средствами
массовой информации; воспитания в условиях развития новых информационных технологий» [2, c. 56].
Самостоятельной серьезной проблемой для классного руководителя остается проблема целостного
и системного подходов как в организации всего воспитательного процесса, так и нравственного
воспитания, в частности. Многие классные руководители по-прежнему отдают приоритет «педагогике
мероприятий» перед «педагогикой деятельности» и «педагогикой отношений», не учитывают и глубоко не
осознают необходимость реализации принципов системности, целостности и последовательности при
разработке содержания воспитания и его реального осуществления. В этой связи Е.Н. Степанов пишет:
«Наблюдая за пробивающимися в практике воспитания ростками системности, конечно, испытываешь
радостные чувства, ведь одним из решающих условий обновления и повышения эффективности
воспитательного процесса является переход от мероприятийного к системному построению
воспитательного взаимодействия» [3, c. 65].
Для успешного осуществления воспитательной работы по нравственному формированию
обучающихся и ее методического совершенствования огромное значение имеют активно
разрабатываемые в последние годы в педагогике идеи о целостном характере развития личности и
системном подходе к организации процессов воспитания, в том числе и нравственного. Подвергаются
критическому анализу недостатки функционального («мероприятийного») подхода к воспитанию и
обосновывается необходимость целостной организации воспитательного процесса. Б.П. Битинас, в
частности, отмечает: «Главное направление исследований по теории воспитания заключается не в
дальнейшей детализации его элементов, а в выявлении внутренней структуры и организации процесса
воспитания как целостного явления» [4, c. 17]. Эта целостность привносится в воспитательный процесс не
механически, не искусственно, а вытекает из глубинной сущности нравственного развития учащихся,
которое всегда носит целостный характер.
Необходимость целостного подхода к воспитанию обусловливается тем, что человек обладает
природной способностью и потребностью в многостороннем и взаимосвязанном, т. е. целостном развитии.
Как отмечает И.Ф. Харламов, «целостность педагогического процесса вытекает из характера развития
человека как личности, из исторически выработанной в нем способности к всестороннему
формированию» [5, c. 36]. Трудно себе представить, что различные стороны нравственного
формирования человека носят изолированный характер, а воспитание его многочисленных качеств
происходит в порядке своеобразной последовательности или очередности. Все, чем характеризуется
всесторонняя сущность человека как личности, вырабатывается одновременно и в органически
целостном комплексе. Недаром в философии утверждается, что человек присваивает себе свою
всестороннюю сущность всесторонним образом, следовательно как целостный человек.
Многосторонность и целостность нравственного развития учащихся должны осуществляться не
только по горизонтали, но и по вертикали. Когда речь идет о развитии по горизонтали, то имеется в виду
воспитание таких личностных качеств учащихся, как патриотизм, гражданственность, гуманность,
трудолюбие и т.д. Развитие же по вертикали связано с формированием потребностно-мотивационной
сферы, обогащением их знаниями, умениями и навыками, выработкой взглядов и убеждений, а также
устойчивых форм поведения.
Обеспечение целостности воспитания в этом случае требует от классного руководителя умения
органически сочетать эти два взаимосвязанных направления в личностном развитии учащихся. Это
значит, что, с одной стороны, ему необходимо проводить разнообразную воспитательную работу по
формированию всей совокупности нравственных свойств и качеств учащихся, а с другой – одновременно
с этим развивать у них соответствующие потребности, мотивы, вырабатывать устойчивые нравственные
формы поведения. Вполне очевидно, что такой подход к организации воспитания невозможен без
разумных пропорций в проведении как разъяснительных, так и практических видов внеурочной работы,
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чего зачастую не хватает при функциональном подходе к ее осуществлению.
Система воспитания – устойчивый, обладающий свойствами целостности социальнопедагогический механизм, с достаточной степенью вероятности реализующий в опыте, в практике
заданные цели воспитания. В одном из учебных пособий читаем: «Система воспитания – совокупность
оригинальных теоретических положений и выстраиваемых на их основе воспитательных
стратегий» [6, c. 35]. Это некая эталонная модель, результаты действия которой получены, апробированы
на социальном уровне, вошли в опыт человечества и имеют свою специфику (система спартанского
воспитания, система рыцарского воспитания, система советского воспитания, система воспитания
А.С. Макаренко, система воспитания В.А. Караковского). В масштабах общества система обеспечивает
воспроизведение социально признанного, прогнозируемого, устойчиво проявляющегося результата в виде
определенных личностных свойств, черт и качеств.
Система воспитательной работы существует на уровне опыта деятельности конкретных
субъектов воспитания, отражает специфику целей, содержания, методики оценки результативности их
работы, смыслом которого является воспитание человека. В связи с этим И.Н. Емельянова уточняет: «В
педагогической теории и практике существует словосочетание система воспитательной работы, под
которой обычно понимают комплекс мероприятий, адекватных поставленной цели» [7, c. 161].
Система воспитательной работы входит в воспитательную систему как подсистема, которая в
структурном отношении охватывает цели, деятельность, отношения, субъектов деятельности,
окружающую среду и т.д. В уточнении И.А. Кибальченко структура системы воспитательной работы в
целом и нравственного воспитания учащихся, в частности, включает в себя: «цель (идею), общность,
системообразующую деятельность, отношения, технологии воспитания, окружающую среду» [8, c. 89].
Основой системы воспитательной работы классного руководителя по нравственному развитию учащихся
выступает взаимосвязанная системообразующая нравственная деятельность. «Системообразующей, –
пишут М.И. Рожков и Л.В. Байбородова, – деятельность становится, если в ее организации испытывают
потребность все субъекты педагогической деятельности и если она связывает в целостный
педагогический процесс учебную и воспитательную работу» [9, c. 70].
В практике работы классных руководителей можно нередко встретить примеры подлинного
отражения целостности и системности в организации процесса нравственного воспитания учащихся.
Обратим внимание на конкретные примеры, которые отражают целостность и системность планирования
и проведения классных часов по воспитанию у старшеклассников нравственных ценностей в единстве с
формами, методами и приемами их формирования.
Тематическая целостность и системность в основных направлениях и формах работы
классного руководителя по воспитанию у старшеклассников нравственных ценностей.
Нравственно-познавательная
деятельность.
Формы
работы:
«Разложи
картинки»,
«Пиктограмма», «Математика и вежливость», уроки нравственности в предметной деятельности: этике,
философии, истории, литературе, биологии. Устный журнал, смотр знаний, викторина «Что? Где? Когда?»,
вечер разгаданных и неразгаданных тайн, неделя школьной науки, психологический практикум «Учись
учиться», серия классных часов «Замечательные люди науки», «За страницами учебника».
Ценностно-трудовая деятельность. Формы работы: восстановление памятников старины,
дежурство по школе, оборудование спортплощадок, украшение школы к празднику, праздники труда,
представление (защита) профессий, турнир умельцев, выставка технического творчества, неделя
ремесел, сбор лекарственных трав, акции милосердия, праздник игры и игрушки для малышей, акции
солидарности, Вахта памяти, «живая» газета.
Ценностно-творческая деятельность. Формы работы: новогодний (осенний, весенний) бал, вечер
художественной самодеятельности, этический театр, литературно-художественная композиция, вечер
авторской песни, выпуск литературного альманаха, музыкальная (литературная) гостиная, посещение
театра, диспут, выставка «Малая Третьяковская галерея».
Ценностно-ориентированная деятельность. Формы работы: пять минут с одним стихотворением
(музыкальным произведением, с одной картиной…), публичная лекция, «Сократовская беседа»,
«Философский стол», «Дискуссионные качели», интеллектуальный аукцион, «Разговор при свечах»,
«Круглый стол с острыми углами», «Сюрпризы дружбы», «Фотокамера смотрит в мир», «Корзина грецких
орехов».
Тематическая целостность и системность классных часов, ориентированных на
воспитание у старшеклассников нравственных ценностей.
Социально-гражданские ценности. Тематика классных часов: «Планета и прогресс», «Человек –
существо социальное», «Человек и его судьба», «Как стать счастливым?», «О мужественности и
женственности», «Умение владеть собой», «Настроение и его власть над человеком». Формы проведения:
тренинг, психологический этюд, беседа, дискуссия, лекция.
Нравственно-трудовые ценности. Тематика классных часов: «Талант и труд», «Верные друзья
человека», «Что есть долг», «Кем быть? Каким быть?», «Профессии моих родителей», «Выдающиеся
земляки». Формы проведения: практикум, диалог, литературная композиция, дискуссия, встреча с
родителями.
Нравственно-гуманные ценности. Тематика классных часов: «Доброта как категория вечности»,
«Происхождение нравственности», «Гуманизм и гуманность», «Без друзей меня чуть-чуть»,
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«Толерантность и интолерантность», «Совесть – путь к нравственности». Формы проведения: дискуссия,
беседа, практикум, ролевая игра, нравственный диктант, урок вежливости.
В заключение отметим, что реализация целостного и системного подходов в нравственном
воспитании учащихся является весьма сложным педагогическим процессом. Нередко целостное и
системное построение воспитательного процесса существует лишь в мысленных представлениях
классных руководителей, которые не удается воплотить в практической деятельности. Слишком трудным
оказывается путь от формирования в сознании модельных представлений о системе воспитательной
работы до ее реального создания по той или иной выдвигаемой нравственной проблеме. Бывают случаи,
когда за систему выдают некоторую совокупность случайно и субъективно подобранных элементов,
оставляя вне поля зрения и действий основные компоненты целостности и системности воспитательного
процесса. Между тем, как было отмечено выше, компонентный состав целостного и системного подходов
в нравственном воспитании обучающихся включает в себя: цели, содержание, понятия, принципы, формы,
методы и приемы преобразования системных объектов. Каждый компонент имеет важное значение для
освоения классными руководителями целостного и системного подходов и их использования в практике
воспитательной работы.
Литература:
1 Стефановская, Т.А. Классный руководитель: Функции и основные направления деятельности: учеб.
пособие / Т.А. Стефановская. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 192 с.
2 Селиванова, Н.Л. Роль классного руководителя в современном воспитании / Н.Л. Селиванова //
Классный руководитель. – 2009. – № 8. – С. 55–59.
3 Степанов, Е.Н. Системное построение воспитательного процесса в классе: миф или реальность? /
Е.Н. Степанов // Классный руководитель в школе. – 2009. – № 8. – С. 64–69.
4 Битинас, Б.П. Структура процесса воспитания (методический аспект) / Б.П. Битинас. – Каунас: Швиеса,
1984. – 190 с.
5 Харламов, И.Ф. Развитие личности и целостность учебно-воспитательного процесса / И.Ф. Харламов //
Советская педагогика. – 1985. – № 7. – С. 32–37.
6 Воспитательная деятельность педагога: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /
И.А. Колесникова [и др.]; под общ. ред. В.А. Сластенина и И.А. Колесниковой. – М.: Издательский центр
«Академия», 2006. – 336 с.
7 Емельянова, И.Н. Теория и практика воспитания: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /
И.Н. Емельянова. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 256 с.
8 Кибальченко, И.А. Теория и практика воспитательной деятельности: учеб. пособие / И.А. Кибальченко. –
Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 381 с.
9 Рожков, М.И. Теория и методика воспитания: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /
М.И. Рожков, Л.В. Байбородова. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 384 с.
Дастан Далабаев
(Алматы, Қазақстан)
ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРЫН ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ПӘНІНДЕ ҚОЛДАНУ
Қазақтың ұлттық және спорттық ойындарының да өзіндік тарихы, даму жолдары, қалыптасу
кезеңдері бар. Қазіргі кейбір тарихи деректерге қарағанда, бізге жеткен ұлт ойындарының біразы сонау
көне заманнан басталады. Демек: Қазақстан жерінде қалыптасқан алғашқы құрылыс халқымыздың ұлттық
ойындарын да туғызған. «Бес тас», «Асық»,»Садақ ату», сияқты ұлт ойындары шамамен алғанда осыдан
бес мың жылдар бұрын ойналғандығы жайында айта келіп ағылшын ғалымы З. Маккей «Бұл ойындардың
барлығы дерлік Азия елдерінде тайпалы одақтардың арасында тарағанға ұқсайды» - дейді [1].
Ұлт ойындары қоғамның өзгеруі, әлеуметтік – экономикалық жағдай негізінде толығып, тұрмысқа
сіңіп, өзгеріске ұшырап отырған. Мысалы, Қазақстан жеріндегі алғашқы қауымдастық құрылыста
қалыптасқан «Аң аулау», «Таяқ жүгірту», «Садақ ату», «Қақпа тас», «Қарагие» ойындары келесі
дәуірлерде қайталау толығу процесінде «Аң аулау», «Құс салу», «Жамбы ату», болып аттары өзгеріп,
мазмұны сақталып қалды.
Біз болашақ ұрпағымызға тілімізді ғана үйретіп қоймай, салт-санамызды, дәстүрімізді мирас етіп
қалдырып, ұрпақтан – ұрпаққа жалғасуына жағдай жасауымыз қажет.
Бұл ретте ойындардың мәні өте зор. Оларды қолдану негізінен дене тәрбиесі сабақтарында,
спорттық жарыстар, серуендер кезінде жүзеге асады. Орайы келсе тіл дамыту мен көркем әдебиет
сабақтарында да пайдаланған жөн. Себебі осы пәндерде санаға көбірек салмақ түседі. Сондай кезде
өтетін тақырыпқа байланысты қимыл – қозғалыстар, жаттығулар, жаңылтпаштар, дене тәрбиесі, сергіту
уақыттарын ұйымдастырса, баланың денесі ширап, көңілі көтеріліп, сабақ материалдарын қабылдау
сапасы да артады. Балалар ойын барысында еркін тапқырлық әрекет байқатады, сезіну, қабылдау, ойлау,
қиялдау, зейін қою, ықылас, ерік және т.б. түрлі психикалық түйсік пен сезімділікке тәрбиеленеді.
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Халық ойынын көп ойнаған, халық фольклорынан мол сусындаған бала сол халықтың тынысымен
дем алатыны және сол ойындар арқылы өз халқының салт – дәстүріне, туған жерінің географиялық
жағдайына, яғни табиғат ерекшеліктеріне мән беріп өсері сөзсіз.
Қоғамымыздың іргетасын нығайту үшін бүгінгі жастарға үлгілі, өнегелі тәрбие беру - қазіргі
міндеттердің бірі.
Халық педагогикасының адам, отбасы, өскелең жас ұрпақты тәрбиелеу туралы арман-мақсаттарын,
орныққан пікірлерін, ұсыныстарын қамтып көрсететін педагогикалық идеялар мен салт-дәстүрлері өткен
мен қазіргінің арасындағы байланысты көрсетеді.
Ол тарихи даму барысындағы әлеуметтік мәні бар ақпаратта (білім, білік) т.б. жиналып, ұрпақтан
ұрпаққа беріліп отырады.
Халықтық педагогиканың ең бір көне тиімді құралдарының біріне ойын жатады. Ойын арқылы бала
қоршаған ортаны өз бетінше зерделейді.
Сөйтіп, өзінің өмірден байқағандарын іске асырып, қоршаған адамдардың іс-әрекетіне еліктейді.
Соның нәтижесінде өзі көрген жағдайларды отбасылық тұрмыс пен қызмет түрлерін жаңғыртады.
Мәселен, қазақтың ұлттық ойындары: «Бәйге», «Көкпар», «Алтын сақа», «Хан талапай», «Қыз қуу»,
«Тоғызқұмалақ» т.б. балалардың еңбекке деген қарым-қатынасы мен қабілеттерін арттырады.
Ойын дегеніміз – адамның ақыл-ойын дамытатын, қызықтыра отырып ойдан-ойға жетелейтін,
тынысы кең, алысқа меңзейтін, қиял мен қанат бітіретін ғажайып.
Халықтық педагогиканың ең бір көне тиімді құралдарының біріне ойын жатады. Ойын арқылы бала
қоршаған ортаны өз бетінше зерделейді.
Сөйтіп, өзінің өмірден байқағандарын іске асырып, қоршаған адамдардың іс-әрекетіне еліктейді.
Соның нәтижесінде өзі көрген жағдайларды отбасылық тұрмыс пен қызмет түрлерін жаңғыртады.
Мәселен, қазақтың ұлттық ойындары: «Бәйге», «Көкпар», «Алтын сақа», «Хан талапай», «Қыз қуу»,
«Тоғызқұмалақ» т.б. балалардың еңбекке деген қарым-қатынасы мен қабілеттерін арттырады.
Ә. Диваев «Игры киргизских детей» атты еңбегінде тарихта алғаш рет қазақтың ұлттық ойындарын
үш топқа бөліп қарастырады.
Қазақ балаларының ұлттық ойынына тоқталғандардың бірі – орыс ғалымы А. Алекторов. Мәселен,
оның «О рождении и воспитании детей киргизов, правилах и власти родителей» (Орынбор, 1891) атты
еңбегіңн атауға болады.
М. Жұмабаев ойындарды халық мәдениетінен бастау алар қайнар көзі, ойлау қабілетінің өсу
қажеттілігі, тілдің, дене шынықтыру тәрбиесінің негізгі элементі деп тұжырымдайды. Кезінде ұлттық
ойындарды зерттеген авторлар қатарында М. Тәнекеев, Б. Төтенаев, М. Балғымбаев, Ә. Бүркітбаев, т.б.
есімдерін атауға болады [2].
Кеңес Одағы кезіндегі ұлттық ойындардың маңызы мен қажеттілігін көрегендікпен қарастырған
ғалым Б. Төтенаев «Қазақтың ұлттық ойындары» (Алматы, 1994) атты еңбегінде қазақ ойындарын бірнеше
топқа бөліп, ойын шарттарын жазып, жастар үшін тәрбиелік мәнін зерделеп, ойын білдірген.
Сабақта және тәрбиеде, яғни балабақшалар мен бастауыш мектептерде ұлттық ойынды ұтымды
пайдаланса, алдымен еңбекке баулу және дене шынықтыру пәндерінде оқушылардың өз бетімен жұмыс
жасау дағдыларын қалыптастыру шарттары теориялық тұрғыдан негізделсе, онда оқушылардың білімге
деген құштарлығын арттыруға және халықтың асыл мұрасын бойына сіңіріп, ұлттық сананы
қалыптастыруға болады.
Қазақ балаларының ұлттық ойынына тоқталғандардың бірі – орыс ғалымы А. Алекторов. Мәселен,
оның «О рождении и воспитании детей киргизов, правилах и власти родителей» (Орынбор, 1891) атты
еңбегін атауға болады [3].
Автор бұл еңбегінде көшпенді қазақ халқының өмір сүру салтындағы баланың дүниеге келген сәтінен
бастап өсу динамикасына дейін ұлттық ойын мен қимыл-қозғалыс әрекетінің алатын орны және
балғындардың денсаулығы мен дене мүшесінің қалыптасып дамуындағы жеке халық ойындарының
қажетті жақтарын ашып көрсетеді. Қазақтың белгілі ғалым ағартушылары А. Құнанбаев, Ш. Уәлиханов,
Ы. Алтынсарин халық ойындарының балаларға білім берудегі тәрбиелік мәнін жоғары бағалап, өткен
ұрпақтың дәстүрі мен алтын құрметтеп, адамдардың ойы мен іс-әрекетін танып түсінуде жастардың
эстетикалық, адамгершілік ой талабының өсуіне оның атқаратын қызметін жоғары бағаласа, М. Жұмабаев
ойындарды халық мәдениетінің бастау алар қайнар көзі, ойлау қабілетінің өсу қажеттілігі, тілдің, дене
шынықтыру тәрбиесінің негізгі элементі деп тұжырымдайды. Ұлттық ойындар халық тәрбиесінің дәстүрлі
табиғатының жалғасы. Ежелден дәстүрлі ойындарда халықтың өмір сүру әдісі, тұрмыс-тіршілік еңбегі,
ұлттық дәстүрлері, батырлық-батылдық туралы түсінігі, адалдыққа, күштілікке ұмтылуы, шыдамдылық, т.б.
құндылықтарға мән берілуі – халық данышпандығының белгісі [4].
Оқу үрдісінде ұлттық ойын элементтерін пайдалану сабақтың тақырыбы мен мазмұнына сай
алынады. Сонда ғана оның танымдық, тәрбиелік маңызы арта түседі. Оқушыларды әсіресе, «Сиқырлы
қоржын», «Көкпар», «Асық» секілді ұлттық ойындарға қатыстыру өте тиімді екеніне көз жеткізу қиын емес.
Бұл ойындарды жаңа материалды бекіту немесе қайталау кезінде қолдану керек деген пікір бар. Оқушы
ойынның үстінде не соңында өзінің қатысу белсенділігіне қарай түрлі баға алуы мүмкін. Мұғалім әр
оқушының еңбегін бағалап, ынталандырып отыруы тиіс. Ойынның тәрбиелік маңызы мынада: ол баланы
зеректікке, білгірлікке баулиды.
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Бабаларымыздың асыл қазыналарына деген көзқарасын құрметтеуге сөз әсемдігін сезінуге үйретеді.
Батылдыққа, өжеттікке тәрбиелейді. Ендеше еңбекке баулу сабағын ұлттық ойындар арқылы
сабақтасытырып түсіндіру пән тақырыптарын тез, жылдам меңгеруге ықпал етеді. Оқушының сөздік қорын
байыта түседі.
Ұлттық ойындар жаттығулар көмегімен оқушыларды жаттығуға керек психикалық күйге түсіреді.
Көңіл күйді көтеру, көңілдену, тактикалық ойлауды дамыту, сыртқы қоршаған ортаны тез сезіну,келешек
істелетін жұмыстарға дайындалу, жинақталу қасиеттерін қамтамасыз етеді.
Ойын жаттығуларын ойша қайталау арқылы барлық ықылас зейінді аударуға негізделеді. Ұлы
педагог В.И. Сухомлинский: «Ойынсыз, музыкасыз, ертегісіз, шығармашылықсыз, қиялсыз толық мәніндегі
ақыл-ой тәрбиесі болмайды», - дейді. Демек, шәкірттің ақыл-ойы, парасаты ұлттық салт-сананы сіңіру
арқылы баии түседі. Оқу үрдісінде ұлттық ойын элементтерін пайдалану сабақтың тақырыбы мен
мазмұнына сай алынады. Сонда ғана оның танымдық, тәрбиелік маңызы арта түседі. Соның нәтижесінде
өзі көрген жағдайларды отбасылық тұрмыс пен қызмет түрлерін жаңғыртады.
Қазақтың ұлттық ойындарын дене шынықтыру сабағында қолдану қазақтың патриоттық сезімін
қалыптастыру ғана емес, ол өз орнына міндетті болып табылады. Қазақтың ұлттық ойындарының басқа
халықтардың ұлттық ойындарынан айырмашылығы - оның шығу, пайда болу тегінің ерекшелігіне
байланысты белгілі бір тәрбиелік мақсат бірлігін көздейтіні. Еліміздің егемендік алуы Қазақстандағы дене
шынықтыру, ұлттық ойындар мәселесіне басқаша сын көзбен қарауды талап етеді [5].
Бабаларымыздың асыл қазыналарына деген көзқарасын құрметтеуге сөз әсемдігін сезінуге үйретеді.
Батылдыққа, өжеттікке тәрбиелейді. Ендеше еңбекке баулу сабағын ұлттық ойындар арқылы
сабақтасытырып түсіндіру пән тақырыптарын тез, жылдам меңгеруге ықпал етеді. Оқушының сөздік қорын
байыта түседі.
Жалпы ойынның қандай түрі болмасын, атадан балаға, ұрпақтан- ұрпаққа ауысып отырады. Халық
ойындары өмірлік қажеттіліктен туады да, психологиялық жағынан денсаулық сақтауға негізделеді. Тапқыр
да алғыр, шымыр да епті, қайратты да қажырлы бала өсіруді армандамайтын отбасы жоқ. Демек ойынның
өзі бала үшін біліктің, тәлімнің қайнар көзі болып табылады. Балаларға ұлттық ойындарды үйретіп, оған
өзгеше әр беріп, жаңартып өткізіп отыруды ата-аналар, тәрбиешілер бір сәт те естен шығармағандары
абзал. Өйткені жас бүлдіршіндер ойнай да, күле де, ойлай да білсін!
Ұлттық ойындар бала тәрбиесінде негізгі екі жауапты рөл атқарады: біріншіден, жаттығулар жасап,
ұлт ойындарын ойнаған кезде дене дамуы жақсарса, екіншіден, ұлт ойындарының мазмұнын, ойлау
тәртібін түсіндірген кезде ұлттық әдет – ғұрпымыздан, өткен өмірімізден хабар алады. Егер балабақшада
жұмыс стилі ұлттық дәстүр, салт – санаға бағытталған болса, мысалы, барлық топ бөлмелері, залдар
қабырғаларындағы тұскиіз,ою, сырмақ, домбыра, қамшы, ер сияқты заттардың өзі күнделікті баланың көз
алдында болғандықтан осы бұйымдарға көздері қанық болып өседі.
Дене шынықтыру пәнінде қазақтың ұлттық ойындарын қолдану, тарихынан мағлұмат беру, оқушылар
бойында патриоттық сезім қалдырары сөзсіз.
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Ольга Лучанінова, Альона Денисенко
(Дніпро, Україна)
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Необхідність підвищення рівня фахової компетентності, методика аналізу даних і прогнози
технологічних показників металургійних процесів майбутніх інженерів-металургів зумовлена інтенсивною
модернізацією вітчизняного металургійного виробництва та зростанням конкуренції на світовому ринку
металу. Це потребує наукового осмислення та вирішення проблеми формування фахової компетентності
майбутнього інженера-металурга, до якої входить і комунікативна компетентність.
Зарубіжні і вітчизняні дослідники проблем сучасної вищої освіти комунікативної компетентності
стверджують, що вона повинна базуватися на компетентному підході. В основу для подальшого вивчення
проблеми формування комунікативної компетентності інженера-металурга можна покласти праці вчених,
які вивчають систему, особливості та проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців.
Проблема формування комунікативної компетентності є актуальною в освіті й у вищій освіти
зокрема. Так, Т. Бутенко досліджує формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів у
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процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін; Т. Єжижанська аналізує шляхи підвищення
ефективності спілкування майбутніх фахівців; В. Черевко цю ж проблему вивчає у процесі професійної
підготовки менеджерів; Ю. Юсеф досліджує комунікативну компетентність майбутніх лікарів;
О. Романовський розкриває педагогічні умови формування комунікативної компетентності студентів;
Кравченко-Дзонза О. вивчає формування комунікативної компетенції студентів у процесі вивчення
культурологічних дисциплін; Мосейко В. розглядає в теорії та практиці педагогіки професійну діяльність, її
структуру та виділення професійно важливих якостей особистості майбутніх інженерів різних напрямків
підготовки (і металургів в тому рахунку) та ін. [2; 3; 4; 5].
Уважаємо, що формування комунікативної компетентності, що здійснюється у процесі навчання
студентів у закладі вищої освіти, особливості комунікативної компетентності майбутнього інженераметалурга» – це результат роботи викладача й студента, пов’язаний із формуванням професійної
компетентності та особистісних якостей майбутніх інженерів-металургів.
Що ж таке сам комунікативна компетентність? Комунікативна компетентність – здатність особистості
застосувати у конкретному спілкуванні знання мови, способи взаємодії з навколишніми й віддаленими
людьми та подіями, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями.
На сьогоднішній день комунікативну компетентність трактують як складне особистісне утворення, що
включає не тільки периферію особистісних властивостей, а і мотивацію, емоційний стан, світогляд тощо
(Г. Васильєв, Ю. Жуков, Л. Мітіна, Л. Столяренко, В. Якунін та інші).
Так, Савічев С. наголошує, що комунікативна компетентність забезпечує спілкування студента в усіх
сферах діяльності людини й виділяє чотири її критерії. Критерієм першого рівня ми вважаємо несамостійну
діяльність студента, на домінуванні викладача в навчальній діяльності. Критерієм другого,
репродуктивного, рівня є наявність знань у студента. Критерієм третього, продуктивного, рівня виступає
достатнє володіння студентами необхідними вміннями. Критерієм четвертого, творчого, рівня є
самореалізація компетентної особистості, здатної до самої творчої діяльності на базі здобутих
знань [5, с. 79].
На думку Кравченко-Дзонзи, комунікативна компетентність позитивно впливає на професійний
рівень майбутніх спеціалістів, їх творчу самореалізацію, удосконалення їх діяльності, а саме це необхідно
майбутнім фахівцям для адекватної орієнтації в усіх сферах життя. [3, с. 207].
Гончаренко-Закревська Н., студіюючи формування комунікативної компетентності студентської
молоді в освітньому середовищі університету, визначає структурні компоненти комунікативної
компетентності та негативні чинники, що впливають на її формування [2, с. 98].
Традиційно таке навчання розглядають як об’єднання традиційних формальних засобів навчання:
роботу в аудиторіях, вивчення теоретичного матеріалу, – із неформальними, наприклад, з обговоренням
дискусійних питань за допомогою електронної пошти та Інтернет-конференцій.
Науковці застосовують різні методи дослідження проблеми формування комунікативної
компетентності студентів: змістовий аналіз науково-теоретичних концепцій; вивчення праць з актуальних
проблем вищої та загальної середньої освіти; аналіз, синтез і узагальнення психолого-педагогічної,
лінгвістичної і методичної літератури; спостереження, узагальнення передового педагогічного досвіду для
вивчення стану розробленості проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх інженерівметалургів.
Наприклад, Гончаренко-Закревська Н. пропонує використовувати такі інтерактивні форми навчання,
як організаційно-діяльнісна гра, науково-практична конференція та навчальний проект, базову
універсальну комунікативну практику, адже саме в рамках в ігрової ситуації відбувається обговорення
тверджень чи доказів, використання відомих та маловідомих фактів, наукових висновків та пропозицій,
припущень [2, с. 101].
Відомо, що відповідальність за виконання ключових та стратегічних завдань управління
металургійним виробництвом покладається на інженерно-технічних робітників, а саме – інженерівметалургів. Сучасний інженер-металург повинен мати навичку вправно аналізувати стан управлінської
діяльності підприємства, визначати подальший розвиток підприємства, передбачати стратегії подальшого
розвитку відповідно до місії підприємства. Майбутній інженер-металург повинен уміти впливати на свою
команду працівників і вміти об’єднати зусилля колективу для досягнення поставленої мети. Для
досягнення мети потрібен замотивований інженер-металург, готовийузяти на себе відповідальність за
зроблену роботу, який ставить перед собою та підлеглими реальн іцілі та докладає максимум зусиль для
їх досягнення [2, с. 98].
Інженер-металург на виробництві у повсякденній роботі постійно взаємодіє в межах систем “людинамашина (технологія)”, “людина-людина (виробничий колектив)”, “людина-знакова система (інформація)”
Без духовних цінностей інженер-металург може спрямувати свої професійні знання на справи, які
завдають шкоду людству. Освіта здатна сформувати світогляд, життєві цінності й орієнтири майбутніх
представників гуманітарно-технічної еліти, навіть не зважаючи на використання в цій сфері ІКТ, а також на
швидкість інформатизації суспільства.
У галузевому стандарті вищої освіти зазначено, що у найбільш загальних рисах інженер-металург
має:
– знати стан і перспективи розвитку техніки і технології в своїй галузі та в суміжних галузях;
– володіти сучасними методами оцінки праці, сучасними методами проектування;

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»

33

– мати ясну уяву про предмет наукової методології, задачі певної галузі, методи прогнозування і
розвитку техніки;
в інструментальному блоці:
– володіти сучасними інформаційними технологіями;
– здатність акцентовано формулювати думки в усній та письмовій формі [1]. Як бачимо, усе це тісно
пов’язано з комунікативною компетентністю, без якої не обходиться жодний фахівець у своїй професійній
діяльності.
Ми згодні, що комунікативна компетентність інженера-металурга характеризується здатністю
особистості до швидкості й глибинності мислення, міцності оволодіння засобами та прийомами
мовленнєвої діяльності, що виявляється в умінні слухати, сприймати й відтворювати інформацію, вести
діалог, брати активну участь в дискусіях, вміти доносити власну думку та відстоювати власні
погляди [2, с. 100]. Таким чином, треба виявити потенціал інтерактивних методів навчання у процесі
формування комунікативної компетенції майбутніх інженерів.
Визначено, що майбутні інженери в освітньому процесі недостатньо, не системно використовують
інтерактивні методи навчання, що позитивно впливають на формування комунікативної компетенції. Якщо
говорити про комунікативну компетентність майбутнього інженера-металурга, особливо у процесі вивчення
дисципліни «Методи аналізу даних прогнози технологічних показників металургійних процесів», то
викладач має звернути увагу на необхідність підвищення рівня й своєї фахової компетентності, забезпечує
спілкування студента в усіх сферах діяльності людини, розібрати проблему формування, а також вплив
введення інтерактивної форми навчання для розвитку комунікативної компетентності для інженерівметалургів.
Отже, формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів металургів сприяє
підвищенню рівня фахової компетентності, самореалізації компетентної особистості, надає здатність
аналізувати набуті знання для впровадження навичок в управлінні підприємством та сприяє створенню і
впровадженню нових стратегій для подолання завдань управління металургійним виробництвом.
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МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ЗНАНЬ МАЙБУТНІХ МЕТАЛУРГІВ
На сьогоднішній день металургія є не такою вже й консервативною галуззю, як прийнято вважати, і
вона не відстає від світових тенденцій.
Головний упор металургійна галузь робиться на «зелене виробництво сталі». Це дозволяє галузі
вистояти перед обличчям екологічних проблем і тиском з боку регулюючих органів.
Зростаючий попит на високоякісні марки стали потребують особливої уваги до обладнання як на
нових, так і на модернізованих підприємствах, а диджиталізація буде невід'ємною частиною всіх етапів
виробничої діяльності.
Якщо говорити загальними словами, то майбутнє виробництва металів буде стійким, безвуглецевим,
безпечним, інтелектуальним, модернізованим, і воно, ймовірно, призведе до створення матеріалів з
такими властивостями, в які сьогодні складно повірити. Але без хороших фахівців.
Для оновлення українській системі вищої освіти потрібні освітні технології, що реалізують зв'язок
навчання з життям і формують активну, самостійну позицію здобувачів вищої освіти. Однією з таких
технологій є метод проектів як інструмент формування інтегральних знань майбутніх металургів.
Метод проектів пройшов стадію еволюційних змін, народившись з ідеї вільного виховання. На
сьогодні це інтегрований компонент,досить розроблена та структурована система освіти. Але сутність
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методу проектів майже не змінилася. Проаналізована література з теми нашого дослідження дозволяє
зробити певний висновки щодо методу проектів з точки зору понять «метод», «методика», «технологія».
Метод – це сукупність операцій оволодіння певною сферою практичного чи теоретичного знання,
тією чи іншою діяльністю; це шлях пізнання, спосіб організації процесу пізнання.
Є. Полат зазначає, що якщо ми говоримо про метод проектів, то маємо на увазі саме спосіб
досягнення дидактичної мети через детальне розроблення проблеми (технологію), яка має завершитися
досить реальним, практичним результатом [1].
За визначенням С.Сисоєвої, метод проектів є однією з педагогічних технологій, яка відображає
реалізацію особистісно орієнтованого підходу в освіті (саме педагогічною технологією, хоча у назві
технології використовується слово «метод») і сприяє формуванню уміння адаптуватися до швидкозмінних
умов життя людини постіндустріального суспільства» [2].
Думку цих відомих педагогів про технологічність методу проектів поділяють І. Єрмаков,
Ю. Загуменнов, Л. Шелкович, Г. Шварц, Г. Столяренко, О. Дем’яненко, Г. Ісаєва, І. Зозюк, С. Клепко, І. Гусь
та ін.
Розмаїття цілей і завдань проектування свідчить про його поліфункціональність. Розробляючи
концептуальні положення методу проектів, М. Чанова виділяє такі його функції:
- пізнавальну (під час проектування учні здобувають нові знання та вміння);
- ціннісно-орієнтаційну (спрямованість діяльності людини на певні цінності називається ціннісною
орієнтацією);
- комунікативну (навички спілкування в групі, необхідність презентувати результати діяльності з
проектування);
- практичну (діяльнісний аспект проектування);
- функцію гуманізації (особистість учня стає епіцентром діяльності вчителя);
- критеріально-оціночну (зовнішнє оцінювання й оцінювання вчителем відбуваються за
встановленими заздалегідь критеріями) [5].
М. Чанова називає однією з ознак методу проектів його алгоритмізованість. Метод проектів як
педагогічна технологія має певну структуру, яка за своєю сутністю відбиває загальну логіку проектної
діяльності.
Проаналізувавши все вище сказане та літературу, можна зазначити, що дослідники методу проектів
не акцентують увагу на змістовому наповненні діяльності з проектування. Це, на нашу думку, пов’язано з
тим, що зміст роботи залежить від багатьох чинників: специфіки навчального предмету, на якому
застосовують метод проектів; навчального матеріалу, типу проекту, умов організації діяльності тощо.
Наприклад, у природничих науках змістовою основою проекту є спостереження за об’єктами об’єктивної
реальності, у гуманітарних дисциплінах – текст, що вивчається цілеспрямовано, або його інтерпретації
(відеофільм, вистава, брошура тощо). Тому питання методу проектів як інструменту формування
інтегральних знань майбутніх металургів залишається відкритим та актуальним.
У Стандарті вищої освіти за спеціальність 136 – металургія зауважено, що інтегральна
компетентність – це здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми металургії
у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування теоретичних положень та
методів інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов [3].
Знання є складовою інтегральної компетентності. Наприклад, це здатність застосовувати і
інтегрувати знання на основі розуміння інших інженерних спеціальностей; здатність застосовувати наукові і
інженерні методи, а також комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення типових та комплексних
завдань металургії за спеціалізацією, у тому числі в умовах невизначеності; здатність демонструвати
творчий та інноваційний потенціал в синтезі рішень і в розробці проектів в металургії та ін.
Як у цьому допоможе метод проекту? Наприклад, у процесі вивчення дисципліни «Мінеральносировинна база кольорової металургії» викладач повинен дати студентам знання про вимоги до вихідних
матеріалів, підготовку та устаткування для їх реалізації. Це база, основа, від якої можна відштовхуватися у
створенні проектів з цієї дисципліни.
Уміння користуватися проектною технологією є показником високої кваліфікації викладача, його
інноваційного мислення, орієнтації на особистісний і професійний розвиток дитини в процесі оволодіння
українською мовою та літературою. Під час організації навчального проектування він у пошуку джерел,
необхідних їм у роботі над проектом. Він сам є джерелом інформації, координує весь процес роботи над
проектом, підтримує й заохочує учнів. Крім цього, педагог тримає на контролі неперервний рух у роботі над
проектом.
Треба вміти допомогти студентові, при цьому не виконуючи роботу замість нього. Викладач має не
лише добре знати свою дисципліну, а й бути компетентним в інших галузях науки, бачити точки їх
зіткнення.
В ідеалі викладач повинен добре знати своїх студентів, їхні можливості, інтереси, бажання. Його
психологічна грамотність і компетентність вкрай важливі для організації проектної діяльності.
Особливу роль відіграють креативні здібності викладача, його творчий потенціал, досвід творчої
діяльності. Від нього очікують не лише досконалого володіння предметом, а й володіння педагогічною
психологією, мистецтвом акторської майстерності.
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Викладач впливає на студентів яскравістю власної індивідуальності. Самоцінність особистості
важлива у цій технології як у жодній іншій.
Можна запропонувати студентам такі проекти у процесі вивчення цієї дисципліни, які сприяють
реалізації таких дидактичних принципів:
1. Принцип студенто центризму. У центрі творчої діяльності перебуває студент, який виявляє свою
активність. У проектному навчанні у нього е прекрасні можливості реалізувати себе, відчути успіх,
продемонструвати іншим свою компетентність.
2. Принцип кооперації. У процесі роботи над проектом здійснюється широка взаємодія студентів з
викладачами і між собою у проектних групах; можливе залучення консультантів із різних сфер діяльності.
3. Принцип опори на суб’єктивний досвід студентів. Кожен, працюючи над проектом, має змогу
застосувати власні досвід і знання.
4. Принцип урахування індивідуальності студентів: інтересів, темпу роботи, рівня компетенцій.
5. Принцип вільного вибору: тем проекту, підтем, партнерів у розробленні проекту джерел і способів
отримання інформації, методу дослідження, форм презентації результатів. Можливість вибору сприяє
підвищенню відповідальності студентів, їх мотивації і пізнавальної активності.
6. Принцип зв’язку дослідження із реальним життям. Відбувається органічне поєднання теорії із
практикою. Передбачається, що проектна робота тієючи іншою мірою спрямована на покращення
навколишньої дійсності; проект має прагматичну спрямованість нарезультат.
7. Принцип складності мети. Цей принцип важливо враховувати, оскільки результат, який
досягається легко, не має ролі мобілізуючого фактору.
Проект, який виконують студенти, має викликати в них ентузіазм, захоплювати їх, спрямовуватися
від серця. Будь-яку дію, що виконується індивідуально, у групі, за підтримки викладача або інших людей,
студенти повинні самостійно спланувати, виконати, проаналізувати й оцінити. Звісно, вони мають чітко
розуміти мету проекту.
Отже, метод проектів є одним із найперспективніших видів навчання, адже він створює підґрунтя для
самореалізації студента, підвищує мотивацію для отримання знань, сприяє розвитку інтелектуальних
здібностей. Проект – це сукупність цілеспрямованих, послідовно орієнтованих у часі, одноразових,
комплексних і нерегулярно повторюваних дій (заходів або робіт), орієнтованих на досягнення кінцевого
результату в умовах обмеженості ресурсів і заданості термінів їх початку і завершення [4].
Проектна діяльність – складний процес, який висуває певні вимоги до особистості: усвідомлення
основ проектної діяльності, дотримання послідовності етапів роботи над проектом (мотиваційний,
теоретичний і результативний) та здатність до вирішення завдань дослідницького характеру. Викладач
Педагог має уміти застосовувати свій досвід, а це у свою чергу сприятиме підготовці майбутніх фахівців.
Формування у майбутніх фахівців належних практичних вмінь і навичок застосування універсального
інструментарію розробки та реалізації проектів з метою досягнення ефективного існування та розвитку
підприємства є актуальним сьогодні.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕТАЛУРГІВ
ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
Поняття «інформаційна компетентність» є результатом віддзеркалення процесів відбору, засвоєння,
перероблення, трансформації і генерування інформації в особливий тип наочно-специфічних знань,
дозволяє виробляти, приймати, прогнозувати і реалізовувати оптимальні рішення в різних сферах
діяльності.

36

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»

Сьогодні зрозуміло, що необхідною умовою життя в інформаційному суспільстві для кожної сучасної
людини є володіння навичками інформаційно-аналітичної діяльності. У зв'язку з цим у структуру
професійної компетентності фахівця будь-якого профілю об’єктивно включається інформаційно-аналітична
діяльність, яка має могутній потенціал і слугує основою подальшого її розвитку.
Одним із напрямів модернізації інформаційної компетентності майбутніх металургів є
інформатизація, під якою розуміється забезпечення цієї сфери методологією і практикою використання
засобів інформаційних технологій, орієнтованих на досягнення необхідних цілей.
У зв'язку з цим різко зросли вимоги до інформаційної компетентності особистості, як одного з
важливих структурних компонентів професійної компетентності [6, с. 1]. Інформаційна компетенція
передбачає вміння:
– самостійно працювати з інформацією, шукати, вибирати, аналізувати й оцінювати, організовувати,
представляти, передавати її;
– моделювати, проектувати об'єкти і процеси, у тому числі під час взаємодії з іншими, відповідально
реалізовувати свої плани, приймати рішення і діяти в непередбачених ситуаціях, вчитися упродовж життя.
Питанням компетентностей і компетенцій присвячена ціла низка праць зарубіжних і вітчизняних
науковців щодо розвитку змісту освіти в Україні і розвинених країнах світу [4, с. 112].
Подається аналіз досвіду розроблення і впровадження компетентнісно орієнтованого підходу до
реалізації змісту загальної середньої освіти, перелік ключових компетеностей для української школи,
зокрема інформаційних компетентностей. Це свідчить про те, що до вишів приходять абітурієнти з уже
більш-менш сформованою інформаційною компетентністю.
Ефективність формування інформаційної компетентності майбутніх металургів у процесі навчання
залежить від багатьох чинників, наприклад: форми організації, методи її проведення та інші.
Вдовиченко Р. наголошує, для якісного здійснення навчально-виробничої діяльності майбутніми
металургами необхідно враховувати їх навички роботи із сучасними системами виробництва та вміння
реалізовувати свій потенціал в умовах інформаційного суспільства [1].
П. Шевчук вважає, що інтерактивні методи навчання є актуальним способом роботи викладача в
аудиторії або в будь-якому освітньому закладі. На відміну від традиційних вони базуються на активній
взаємодії учасників навчального процесу, при цьому основна вага надається взаємодії слухачів між
собою [3]. Такий підхід дозволяє активізувати навчальний процес, зробити його більш цікавим для
учасників. Тому інформаційна компетентність майбутніх металургів – вміння відбору, аналізу, оцінювання
та систематизації інформації, використання джерел інформації та оволодіння новітніми інформаційними
технологіями для свого особистого розвитку.
Хуторський А. зазначає, що інформаційна компетентність майбутніх металургів передбачає
готовність вирішувати специфічні завдання, певні дії для їх виконання, доведені до рівня умінь, що
засновані на системному і глибокому засвоєнні знань. Виділення професійних завдань ґрунтується на
попередньому моделюванні відповідної професійної діяльності, що реалізується сукупністю професійних,
найбільш поширених ситуацій, які вимагають постановки, рішення і рефлексії професійних завдань [7].
Найбільш ефективними вважаємо наступні педагогічні умови розвитку інформаційної компетентності
майбутніх фахівців: використання у процесі навчання студентів інтерактивних методів навчання;
спрямовування діяльності викладача на формування у студентів стійкої професійно-орієнтованої мотивації
до навчання; активізація інформаційної функції наукової бібліотеки щодо інтеграції інформаційнокомунікаційних технологій, спрямованих на розвиток інформаційної компетентності майбутніх фахівців.
На думку дослідників, механізм мотивації професійного саморозвитку особистості під час підготовки
у ЗВО уможливлює розроблення необхідних процедур керування навчально-професійною діяльністю.
Спрямувальним компонентом мотивації є цілеспрямований мотиваційний вплив. Він концентрує силу
і, водночас, виваженість позиції викладача в системі педагогічної взаємодії. Її процес включає, по суті,
низку ситуацій, у межах яких і відбувається мотиваційний вплив як інструмент мотиваційного забезпечення
професійного саморозвитку людини в навчально-професійній діяльності [5, с. 111-115].
У своєму дослідженні одним із гіпотетичних припущень ми вказуємо на інформаційну функцію
наукової бібліотеки, взаємодію зі співробітниками наукової бібліотеки щодо застосування ними разом з
викладачами інтерактивних методів розвитку інформаційної компетентності майбутніх металургів.
Співробітники багатьох бібліотек пропонують наступні методи і форми розвитку: мультимедійні презентації
з обов’язковим обговоренням матеріалу, бібліотечні ігри практичного спрямування (застосування на
практиці в ігровій формі набутих компетенцій з інформаційної грамотності), веб-квести (наприклад,
завуальований в ігровій формі пошук інформації у різноманітних базах даних), імітаційні ігри у рецензентів
або експертів (наприклад, аналіз та робота над типовими помилками, допущеними у наукових роботах,
аналіз звітів перевірки робіт на анти плагіат тощо), гра «бібліотечний консультант» (взаємне
консультування студентів із питань, що стосуються інформаційної культури та академічної доброчесності,
завдяки чому закріплюються знання та поглиблюється розуміння певної теми), бібліографічна мозаїка
(укладання бібліографії відповідно до вимог у ігровій формі), бібліомікс (бібліографічний огляд необхідних
для підготовки до написання роботи джерел, що включає документи різних видів: статті, дисертації,
монографії, електронні джерела) тощо [2].
Отже, до закладів вищої освіти дійсно приходять абітурієнти з уже сформованими певними рівнями
інформаційної компетентності. Але серед них достатньо великий відсоток мають середній рівень
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сформованості. Тому за роки навчання майбутні металурги будуть працювати над деякими контрольними
заходами та курсовими роботами, які допоможуть їм не тільки збільшити рівень знань зі своєї професії,
але й підвищити показник професійної діяльності майбутніх металургів. Завдяки вище перерахованих
методів і форм розвитку інформаційної компетентності майбутніх металургів можна сказати, що подальше
навчання буде найбільш якіснішим якщо більш краще розвивати навчальну мотивацію.
Вважаємо, що на сьогоднішній день методи і форми розвитку інформаційної компетентності
майбутніх металургів найбільш відповідають визначеним педагогічним умовам розвитку інформаційної
компетентності.
Подальші дослідження у цій галузі будуть спрямовані на визначення нових інтерактивних методів
навчання та підвищення рівня мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів напряму
«Металургія» їх професійної спрямованості, а також на визначення ефективності застосування
кооперативних методів навчання.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
У вітчизняних та зарубіжних дослідженнях накопичено та узагальнено великий досвід вивчення явищ
пізнавальної активності та самостійності здобувачів вищої освіти та шляхів їх розвитку. У той же час майже
відсутні наукові наробки, присвячені висвітленню проблеми розвитку пізнавальної самостійності студентів
в умовах дистанційного навчання. Актуальним буде розгляд ключових таких елементів у наступній
послідовності:
- пізнавальна самостійність здобувачів вищої освіти як психолого-педагогічне явища та умов її
забезпечення;
- загальна характеристика дистанційної освіти як новітньої форми навчання;
- педагогічні умови розвитку пізнавальної самостійності студентів у процесі дистанційного навчання.
Самостійна робота здобувачів вищої освіти – це зумовлена різними формами організації навчальнопізнавальної діяльності інтелектуальна діяльність студента, в основі якої лежить самостійний та активний
пошук знань. Ефективна організація самостійної роботи студентів є базовим елементом ефективної
підготовки фахівця у стінах вищого закладу освіти. Необхідно зауважити, що важливою умовою
формування навичок самостійної навчальної роботи студентів є формування у них тих умінь та навичок,
що використовуються в процесі вирішення широкого кола проблем і необхідні у будь-якій самостійній
навчальній та практичній діяльності. Це, наприклад, вміння та навички загальної культури праці,
самостійної педагогічної праці, а також узагальнені елементи експериментальних, вимірювальних,
графічних, житлових, проектно-технологічних та творчих заходів [3, с. 74].
На думку Т. Туркот, ефективна організація та педагогічне забезпечення планомірного здійснення
самостійної роботи здобувачами вищої освіти можливі за таких умов, як:методологічна грамотність та
доцільність навчального матеріалу, що пропонується для самостійної роботи; складність запропонованого
матеріалу має відповідати «зоні найближчого розвитку (за Л. Виготським), тобто бути посильною для
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виконання на тому чи іншому етапі оволодіння професійними компетентностями; дотримання принципу
послідовність викладення навчального матеріалу з урахуванням логіки предмета та психологічних
закономірностей його засвоєння; гнучке дозування об’єму навчального матеріалу для самостійного
освоєння, що має відповідати навчальним та інтелектуальним можливостям студентів; систематична
діяльнісна орієнтація самостійної роботи здобувачів вищої освіти [4, c. 153].
Виникнення дистанційної освіти зумовлено розвитком новітніх засобів і вмінь доносити інформацію, з
появою нових технологій. Заклади освіти, які використовують у своєму навчанні нетрадиційні технології,
можуть скористатися цими перевагами. Створена і успішно розвивається широка мережа університетів
дистанційного навчання. За оцінками Міжнародної ради дистанційної освіти, у 2000 році понад 10
мільйонів студентів навчалися дистанційно у всьому світі. До 2010 року кількість студентів дистанційного
навчання різко впала, але все ще залишається відносно високою. Як зауважують фахівці,сьогодні усіма
дисциплінами, курсами, включаючи фізику, хімію, біологію, медицину, можна дистанційно керувати.
Дистанційна освіта – це така форма організації навчального процесу, яка передбачає віддалену
взаємодію викладача та здобувача освіти за допомогою широкого використання засобів інформаційних
технологій. Це означає, що студент навчається за межами освітньої/наукової установи і отримує від свого
закладу освіти всі необхідні навчальні матеріали. Значна кількість експертів вважають дистанційне
навчання такою формою навчання, що існує на додаток до денної та заочної форм навчання [3, c. 60].
Одним із найпоширеніших видів дистанційного навчання є самостійне вивчення предметів,
збережених в електронних засобах масової інформації. Навчальний курс з того чи іншого академічного
курсу тепер можна придбати в Інтернеті для самостійного вивчення. Навчальна інформація та контроль їх
засвоєння організовані відповідно до принципів педагогічної освіти. Гіпертекстові та мультимедійні вставки
створюють кращі можливості для сприйняття, розуміння та практичного застосування знань. Навчання
відбувається онлайн. Потужні системи тестування та виправлення забезпечують формування у студента
необхідного рівня знань. Теоретично передбачається, що якщо він чесно вивчить всю необхідну
інформацію, виконає всі відповідні завдання та без помилок пройде тест, то зможе опанувати обрану
дисципліну. У той же час навчання виключно з екрану комп’ютера без викладача набагато складніше, ніж у
групі та при класичній організації навчального процесу [1, c. 70]. Тому необхідно підкреслити більшу
ефективність такої дистанційної освіти, яка передбачає регулярне індивідуальне або групове спілкування
викладача зі студентами в онлайн-режимі за допомогою сервісів відеозв’язку.
Організація самостійної роботи студентів як в умовах очного, так і в умовах дистанційного навчання
ґрунтується на теорії навчальної діяльності, оскільки багато вчених визначають цю роботу як специфічну
форму навчання, основною метою якої є формування такої риси особистості, як самостійність. Як показав
аналіз джерел досліджуваної проблеми, основними дидактичними умовами ефективності самостійної
роботи в університеті під час дистанційного навчання є наявність мотивації та цілей у студентів та
викладачів, система побудови творчих самостійних завдань, систематичний контроль результатів
навчання, методичні матеріали продуктивного обслуговування. Врахування цих умов у пізнавальній
діяльності студентів сприятиме активізації самостійного навчання у закладах вищої освіти [2, c. 72].
Необхідно підкреслити, що самостійна робота, організована з використанням останніх надбань
педагогічної науки, призводить до активізації навчальної та пізнавальної діяльності студентів; вчить
самостійно працювати з науковою та методичною літературою, здобувати необхідні знання, набувати
практичних навичок та вмінь для формування готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності.
Крім того, важливо відзначити, що методичне керівництво індивідуальною роботою включає: набір
зображувальних та літературних матеріалів (джерел інформації), електронних підручників та посібників,
довідників, каталогів, робота з якими передбачає реалізацію студентами різних видів самостійної роботи.
Зокрема, доцільно створити фонд для методичного забезпечення самостійної роботи студентів з
дисциплін, який за достатньої повноти та різноманітності може стати потужним джерелом навчальної
інформації для самостійного опрацювання [4, с. 318].
Необхідність розгляду педагогічних умов розвитку пізнавальної самостійності студентів під час
дистанційного навчання обґрунтовує доцільність визначення дефініції «педагогічні умови». Педагогічні
умови – це взаємопов’язані елементи цілісної системи, об’єктивно сформовані або суб’єктивно створені,
які сприяють досягненню педагогічних цілей та вирішенню проблем. Так, К. Стебльова наголошує, що до
основних елементів системи належать: середовище, обставини педагогічного процесу, діяльність суб’єктів,
зміст освіти, форми, методи, прийоми, технології та засоби навчальної взаємодії. Під педагогічними
умовами ми розуміємо спеціально створене педагогічне середовище, яке сприяє формуванню готовності
студента до майбутньої професійної діяльності та набору методів, прийомів навчально-виховного процесу,
що забезпечують формування цього типу готовності [3].
Шляхи формування пізнавальної самостійності здобувачів освіти розглядали такими відомими
класиками педагогіки та психології як О. Леонтьєв, Л. Виготський, В. Давидов, Д. Ельконін тощо. На нашу
думку, розкритий ними педагогічний інструментарій спрямованих на формування пізнавальної
самостійності студентів, характеризуючись високим ступенем теоретичного узагальнення та
універсальним характером, може з успіхом використовуватись у процесі дистанційного навчання. Серед
виділених зазначеними науковцями шляхів та педагогічних умов розвитку пізнавальної самостійної
здобувачів освіти на особливу увагу, якщо мова йде про дистанційну форму навчання, заслуговують
наступні:
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- викладач повинен чітко роз'яснювати студентам цілі кожної навчальної роботи;
- додаткове домашнє завдання або завдання надається для складних частин навчального
матеріалу, але не є обов'язковим;
- забезпечити можливість вибору студентами видів навчальної діяльності, що найбільш відповідають
їх власним інтересам і потребам;
- постійно змінювати типи і види навчальних завдань, щоб студенти могли експериментувати з
навчальними стратегіями та обирати з них ті, які найкраще працюють саме для них;
- створювати для студентів можливості аналізувати та усвідомлювати те, чому вони навчаються;
розробляти спеціальні завдання для самооцінювання [3, c. 81].
Водночас слід зазначити, що ці умови потребують постійного коригування, оскільки чинники та
обставини, що діють у сфері освіти, постійно змінюються, що ускладнює її функціонування та роботу
викладачів.
Педагогічний процес в університеті має бути цілісним процесом гармонійного розвитку, виховання та
навчання, набуття навичок та умінь практичного застосування у науковій діяльності певної галузі.
Л. Ліщинська вказує на важливість основних етапів формування готовності учнів до дистанційної освіти є:
- ознайомлення з майбутніми експертами, особливостями професії;
- набуття майбутніми фахівцями базових знань, умінь та навичок для роботи зі спеціалістами у даній
галузі;
- застосування знань, умінь та навичок для роботи у сферіна практиці;
- формування вмінь та навичок майбутніх фахівців;
- перевірка професійної якості підвищення рівня знань та самоосвіти та особистих здібностей
майбутніх фахівців, набутих умінь та навичок (психолого-педагогічні процедури; курсові, бакалаврські,
дипломні, науково-дослідницькі роботи; конференції, наукові семінари та тренінги) [3].
Важливими чинниками, які необхідно враховувати в дистанційному навчальному процесі,
виступають: врахування індивідуальних пізнавальних особливостей студентів, впровадження
диференційованого підходу, вибір найбільш ефективних технологій навчання, підтримка оперативного
зворотного зв'язку зі здобувачами освіти, вдосконалення власного викладання та розробка різноманітних
навчально-методичних матеріалів для покращення організації самостійної роботи студентів,
стимулювання позитивної мотивації їх навчальної діяльності тощо [3].
Варто наголосити на тому, що у дистанційній організації самостійної роботи студентів неоціненну
роль відіграє викладач, який планує та спрямовує, координує та контролює самостійну діяльність
здобувачів освіти, створює умови для їх навчальної діяльності, активізує цю діяльність, покращує
інформаційно-методичне забезпечення академічної дисципліни [5].
Використання електронних програм контролю для діагностики, контролю, моніторингу якості
навчальних результатів під час дистанційного навчання скоротить час, витрачений на тестування завдань,
підтримає більшу об’єктивність контролю, забезпечить зворотний зв'язок, що загалом підвищить
ефективність самостійної пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти.
Отже, розвиток пізнавальної самостійності студентів в умовах дистанційного навчання перебуває на
стадії розробки, що зумовлено активним впровадження впродовж останнього року дистанційної форми
освіти в повсякденну роботу закладів вищої освіти. Накопичений педагогічних досвід формування
пізнавальної самостійності здобувачів освіти дозволяє досить ефективно реалізовувати заходи її
підвищення в дистанційному освітньому процесі.
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(Ізмаїл, Україна)
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Однією з провідних проблем сучасної психолого-педагогічної науки є розроблення та впровадження
нових, а головне, ефективних форм і методів у формуванні всебічно та гармонійно розвиненої особистості
школяра ХХІ століття. На сучасному етапі розвитку держави пріоритетним завданням багатогранного
виховного процесу в системі освіти в Україні є напрямок національно-патріотичного виховання, який на
сьогоднішній день є найактуальнішим та відповідає вимогам та викликам сучасності, а також, становить
фундамент українського патріотизму у свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь.
Основною метою національно-патріотичного виховання у сучасній освітянській системі має стати
формування та становлення громадянина-патріота своєї Батьківщини, готового турбуватися про народ,
переконаного в необхідності розбудови країни як суверенної, незалежної, демократичної, правової і
соціальної держави, прагнути до самореалізації на своє благо та процвітання України. Ця мета знайшла
своє підтвердження та розглядається як пріоритетна у Державній національній програмі «Освіта»
(«Україна ХХІ століття»), Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Національній
доктрині розвитку освіти України у ХХІ ст.», «Концепція національно-патріотичного виховання в системі
освіти України», «Концепції громадянського виховання в умовах розвитку української державності»,
«Концепції позашкільної освіти та виховання», «Програмі патріотичного виховання дітей та учнівської
молоді», «Національна стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій
українській школі» та інші державні нормативно-правові документи, які стратегічно визначають завдання
національно-патріотичного виховання в освітянській системі навчально-виховного процесу особистості [1].
Отже, в українському суспільстві чітко сформувалось соціальне замовлення на формування
свідомого громадянина-патріота. Одним із найважливіших шляхів до реалізації якого є зацікавлення та
залучення учнів до глибокого вивчення національної культури й духовності. Не менш важливим завданням
сучасної школи є розв’язання практичних завдань, які направлені на формування у дітей національних
цінностей для кожного індивіда особисто. Утвердження народних традицій, пошуки нових педагогічних
умов, найефективніших форм та методів роботи у напрямку національно-патріотичного виховання та
формування свідомості кожного учня є актуальним завданням сучасного освітньо-виховного середовища
нашого часу, яке потребує не тільки теоретичних та методичних розробок, а й найголовніше, це
впровадження у практику сучасної української школи XXI століття. Враховуючи сучасний стан національнопатріотичного виховання та сформованість почуття патріотизму в українському суспільстві, необхідно не
лише самостійно проаналізувавши упущення та недоліки у процес патріотичного виховання та внести
кардинальні зміни, але й паралельно з цим врахувати досвід провідних країн світу, в яких любов до
Батьківщини, народу, повага прав людини, дотримання закону є невід’ємною нормою життєдіяльності. Ряд
українських вчених: А. Афанасенко, В. Шевченко, В. Стадник, В. Ягупов, Є. Барилко, І. Колодій,
М. Зеленков, Ю. Красильник та інші у своїх науково-дослідницьких роботах приділяють значну увагу
дослідженню питання проблематики виховання громадянина-патріота в освітньому просторі провідних
зарубіжних держав для проведення паралелей між формами та методами, які присутні у традиційній
освітній системі українського суспільства. Результатом проведеної науково-дослідницької роботи є
одностайне рішення вчених, що патріотизм - одна з найважливіших рис кожного зрілого громадянина.
Риса, яка поєднує у собі любов та повагу до Батьківщини, свого народу, традицій та звичаїв, рідної землі;
сприяння розвитку України як суверенної, правової, демократичної і соціальної держави; готовність
відстояти незалежність, захищати її.
Формування почуття патріотизму є актуальним питанням для будь-якої держави, яка прагне стати
єдиним гармонійно функціонуючим організмом з добре розвиненими економічною, політичною та
соціальними сферами, які розвинені завдяки патріотизму кожного з її громадян, які сприяють розвитку та
покращенню своєї держави у всіх сферах її життя.
Розглянувши та проаналізувавши матеріали стосовно розвитку патріотизму у історичному розрізі
різних епох та століть, побачимо, що у кожен історичний період були різні підходи до патріотичного
виховання, що ґрунтувалося на тих чи інших пріоритетах влади, у той чи інший історичний проміжок часу.
Тому враховуючи досвід минулих поколінь та історичний досвід розвитку та становлення української
держави, ми можемо прослідкувати рівень підйому та падіння рівня патріотизму в українському суспільстві,
який у різні епохи має свої характерні ознаки в залежності від ідеології, яку пропагує влада. З цього
приводу, важливою є думка українського педагога-новатора, який написав багато робіт присвячених
національно-патріотичному вихованню в сучасній українській школі. Олександр Антонович Захаренко
окреслює новий напрямок у виховання та формуванні громадянина-патріота в умовах сучасності. Почуття
патріотизму формується протягом життя у процесі виховання та формування особистості, шляхом
соціалізації кожної людини, впливу на неї історичних подій, які відбуваються у державі у відповідний період
її життя, а також, засобів масової інформації, які транслюють основні ідеї та напрямки в напрямку
національно-патріотичного виховання та формування патріотизму у свої громадян. Педагог Захаренко з
уього приводу писав, «держава не хоче бачити випускників з психологією раба. Учень має бути
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законослухняним, але завжди вільним, як птах. Він ніколи, ні за яких обставин не повинен порушувати
права інших. Коротко кажучи, він має зростати громадянином України» [2].
Після події, яка привернула увагу до українського суспільства та українців, як нації у всьому світі, а
саме революції Гідності питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Україні набуло
особливої актуальності на різних рівнях – державному, науковому, громадському. Основна ідея та
напрямки національно-патріотичного виховання, її відродження та створення в новому постреволюційному
суспільстві окреслена у багатьох нормативно-правових актах, основою для яких є Указ Президента
України від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання».
Головним спічем стратегії національно-патріотичного виховання в Україні є формування нового
покоління громадян-патріотів своєї держави. В основу якої лежить: набуття кожним соціального досвіду та
визначення духовної єдності всієї нації; успадкування духовних надбань українського народу, готовності
кожного до виконання своїх конституційних та громадянських обов’язків; готовності до виконання обов'язку
із захисту незалежності та територіальної цілісності України; повага до Конституції і законів України,
спроможності їх дотримуватись, а також, вміння захищати свої та обов’язки цивілізованим способом;
досягнення високої культури взаємин, спроможності розв’язувати різноманітні конфлікти відповідно
гуманістичним принципам суспільства; формування гуманного, толерантного ставлення до інших
національностей, уміння йти на компроміс з різними етнічними групами; формування мовної культури, як
духовного коду нації; культивування кращих рис української ментальності та формування особистісних рис
громадянина Української держави [3].
Тому основний об’єм роботи у реалізації напрямків національно-патріотичного виховання покладено
на освітню систему у державі, адже це найважливіший період у становленні індивіда та його соціалізації у
суспільстві.
У сучасній проблематикою національно-патріотичного виховання у системі освіти України
займається досить велика кількість науковців серед яких І. Бех, О. Сухомлинська, О. Захаренко, А. Богуш,
Л. Березівська, О. Каплуновська, Т. Гавлітіна, С. Гончаренко, С. Лопатюк, В. Когут, О. Лепілкіна,
О. Савченко, Н. Скотна, Г. Корж, та інші, які працюють не тільки над висвітленням даної проблематики у
науково-дослідницькій літературі, а також над її впровадженням у життя [4]. У сучасній системі освіти
необхідно створити відповідні організаційно-педагогічні умови, які максимально буду направлені на
формування свідомого патріота з сформованими національними цінностями та патріотичними
переконаннями, таку думку має переважна більшість науковців, які працюють над національнопатріотичним вихованням.
Основні знання у сфері національно-патріотичного виховання кожна людина отримує у шкільні роки,
де вона набуває соціального досвіду, готовність до виконання громадянських та конституційних обов'язків,
формування особистісних рис громадянина Української держави - одне з пріоритетних напрямків роботи
навчальних закладів. Адже саме в дитинстві потрібно прищеплювати любов до Батьківщини, гордість за
свій народ, повагу до його великих звершень і достойних сторінок минулого.
Будь-який новий етап починається з вивчення, оцінки та переосмислення попереднього досвіду,
питання національно-патріотичного виховання не є винятком, тому необхідно зацікавлювати дітей до
вивчення історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини, а також набуття молоддю
соціального досвіду. Суспільство має зрозуміти, що історія впливає на наше життя, навіть якщо ми цього і
не усвідомлюємо. Адже, змалку дитина має потребу у тому, щоб батьки їй розповідали казки, оповідання,
цікаві історії. Тому дитині передавати історичні надбання українського народу слід передавати у цікавих
формах, які викарбуються у пам’яті надовго та будуть передаватися із покоління у покоління [5].
На героїчних прикладах співвітчизників слід формувати у молоді психологічну та фізичну готовність
до виконання громадянського та конституційного обов'язку. Виконання обов’язку перед державою та своїм
народом має бути для кожного громадянина прикладом гордості та поваги, як до себе особисто, так і для
держави. Спостерігаючи за хвилями мобілізації які пройшлися Україною з 2014 року ми можемо побачити
низький рівень прояву громадського обов’язку з боку суспільства, що в черговий раз підкреслює недоліки у
системі національно-патріотичного виховання в Україні. Саме це і спонукало уряд України до ряду змін у
законодавстві держави у питанні національно-патріотичного виховання нового покоління українців.
Головна мета національно-патріотичного виховання є створення системи виховання, яка дозволяє
населенню ставати нацією, народом. Це ті цінності, які дають розуміння, що кожен є відповідальним
громадянином своєї держави, який має розвивати, оберігати та відстоювати свою країну, мати відповідні
правові знання та культуру, з повагою ставитися державної символіки, діючого законодавства України та
рідної мови. Мовна культура займає важливе значення у суспільстві, адже з поваги до рідної мови
починається національне виховання. Такі педагоги як Б. Грінченко, С. Русова, Я. Чепіга зазначали, що з
поваги до свого формується повага й до іншомовного, загальнолюдського, єднання й розуміння між
націями, і в жодному випадку не провокує на війни та політичні розбрати. За часи незалежності України ми
неодноразово спостерігали спекуляцію різних політичних діячів мовним питанням. Тому вищевказані
педагоги підкреслюють: “Рідна мова у школі так само потрібна для освіти дитини, як чисте повітря і світло
для нормального розвитку організму”.
Отже, системний та комплексний підхід всіма соціальними інститутами на формування українського
патріотизму сприятимуть формуванню нового покоління патріотів, обізнаних, відданих та свідомих
українців. Результатом національно-патріотичного виховання повинна бути сформованість почуття
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патріотизму, яке означає прояв особистістю любові до свого народу, поваги до українських традицій,
почуття своєї приналежності до України, усвідомлення спільності своєї долі з долею Батьківщини,
досконале володіння українською мовою.
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ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІПІДЛІТКА ЯК ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Стан здоров’я особистості як значущої соціальної групи нашого суспільства – це не тільки показник
існуючого соціально-економічного та суспільного розвитку країни, а й важливий індикатор майбутнього
трудового, економічного, культурного, оборонного потенціалу суспільства. Тому представляти сьогодні, як
формується здоров’я молодих людей, від яких чинників залежить і як на ці фактори впливати з метою
отримання позитивних результатів – надзвичайно важливе державне завдання. Традиційно стан здоров’я
населення характеризується системою демографічних, статистичних, комплексних (розрахункових)
показників, що визначають особливості відтворення населення, його дієздатність, особливості адаптації до
умов навколишнього середовища. В останні десятиліття широко використовуються також соціологічні
показники при вивченні здоров’я студентів – це такі суб’єктивні показники, як самооцінка здоров’я, місце
здоров’я в системі цінностей, особливості самозберігаючої поведінки.
Здоров’я нації є невід’ємною частиною суспільного багатства і ключовим ресурсом розвитку
держави, а показники стану здоров’я населення – важливим критерієм якості життя суспільства [1].
Проблема виняткової важливості здоров’я сучасного підлітка обумовлює необхідність включення
підростаючого покоління у вирішення питань, пов’язаних зі зміцненням і збереженням здоров’я, оскільки
від рівня здоров’я дитини залежать її життєві плани.
На жаль, численні соціологічні дослідження, які проводяться в нашій країні, свідчать про зберігається
неблагополуччя в стані здоров’я дітей і підлітків [4].
Стан здоров’я, як відомо, є інтегральним критерієм, що відображає сукупний вплив комплексу
чинників навколишнього середовища, в тому числі умов виховання, навчання, трудової діяльності, способу
життя. У збереженні і формуванні здоров’я першочергова роль все ж належить самій людині, його способу
життя, його цінностей, установок, ступеня гармонізації його внутрішнього світу і відносин з оточенням [2].
Хотілося б нагадати, що установка на здоровий спосіб життя з’являється у людини не сама по собі, а
формується в результаті певного психологічного і педагогічного впливу. Тому сучасні освітні установи
повинні бути установами, покликаними ростити фізично і психічно здорових громадян, формувати у них
потребу в доброму здоров’ї, навчити відповідально ставитися не тільки до власного здоров’я, а й до
здоров’я інших людей, а також до збереження довкілля [5]. Для цього основною стратегією будь-якого
освітнього закладу повинна стати така організація навчально-виховного процесу на всіх його рівнях, при
якій якісне навчання, розвиток і виховання учнів відбувається без нанесення шкоди їх здоров’ю, тобто
стратегія здоров’язбережения.
Серед десяти основних компетенцій, які в подальші проявляються як компетентності, І. Зимняя
виділяє наступну: «компетенція, що відноситься до самої людини як особистості, суб’єкта діяльності,
спілкування. Вони суть компетенції здоров’язбережения: знання і дотримання норм здорового способу
життя, знання небезпеки куріння, алкоголізму, наркоманії, СНІДу; знання і дотримання правил особистої
гігієни, побуту; фізична культура людини, свобода і відповідальність вибору способу життя» [3].
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Звідси, компетентність здоров’язбереження можна представити у вигляді основи буття людини як
соціального, а не тільки біологічної істоти, де основним є усвідомлення важливості здоров’я, здорового
способу життя для всієї життєдіяльності людини.
Виходячи з досвіду роботи з реалізації та впровадження в виховно-освітній процес
здоров’язберігаючих технологій, формування здоров’язберігаючих компетентностей підлітків ґрунтується
на наступних очевидних моментах:
- освоєння знань, набуття навичок з питань здоров’я і способам його зміцнення, принципам ЗСЖ, в
рамках освоєння навчальних дисциплін і професійних модулів;
- повсякденне функціонування кожної дитини в умовах, спрямованих на збереження, зміцнення
здоров’я, які формуються або повинні формуватися в кожній освітній установі;
- особисту участь в оздоровчих і профілактичних заходах різної спрямованості і рівнів з метою
накопичення досвіду своєї діяльності для використання в своїй життєдіяльності, сімейної та професійної.
В умовах переходу системи загальної середньої освіти на нові освітні стандарти справедливо
виникає питання про місце в них здоров’язберігаючих технологій. Для відповіді на це питання необхідно
уважно вивчити всі структурні складові державних освітніх стандартів (далі – ДОС), вимоги до реалізації
основних освітніх програм, представлені в них компетенції. На підставі аналізу ДОС, вимог, обов’язкових
при реалізації основних освітніх програм, ми виділили ті, які мають безпосереднє відношення до
збереження та зміцнення здоров’я учнів, використання здоров’язберігаючих технологій в освітньому
закладі.
В частині вимог ДОС до умов реалізації основних професійних освітніх програм (далі – ОПОП)
вказується на те, що освітня установа «зобов’язана формувати соціокультурне середовище, створювати
умови, необхідні для всебічного розвитку і соціалізації особистості, збереження здоров’я учнів». Дана
вимога перегукується з обов’язками освітнього закладу, зазначеними в Законі України «Про освіту» –
«створення умов, що гарантують охорону і зміцнення здоров’я». Крім викладених аспектів, у вимогах ДОС
до матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу підкреслюється відповідність матеріальнотехнічної бази з діючими санітарними та протипожежними нормами.
Крім цього необхідна тісна співпраця освітньої установи з медичним персоналом, який обслуговує
його контингент, в частині профілактики соціально-значущі захворювань, організації заходів щодо
дотримання санітарно-епідеміологічного благополуччя. Великі можливості для такої співпраці надає
ліцензування здоровпункту самим освітнім закладом, а при його відсутності -чітке регламентування
термінів, кратності, обсягів заходів. Так, наприклад, початок кожного семестру повинно супроводжуватися
медичним оглядом усіх студентів на педикульоз і скабіоз, контроль термінів проходження флюорографії,
регулярне проведення інструктажу технічного персоналу на використання дезінфектантів. Це сприяє
формуванню в кожному навчальному закладі здоров’язберігаючих середовища. Основними механізмами в
створенні здоров’язберігаючих середовища установи є:
- розробка і впровадження системи комплексного підходу до реалізації здоров’язберігаючих
технологій в освітньо-виховний процес.
- використання принципів: міжвідомчої інтеграції, взаємодії структурних підрозділів, комплексності,
ідеологічного та адміністративного єдності, безперервності в навчанні здоров’ю.
Суттєвим моментом є можливість реалізації учнями отриманих знань, умінь, уявлень безпосередньо
в практичній діяльності. Для цього в освітньому закладі організовують волонтерські рухи з профілактики
вживання психоактивних речовин, з охорони репродуктивного здоров’я, працює проект «Одноліток навчає
однолітка», проект «Галерея здоров’я», «Школа молодшої медсестри». Удосконалення навичок
дослідницької діяльності відбувається через участь в творчих лабораторіях і проблемних групах. Працює
спортивні секції, тренажерний зал, два рази на рік організовується відвідування басейну.
Зміни в сфері освіти пов’язані з введенням нових ДОС і супроводжуються розширенням професійних
функцій вчителя: консультанта, вихователя, проектувальника, дослідника. Основою сучасних освітніх
стандартів стає формування базових компетентностей сучасної людини:
– інформаційної (вміння шукати, аналізувати, перетворювати постійно змінюється потік інформації,
застосовувати інформацію для вирішення проблем, в тому числі і професійних);
– комунікативної (вміння ефективно співпрацювати з іншими людьми, з колегами, з учнями різного
віку і статі);
– самоорганізація (вміння ставити цілі, планувати, відповідально ставитися до здоров’я, повноцінно
використовувати особистісні ресурси);
– самоосвіта (готовність конструювати і здійснювати власну освітню траєкторію протягом усього
життя, забезпечуючи успішність і конкурентоспроможність на ринку праці за рахунок високого рівня
компетентності).
Аналіз наукових джерел за останні 10-15 років показав, що здоров’я підлітків – це недостатньо
вивчений аспект їхнього життя, зберігається дефіцит інформації, пов’язаний з недостатністю прийнятих в
системі медичної та відомчої статистики показників і обмеженістю дослідних можливостей (Русанова та
Рябцев, 2017). Більш того, масова захворюваність дітей має латентний характер і не піддається
достовірного аналізу, відсутня єдина система обліку цього показника. Крім цього, складно оцінити
справжній стан здоров’я абітурієнтів тому, що існує проблема формального заповнення типових медичних
довідок (Верхорубова та Подлеська, 2013).
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Рішення завдання здоров’язбереження в умовах сучасного загальноосвітнього закладу в основному
забезпечується:
1) фізкультурно-спортивною діяльністю;
2) спеціальними дисциплінами, які теоретично і практично зможуть допомогти школярам піклуватися
про своє здоров’я (ОБЖ, соціологія здоров’я, практичні заняття з надання першої медичної допомоги
та ін.);
3) психологічними методиками;
4) рекреаційними заходами.
Фізичне виховання впливає на всебічний розвиток особистості сучасного підлітка за трьома
основними напрямками:
1) залучення до систематичних занять фізичними вправами;
2) забезпечення необхідного рівнянавчально-трудової активності, що зберігає і зміцнює здоров’я;
3) сприяє розвитку суспільно значущих рис характеру, соціальної активності, робить позитивний
вплив на формування духовного світу, моральне і естетичне розвиток дитини.
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Олександра Брусняк
(Дніпро, Україна)
ФОРМУВАННЯ «SOFTSKILLS» У СТУДЕНТІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
Які навички треба розвинути у студента за роки навчання, щоб він став успішним у професійній
діяльності?
Нard skills - (англ. «жорсткі» навички) професійні навички, яким можна навчити і які можна виміряти.
Для навчання hard skills необхідно засвоїти знання та інструкції, якість навчання можна перевірити за
допомогою іспиту. Приклади hard skills це - набір тексту на комп'ютері, водіння автомобіля, читання,
математика, знання іноземної мови, використання комп'ютерних програм.
Soft skills - (англ. «м'які» навички) універсальні компетенції, які набагато важче виміряти кількісними
показниками. Іноді їх називають особистими якостями, тому що вони залежать від характеру людини і
формуються з особистим досвідом. Soft skills це - соціальні, інтелектуальні та вольові компетенції, як
комунікабельність, вміння працювати в команді, креативність, пунктуальність, урівноваженість [2].
М'які навички, будучи комплексом неспеціалізованих, надпрофесійних навичок, відповідають за
успішну участь у професійній діяльності, високу продуктивність і не пов'язані з конкретною сферою.
Відповідно до концепції науковців про роль навичок та їхній вплив, ці навички можуть включати в себе
соціальну привабливість, комунікативні здібності, красномовність, силу переконання та вміння вести за
собою. [3]
Студент закладу вищої освіти сьогодні не тільки навчається, але й працює у вільний час, тож має
можливість на практиці перевірити свої гнучкі навички. Успішною є та молода людина, що вміє відповідати
за свої вчинки й рішення, професійно комунікує, вправно доносить інформацію, презентує матеріал,
виявляє творчу ініціативу.
Тверді, технічні, або жорсткі навички ще донедавна були основним критерієм прийому на роботу,
сприяли кар’єрному зростанню.
Сьогодні ж роботодавці влаштовують опитування, іспити при прийомі на роботу, аби виділити у
процесі випробування серед претендентів тих фахівців, які змогли знайти нестандартне рішення
проблеми, заохочували незнайомих претендентів діяти спільно, мотивували їх до мозкового штурму й т. ін.
Цікавим є факт: за дослідженням Гарвардського університету, 80% людей завдячують у кар’єрі м’яким
навичкам, а 20 % – твердим навичкам [3]. Також підтвердженням того, що м’які навички сьогодні є
провідними при працевлаштуванні, є той факт, що півмільйона людей у Великій Британії у 2020 році буде
відмовлено через брак м'яких навичок [3].

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»

45

Тож які м’які навички є найважливішими, але вирішальними для побудови успішної кар’єри у 21
столітті?
5 найголовніших навичок soft skills для молоді ХХІ-го століття
1. Навички спілкування. Навички спілкування - це найважливіші навички, необхідні для підтримки
себе на сучасному ринку. Наявність технічних навичок не буде рахуватися, поки хтось не зможе добре
спроектувати її та рекламувати її своїм роботодавцям.
Роботодавці шукають кандидатів, які мають не лише добре освіту та інтелектуальну ефективність,
але й кандидатів, які добре володіють мовою, можуть добре передати свої думки та знати, як донести свої
ідеї до широкої аудиторії. Правильне розповсюдження повідомлення може мати велике значення, і люди,
які вміють це робити, завжди залишаються попереду в грі.
2. Емоційний інтелект. Вміння розпізнавати та управляти своїми емоціями та розуміти емоції інших є
обов’язковим при роботі з різноманітною групою людей. Емоційний інтелект дозволяє працівникам судити
про ситуації, з якими потрібно поводитися обережно, і діяти відповідно. Співробітники з вищим емоційним
інтелектом більш товариські і можуть дружно працювати у великих командах.
3. Навички лідерства. Лідерство - це не просто керувати командою, а це риса набуття власності.
Новачок теж може мати лідерські якості або брати на себе відповідальність за свою роботу. Роботодавці
часто залучають кандидатів до групової діяльності, щоб спостерігати, як кандидати входять до керівних
ролей. Найбільш ймовірно, що будуть відібрані ті, хто є авторитетним в управлінні командою, вміє
керувати командою своїм прикладом і виконувати роботу, призначаючи осіб команди на різні посади. При
цьому роботодавці також стежать за кандидатами, які домінують над іншими. Така поведінка
неприпустима.
4. Гнучкість/адаптивність. Світ швидко змінюється. Динаміка змінюється величезними темпами.
Підготовка - це ключ до вирішення викликів, вирішення переходів чи адаптації до нових обставин та вимог
бізнесу. Нехай це буде щось таке маленьке, як перестановка місць чи величезний поворот компанії чи
злиття та поглинання, важливо прийняти зміни як неминучий факт у постійно змінюваному та розвивається
світі бізнесу.
5. Робота в команді. Незалежно від ролі, люди дуже рідко працюють поодинці, тобто треба добре
спілкуватися, активно брати участь у розмовах та поважати перспективи. Вміння ладити з колегамиколегами та працювати з іншими-це якість, яку ми всі розвиваємо та доводимо до ладу, несвідомо з
дитинства. Від гри з блоками в ігровій школі, до створення шкільних проектів з однокласниками, від занять
спортом із сусідами до виступів з колегами -колегами, ми насправді готувалися до співпраці протягом
усього життя.
Ці навички значною мірою забезпечують професійний успіх особи, що часто впливає і на її особисте
життя. Формування цих навичок дає людині добру позицію перед різними видами викликів, які згодом
розгортає життя [4].
М’які навички цінуються роботодавцями, бо завдяки цьому ефективніше виконується професійна
діяльність, а сам робітник швидше зможе перейти до нового її формату, нових завдань. Люди з такими
навичками краще спілкуються, швидше досягають результату [6].
В Україні поняття «soft skills» є відносно новим і малодослідженим [1]. В абсолютній більшості
система ЗВО не приділяє належної уваги розвитку в студентів їх «soft skills». Натомість навчальні
програми перенавантажені дисциплінами, які розвивають у студентів «hard skills», тобто «тверді» навички,
пов’язані зі знанням спеціальних дисциплін, здобуттям практичної підготовки та ін. Хоча, реагуючи на
запити ринку праці, різні тренінгові агенції вже пропонують різноманітні програми, спрямовані на розвиток
«soft skills».
Усвідомлюючи сучасні вимоги ринку праці, а також рівень безробіття сучасних випускників,
університети приходять до висновку про необхідність розробки не лише освітніх програм, що
включатимуть вимоги до рівня розвитку універсальних компетенцій у студентів, але й, у більшій мірі, про
необхідність у створенні особливого освітнього середовища ЗВО, що здатне забезпечити формування цих
компетенцій.
Арсенал методичних прийомів для формування м’яких навичок найкраще доповнює технологія, що
дає змогу навчитися й поєднувати теоретичні знання з реаліями життя, перетворювати абстрактні знання у
цінності та вміння – це метод ситуаційного аналізу або Кейс-метод.
Кейс-метод (англ. Case method, метод кейсів, метод конкретних ситуацій) – техніка навчання, що
використовує опис реальних економічних, соціальних і бізнес-ситуацій. Учні повинні досліджувати
ситуацію, розібратися в суті проблем, запропонувати можливі рішення і вибрати найкраще з них. Кейси
ґрунтуються на реальному фактичному матеріалі або ж наближені до реальної ситуації [4].
Часто викладач у завдання кейсу пропонує квазіпрофесійні ситуації, під час вирішення яких студенти
слухають думки інших, захищають свої, комунікують, працюють у команді, погоджують найкраще рішення.
Продуктивними за часом й рамками навчального заняття є стислі і міні кейси (3-5 сторінок або 1-2
сторінки), які супроводжуються дискусією. Зазначимо, що кейси ґрунтуються на реальному фактичному
матеріалі або ж наближені до реальної ситуації [4].
Отже, soft skills допомагають швидше адаптуватися до змін на ринку праці та переорієнтуватися
в разі втрати актуальності отриманої професії. Сформовані soft skills допомагають побачити у постійних
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змінах у суспільстві не проблеми, а можливість для зростання й розвитку. Уважаємо, що й сам викладач
має постійно змінюватися, бути цікавим для студентів, розвивати свої м’які навички.
Література:
1. Кейс-технології у навчанні КМДШ. Електронний ресурс. Режим доступу:
https://www.creativeschool.com.ua/blog/kejs-tehnologiyi-u-navchanni/
2. 2.https://zhy.dcz.gov.ua/publikaciya/shcho-take-hard-i-soft-skills-v-chomu-riznycya-shcho-vazhlyvishe
3. М’які навички / Електронний ресурс. Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%27%D1%8F%D0%BA%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B
8%D1%87%D0%BA%D0%B8#cite_note-1
4. Кейс-метод/ Електронний ресурс. Режим доступу:
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5. 5 MUST-HAVE SOFT SKILLS FOR THE 21ST CENTURY WORKPLACE/ Електронний ресурс. Режим
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6. Дидактичні умови формування предметної компетентності старшокласників у процесі вивчення
предметів фізико-математичного циклу /Електронний ресурс. Режим доступу:
studopedia.com.ua/1_242836_didaktichni-umovi-formu
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ӨЗІН - ӨЗІ ТАНУ ПӘНІ – АДАМГЕРШІЛІК НЕГІЗІ
Біз өмір сүріп отырған ХХІ ғасыр - ғылым мен технологияның қарымтап дамыған ғасыры.
Ақпараттандыру, жаһандық және интеграция ғасырында жаңа дүние үшін күрес жолында адамзат
баласына білім беру бірінші кезекке қойылатыны сөзсіз.
Егеменді Қазақстанның өркениетті қоғам мен құқылы мемлекеттің қалыптасуы деңгейінде ұрпақтың
рухани байлығы мен мәдениеттілігін, құзыреттілігін арттыру қажеттілігі бүгінгі таңда туындап отыр.
Еліміз әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағытталуда. Бұл білім беру үрдісі мен педагогика
теориясындағы өзгерістерге байланысты болып отыр. Білім беру пародигмасы өзгерді, білім берудің жаңа
мазмұны пайда болуда.
12 жылдық білім тұжырымдамасында «мақсаты-өзінің және қоғамның мүддесінде өзін-өзі белсенді
етуге дайын, өзгермелі даму үстіндегі орташа өмір сүруге бейім, бәсекеге қабілетті және құзыретті,
шығармашыл, білімді тұлғаны дамыту және қалыптастыру» - делінген. Бұл Қазақстанның білім беру
жүйесін әлемдік білім кеңістігіне жеткізуде жасалып жатқан қадамдар.
Адамгершілік – рухани білім беретін жаңа пәнді жүргізуде мектеп табалдырығын аттаған
бүлдіршіндердің дайындығының аздығы байқалды. Ол баланың өз ойын толық жеткізе алмауы. Әрине
мектепке келген 6,7 жасар бала ойын толық жеткізе алуы керек деген артық болар. Бірақ, ойын еркін айту,
өз пікірін білдіре алу, басқаларды тыңдау, өзінен басқалардың пікіріне қосылып кете алу сияқты
әңгімелесуге қажетті жағдайларды бала меңгермей келген.
Адамгершілік дегеніміз - тұлғаның өз бойындағы негізгі ізгі сезімдермен терең руханилықтан
туындап, моралдық нормаларға бағынатынеркін қарым-қатынас жүйесі.Адамгершіліктің көрніс табуы әрбір
тұлғада әртүрлі. Себебі әртұлға өзіне әртүрлі жеке өзінің құндылық мақсаттарын таңдайды.Соған бағыттап
өз бойында рухани адамгершілік құндылықтарынқалыптастырады [1].
Яғни баланың өзіндік «Мені» қалыптаспаған. Бұл отбасы тәрбиесінен болуы мүмкін. Мектепке келген
балалардың барлығы бірдей балабақшада тәрбиеленбеген болуы да мүмкін. Осы орайда баланы
мектепке дайындау мәселесіне көп көңіл бөлінуі керек. Ол баламен тілдесу, баланың пікірін тыңдау,
ойымен санасу, т.б. Жас болса да бала өз пікірінің, қандай да бір идеясының үлкендер үшін маңызды
екеніне сенімді болуы керек.
Осындай проблемаларды болдырмау үшін «Өзін - өзі тану» пәнін балабақшада, даярлық
сыныбында енгізген өте тиімді. Біздің қаламызда екі балабақша осы бағдарлама бойынша жұмыс жасауда.
Мектепке баласын әкелген ата – аналармен арнайы конференция, жиналыстар, дөңгелек столдар өткізіп,
адам өмірінде рухани – адамгершілік білімнің өте маңызды екеніне көз жеткізу керек.
«Өзін - өзі тану» пәні білім берудің басымдықтары – рухани – адамгершілік білімді іске асыруға,
ұлттық және жалпыадамзаттық мәдениетті үйретуге ықпал етеді. Бала әртүрлі мәселелерді адамгершілік
нормаға сәйкес конструктивті шешуге үйренеді. Өзіне, адамдарға және қоршаған әлемге ізгілікті қарым –
қатынас жасау, көмек беру, қамқорлық жасауға баулиды. Жасампаздық белсенділік, азаматтық және
отансүйгіштікке тәрбиелейді.

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»

47

«Өзін - өзі тану» пәнін оқыту арқылы мектептегі басқа пәндердің әлеуетін күшейтеміз. Әрбір
оқушының өзін - өзі тануы жалпы адамзаттық құндылықтарды қалыптастыруға ықпалы зор.
«Өзін-өзі тану» пәні бүгінгі заман талабынан туындап отыр. Қазіргі кезеңнің ең басты қажеттілігі
адамдар арасындағы сыйластық, бірін-бірі қадірлеу, бірін-бірі құрметтей білу мен бағалай алуы, яғни
адамдардың өзін-өзі, қоршаған ортаны, әлемді тани білуі. Сондықтан да оқу-тәрбие үрдісіне еніп отырған
«Өзін-өзі тану» пәнінің әлеуметтік-рухани өмірде алатын орны ерекше. Қоғам дамуында біздің күнделікті
қарапайым тіршілігімізде сүйіспеншілік пен ізгілік, мейірімділік пен қайырымдылық, шыдамдылық пен
имандылық, адалдық пен ибалық сынды асыл қасиеттер қажет-ақ.
Осы адами қасиеттерді жүзеге асыру идеясын елімізде тұңғыш рет «Бөбек» қорының президенті,
Сара Алпысқызы ұсынды. Сара Алпысқызының өркениетке өріс алған еліміздің дамуына деген зор
сенімі,ертеңгі өскелең өрендерімізге деген сүйіспеншілігі мен қамқорлығы өмірге өзін-өзі тануды алып
келеді.
Өзіңді-өзің тану деген - өзіңді қоғамдық, әдепті тұлға ретінде қарастыру арқылы барлық адамдарға
тән әдептіліктің негізгі қасиеттері төңірегінде этикалық ұғымдар қалыптастыру. Сократтың пікірінше,
моральдық өлшемдер – объективтік құбылыстар. Ал жақсылық пен жамандықтың арсындағы
айырмашылық салыстырмалы емес, абсолютті бағытта болады. Жақсылық жасағанда, ол жақсылықтың
мәні неде екенін білген дұрыс. Егер адамдар жақсылықтың да, жамандықтың да не екенін, олардың
табиғатын түсініп, білетін болса, онда олар еш уақытта жамандыққа бармас еді. Жамандықтың өзі
жақсылықтың не екенін білмегендіктен болатын құбылыс. Олай болса, әдепсіздік дегеніміздің өзі – танып
білмеудің салдары [2].
«Өзін-өзі тану» пәнінің ең басты ерекшелігі- адамзат баласының ғасырлар бойы жинақтаған адами
асыл қасиеттерді жас ұрпақтардың бойына сіңіру, ата салт пен ұлттық ұлы дәстүрлеріміздің жиынтық
тәрбиесін тамырына тағылым етіп дарыту.
«Өзін-өзі тану» пәнінің басқа пәннен ерекшелігінің өзі де осы.
Адамгершілік құндылықтар әрбір жасқа лайықты әлемді қабылдау арқылы меңгертіледі. Өзін, өзге
адамдарды тану,қоршаған ортамен өзара қарым-қатынас жасау, ақиқат пен махаббатты түсіну адам
өмірінің ең басты мәні тұрғысынан бала ойлана алатын, өзінің пікірін жеткізе білетін, таланты мен
қабілеттерінің ашыла түсетін, формальды емес, сенімді жағдайда өтеді.
Өзін-өзі тану сабақтарында мұғаліммен ашық диалог жүргізіледі, әлеуметтік-рөлдік ойындар мен
тренингтерде адамдардың өзара қарым-қатынас әлемі зерттеледі, өмірлік бақылаулары бойынша пікір
алмасады, қоғамға қызмет етудің практикалық дағдылары дамытылады.
Өзін-өзі тану ерекшелігін есепке ала отырып, денсаулық сақтау әлеуетіне ие әр түрлі стандартты
емес сабақ түрлері: ойын-сабақтар, ойлану-сабақтары, пікір-сайыс сабақтары, театрландырылған
сабақтар, шығармашылық сабақтар, конкурс-сабақтар, фантазия-сабақтар, концерт-сабақтар, экскурсия
және т.б. сабақтар пайдаланылады. Өзін-өзі тануды оқыту процесінде бірқатар әдістемелік тәсілдер
қолданылады. Өзін-өзі тану бойынша сабақтан тыс әрекеттер алған білімдерін күнделікті өмірде
практикалық түрде қолдана білуді және қоғамға қызмет етуге белсенді қатысуды қарастырады.
Білімнің әрбір деңгейі үшін типтік бағдарлама, оқулық, оқу-әдістемелік құрал, хрестоматия, өзін-өзі
тану бойынша дәптер, көрнекі-иллюстрациялық, дидактикалық және үнтаспа, бейнетаспа
материалдарынан құрылатын оқу-әдістемелік кешен пайдаланылады.
Өзін-өзі тану процесінде мұғалімнің рөлі айрықша, өйткені ол қазіргі оқыту мен тәрбиелеу әдістерін,
психологиялық білімдерін, балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, педагогикалық процесті дербес
құра алу білігін жетік меңгерген болуы тиіс. Өзін-өзі тану мұғалімі сабақта жеке тұлғаның шығармашылық
әлеуетін, оның қабілеттері мен мүмкіндіктерін ашуға көмектесетін оқытудың әртүрлі дәстүрлі, дәстүрлі
емес түрлерін, интерактивті нысандары мен әдістерін қолданады.
Балаларға деген махаббат, әрбір баланың ерекшелігін құрметтеу, шыдамдылық, «ізгі ақыл» мен
«жылы жүрек» - қоғамға қызмет етудің үлгісі болып табылатын өзін-өзі тану педагогының ең басты
қасиеттері.
Өзін-өзі тану мұғалімнің құндылыққа бағдарланған бағыттылық әрекеті оқушылардың білім алуына,
даналықты, адамзаттың мәдени жетістіктерін ұғынуына, өзара түсінікті және қоғамның барлық
мүшелерімен жағымды қарым-қатынас жасауды үйренуіне мүмкіндік береді.
Мұғалім әрбір стденттің ерекшелігін ескере отырып, балалардың қоршаған ортада өзінің жеке
тұлғалық «Менін» жете түсіну процесіне көмектеседі. Ол дайын білімдерді жеткізуші емес, студенттердің
өмірлік маңызды іскерліктер мен дағдыларды игеруге жетелейтін өзін-өзі тану процесінің жетекшісі. Ол
студенттер мен бірге пікір таластырады және ойланады, жаңалықтар ашады, таңданады және
күмәнданады, бірлескен шығармашылыққа қызығушылықпен өмірдің ақиқатына көз жеткізеді, сыныпта
жағымды жағдай туғызады. Осының барлығы оқушылардың компетенцияларын дамытуға, күтілетін
нәтижелерге қол жеткізу үшін жағдай тудыруға ықпал етеді [3].
Қорытынды: «Өзін - өзі тану» пәнінің білім беру жүйесіндегі орны жеке тұлғаның бойында рухани –
адамгершілік қасиеттердің қалыптасып, дамуын қамтамасыз ету мен адамзаттың табиғатпен
үйлесіміділікке дамуын сезінумен айқындалады. Жалпы, кәсіптік білім беретін мектептер мен оқу
орындарында оқитын жеке тұлғаның рухани адамгершілігін дамытуда, оның бойында жалпы адамзаттық
құндылықтарды қалыптастыруда
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«Өзін - өзі тану» пәнінің маңызы ерекше. Бұл пән адамгершілікке тәрбиелеудің негізі, қарым –
қатынас жасау мен дүниетанудың құралы, тұлғаның зердесі мен шығармашылығын дамытудың арнасы.
Тәрбие әрекетінде бір – бірін толықтыратын, бір – бірімен сабақтас өзара байланысты мектеп пен
отбасының бірлескен әрекеті бастауыш сынып оқушыларының адамгершілік құндылықтарды меңгеруіне,
әлеуметтік тәрбие алуда, өзін - өзі тануда маңызы зор.
Қай қоғамда, қай мемлекетте болсын, қарым – қатынас адами құндылықтар, оның ішінде
адамгершілік құндылықтар қалыптастыру кез – келген білім ордасының міндеті болса, баланың өзін
тануына, басқаны тануына, баланың болашақ дамуына «Өзін - өзі тану» пәні зор ықпал етеді.
Егеменді Қазақстанның өркениетті қоғам мен құқылы мемлекеттің қалыптасуы деңгейінде ұрпақтың
рухани байлығы мен мәдениеттілігін, құзыреттілігін арттыру қажеттілігі бүгінгі таңда туындап отыр.
Бүгінгі күннен –күнге қарыштап дамып келе жатқан Қазақстанның болашақ кемеңгерлері мен кетігіне
қаланар кірпіші жас ұрпақтың бәсекеге қабілетті болуы керектігін сезіндіре тәрбиелеу ұстаздардың басты
мақсаты болу керек десек, сол жан дүниенің сұлулық әліппесі рухани адамгершілік тәрбисі.Өзін-өзі тану
пәні - ізгілік, имандылық, мейірімділік, ізеттілік бір сөзбен айтқанда адмгершілік тәрбиесінің незі.Қоғам
дамуында біздің күнделікті қарапайым тіршілігімізде сүйіспеншілік пен ізгілік, мейірімділік пен
қайырымдылық, шыдамдылық пен имандылық, адалдық пен ибалық сынды асыл қасиеттер қажет-ақ.
Адамгершілік құндылықтар әрбір жасқа лайықты әлемді қабылдау арқылы меңгертіледі. Өзін, өзге
адамдарды тану, қоршаған ортамен өзара қарым-қатынас жасау, ақиқат пен махаббатты түсіну адам
өмірінің ең басты мәні тұрғысынан бала ойлана алатын, өзінің пікірін жеткізе білетін, таланты мен
қабілеттерінің ашыла түсетін формальды емес, сенімді жағдайда өтеді.
«Өзін-өзі тану» пәнінің ең басты ерекшелігі - адамзат баласының ғасырлар бойы жинақтаған адами
асыл қасиеттерін жас ұрпақтардың бойына сіңіру, ата салт пен ұлттық ұлы дәстүрлеріміздің жиынтық
тәрбиесін тамырына тағылым етіп дарыту.
Адамгершілік құндылықтарды тұлға бойына қалыптастыруда өзін-өзі тану ерекшелігін есепке ала
отырып, денсаулық сақтау әлеуетіне ие әр түрлі стандартты емес сабақ түрлері: ойын-сабақтар, ойланусабақтары, пікір-сайыс сабақтары, театрландырылған сабақтар, шығармашылық сабақтар, конкурссабақтар, фантазия-сабақтар, концерт-сабақтар, әлеуметтік-рөлдік ойындар, тренингтер,пікір алмасасулар
т.б
Қай қоғамда, қай мемлекетте болмасын, қарым – қатынас адами құндылықтар, оның ішінде
адамгершілік құндылықтар қалыптастыру кез – келген білім ордасының міндеті болса, әрбір жеке тұлғаның
өзін тануына, басқаны тануына және болашақ дамуына «Өзін - өзі тану» пәні зор ықпал етеді.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ
МАТЕМАТИКИ
Постановка проблеми. Однією з основних задач професійної підготовки здобувачів передвищої
освіти є підготовка творчої особистості, здатної до постійного самовдосконалення та саморозвитку, в якої
сформовані професійні компетентності, які відповідають сучасним вимогам роботодавців на ринку праці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичними засадами формування професійної
компетентності та компетентнісного підходу в освіті займалися вчені: Н. Бібік, Е. Зеєр, І. Зимняя,
В. Байденко, Ю. Татур, А. Хуторський, А. Маркова, О. Локшина, О. Овчарук, О.Савченко, М. Євтух,
В. Краєвський, В. Луговий та інші. Серед західних європейських вчених проблемам впровадження
компетентнісної моделі в освіту присвячені роботи G. Barrett, F. Blorhuis, J. Bowden, N. Chomsky, E. Derous,
S. Everwijn та інші. Серед загальних професійних компетентностей здобувачів передвищої освіти значну
роль відіграють у підготовці висококваліфікованих спеціалістів її складові – математична та економічна
компетентності. Проблемам формування професійних компетентностей студентів економічних
спеціальностей присвячені наукові праці М.Т. Левочко, М.В. Вачевського, М.Б. Євтуха, С.А. Горобець,
Г.Є. Чеперова та інші.
Для здобувачів передвищої освіти технічних спеціальностей формування економічних
компетентностей у процесі фахової підготовки не було предметом дослідження.
Метою статті є пошук шляхів формування професійних компетентностей здобувачів передвищої
освіти в контексті фахової підготовки засобами математики.
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Виклад основного матеріалу. Серед загальних компетентностей здобувачів передвищої освіти
значну роль відіграє математична компетентність майбутніх молодших бакалаврів, яка полягає в умінні
оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами
навколишньої дійсності; розв’язувати задачі практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші
математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати;
прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у
життєвих ситуаціях.
При розв’язанні задач практичного характеру у студентів формується усвідомлення значення
математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного
потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.
В умовах сучасного розвитку економіки України, підвищення вимог до фахової підготовки молодших
бакалаврів важливого значення набуває формування економічних компетентностей здобувачів
передвищої освіти. В наукової літературі поняття економічної підготовки майбутнього фахівця
розглядається як структурний компонент професійної компетентності. Так, за Л.С. Отрощенко, економічна
компетентність означає володіння системою економічних знань, професійними якостями, притаманними
майбутній професії: наявність економічного мислення, свідомості та світогляду [6, с. 31]. Як особистісну
здатність та уміння раціонально використовувати матеріальні, фінансові, людські та власні ресурси на
основі сукупності певних практично спрямованих знань, розглядає економічну компетентність як складову
професійної компетентності О.М. Цільмак [8, с. 19].
Серед різних компонентів професійних компетентностей майбутніх молодших бакалаврів
викладачам математики слід орієнтуватися на цілеспрямований відбір змісту навчання відповідно до його
цілей та потреб практичної життєдіяльності.
На прикладах розв’язання задач на відсотки єсть можливість розв’язувати задачі з виробничим
змістом, пов’язаних з професійною діяльністю. Розв’язуючи задачі з виробничим змістом майбутні молодші
бакалаври розуміють необхідність теоретичних знань з математики для оволодіння професією. Викладачі
математики мають чітке уявлення про те, що має викладатися студентам, однак не мають чіткого уявлення
про те, що необхідно для їхньої ефективної професійної діяльності. Вважаю за необхідне акцентувати
увагу не тільки на знаннях, а й на практичних уміннях застосовувати набуті знання в конкретних
практичних ситуаціях.
Задачі з відсотковими розрахунками яскраво відражають практичну спрямованість, так як їх зміст
забезпечує розуміння необхідності та вміння розрахунку відсотків у життєвих ситуаціях.
В шкільному курсі математики розрізняють три типи задач на відсотки:
1) Знаходження відсотків (p%) від даного числа а:
𝑎
(якщо число х становить п% від числа а, то 𝑥 =
∙ 𝑛);
100
2) знаходження числа, p% якого дорівнюють числу а:
𝑏∙100
(якщо про число х відомо, що п% дорівнює b, то 𝑥 =
);
𝑛
3) знаходження відсоткового відношення числа а до числа b:
𝑎
(відсоток, який число 𝑎 > 0 становить від числа 𝑏 > 0, знаходимо за формулою ∙ 100%).
𝑏
Приклад. За переказ грошей клієнт повинен сплатити банку винагороду в розмірі 2 % від суми
переказу. Скільки всього грошей (у гривнях) йому потрібно сплатити в касу банку, якщо сума переказу
становить 20000 грн?
Розв’язання. 20000 + 0,02 ∙ 20000 = 20400 грн.
Приклад. В результаті збільшення продуктивності праці на 30% завод став випускати 650 виробів на
місяць. Скільки виробів випускав завод раніше?
Розв’язання. 650 виробів становлять 130%, тоді х виробів становить 100%.
650
130
З пропорції
=
отримаємо 𝑥 = 500. Відповідь: 500 виробів.
𝑥
100
Приклад. Путівка до санаторію коштує 20000. Службовець заплатив за неї 8000 гривень. Якій
відсоток вартості путівки сплатив службовець?
20000 грн − 100%
Розв’язання. Складемо пропорційне відношення:
;
8000 грн − 𝑥%
20000
100
=
; 𝑥 = 40%. Відповідь: 40%.
8000
𝑥
На наступному етапі навчання додається формула простих відсотків:
𝑝
𝐴𝑛 = 𝐴0 (1 +
∙ 𝑛).
100
𝐼 = 𝐴0 𝑝𝑛; 𝐼 = 𝐴𝑛 −𝐴0 – формули дають змогу обчислювати прибуток з капіталу, загальну суму та
основну суму. 𝐴0 – капітал (основна сума, поточна вартість, номінальна вартість) – кількість позичених або
інвестованих грошей, р – відсоткова ставка нарахування прибутку у вигляді відсотків від основної суми за
рік, 𝐴𝑛 – загальна сума (основна сума плюс прибуток,майбутня вартість, завершена вартість), І – прибуток,
ціна, яку потрібно сплатити за використання грошей.
Приклад. Вкладник відкрив депозит у розмірі 10000 грн. у банку під виплату 12% річних. Яку суму він
одержить через 10 місяців?
10
5
Розв’язання. За умовою р = 12%, 𝑛 = = .
12

6
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𝐴𝑛 = 10000 ∙ (1 +

5
6

12∙

100

) = 11000 (грн.). Відповідь: вкладник одержав 11000 гривень.

Для обчислення складних відсотків застосовується формула:
𝑝

𝑛

𝐴𝑛 = 𝐴0 (1 + ) ,
100
де р – відсоткова ставка за певний період, п – загальна кількість періодів нарахувань, 𝐴0 –
початковий капітал – кількість вкладених або позичений грошей, 𝐴𝑛 – нарощений капітал – сума, яка
утвориться на кінець обумовленого проміжку часу.
Якщо кожного разу відсотковий приріст різний, то доцільно застосовувати формулу:
𝑝1
𝑝2
𝑝𝑛
𝐴𝑛 = 𝐴0 (1 +
) ∙ (1 +
) ∙ … ∙ (1 +
)
100
100
100
Приклад. Яка повинна бути сума початкового вкладу при відкритті депозиту за умови виплати 20%
річних, щоб одержати прибуток 30000 грн через 6 років?
20
Розв’язання. За умовою 𝐴𝑛 = 30000, 𝑝 =
= 0,2, 𝑛 = 6.
𝐴0 =

𝐴𝑛
1+𝑝𝑛

=

30000
1+0,2∙6

100

≈ 13636 (грн). Відповідь: початковий вклад становить 13636 гривень.

Приклад. На який термін потрібно покласти депозит розмірі 20000 гривень під 15% річних, щоб
отримати прибуток 26000 гривень?
Розв’язання. За умовою 𝐴𝑛 = 26000 (грн. ), 𝐴0 = 20000 (грн),
𝑝 = 15% = 0,15.
𝐴 −𝐴
26000−20000
𝑛= 𝑛 0=
= 2 (роки). Відповідь: потрібно покласти депозит на 2 роки.
𝐴0 𝑝

20000∙0,15

Приклад. Банк відкриває депозити на умовах виплати 12% річних і надає кредити на умовах оплати
позичальникам під 20% річних. Яким буде прибуток від банківських операцій, якщо сума депозиту
становить 20 млн.грн., а розмір кредиту 16 млн.грн.
Розв’язання. 12% = 0,12; 20% = 0,2.
16000000 ∙ 0,2 − 20000000 ∙ 0,12 = 3200000 − 240000 = 800000 (грн.)
Відповідь: Банківській прибуток становить 800000 гривень.
Приклад. Яким повинен бути початковий вклад для відкриття депозиту у банку на 5 років при умові
виплати 20% річних за умови піврічного нарахування складних відсотків для того, щоб загальна сума на
рахунку наприкінці п’ятого року склала 20000 грн.?
𝐴
20000
Розв’язання. 𝐴0 = 𝑛 𝑛 ; 𝑝 = (1+0,1)10 ≈ 7722 (грн.)
(1+𝑝)

Приклад. У день народження доньки її батьки відкрили депозит у сумі 5000 грн. у банку під 18%
річних із щорічним нарахуванням складних відсотків. Яка сума грошей буде на цьому рахунку через 20
років?
Розв’язання. За умовою 𝐴0 = 5000 грн, 𝑛 = 20, 𝑝 = 18% = 0,18.
𝐴𝑛 = 5000(1 + 0.18)20 = 5000 ∙ 27,393 = 136965 (грн.)
Відповідь: на рахунку буде 136965 гривень.
Приклад. Вкладник відкрив депозит на 3 роки. Договір передбачає наступну схему нарахування: за
перший рік – 10%, а за кожний наступний ставка підвищується на 4%. Визначити, на скільки зросте депозит
за три роки?
10
14
18
1,48𝑥
Розв’язання. 𝐴0 = 𝑥 грн. Тоді 𝑥 (1 + ) (1 + ) (1 + ) ≈ 1,48𝑥, що становить
∙ 100% = 148, %
100
100
100
𝑥
від початкової суми. Тобто початковий внесок зросте на 48%.
Висновки. Перед викладачами математики постає задача розробки дидактичних матеріалів з
конкретних тем, таких, що моделюють реальні життєві ситуації, задач професійної спрямованості для
студентів різних спеціальностей.
Подальші пошуки ефективних методів формування професійних компетентностей здобувачів
передвищої освіти полягає в професійній спрямованості вивчення математики, в інтеграції природничоматематичних дисциплін і предметів професійного циклу; в формуванні навичок і вмінь застосовувати
математичний апарат в професійній діяльності, в запровадженні сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій, оволодіння сучасною технікою та інтеграції з виробництвом.
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Тетяна Суслик
(Дрогобич, Україна)
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ
Сучасний етап розвитку України ставить перед вищою школою завдання вирішення проблеми
підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Основні вимоги до рівня професійної підготовки фахівців
відображено в Законі України “Про освіту”. Усвідомлення цього потребує від викладачів вищої школи
якісної підготовки майбутнього вчителя, яка залежить від вирішення основного завдання вищої школи – не
лише оволодіння студентами знаннями, вміннями та навичками майбутньої професійної діяльності, а й
оволодіння вміннями дивитися і бачити, слухати і чути, спостерігати і відчувати. Це у свою чергу вимагає
розробки нових підходів до навчання та їх впровадження у процес професійної підготовки студентів у
вищій школі. Проблема формування пізнавальних процесів у майбутніх учителів у педагогічній теорії і
практиці не нова. На всіх етапах розвитку педагогічної думки до неї зверталося багато вчених, педагогівпрактиків.
Вивченню різних аспектів процесу активізації пізнавальної діяльності студентів присвячені праці
Ю. Бабанського, С. Гончаренко, І. Зязюна, Н. Ничкало, П. Підкасистого, В. Семиченко. Питанням
загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів присвячені дослідження О. Абдулліної, А. Алексюка,
О. Пєхоти, Т.Сущенко, М. Ярмаченка та ін.
Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні і перевірці на практиці організаційнометодичних засад формування пізнавальних процесів у студентів під час їх загальнопедагогічної
підготовки.
Результати досліджень науковців показують, що у багатьох студентів недостатньою мірою
сформовані пізнавальні процеси, вони не вміють слухати, записувати лекції (у більшості випадків
записується тільки 18,2% лекційного матеріалу), відчувати і спостерігати, конспектувати літературу. Їм
важко виступати перед аудиторією (28,8%), вести суперечку (18,6%), давати аналітичну оцінку проблем
(16,3%) [4, с. 100]. Ці дані засвідчують, що пізнавальна діяльність студентів залежить від їх вміння слухати
і чути, дивитися і бачити, відчувати і спостерігати. Все це свідчить, що самі методи, форми, прийоми
викладання дисциплін загальнопедагогічного циклу потребують вдосконалення, відповідно до сучасних
вимог підготовки педагога.
Отримані дослідниками школи Б.Г. Ананьєва дані свідчать про те, що психічні пізнавальні процеси
(відчуття, сприймання, пам'ять, уявлення, уява, мислення і мова) відіграють важливу роль у діяльності,
навчанні і вихованні студентів. Засвоєння знань, вироблення переконань, практичні дії ґрунтуються на
роботі психічних процесів, особливо мислення.
Студентський вік – вік достатньо високого розвитку пізнавальних процесів. Навіть студенти першого
курсу володіють, як правило, відносно стійкою увагою, здатністю слухати і спостерігати предмети і явища,
що демонструються, вмінням стежити за думкою лектора, яка логічно розвивається. Викладач має право
розраховувати на достатньо розвинену уяву студентів, здатну дати їм конкретне уявлення про предмети і
явища, що описуються в лекціях, а також методах і формах роботи.
У молоді студентського віку добре розвинена словесно-логічна пам'ять, на яку лектор часто
орієнтується. Майбутній вчитель схильний до міркувань, роздумів, до пошуків розв'язків наукових проблем
як у процесі слухання лекцій, так і в процесі виконання самостійної роботи.
Дослідження, проведені під керівництвом І. Беха, показали, що лише у 14,2% людей у віці 16-25 років
спостерігаються періоди застою у психологічному розвитку. Для переважної ж більшості – це пора
інтенсивного формування пізнавальних процесів [2, с. 255]. Найпростішим пізнавальним психічним
процесом людини є відчуття — вміння відчувати відображення окремих ознак і властивостей предметів,
явищ, що безпосередньо діють на органи чуття. Враховуючи пізнавальне значення відчуттів, корисно
будувати навчальний процес так, щоб включати у діяльність майбутніх учителів слухові, рухові, зорові,
дотикові та інші відчуття. Це покращує запам'ятовування і засвоєння навчального матеріалу студентами.
Деякі з цих властивостей, наприклад осмисленість, яскраво простежується в процесі навчання. Так,
повніше і точніше сприймається добре зрозумілий навчальний матеріал, при засвоєнні якого студенти
використовують наявні знання і практичний досвід. Сприймання навчального матеріалу полегшується,
якщо досліджуваний об'єкт різко виділяється, підкреслюється викладачем. Для цього в усному викладі
застосовуються пауза, інтонація, за допомогою яких виділяється головне.
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Створення оптимальних умов для роботи студентів передбачає урахування того факту, що
освітленість, звукове середовище, забарвлення впливають на вміння слухати і чути, записувати лекції,
дивитися і бачити, відчувати і спостерігати, на швидкість розвитку стомлення студентів. Так, таблиці, схеми
повинні бути прості, розташовані вертикально, написи повинні контрастувати з кольором фону.
Дослідження показали, що правильно вибраний колір приміщення та обладнання підвищує продуктивність
праці на 15-20%. Червоний колір збуджує, привертає увагу, а блакитний діє заспокійливо.
Разом із відчуттями і сприйманням у навчанні, і всій діяльності студента, велику роль відіграють
уявлення. Вони виникають на основі конкретних образів предмета або явища, що раніше діяли на органи
чуттів, але в даний момент безпосередньо не сприймаються. Уявлення, як правило, менш яскраві і стійкі,
ніж сприймання, але вони більш мінливі, рухливі, у них більше узагальненості.
У педагогічному університеті методом анкетування було з'ясовано, якими прийомами та установками
користуються майбутні учителі для удосконалення своєї пам'яті. Виявилося, що 56% із них користуються
найпримітивнішими методами запам'ятовування, тобто повторюють безперервно те саме, слабко
користуються логічною системою запам'ятовування і, що несподівано, за даними експерименту, студенти
не хочуть змінювати прийоми запам'ятовування. Це значить, що більшість із них незнайомі з
раціональними прийомами і методами мнемічної діяльності [3, с. 24].
Увага підвищує ефективність усієї діяльності студентів, усе те, що є предметом уваги, зрозуміліше
сприймається й усвідомлюється, краще запам'ятовується. Відомий педагог К. Д. Ушинський називав увагу
дверима, через які входять усі наші знання. Можливості уваги можна охарактеризувати кількісно: студент
здатен одночасно сприймати 4-6 різних об'єктів; повна стійкість зберігається 15-20 хвилин, протягом однієї
секунди можна 3-4 рази переключити увагу.
На думку А. Капської розвиток у майбутніх учителів пізнавальних процесів відбувається шляхом
впровадження у загальнопедагогічну підготовку ряду організаційно-методичних засад, а саме:
 Застосування ділових і дидактичних ігор на семінарських та практичних заняттях з педагогічних
дисциплін. Гра “Портрет ідеального педагога” активізує пізнавальну діяльність, сприяє виявленню та
корекції власного ідеалу вчителя; групова форма роботи “Питайте-відповідаємо” формує уміння коректно
сформулювати проблемні питання, повноцінно проаналізувати та адекватно оцінити відповіді, виховує
культуру професійного спілкування.
 Включення в програму педагогічної практики завдань активізації пізнавальної діяльності студентів.
Доцільно впроваджувати таку форму роботи як “Методична скринька”, де на кожен вид практики майбутні
вчителі можуть збирати матеріали з питань виховання дітей (розробки виховних заходів з різних
методичних джерел, ігри, пісні, читацький щоденник, авторські розробки виховних заходів тощо).
 Організація самостійної роботи студентів з дисциплін загальнопедагогічної підготовки (складання
методичної папки, педагогічного глосарія, ведення читацького щоденника за матеріалами прочитаної
додаткової літератури, виконання творчих завдань, виготовлення наочних посібників, вирішення
педагогічних задач, підготовка доповідей до тематичних конференцій).
 Позааудиторна робота зі студентами (конкурси, диспути, читацькі конференції, наукові гуртки,
педагогічні вітальні, круглі столи).
 Впровадження таких форм виховної роботи на факультеті, які сприяють пізнавальній активності
студентів, за напрямками: формування особистості майбутнього педагога, розвиток студентського
самоврядування, формування самосвідомості студентів (прийняття участі у підготовці та проведенні
виховних заходів “Посвята в студенти”, День студента факультету, Тиждень факультету в університеті,
стінна газета “Студентський вісник факультету”, оформлення стендів “З життя факультету” тощо) [3, с. 23].
Реалізовані напрями роботи забезпечують значне зростання пізнавальної активності та формування
пізнавальних процесів у майбутніх учителів.
Висновки. Результатом загальнопедагогічної підготовки є оволодіння студентами певним рівнем
пізнавальної діяльності. В умовах інтенсивного зростання обсягу наукових знань, підвищення вимог до
професійної підготовки майбутнього вчителя виникає необхідність чітко визначити критерії, показники та
рівні активізації пізнавальної діяльності студентів та дослідити тенденції формування у студентів вміння
дивитися і бачити, слухати і чути, спостерігати і відчувати у процесі загальнопедагогічної підготовки. На цій
основі нами запропонована теоретична модель, яка містить комплекс критеріїв, показників і рівнів
оцінювання активізації пізнавальної діяльності студентів, охоплює різні аспекти включення студентів як
безпосередньо у навчально-виховний процес, так і у процес професійної підготовки.
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ
Одним з істотних чинників підвищення ефективності господарських процесів, розвитку бізнесу,
прискорення адаптації до використання різних інформаційних ресурсів в цифровій економіці є
забезпечення фінансової грамотності населення. Роль фінансової грамотності визначається зростанням
значення особистих фінансових рішень в забезпеченні добробуту на всіх етапах життєвого циклу будь-якої
людини і формується протягом усього її життя. У такому контексті мова йде не просто про підвищення
фінансової грамотності населення, а про забезпечення безперервності фінансової освіти.
Для того, щоб розширити фінансові можливості споживачів, підвищити їх самостійність у вирішенні
фінансових проблем, необхідно активізувати дії щодо забезпечення фінансової освіти з метою
формування знань, навичок і підвищення відповідальності при прийнятті фінансових рішень. Підвищення
фінансової грамотності матиме позитивний вплив на зниження ризиків населення, зміцнення фінансової
стабільності і забезпечення підтримки фінансових реформ населенням.
Актуальність проблеми полягає в необхідності підвищення фінансової грамотності населення з
метою більш ефективного управління фінансами, що є важливим компонентом життєдіяльності в умовах
інформаційного суспільства.
Світова практика налічує безліч варіантів фінансування впровадження інтерактивних методів
навчання фінансової грамотності людини. Такими інститутами виступають центральні банки, фінансові
регулятори та їх аналоги, організації та установи з питань зайнятості населення, міністерства освіти та
освітні організації, установи з питань урегулювання боргів, фонди та ін. В Україні такими установами
виступають Міністерство освіти і науки України, освітні заклади, Національний банк України, банківські
установи, страхові компанії, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, громадські організації та ін. Проте,
рівень довіри населення України до вітчизняного фінансового сектору є доволі низьким, відбувається
системна зміна інформаційного контенту щодо фінансових продуктів та інструментів, а системна криза в
країні у більшості негативно позначається саме на добробуті населення [1].
На думку С. І. Юрія, Т. О. Кізими, фінансова грамотність населення – це сукупність світоглядних
позицій, знань і навиків громадян відносно ефективного управління особистими фінансами та здатність
компетентно застосовувати їх у процесі прийняття фінансових рішень. До світоглядних позицій належать
сформовані населенням традиції і культура фінансової поведінки та рівень усвідомлення ним потреби
підвищення фінансової грамотності. Знання передбачають освоєння і розуміння населенням основних
фінансових категорій, понять, явищ і процесів, зокрема суті, мотивів і чинників заощаджень, природи і
функцій грошового ринку, принципів функціонування фінансових інститутів, співставлення ризику і
дохідності та ін. До навиків зараховують уміння знаходити та аналізувати фінансову інформацію, звичку
відстежувати події на грошовому ринку, вміння порівнювати пропозиції відносно вкладення грошових
коштів у фінансові активи від різних фінансових установ, здатність уважно читати угоди відносно
придбання фінансових послуг і продуктів розуміти закладену в них інформацію та ін. [2, с. 19].
Нове дослідження фінансової грамотності в Україні, проведене з використанням методики
Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), показало, індекс фінансової грамотності
України є на одному рівні з найнижчим значенням серед 30 країн, а саме з індексом Польщі. Він є нижчим,
ніж в інших найближчих сусідів. Це переконливо свідчить про те, що програми з фінансової грамотності
домашніх господарств повинні стати в Україні пріоритетом [3, с. 8].
Рівень фінансової грамотності найнижчий у віковій групі 18-24 років. Це вказує на те, що
пріоритетними можуть стати ініціативи з фінансової грамотності для студентів закладів вищої освіти.
В Україні низький рівень користування банківськими рахунками та рівень заощаджень. Частково це
можна вирішити за допомогою підвищення рівня фінансової грамотності, особливо ставлення відносно
орієнтування на більш довготермінову перспективу і планування заощаджень, проте тільки цього
недостатньо. З огляду на попередні фінансові кризи, відсутність довіри серед широких верств населення і
культуру готівкових розрахунків, українським банківським установам також необхідно завоювати довіру
людей. Також потрібні дієве законодавство щодо захисту прав споживачів та ефективний пруденційний
нагляд за банківськими установами [3, с. 8].
Наразі громадяни України дуже цікавляться фінансовою грамотністю та підтримують її. Українці
прагнуть вдосконалювати власні знання щодо того, як правильно розпоряджатися грошовими коштами.
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Значна роль в процесі навчання фінансової грамотності населення належить закладам вищої освіти,
які мають необхідний науково-педагогічний потенціал і матеріально-технічну базу для здійснення
освітнього процесу, та банківським установам.
У сучасному навчально-виховному процесі переважне місце займають вербальні інструменти
взаємодії, недооцінка значення спілкування для розв’язування головних задач, брак цікавих форм і
методів організації навчальної діяльності студентів. Тому нагальною потребою сучасної системи освіти є
впровадження саме інтерактивних методів навчання студентів як найбільш ефективних інструментів
інтелектуального, соціального, духовного розвитку людини [1].
Найбільш хвилюючим питанням для будь-якого студента, а тим більше випускника, є пошук
можливостей застосування власних знань і вмінь на практиці.
Застосування інтерактивних методів навчання студентів входить до інтересів соціально
відповідального бізнесу. Зокрема цікавим діджитал-рішенням навчання студентів фінансовій грамотності є
проходження он-лайн практики в АТ КБ «Приватбанк» [4].
Міністерство освіти і науки України підтримує реалізацію АТ КБ «Приватбанк» зазначеного проекту.
У Міністерстві освіти і науки України вважають, що впровадження он-лайн практики студентів у банківських
установах сприятиме підвищенню фінансової освіти студентів на основі використання сучасних
інформаційних технологій, а похідне зростання конкурентоспроможності випускників закладів вищої освіти
економічного профілю на ринку праці покращить перспективу їхнього працевлаштування.
На час карантину в UKRSIBBANK BNP Paribas Group створили курс для студентів, мета якого –
надати можливість пройти практику в он-лайн режимі. У 2020 році проєкт UKRSIB praktyka online отримав
схвалення від Міністерства освіти і науки України. Проєкт допомагає молоді визначитися з майбутнім
професійним напрямом та перевірити свої здібності.
За 2020 рік іменні та брендовані сертифікати про успішне проходження курсу отримали 2000
студентів [5].
Курс розрахований на студентів, які: цікавляться сферою фінансів; вивчають банківську чи страхову
справу; хочуть дізнатись, як працює фінансова міжнародна Група, що є лідером на європейських і світових
ринках; цікавляться диджітальніми роботодавцями; хочуть пройти практику дистанційно.
Курс он-лайн-практики включає сім блоків: 1) ознайомлення з організаційними засадами банківської
сфери діяльності банківської установи; 2) ознайомлення з послугами банківської установи; 3) знайомство з
касовими операціями; 4) правила визначення ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет
національної валюти України; 5) комплаєнс; 6) правильний Інтернет-банкінг: UKRSIB online (ознайомлення
з сайтом, без виконання операцій); 7) професійні напрямки і кар’єра в банківській установі.
Курс інтерактивний, кожен розділ супроводжується запитаннями, включає пізнавальні відео.
Підвищення ефективності практичної підготовки студентів можна здійснювати і через вдосконалення
методології практичної підготовки з використанням навчальної автоматизованої банківської системи.
Студенти під час проведення практичних занять з фахових (спеціальних) дисциплін, тренінгів можуть
оволодіти навиками роботи з автоматизованою банківською системою Б2 (АБС Б2), яку використовують
більшість банківських установ України. АБС Б2 має прогресивну, продуктоорієнтовану архітектуру, робота
автоматизована з максимальною кількістю банківських продуктів.
Метою використання АБС Б2 є підвищення ефективності навчального процесу, проведення тренінгів,
курсів та індивідуальної роботи. У студентів є змога удосконалювати навички, більше дізнаватися про
банківську справу, знаходити нові ідеї та оформляти платежі, формувати професійні знання зі
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», наблизитися до виробничих умов.
Використання прикладного програмного забезпечення АБС Б2 дозволить студентам опанувати на
практиці банківські бізнес-процеси, які адаптовані до сучасного стану ринку банківських продуктів.
Зокрема, в процесі тренінгу студенти вирішують практичні завдання щодо відкриття банківських рахунків в
АБС Б2, програмного супроводження залучення депозитів, здійснення кредитних операцій та ін.
Використання в навчальному процесі тренінг-центру «Імітаційний банк» є вагомим кроком на шляху
до підвищення ефективності підготовки фахівців з банківської справи, адже даний структурний підрозділ
факультету фінансів та обліку Західноукраїнського національного університету в Тернополі дозволяє
технологічно відтворити майже всі аспекти діяльності банківської установи.
Одним з ефективних способів підвищення фінансової грамотності населення є застосування
дистанційних освітніх технологій, які істотно розширюють можливості і способи подачі матеріалу
фінансової грамотності студентів. В даний час широке застосування отримала система Moodle. Moodle
(Modular Object Oriented Distance Learning Environment, Модульне об’єктно-орієнтоване середовище
дистанційного навчання) – це вільна система управління навчанням, орієнтована, перш за все, на
організацію взаємодії між викладачем і студентами, хоча підходить і для організації традиційних
дистанційних курсів, а також підтримки очного навчання.
Особливе місце у розвитку фінансової грамотності населення по всьому світі відведено глобальній
щорічній ініціативі – Всесвітньому тижню грошей (Global Money Week).
Global Money Week (Всесвітній тиждень грошей) – щорічна міжнародна інформаційна кампанія, що
включає заходи на фінансову тематику для дітей та молоді. Це тиждень, коли у різних країнах світу
проходить безліч заходів, уроків, лекцій, воркшопів, майстер-класів, змагань і конкурсів задля підвищення
фінансової обізнаності молодого покоління.
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Мета Global Money Week [6]:надихнути молоде покоління дізнатися більше про гроші, заощадження,
як заробляти і вести бізнес; звернути увагу громадськості на фінансову освіту та фінансову грамотність;
розповісти дітям і молоді про ефективне управління особистими фінансами.
Роботу, спрямовану на підвищення рівня фінансової грамотності населення, постійно проводить і
Національний банк України. Підвищення фінансової обізнаності населення – один із пріоритетів діяльності
Національного банку України.
Національний банк України як член Міжнародної мережі фінансової освіти при Організації
економічного співробітництва та розвитку та член міжнародної робочої групи Global Money Week
здійснював координацію кампанії GMW 2021 на національному рівні.
У 2021 році учасниками Всесвітнього тижня грошей стали учні й студенти зі всіх областей України [7].
Усі заходи в межах Всесвітнього тижня грошей широко висвітлюються в засобах масової інформації,
соціальних мережах, що підвищує рівень залучення молодих людей до сучасних методів навчання
фінансовій грамотності.
Таким чином, отримані результати дослідження підтверджують потребу активізації роботи у сфері
фінансової грамотності на національному рівні, здобуття знань і навичок молоддю відносно управління
особистими фінансами ще під час навчання, зокрема, у закладах вищої освіти. Саме фінансова поведінка
громадян прямо впливає на розвиток фінансового ринку, рівня тіньової економіки та ставлення населення
до реформ та ініціатив влади.
Дедалі більше заходів з підвищення фінансової грамотності фокусуються на розвитку практичних
умінь та навичок громадян, що формується у результаті виховання, навчання, розвитку, накопичення та
застосування на практиці навичок і вмінь управління особистими фінансами.
Серед сучасних інтерактивних методів навчання студентів окрему нішу займає проходженню онлайн практики в банківських установах. Дані проекти на вітчизняному банківському ринку реалізуються АТ
КБ «Приватбанк» та АТ «УкрСиббанк».
Важлива роль у навчанні студентів відводиться проведенню практичних занять і тренінгів з
використанням програмного забезпечення «Автоматизована банківська система Б2» (АБС Б2).
Застосування дистанційних освітніх технології загалом і системи дистанційного навчання Moodle,
зокрема, дозволить вирішити ряд важливих проблем у фінансовій грамотності студентів. Це можливість
швидкого оновлення курсів теоретичних та практичних матеріалів відповідно до нововведень у
законодавчій та фінансовій сферах, широкі можливості наповненню курсу з фінансової грамотності. Гнучка
система оцінювання, задачі різного рівня складності, дозволяють навчати індивідуальним особливостям
студентів, виявляти проблеми в знаннях та аналізувати результати.
Особливе місце у системі інтерактивних методів навчання фінансової грамотності молоді відведено
глобальному освітньому проєкту – Всесвітньому тижню грошей (Global Money Week), що проводиться у
152 країнах світу, в тому числі і в Україні. Мета різноманітних освітніх заходів, що відбуваються у рамках
цієї ініціативи, − підвищення фінансової грамотності молоді.
Зазначені у дослідженні інтерактивні методи навчання фінансової грамотності можуть бути
корисними для розробки ефективної програми фінансової освіти в закладах вищої освіти.
Застосування сучасних технологій створює умови для досягнення результату шляхом оптимального
підбору та розподілу ресурсів, адже інтерактивні методи навчання фінансової грамотності і нестандартні
форми викладацької діяльності позитивно впливають на майбутнє висококваліфікованих спеціалістів у
сфері фінансів, банківської справи та страхування.
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СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ З МОЛОДДЮ В УКРАЇНІ
На початку ХХІ століття в Україні триває період трансформації суспільного життя, що
супроводжується радикальними перетвореннями у галузі освіти та соціально-педагогічній діяльності.
Розвиваючись, процеси демократизації, курс на розбудову громадянського суспільства, розпочаті в
минулому столітті, в свою чергу, зумовлюють зміни пріоритетів соціальної політики, соціального виховання
та діяльності соціальних інститутів.
Щоб розбудувати громадянське суспільство, створити дієві та ефективні у своїй діяльності соціальні
служби, потрібен такий підхід до вироблення соціальної політики, який передбачав би більш активну
участь у цьому працівників соціальної сфери та самих користувачів соціальних послуг.
Для успішного соціального розвитку суспільства уже в умовах сьогодення необхідно зосередити
увагу на вирішенні проблем забезпечення соціальних гарантій, соціального захисту, створення умов для
соціальної адаптації у безпосередньому життєвому полі сучасної молоді [1].
У суспільстві зростає усвідомлення того, що професійні працівники соціальної сфери та державні
програми, які ними реалізуються, незважаючи на їхні добрі наміри, не можуть самостійно розв’язати це
сплетіння взаємопов’язаних проблем. Результативність соціальних програм значною мірою залежить від
активної участі пересічних громадян, бізнесових структур, формальних і неформальних громадських,
благодійних організацій у багатьох сферах життя. Стає все більш зрозумілим, що у реалізації соціальних
програм важливими є сталі особисті взаємини та поновлені, життєздатні соціальні мережі. Створення та
відновлення таких взаємин і соціальних мереж, в першу чергу у територіальних громадах, є завданням, до
виконання якого мають долучатися всі сектори суспільства.
На теперішній час у монографіях, дисертаціях та інших працях із соціальної педагогіки значною
мірою висвітлено: теоретичні концепції соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю (І.Д. Звєрєва,
А.Й. Капська, А.О. Малько, Л.І. Міщик, Н.М. Чернуха, Л.А. Штефан); особливості соціалізації дітей та
молоді в сучасних умовах (Н.М. Лавриченко, Г.М. Лактіонова, С.В Савченко, П.В. Плотніков); основи
соціально-правового захисту дітей та молоді (Н.І. Агаркова, О.Л. Караман, І.М. Ковчина); технології
соціально-педагогічної роботи з різними групами клієнтів (Н.В. Заверико, Л.П. Мельник, С.А. Мукомел,
С.Я. Харченко); організацію соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю з обмеженими
функціональними можливостями (І.Б. Іванова, В.І. Ляшенко, О.І. Молчан); особливості профілактики
негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя неповнолітніх
(О.В. Вакуленко, І.В. Козубовська, В.М. Оржехівська); розвиток форм влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування у сім’ю (Г.М. Бевз, І.В. Пєша); зміст та форми соціальнопедагогічної роботи з сім’єю як провідним інститутом соціалізації особистості (Т.Ф. Алєксєєнко,
В.П. Кравець, І.М. Трубавіна); організаційно-методичні основи діяльності центрів соціальних служб для
cім’ї, дітей та молоді (О.А. Кузьменко, С.В. Толстоухова); особливості соціально-педагогічної діяльності
молодіжних організацій (Ю.М. Жданович, Ю.Й. Поліщук).
Аналіз літературних джерел та результатів наукових досліджень з проблем соціальної педагогіки
дозволяє зробити висновок, що у численних і вагомих за теоретичними й прикладними надбаннями цієї
науки залишається поза увагою проблема комплексного дослідження технологій соціально-педагогічної
роботи з молоддю.
Сьогодні під соціальними технологіями в роботі з молоддю прийнято розуміти діяльність
громадських структур з підтримки молодих людей в постановці їх життєвих перспектив і цілей, а також
повноцінної інтеграції їх в суспільство.
У кожній державі даним видом роботи займаються різні організації. Зокрема, в Україіні націлені на
сприятливу реалізацію потенціалу молоді центри соціально-психологічної підтримки, соціальні служби,
центри екстреної психологічної допомоги, правову допомогу, центри професійної орієнтації та
працевлаштування молоді, а також соціально-реабілітаційні центри [3].
У своїй діяльності всі ці установи використовують різні форми роботи з молоддю, але в даний
момент вона вимагає наявність цілісного підходу.
На сьогоднішній день виділяють наступні технології роботи з молоддю [5]:
• консультація;
• терапії з залученням молодих людей в культурні заходи;
• відвідування дозвіллєвих закладів;
• музичні терапії;
• вплив на індивідів за допомогою спеціалізованої літератури і вироблення їх життєвих орієнтацій;
• терапії з активною участю педагогів або соціальних працівників в молодіжної підтримки;
• логотерапія.
Всього їх налічується близько 350 органів у справах молоді та близько 3500 клубів місцевого
значення. Найпоширенішою формою роботи даних установ є психолого-педагогічне консультування
сучасної молоді [4]:
• 10% - займаються наданням допомоги по телефону;
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• 19,5% - наданням соціокультурних послуг;
• 14% - професійною орієнтацією і забезпеченням роботи;
• 6% - здійснюють соціальну реабілітацію;
• 30,5% - інформаційне забезпечення молодих громадян;
• 19% - надають правову допомогу.
Соціальна робота з молоддю є досить новим видом діяльності, і тому спостерігається не
вдосконалення розробок в нормативному плані і практичної області. Відповідно до Концепції державної
молодіжної політики України соціальні служби - організації незалежно від організаційно-правових форм і
форм власності, які здійснюють заходи щодо соціальної підтримки, надання соціально-побутових,
соціально-медичних, психолого-педагогічних, соціально-правових послуг і матеріальної допомоги,
сприяння в соціальної, психологічної адаптації та соціальної реабілітації молодих громадян, які
перебувають у важкій життєвій ситуації, а також громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність з
соціального обслуговування молоді без утворення юридичної особи.
Формування системи соціального обслуговування молоді, перш за все, пов'язано з вивченням
потреб молодих людей. Сучасна молодь потребує правового захисту та юридичному консультуванні, в
допомозі з працевлаштування та забезпеченням житла. Причому, проблема працевлаштування, в даний
час, зачіпає більшу кількість молоді. Тому як, перехід до ринково-трудових відносин у молодих людей,
передбачає докорінну зміну стимулів і мотивів економічної активності, відкриття нових здібностей до
формування працювати в нових умовах. І, відповідно, рішення цих і інших проблем не може обходитися
без цілеспрямованого втручання соціальних служб для молоді. Тому, як ці організації несуть собою
головну мету - забезпечення сприятливих соціально-економічних умов для молодих людей, повноцінного
включення їх в суспільство.
Основною метою роботи з українською молоддю є забезпечення здоров'я молоді (соціального і
особистого), сприяння в сімейних відносинах і допомогу в проблемах сім'ї, здійснення освіти, професійної
орієнтації, взаємодія з молодіжними громадськими організаціями, вирішення житлових проблем, тобто, це
задоволення потреб молоді, необхідних для успішного становлення і функціонування особистості [2].
Для порівняння, ми розглянемо соціальну роботу з молоддю в Ірландії, оскільки молодіжна політика
Ірландії є більш стійкою і чітко структурованою [1].
За молодіжну політику відповідає Міністерство у справах дітей та молоді. Національна модель
побудована на книзі авторів Херлі і Тріки «Моделі Молодіжної Роботи. Соціологічна структура».
Сформульована мета їх моделі повинна забезпечити практичну структуру здійснення державної
молодіжної політики. В Ірландії молодіжна робота об'єднана, насамперед, з освітою. Ця модель
починається з соціологічного дослідження ролі і практики освіти. Головним аргументом є взаємодія
найрізноманітніших форм роботи з молоддю, невиявлених раніше іншими експертами. У повному
поясненні їх моделі Херлі і Tрікі пояснюють ідеологічні параметри кожної форми підтримки молоді та
здійснюють аналіз потреб у професійній, дозвільної, політичної, творчої сферах життя. Автори роблять
акцент на практичне значення кожної форми для соціальних ролей і суспільних процесів. Отже, в Ірландії
існують такі технології роботи з молоддю:
1) Критичне соціальне утворення.
Соціальні працівники виступають як спонукальних мотивів, вихователів свідомості, інструментів
реалізації та критично налаштованих соціальних аналітиків для молодих людей. Роль реформіста. Мета
форми: дослідження особистого досвіду як основного принципу для підйому свідомості.
2) Саморозвиток. Соціальний працівник виступає як консультант. Ліберальне поведінку. Мета:
формування особистої відповідальності за життєвий вибір; лідерства та навичок для успішної соціалізації.
3) Радикальні соціальні зміни.
Соціальний працівник як радикальний активіст, революціонер.
Вигода для молодих людей повинна бути представленау вигляді зацікавленості в соціальному
перетворенні. Мета: ідеологічне настрій молодих людей у революційній перспективі; реформування
соціальних інститутів.
4) Виховання характеру. Соціальний працівник як зразок для наслідування і організатор.
Консерваторських стиль. Молоді люди повинні розвивати дисципліну. Мета: на головному плані повинен
стати конструктивний шлях; здоровий спосіб життя.
Проаналізувавши вищезазначені моделі соціальної роботи з молоддю, відзначимо, що Ірландська
модель передбачає більш глибокий індивідуальний підхід в становлення особистості, в той час як
вітчизняна модель не тільки бере на себе відповідальність за виховання людини, а й подальшу його
реалізацію в жізні.
Слід зазначити, що в будь-якому суспільстві, що розвивається органам у справах молоді просто
необхідно чітко сформулювати моделі своєї діяльності, їх цілі, завдання, а також пояснювати молоді
основоположні принципи розвитку сучасного суспільства і його механізми для особистого і соціального
становлення.
Адже молодь - це майбутнє кожної країни, її політичний, економічний і міжнародне надбання.
Ефективні результати соціальної роботи з молоддю будуть отримані тільки в тому випадку, коли будуть
впливові політики і працівники з молоддю, які зможуть усвідомити цінність даної вікової групи, її
особливості та технології роботи з нею.
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ
Тетяна Кириченко
(Переяслав, Україна)
МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ АРТТЕРАПІЇ В РОБОТІ ПСИХОЛОГА
Арттерапія як метод лікування за допомогою впливу художньої творчості привертає до себе останнім
часом все більшу увагу в усьому світі. Важко назвати ще який- небудь напрям у сучасній психотерапії, який
мав такі ж великі можливості не тільки для «зцілення» окремих осіб і груп, але й для «соціального
лікування».
Арттерапія є незамінним інструментом для дослідження і гармонізації тих сторін внутрішнього світу
людини, для виразу яких слова мало придатні. З розвитком арттерапії пов’язуються надії на створення
такої гуманної, «синтетичної» методології, яка в однаковій мірі враховувала б досягнення наукової думки і
досвід мистецтва, інтелект людини і її відчуття, потребу в рефлексії і жадання дії, план тілесний і план
духовний. І, звичайно ж, інтерес до арттерапії може бути пов’язаний з тим, що вона в еру панування
технічного прогресу апелює до внутрішніх, самозцілюючих ресурсів людини, тісно пов’язаних з її творчими
можливостями.
Термін арттерапія став використовуватися в нашій країні порівняно недавно, і в перекладі з
англійської означає - лікування, засноване на заняттях художньою творчістю. Хоча як засіб лікування душі
пластичні мистецтва були відомі задовго до виникнення поняття про терапевтичні методи. Кращі зразки
архітектури, культових споруд, релігійного живопису та скульптури були завжди спрямовані на
оздоровлення душі, народження світлих почуттів, позбавлення деструктивних імпульсів і станів. Поява
перших форм арттерапії супроводжувала глибокі зміни в культурі розвинених країн Заходу, а її розвиток
надалі був тісно пов’язаний з рухом за реалізацію суспільного призначення мистецтва, яке мало б стати не
стільки об’єктом естетичної фетишизації, скільки чинником оздоровлення суспільства і його громадян.
Спочатку арттерапія виникла в контексті теоретичних ідей З. Фройда і К. Юнга, а в подальшому
набувала більш широку концептуальну базу, включаючи гуманістичні моделі розвитку особистості
К. Роджерса і А. Маслоу. На думку Юнга, мистецтво, особливо арттерапія, в значній мірі полегшують
процес індивідуалізації саморозвитку особистості на основі встановлення зрілого балансу між несвідомим і
свідомим «Я».
За М. Лібманом, арттерапія – це використання засобів мистецтва для передачі почуттів та інших
проявів психіки людини з метою зміни структури її світовідчуття [4]. Наприклад, для того, щоб «зайняти»
хворих у стаціонарах тривалого перебування або прищепити їм «виробничі» навики. Малюнки часто
використовуються для психологічного аналізу, необхідного для постановки діагнозу та оцінки психічних
процесів. Є й окремі спроби включити деякі образотворчі прийоми в арсенал групової і сімейної
психотерапії. Те, що арттерапія, у першу чергу, взяла «на озброєння» психотерапевтичні можливості
образотворчої діяльності, не є випадковим. Як не парадоксально це може виявитися, але сучасна наукова
арттерапія, при безлічі зв’язків із різноманітними культурними феноменами, найближче до первісного,
«примітивного» доісторичного мистецтва. Останнє, як і арттерапія, засноване на спонтанному
самовираженні і певною мірою ігнорує естетичні критерії в оцінці його результатів і «професіоналізм»
автора. Для арттерапії теж важливішим є процес творчості, що не стримується ніякими умовностями,
щирість і повнота самовираження, а не кінцевий продукт і його оцінка аудиторією. Ефективність цього
методу ґрунтується на розумінні людини як творчої особистості [4].
Творча діяльність стимулює бажання розширювати міжособистісні стосунки. Це один із способів
пом'якшити стан відмежованості від інших і запевнити себе в приналежності до життя не тільки своєї
соціальної групи, а й суспільства в цілому.
Архаїчні форми мистецтва – як прообраз сучасної арттерапії – найповніше збереглися в народній
творчості. Їм властиві наївність і безпосередньо дієвий характер, а також опора на символічну, майже
несвідому мову. Тому закономірно те, що для розвитку арттерапії певну роль зіграв інтерес до
«примітивного» мистецтва, який виявився наприкінці ХХ ст. У цей час почали розповсюджуватися ідеї про
те, що «наївне», «непрофесійне» мистецтво може бути засобом оновлення і оздоровлення багатовікової
західної цивілізації, виникли нові підходи до художньої освіти дітей, у яких робився акцент на вільному
самовираженні, що ігнорує норми «високого» мистецтва.
Слід зазначити, що спонтанна образотворча діяльність здатна виражати неусвідомлюваний зміст
психічного життя. Згідно з Фройдом, образотворча уява має багато загального з фантазіями і
сновидіннями, оскільки, подібно до них, виконує компенсуючу роль і знімає психічну напругу, що виникає
при неможливості здійснення інстинктивних потреб. Вона є компромісною формою їх задоволення, що
здійснюється не в прямому, а в опосередкованому вигляді [5].
Арттерапія апелює до символічної функції образотворчого мистецтва, оскільки вона є одним із
чинників психотерапевтичного процесу, допомагаючи клієнту осмислити й інтегрувати матеріал
несвідомого, а психотерапевту – судити про динаміку цього процесу і зміни, що відбуваються у його
психіці.
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Не ставлячи під сумнів провідне значення арттерапії засобами образотворчої діяльності, вчені і
практики слушно вважають, що проблему арттерапії треба вивчати більш широко – у площині
багатожанрової художньої народної творчості як цілісного культурного феномена. На підтвердження цієї
тези варто навести слова російського вченого Л.Д. Лебедєвої: «Розвиваючись на основі
інтердисциплінарного підходу, арттерапія запозичує прогресивні фундаментальні теорії і практичні
відомості з психології, психотерапії, педагогіки, культурології, мистецтва. На сучасному етапі свого шляху
до самостійності вона характеризується тенденцією до еклектики та інтеграції» [2].
На думку А. Копитіна, арттерапія здатна простими засобами актуалізувати внутрішній потенціал
кожної людини, сприяти зціленню і встановленню гармонії особистості, формувати її творчу позицію [4].
Артерапія володіє очевидними перевагами перед іншими формами психотерапевтичної роботи, а
саме:
1. Арттерапія є засобом переважно невербального спілкування. Це робить її особливо цінною для
тих, хто недостатньо добре володіє мовою, відчуває труднощі в словесному описі своїх переживань.
2. Арттерапія є засобом вільного самовираження і самопізнання.Вона має інсайт-орієнтований
характер, надає атмосферу довір’я,високої терпимості і уваги до внутрішнього світу.
3. Арттерапія заснована на мобілізації творчого потенціал,внутрішніх механізмів саморегуляції і
зцілення.
Групові форми та методи арттерапевтичної роботи в даний час використовуються дуже широко. У
корекційному процесі особлива роль належить образотворчій діяльності (малюванню). Поясненням цього
факту є та обставина, що образотворча діяльність має великий біологічний сенс –малювання відіграє роль
одного з механізмів виконання програми вдосконалення організму, його психіки.
Як зазначає О.І. Вознесенська, у проективному малюванні використовуються такі методики.
1. Вільне малювання (кожен малює за бажанням), або за заданою чи вибраною самостійно темою.
На малювання відводиться 30 хвилин, потім малюнки обговорюють.
2. Комунікативне малювання. Група розбиватися на пари, у кожної – свій аркуш паперу, пара
спільно малює на невизначену тему, при цьому, як правило, залучаються вербальні контакти, люди
спілкуються за допомогою образів, ліній, фарб.
3. Спільне малювання. Декілька учасників (або вся група) мовчки малюють на одному аркуші
(наприклад, групу, її розвиток, настрій, атмосферу в групі і т.п.). Після закінчення малювання
обговорюється участь кожного члена групи, характер його внеску у малюнок, особливості взаємодії з
іншими учасниками [1].
Теми для малювання можуть бути різноманітними і торкатися як індивідуальних, так і групових
проблем. Зазвичай теми малювання охоплюють власне минуле і теперішнє (моя найголовніша проблема;
ситуації в житті, в яких я почуваю себе невпевнено тощо); майбутнє або абстрактні поняття (ким би я хотів
бути, три бажання, самотність, острів щастя тощо); стосунки у групі (що дала мені група, а я – їй, що я
шукав, а що одержав від навчання у групі тощо).
Існують два основних способи роботи психолога з готовими малюнками.
1. Демонстрація всіх малюнків одночасно, перегляд і порівняння, знаходження спільними зусиллями
загального і відмінного у змісті.
2. Аналіз кожного малюнка окремо (він переходить із рук в руки, учасники висловлюються про його
психологічний зміст).
Проективний малюнок сприяє самопізнанню, взаєморозумінню і активізації групового процесу. На
думку О.І. Пилипенко, займаючись художньою діяльністю, знаходять сенс у власному існуванні, само
реалізуються, прагнуть збагатити багаж знань із певного виду мистецтва. Презентуючи власні роботи на
різноманітних виставках, вони самовиражаються, у них зміцнюється впевненість у своїй значимості,с илах,
вони усвідомлюють себе як повноцінних членів соціуму [3].
Таким чином, методи арттерапії використовуються як засіб реставрації почуттів, гідності, набуття
стресотолерантності.
Тому завдання психолога полягає в тому, щоб створити такі умови, які сприятимуть досягненню
клієнтом своїх цілей, реалізації різнобічних типів поведінки, гнучкої адаптації. Таким чином, ми бачимо, що
арттерапія є ефективним методом оздоровлення, гармонізації розвитку особистості та впливає на її
інтеграцію в суспільство і потребує посильного використання і дослідження.
Мистецькі засоби та творчість покликані породжувати позитивні переживання. Тому спеціальна
мистецька підготовка та творчі здібності учасника арттерапії не є ключовим аспектом для успіху даної
практики. Врешті-решт, в арттерапії немає естетики, вона не відіграє важливу роль у цьому процесі.
Більше того, бажаною є відсутність мистецької підготовки учасника, що створить додатковий ефект від
розширення власних можливостей. Тому важливо робити те, чого учасник ніколи не робив. Як приклад,
якщо людина вміє малювати, то варто займатись гончарством.
Арттерапія складається з декількох етапів: вступу, роботи з матеріалом, обговорення (вони є
обов’язковими), а також зі зміни «артового твору» (якщо учасник має на це потребу). Тривалість терапії
варіюється: індивідуальна складає 1 рік, чого цілком достатньо для того, щоб вирішити більшість своїх
проблем; групова – 3-6 місяців.
Результатом арт-терапії є відчуття полегшення, задоволеність своїм емоційним станом,
усвідомлення свого стану, подолання відчуття унікальності власної проблеми.
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Серед завдань, які виконує арттерапія, варто виокремити: «вивільнення підсвідомого», опрацювання
тамованих емоцій; полегшення, покращення самопочуття, емоційного стану; розкриття та опрацювання
психологічної травми, усвідомлення емоції, переживання, сумнівів.
Мистецтво є метафорою, яка виражає внутрішні переживання людини, а саме:
• Арттерапія не має обмежень у використанні, тому що кожна людина (незалежно від свого віку,
культурного досвіду, соціального становища) може брати участь в арттерапевтичній роботі. Арттерапія не
вимагає здібностей до образотворчої діяльності чи художніх навичок.
• Арттерапія як засіб невербального спілкування особливо цінна для клієнтів, яким важко описати
словами свої переживання, або, навпаки, хто надмірно використовує вербальне спілкування.
• Творча діяльність як могутній засіб стає своєрідним «мостом» між спеціалістом та клієнтом або
клієнтом та іншими людьми.
• Арттерапія – унікальна можливість для дослідження особистості, її власних несвідомих процесів.
• Арттерапія як засіб вільного самовираження та самопізнання має інсайт-орієнтований характер;
передбачає атмосферу довіри, високої толерантності, уваги до внутрішнього світу людини. Взаємодія з
мистецтвом дає людині можливість відчути свободу вирішувати, який продукт створити.
• Продукти творчості – це об'єктивні свідчення настроїв та думок людини, що дозволяє
використовувати їх для ретроспективної, динамічної оцінки стану, здійснення досліджень та аналізу.
• Арттерагіія дає високий позитивний емоційний заряд, формує активну життєву позицію,
впевненість в своїх силах, автономність і особисті межі.
• Арттерапія як метод заснований на мобілізації творчого потенціалу людини, внутрішніх механізмів
саморегуляції та зцілення відповідає фундаментальній потребі людини в самоактуалізації, тобто розкритті
нових можливостей і ствердження свого індивідуально-неповторного способу буття.
Таким чином, арттерапія є універсальним підходом, що може бути застосований, як елемент в
рамках інших методів для лікування психологічних травм, реабілітації та досягнення поставлених цілей.
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АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬОГО ВІКУ
Тема зародження і становлення міжособистісних відносин надзвичайно актуальна, так як на даному
етапі існує багато деструктивних явищ серед дітей, які мають свої витоки ще в ранньому та дошкільному
дитинстві.
Ті чи інші форми агресії характерні для більшості дітей. Однак відомо, що у певної категорії дітей
агресія як стійка форма поведінки не тільки зберігається, але й розвивається, трансформуючись в стійку
якість особистості. В результаті знижується продуктивний потенціал дитини, звужуються можливості
повноцінної комунікації, деформується її особистісний розвиток. Агресивна дитина приносить масу
проблем не тільки оточуючим, але і самої собі.
В останні роки науковий інтерес до проблеми дитячої агресивності істотно зріс. Однак, не дивлячись
на значну кількість досліджень і монографій, присвячених цій тематиці, ключові питання, пов'язані з
природою і витоками агресивності, залишаються відкритими.
Вчені різних напрямків пропонують різні підходи до визначення сутності агресивної поведінки та її
психологічних механізмів. У вітчизняній педагогіці і психології проблемою агресії займалися: Божович Л.І.,
Виготський Л.С., Гальперін П.Я., Кольцова М.М., Комісаренка Т.А., Левітон Н.Д., Мухіна В.С.,
Рубінштейн С.Я., і ін. При всьому різноманітті трактувань цього явища, агресивність в загальних рисах
розуміється як цілеспрямоване нанесення фізичної або психічної шкоди іншій особі. Багато психологів
справедливо відзначають, що про агресивність не можна судити по її зовнішніми проявами, необхідно
знати її мотиви і супутні їй переживання.
Первісне значення слова «бути агресивним» розумілось як «рухатися в напрямку мети» (T. Maccius
Plautus ок. 254-184 рр. до н.е.), пізніше латинське слово «aggressio» (від agressus - хто наступає, нападник)
трактується як «напад» (Aurelius Augustinus 354-430 рр. н.е.).
Агресія - це еволюційно збережена поведінка, яка контролює соціальні ієрархії та захищає цінні
ресурси, такі як партнер, їжа та територія. У більшості випадків агресія є нормальним і необхідним
компонентом соціальної поведінки. Однак у людей деякі форми агресії вважаються патологічною
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поведінкою, яка загрожує життю, підвищує ймовірність розвитку психічних захворювань в майбутньому у
жертв та свідків, та несе величезний економічний тягар для суспільства
Вже з самого раннього віку можна спостерігати у дитини прояви агресії. В перші роки життя агресія
найчастіше проявляється в приступах впертості, яка не піддається управлінню дорослих. Частіше всього
це проявляється спалахами гніву і злості. І хоча така поведінка дитини неприйнятна, та зазвичай і до
порушень це не відносять.
Фурманов І.А. в своїх трудах таку поведінку пояснює так: «Причиною агресивної поведінки є
блокування бажань, або наміченої програми дій в результаті застосування виховних дій» [6, с. 12].
Зрозуміло, що така поведінка викликана дискомфортом та безпорадністю. І в цьому випадку агресію
вважають умовною, адже у дитини немає наміру причинити шкоду навколишнім.
Починаючи з півтора року, на перший план виступають конфлікти з ровесникам, які пов’язані з
володінням речей, зазвичай іграшками. Використання фізичного насилля, спалахи люті в цей період
зустрічаються частіше в п’ять разів ніж раніше. [5, с. 79]
ЕрікЕріксон з цього приводу писав: «Ймовірно, це пов’язано з переважаючими в даному віковому
періоді механізмами адаптації дитини, а саме «утриманням і відпусканням».» [2, c. 65]
Такі конфлікти, типу «володіти» і «віддавати» можуть нести за собою доброзичливі або ворожі
установки. Тому утримання (володіти) може ставати деструктивним і грубим захватом, так і
перетворюватися в спосіб турботи (мати і зберігати). А відпускання може нести за собою руйнівний
характер і спонукати дитину займати пасивну позицію та викликає бажання «залишити все як є»,
покладаючись на природний хід подій. [2]
Але для молодших дошкільників така поведінка являється виключенням. Зазвичай їм доволі тяжко
відмовитися від своїх іграшок, і йдуть вони на це тільки під тиском батьків та вихователя. Дитина включає
свої речі в внутрішні границі «Я» і сприймає їх як частини самого себе. Ототожнення дитини з речами
(іграшками) призводить до агресивної поведінки, мінімалізації соціальних контактів та неможливості
встановлювати нові контакти.
Вчені досліджуючи цю проблему, пояснювали, що почувши від дорослого прохання поділитися
своїми іграшками, діти сприймають це приблизно так: «віддай частинку себе цьому хлопчикові».
Зрозуміло, що в такому випадку реакція дитини буде непередбачувана. При цьому, спостерігаючи за
дитячою грою, можна виділити певний круг іграшок, які дитина включає в границі «Я» [7, с. 24].
Аналізуючи праці Фурманова І.А. можна зрозуміти, що агресія в цьому випадку виникає, коли діти
бажають заволодіти чужими іграшками, та розширити особисті границі «Я» за рахунок інших. В
підтвердження цьому, вчений надав результати спостереження за хлопчиками – дошкільниками в яких
зазначено, що агресивна поведінка дітей реєструвалась під час гри тільки певними іграшками, в той час як,
в грі з іншими іграшками, не виникало конфліктних ситуацій. Але також слід враховувати, що на конфліктну
ситуацію та реакцію дітей впливають різні фактори, які можуть зміцнювати позиції дітей: стать і вік,
кількість і якість іграшок, умови в яких грають діти [6, с. 157].
В подальшому дитина вчиться контролювати свої прояви агресії і виражати її в дозволених рамках.
Якщо вродині заборонені відкриті форми агресії, то в результаті може формуватися символічна
агресивність: впертість, ниття, непослух та інші види опору.
В дитячому віці висока дослідницька активність, що також грає роль в формуванні агресивності.
Дошкільник в відповідь на свою допитливість часто отримує заборони та обмеження. Дитина чи не в перше
відчуває конфлікти де по одну сторону інтерес до всього навколишнього, а по іншу – батьківське «ні».
Якщо не знайти оптимальне рішення цієї ситуації, дитина відчуває обмеження в задовільнені своїх потреб і
в такому випадку батьки відчують протест у вигляді агресії [4, с. 5].
Н. М. Платоновой були виділені індивідуально-типологічні характеристики агресивної поведінки
дітей:
- порушена чутливість - сензитивність;
- висока емоційність (яскравість переживань) і емоційна лабільність (різкі перепади настрою);
- підвищена рухова і загальна активність;
- знижений фон настрою;
- імпульсивність (схильність до швидкої, необдуманої, неконтрольованої реакції);
- низька адаптивність (нездатність швидко і ефективно змінювати свою поведінку у відповідь на
зміну ситуації);
- схильність до швидкого формування стійких поведінкових стереотипів;
- ригідність - схильність до «застрягання» на будь-якої активності (думках, почуттях, діях);
- алекситимія - слабка мовна регуляція (нерозуміння своїх переживань і невміння формулювати їх у
слова).
Проаналізувавши вищесказане, можна зробити висновок, що адаптація до вікових вимог нерідко
супроводжується різними проявами агресивної поведінки. Розглядаючи генезис агресивного поведінки,
А. Захаров [3] і Л. Беркович [1] виділяють форми її появи на різних вікові щаблях. На другому році життя це
спалаху люті, символічні форми агресії: ниття, пирхання, упертість.
До третього року життя з'являються інструментальні форми агресії, які зосереджуються навколо
предметів: діти віднімають іграшки, відштовхують один одного від предметів, з якими хочуть грати,
захищають свої іграшки від спроби їх відібрати.
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Агресивна поведінка в дошкільному віці приймає різні форми. Для дітей дошкільного віку найбільш
характерні прояви фізичної і невербальної агресії. У більшості випадках агресивні дії дітей дошкільного
віку мають інструментальний, або реактивний характер. У той же час у деяких дітей спостерігаються
агресивні дії, які не мають будь-якої мети і спрямовані виключно на заподіяння шкоди іншому.
Особливу увагу вчених привертає до себе генезис агресивної поведінки дошкільників. Характер
агресивної поведінки багато в чому визначається віковими особливостями. Кожен віковий етап має
специфічну ситуацію розвитку і висуває певні вимоги до особистості.
Уже в дошкільному віці складуються внутрішні передумови, сприяючі прояву агресивності, тому діти
схильні до насильства, істотно відрізняються від своїх миролюбних однолітків.
Метою нашого дослідження є вивчення рівня агресивності у дітей дошкільників. У
експериментальному дослідженні взяли участь вихованці ОДНЗ № 291 ясла-садок «Веселка». Вибірка
дослідження склала 10 дітей віком від 5 до 6 років.
Для вивчення рівня агресивності у дітей-дошкільників нами був підібраній комплекс діагностичного
інструментарію. В якості діагностичного інструментарію використовувалися такі методики:
1) Проективна методика «Кактус» (М.А. Панфілова).
2) Методика діагностики рівня агресивності «Лист спостереження за агресивною поведінкою» Ф.
Потерманна (адаптація Сенько Т.В.);
Провівши з дітьми проективну методику «Кактус» ми отримали такі результати: висока вираженість
агресивності у 10% досліджуваних, середня – 60%, незначна – 30%. При цьому, майже всі досліджуванні
зображували агресію, як засіб захисту від небажаних вторгнень в свій особистий простір, іншим питанням
являється: «що є для дітей вторгненням в особистий простір?». І тут доцільно буде згадати І.А. Фурманова
і його теорію «блокування наміченої програми дій», та Е. Еріксона «утримання і відпускання». Адже, і
перша і друга теорії підпадають під цю характеристику.
За допомогою методики «Лист спостереження за агресивною поведінкою» Ф. Потерманна (адаптація
Сенько Т.В.) (Додаток № 1) були виділені такі особливості вираження агресії у дітей:
- вербальна агресія була виявлена у 70% дітей;
- відкриту агресію проявили 10%;
- цільовий об’єкт агресії: предмет- 80% / власна особистість - 0;
- до співробітництва прагне 40% дошкільнят;
- на компроміс готові піти 20% дітей;
- контроль за своєю поведінкою проявили 30%.
- усвідомлення своєї поведінки спостерігалось у 20% дітей.
Звідси ми бачимо, що дитяча агресія носить скоріше вербальний характер, аніж фізичний, хоча
фізична агресія також спостерігалась у досліджуваних. В групі досліджуваних не було зафіксовано дітей з
аутоагресією, а предметна агресія проявилася на високому рівні. Дуже малий відсоток дітей готові до
співпраці, компромісу та можуть адекватно оцінити свою поведінку в конфлікті, що на наш погляд є
віковими особливостями дітей.
Часті прояви агресії дітей являються однією з найбільш гострих проблем не тільки для педагогів і
психологів, а й для суспільства в цілому. Агресія являє собою складну загальнонаукову проблему і тому є
об'єктом міждисциплінарних досліджень. Безпрецедентне зростання агресивності, яке спостерігається в
останнє десятиріччя, наростаюча хвиля дитячої злочинності і збільшення числа дітей, схильних до
агресивних форм поведінки, висувають на перший план завдання вивчення психологічних умов, що
викликають ці небезпечні явища. Особливо важливим вивчення агресивності є в дошкільному віці, коли ця
риса знаходиться в стадії свого формування і коли ще можна застосувати коригуючі заходи.
Уже в дошкільному віці складуються певні передумови, сприяючі прояву агресії. Джерелом дитячої
агресії є фрустрація, незадоволеність соціальним статусом, неблагополучне родинне середовище,
позитивні підкріплення агресивних форм поведінки та необгрунтовані заборони дорослих.
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СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ
Лариса Дроздова
(Київ, Україна)
КОРПОРАТИВНА ПСИХОПАТІЯ. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ
Це перша частина матеріалу про роботу маніпулятора в організації і токсичні процеси, які
починаються з його впровадженням.Ми стаємо свідками нечесності нашого колеги, але колега - сама
чарівність, і ми продовжуємо йому вірити. Чому йому вірять, коли він бреше? Чому ми самі йому вірили,
здогадуючись, що вірити не варто? Що це за особистість? І що ця особистість робить з колективом, в
якому знаходиться?
Почну з загальної характеристики такої людини, потім розповім, як з точки зору організаційної
психології виглядають його маніпуляції іншими людьми і трудовими колективами. Потім, з точки зору
психоаналізу, - про несвідомі підгрунтя дій цієї людини і що відбувається в його оточенні, а також про те,
що робить нас вразливими, коли ми з ним стикаємося. І в кінці - про те, які організації виявляються
особливо схильними до його маніпуляцій. Коротше: що важливо знати кожному з нас і нашим професійним
групам, щоб себе захистити?
Ці люди відрізняються від більшості з нас тим, що не мають совісті. Їх називають антисоціальними
особистостями, або соціопат, або психопатами. Відповідний медичний діагноз - дисоціальний
(антисоціальна) розлад особистості [1, с. 378], але про точну відповідність тут говорити не доводиться.
Характеристики цього розладу частково збігаються з описом психопата (наприклад: байдужість до почуттів
інших, схильність звинувачувати інших у своїх вчинках). Але головна складова розпізнаванні цього розладу
- груба нездатність людини дотримуватися соціальні норми.
На психологічному факультеті, нам розповідали, що існують акцентуації - крайній варіант норми
характеру (читай Леонгарда), а є ще психопатії - патологічні характери (читай Ганнушкіна). В даному
випадку «психопатія» вживається в однині і позначає один, цілком конкретний патологічний тип характеру.
Вперше таку людину докладно описав Гарві Клеклі в 1941 році в своїй класичній праці «Маска
нормальності» [9, с. 67]. Серед названих ним характеристик психопата першими значаться поверхнева
чарівність і хороший «інтелект» [9, с. 338]. Жертви психопатів часто згадують їх, як значно більш приємних
і цікавих, ніж більшість нормальних людей навколо [15, с. 7]. Поверхнева, тому що в душі психопата в
дійсності немає тепла і симпатії до тих, кого він зачаровує.
Психопати - це люди, у яких «весь розум пішов в хитрість». Також вони нездатні шкодувати про свої
вчинки, відчувати провину або сором, не здатні любити і прив'язуватися, і тому будують відносини лише з
метою використання інших людей. Вони брехливі, ненадійні і не вчаться на досвіді. М. Стаут в своїй книзі
«Соціопат по сусідству» неодноразово визначає совість, як відповідальність, яка заснована на нашій
прихильності до інших людей (до людства в цілому), до інших живих істот [15, с. 10]. Зрозуміло, що у
нездатного прив'язуватися подібна відповідальність не виникає. Р. Мелой описує декількох не дуже
привабливих психопатів з низьким інтелектом, яких він спостерігав в місцях позбавлення волі [13, с. 85].
Але саме психопати з високим інтелектом часто привабливі [12, с. 216], причому «пасивно-паразитичного»
типу. Спритних шахраїв і інтриганів часто-густо сприймають, як приємних (і навіть чесних) людей. А інакше
хто б їм вірив? Про таких людей і піде мова в цій статті.Я вживаю слово «він», тому що «психопат» чоловічого роду. Це не означає, як іноді думають, що всі вони чоловіки. У «насильницькому» типі жінок,
звичайно, значно менше (вони просто фізично слабше чоловіків). У «пасивно-паразитичному» типі, який
ми розглядаємо, жінок предостатньо; деякі автори припускають, що тут їх, можливо, навіть
більше [2, с. 246].
За кордоном і в нашій країні психопатами останнім часом активно цікавляться. У тому числі й
організаційна психологія: через деструктивну роль, яку ці люди грають в організаціях. У зв'язку з цим навіть
виник спеціальний термін - «корпоративна психопатія». Велику зацікавленість в таких дослідженнях
проявили фірми: і тому, що бізнес - досить приваблива для психопата професійна сфера, і тому, що
психопати в цій сфері здатні заподіяти чималий матеріальний збиток.
Діяльність психопата в організації в даний час добре вивчена і описана, вона виявилася досить
типовою, як би проходить за алгоритмом. Подивимося, які процеси йдуть в колективі, де є така
особистість, а потім - що психопат робить, щоб запускати ці процеси. Таких людей зазвичай охоче беруть
на роботу. Психопатам-маніпуляторам властиво дуже подобатися людям. Вони справляють враження
розумних, доброзичливих і товариських, впевнених і компетентних в своїй професії, а також не мають
проблем в спілкуванні. П. Бабіак пише, що звичайна для психопата «маска нормальності» легко
сприймається, як маска сумлінності, кмітливості та міжособистісної компетентності: трьох якостей, які
найбільше цінують роботодавці [4, с. 299]. Буває, що поверхневого знайомства з цією людиною в
професійних колах виявляється досить для того, щоб його запросили на керівну посаду.
Після того, як він опинився в організації (в будь-якій посаді), запускаються, як мінімум, три
нерозривно пов'язаних один з одним процесу. По-перше, він сходиться з різними людьми, і ці люди все
більше йому симпатизують. Він - просто професіонал в мистецтві зачаровувати. По-друге, він тим часом
проводить оцінку. Тобто, вступаючи в контакт і входячи в довіру, він дізнається стиль функціонування
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організації і розстановку сил в ній, впливових людей (формальних і неформальних лідерів), і людей, які
можуть бути джерелами інформації (це, наприклад, секретар, або дружина начальника, або друзі
формальних та неформальних лідерів). По-третє, він починає процес збору цієї самої інформації.
Психопат справляє враження теплої і щирої людини. Потрібно дуже добре його знати, щоб
розгледіти маніпулятивну і внутрішню холодність; спочатку їх не видно [10, с. 40]. У конкурентному і
холодному діловому світі він вигідно виділяється зі свого оточення. Співробітник починає відчувати, що між
ним і психопатом виникає справжня дружба, що він знайшов споріднену душу.
Поступово в організації частішають конфлікти між співробітниками (буває, що кожен з конфліктуючих
при цьому вважає себе другом психопата). Психопат при цьому знаходиться поруч. Він ні до чого; він
«білий і пухнастий». Так чи інакше, люди найчастіше не пов'язують зростаючу конфліктність і напруженість
з цією персоною. При цьому психопат кровно зацікавлений в тому, щоб в організації панував хаос: хаос в
колективі сприятливий для його кар'єри, він починає маніпулювати протистояти один одному поглядами і
позиціями для своєї вигоди [5, с. 309].
В один прекрасний день якийсь чоловік з числа «споріднених душ» починає розуміти, що його
експлуатували. Варіантів тут багато: нацькували на іншу людину, підставили замість себе в
непривабливому вигляді, «кинули» на гроші... Або просто домоглися бажаного (наприклад, знайомства,
вигідного контракту або посади) і кинули. Так чи інакше, використовували, як інструмент. Якщо обманутий
«друг» намагається викрити психопата, то в типовому випадку психопат представляється скривдженим, а
навколишні починають захищати його від його ж власної жертви. Звинувачення жертви - це те, що
психопат робить дуже вміло. Психопат, по Г. Клеклі, виробляє «переконливе зовнішнє враження
чесності» [9, с. 342]. Так що навколишні обурені. Або ж вони бачать, що сталося, але дивуються з того, що
ця людина «переслідує» психопата через дрібниці (що, як ніби, міг би зробити кожен) і піднімає шум. «Це ж
прецедент: це означає, що кожного з нас можна переслідувати». І ось, з вмілої подачі психопата, колеги
починають боятися і цуратися не його, а того, кого він же обдурив. Замість потерпілого вони бачать
агресора. Чого психопату і треба.
А тепер подивимося, як психопату все це вдається. У маленькому колективі, де всі один з одним
знайомі, він може потроху зачаровувати всіх (забезпечуючи собі підтримку), але пріоритети у нього все ж є.
Це вже згадані впливові люди і люди-джерела інформації. Спілкуючись з людиною, він його «сканує»,
виявляючи, які його цінності, у яких ця людина вразливий, і що типово викликає у нього сильні почуття. Ще
Г. Клеклі відзначав емоційну бідність психопата [9, с. 348]. Його емоційна сфера не така, як у більшості
людей, і багато переживань (наприклад, закоханість, вина і співчуття про зроблене, подяку, насолода
гарною книгою або твором мистецтва) йому не знайомі. Але це не заважає психопату помічати і
відстежувати їх прояви. Р. Хеар пише, що психопати «використовують реакції слухачів в якості знаків, за
якими орієнтуються, які почуття, як передбачається, випробовуються в подібних ситуаціях» [10, с. 135].
Таким чином, якщо у цих людей немає взагалі така емпатія, як у більшості з нас, «тепла», вони мають
інший, «холодної» емпатією. Вони не співпереживають іншій людині, вони холоднокровно сканують його
почуття. Спілкуючись з нами, психопат вловлює, які якості ми в собі особливо цінуємо, якими ми хочемо,
щоб нас бачили люди. І починає показувати, що він бачить нас саме такими. Таким способом психопат
обзаводиться «спорідненими душами», які готові його підтримувати, рухати по службових сходах і
захищати, а якщо треба, то і відгукнуться на його прохання. Нерідко «споріднені душі» починають
поступово робити за психопата частину його роботи [5, с. 120]; при цьому заслуги приписуються, звичайно,
психопату. Психопат воліє обробляти людей поодинці і групи людей окремо [3, с. 299-300]. І в цьому є
резон. Людина не знає, що психопат говорить іншій людині, група не знає, в яку гру він грає з іншою
групою. - А він тим часом сварить між собою людей і групи. Дії по розколювання організації або
професійного співтовариства на угруповання - звичайне закулісне заняття психопата [4, с. 298]. Йому і сам
цей процес приносить задоволення, насолода перемогою, але це згодом ще й виявиться корисним. Чим
менше довіряють один одному люди, чим більше замикаються одна від одної групи, тим важче буде
психопата викрити. Так що конфліктні відносини в колективі психопату завжди на руку.
Тим часом те, що він нам говорить, звучить для нас все більш переконливо. По-перше, тому, що він
не забуває нас віддзеркалює (і ми бачимо в дзеркалі те, що хочемо бачити). А по-друге, тому, що, бреше
він, чи говорить правду, - психопат випромінює впевненість. Тут кожного з нас чекає своя принада. У
зв'язку з цим Коссон, Гакон і Бодхолд нагадують (правда, кажучи про терапію психопата) про важливість
хорошого знання самих себе: то, що ми про себе знаємо, менш привабливо для психопата, як мішень для
маніпуляцій з подальшим знецінюванням [10, с. 211]. Для посилення впливу нас треба обдурити. Брехня
може бути абсолютно відвертою, але впевнений вигляд маніпулятора і наша симпатія до нього
заворожують і змушують йому вірити.
Зрозуміло, що психопат і сам - дуже сильний неформальний лідер, і чиєсь ще сильний вплив в
колективі йому не потрібно. Тому в спілкуванні з іншими людьми він дискредитує неформального лідера. Він використовує Вас проти когось іншого, він буде Вам лестити, поки ви - відповідний інструмент.
Зрештою, чи у Вас відкриються очі на те, що відбувається, або ж він сам Вас залишить, покористувавшись
Вами. І він знає, що одного разу так буде, і він до цього заздалегідь готується. Тобто, поки він Вас
використовує, він Вас же дискредитує в спілкуванні з іншими людьми [3, с. 301]. Крім того, він може
запустити проти Вас процес так званого газлайтінга [15, с. 93 - 94], в якому разом з ним обов'язково
візьмуть участь симпатизуючі йому люди. Слово «gaslighting» походить від назви фільму Дж. Кьюкора
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«Газове світло» («Gaslight», 1944). У цьому фільмі чоловік, бажаючи заволодіти коштовностями дружини,
використовує психологічний тиск і безліч вивертів, щоб змусити її, а також служниць, повірити, що вона
божеволіє. Газлайтінг - це коли Ваш недоброзичливець підлаштовує ситуації, в яких можна
продемонструвати, що Ви неадекватні, коли він провокує вас або тлумачить ваші дії і мови, як ознаку
Вашої ненормальності.
Цілком можливо, що психопата в колективі ніколи не викриють. Він поступово набере силу, посуне
своїх покровителів (офіційно чи ні) і стане найвпливовішою людиною в організації. П. Бабіак називає це
самим підступним моментом в його професійній кар'єрі [4, с. 303]. Людей, які послідовно чинять опір
маніпуляціям психопата, колектив виживає [10, с. 12]. Викриття психопата в організації може відбутися,
якщо відразу кілька використаних і кинутих їм людей заявлять про це. Сумно, але шанси переграти
психопата або перемогти у відкритому протистоянні з ним, завоювавши симпатії достатньої кількості
ваших колег, у вас є, тільки якщо ви самі - психопат. У цьому випадку Ви, можливо, зумієте відірвати від
психопата зачарований ним колектив, зачаруєте цей колектив самі і змусите прислухатися до того, що ви
говорите. А так як Ви, швидше за все - не психопат, зазвичай радять одне: якщо зрозуміли, хто він, просто
надалі тримайтеся подалі.
Психопатичний союз переживається жертвою, як глибокі, справжні стосунки. Тому обманутий
відчуває складні почуття: він і ображений, і злий на психопата, і йому також шкода втрачати дружбу, яку він
високо цінував [5, с. 301 - 302]. Люди, ошукані психопатом, в розпачі від того, що не можуть пояснити
іншим, що їм довелося пережити [10, с. 115]. А. Пайк, автор книги про те, як виживати, спілкуючись з
психопатами, обіцяє дуже привабливу річ: навчити, як «пояснити суду, психотерапевтам, членам вашої
сім'ї і іншим людям, через яке пекло Ви пройшли» [14, с. 4]. Хоча зазвичай марно намагатися вивести
психопата на чисту воду, можна попередити окремих людей, які Вам довіряють. Тим самим можна
запобігти обману цих людей і маніпулювання ними. - Не варто намагатися зрозуміти психопата, не треба
його жаліти; він страждає значно менше, ніж Ви [10, с. 215-216].
І нарешті: як виявляється можливим раніше згадуваний «зліт» (підвищення по службовій сходинці)
психопата якраз після його викриття? (Зліт, яким він злить і дратує свої жертви, на прощання помахав їм
ручкою.) - Він дуже просто виявляється можливим. Між організаціями (або структурними підрозділами
організації) психопат веде ту ж саму гру, що і між людьми і неформальними групами. Адже він, швидше за
все, пішов в організацію, конфліктуючу з Вашої, вірно? Або, принаймні, в конкуруючу. І контакти між ними
були обмежені? Напевно Ваша організація виявилася дискредитованою, причому, можливо, ще раніше,
ніж вона його викрила. Тому що, ця людина обожнює сварити людей і групи. Тепер інша організація,
«хороша», прагне відшкодувати йому збитки, завдані Вашою, «поганою», організацією. І Ви можете бути
впевнені, що до Вашої організації не прислухаються і, звичайно, ні про що її не спитають. І Ви не
дізнаєтеся, що він говорив там, а там не дізнаються, що він говорив тут. Тільки в одному Ви можете бути
впевнені: він говорив не одне і те ж.
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СЕКЦІЯ: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ
Тамара Драч
(Львів, Україна)
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ПІЛОННИМ СПОРТОМ ТА ПОВІТРЯНОЇ АКРОБАТИКИ НА ЗАГАЛЬНИЙ ФІЗИЧНИЙ
СТАН ВИКОНАВЦІВ
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку фізичного виховання різних груп населення
спонукав до виникнення таких напрямків як пілонний спорт та повітряна акробатика. Сучасні тенденції
розвитку фітнес-індустрії включають в себе використання акробатичних елементів і все більш складну
техніку їх виконання. Багато виконавців відвідують фітнес-клуби з метою отримати не тільки гарну фізичну
форму, але й можливість вивчати складні акробатичні трюки, нові цікаві напрямки танцювального
мистецтва, займатися у тренажерних залах і ознайомлюватися з фітнес-програмами тощо. Однією з таких
фітнес-програм, яку пропонують відвідувачам фітнес-клубів, стали заняття пол-денсом та повітряною
акробатикою. Ці напрями включають у себе вивчення танцювальних зв’язок та гімнастичних елементів на
пілоні або полотні, також аеробні та анаеробні вправи, які надають можливість, окрім поліпшення фігури та
м’язового тонусу організму, удосконалити й загальний стан здоров’я виконавців.
Аналіз останніх досліджень і публікацій Тему розвитку фізичних якостей організму засобами
пілонного спорту та повітряної акробатики вивчали у своїх працях Ганна Олейник (2017), Iryna Kartali
(2018), Steven Santos (2013) та ін. Питання впливу фізичної активності на загальний стан здоров’я
виконавців досліджували такі науковці як Валевська Р.О. (2007), Грінченко Т.Ф. (1981), Каменський В.В.
(1993), Мурза В.П. (1991), Петрик О.І. (1993). Однак питання впливу занять пілонним спортом та повітряної
акробатики ще не досліджувалося в сучасній літературі.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Питання розвитку фізичних якостей
засобами пілонного спорту та повітряної акробатики вимагає окремого дослідження та апробації. Сучасні
наукові дослідження ще не торкалися теми впливу занять пілонним спортом та повітряної акробатики на
фізичний стан виконавців, тому ми вирішили дослідити це питання в нашому науковому дослідженні.
Формулювання цілей статті
Мета  дослідити позитивний вплив занять пілонним спортом та повітряною акробатикою на
загальний фізичний стан виконавців.
У зв’язку з цим були поставлені завдання:
- дослідити методи фізичного виховання засобами пілонного спорту та повітряної акробатики;
- проаналізувати літературні джерела, щодо способів удосконалення фізичного стану виконавців
засобами повітряної акробатики та пілонного спорту;
- провести опитування серед виконавців повітряної акробатики та пілотного спорту щодо їх
фізичного стану в процесі занять.
Методи. В ході роботи ми використали аналіз та узагальнення літературних джерел; опитування
виконавців повітряної акробатики та пілонного спорту Школи повітряної акробатики «Шоколад» та студії
танцю RedMoon, віком від 12 до 36 років щодо удосконалення їх фізичного та психо-емоційного стану в
процесі занять.
Виклад основного матеріалу дослідження. Пілонний спорт - це вид спорту, який поєднує танець з
гімнастичними вправами на пілоні. Танець на пілоні, визнаний видом фітнесу, який базується на аеробних
та анаеробних вправах. Поєднує в собі елементи танцю та акробатичні трюки. В цих вправах пілон
використовується як снаряд, партнер та тренажер. Танець виконується на трьох рівнях:високо на пілоні
виконуються складні трюки, навколо пілона - різноманітні крутки (обертання), в партері — танцювальні
елементи, що демонструють гнучкість та пластичність [8].
Пол-денс фітнес - це напрямок масової, спортивної й оздоровчої фізичної культури, який
спрямований на покращення загального стану організму людини, його тренованість та здатність опиратись
негативним впливам зовнішнього середовища шляхом виконання простих та комплексних вправ в
музичному супроводі чи у визначеному такті, допомагає в корекції форм та ваги тіла та дозволяє закріпити
досягнуті результати [7, c. 15].
Виділяють п’ять основних компонентів пол-фітнесу: сила, витривалість, аеробні навантаження
(серцево-судинна витривалість), гнучкість та загальна особиста гігієна (правильне харчування, розпорядок
дня, відпочинок, особиста гігієна, гігієна навколишнього середовища та праці…), що робить його
практичною реалізацією науки «Валеології» [9].
Рухова активність, у тому числі заняття пілонним спортом, є провідним фактором оздоровлення
людини, тому що спрямована на стимулювання захисних сил організму, на підвищення потенціалу рівня
здоров’я. Повноцінні та регулярні заняття пілонним спортом є невід’ємною частиною здорового способу
життя, що впливає практично на всі сторони життєдіяльності виконавців та їх організму в цілому [1, c. 5].
Заняття пол-денс-фітнесом є важливим стимулятором м’язового тонусу організму виконавців. При
недостатній кількості тренувань спостерігаються, як правило, ослаблення фізичної форми виконавців,
знижується тонус і життєдіяльність організму. Тому вправи на пілоні є засобом неспецифічної
профілактики цілого ряду функціональних розладів та захворювань. М’язова діяльність, яка активізується
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при вправах на пілоні, змушує працювати з додатковим навантаженням серце, легені і інші органи і
системи нашого організму, тим самим підвищуючи функціональні можливості людини, його опірність
несприятливим впливом зовнішнього середовища. При застосуванні вправ на пілоні, окрім нормалізації
реакції серцево-судинної, дихальної та інших систем, відновлюється пристосування організму до
кліматичних факторів, підвищується стійкість людини до різних захворювань, стресів й т. п. При деяких
захворюваннях правильно дозовані навантаження на заняттях уповільнюють розвиток хворобливого
процесу і сприяють більш швидкому відновленню порушених функцій. Вправи на пілоні допомагають
привести у оптимальний стан нервову систему, активізувати дихання і кровообіг, «розігріти» м’язи і
«прокрутити» суглоби. В результаті виконавці краще орієнтується в просторі, їх рухи стають більш чіткими,
економними, внутрішні органи і системи знаходять здатність витримувати режим фізичних і нервовоемоційних навантажень [5, c. 56].
Пол-денс фітнес – це напрямок масової оздоровчої фізичної культури, який спрямований на
покращення загального стану організму людини, його тренованості та здатності опиратись негативним
впливам зовнішнього середовища. Відбувається це шляхом виконання простих та комплексних вправ, що
додатково впливають на корекцію форм та ваги тіла та дозволяють якнайкраще закріпити досягнуті
результати [2, c. 15]. Застосування аеробних навантажень сприяє розвитку серцево-судинної витривалості
і розвитку гнучкості тіла та дотримання здорового способу життя впливає на фізичний стан
виконавців [1, с. 55]. Спеціалісти наголошують на тому, що заняття пілонним спортом сприяють
збільшенню рухової активності, є провідним фактором оздоровлення людини і спрямовані на
стимулювання захисних сил організму та підвищення потенціалу рівня здоров’я. Повноцінні та регулярні
заняття пілонним спортом є невід’ємною частиною здорового способу життя, що впливає практично на всі
сторони життєдіяльності виконавців та їх організму у цілому [1, c. 5].
Для того, щоб перевірити вплив занять пілонним спортом та повітряною акробатикою на загальний
фізичний стан виконавців, нами було проведено опитування серед клієнтів студій танцю «Шоколад» та
RedMoon (м. Львів). В опитуванні взяли участь 26 респондентів віком від 12 до 36 років, які відповіли на
запитання щодо поліпшення їх фізичного та психоемоційного стану в процесі занять цими напрямками.
Щодо питання, пов’язаного з фізичним станом респондентів 92% опитаних зауважили, що завдяки
заняттям пілонним спортом та повітряною акробатикою він покращився, в той же час у 8% – залишився
стабільним.
На друге питання анкети щодо змін у стані здоров’я, 85% відвідувачів відповіли, що почуваються
значно краще завдяки заняттям, 11,5% респондентів відмітили, що вони стали менше хворіти, після того,
як почали займатися даними напрямками. В той же час 3,5 % зауважили, що це не вплинуло на стан
їхнього здоров’я.
Щодо впливу занять на психоемоційний стан, 85% виконавців вважають, що заняття пілонним
спортом та повітряною акробатикою сприяє покращенню цього стану, і зауважили, що після занять мають
гарний настрій. Однак 4 % відчувають себе подавленими, якщо в них не виходять окремі елементи; 7 %
відчувають емоційне збудження після занять; а 4% зазначають, що на їх настрій заняття пілонним спортом
та повітряною акробатикою не впливають.
58% виконавців відповіли, що протягом останнього року (квітень 2020-квітень 2021) вони хворіли
різними хворобами; проте 42% опитуваних – не зверталися до лікарів.
Висновки з даного дослідження і перспективи. Таким чином проведене дослідження доводить
необхідність регулярних занять пілонним спортом та повітряною акробатикою для поліпшення загального
стану здоров’я, фізичного та психо-емоційного стану виконавців. Проведене опитування свідчить, що
заняття пол-денсом та повітряною акробатикою впливають на настрій, самопочуття та самовпевненість
виконавців, незалежно від їх віку. В ході дослідження ми виявили позитивний вплив занять пілонним
спортом на імунну систему виконавців при дотриманні гігієнічних умов в процесі проведення занять:
соціальної дистанції, протирання пілонів антисептичними засобами та використання особистих килимків
під час проведення тренувань. Заняття пол-денсом сприяють розвитку м’язової системи організму, а також
поліпшує стан імунної системи організму, позитивно впливають на розвиток гнучкості, витривалості,
пластичності виконавця, поліпшує роботу його дихальної та серцево-судинної системи, позитивно впливає
на настрій, самовпевненість та самопочуття виконавців.
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КОМПЛЕКС СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ ТРЕНЕРА
НА ОСОБИСТІСТЬ СПОРТСМЕНА
Заняття спортом створює основу для виникнення безлічі ситуацій, в яких спортсмен повинен
проявляти стійкість до стресів, витримку, вміння не піддатися сильним деструктивним, а іноді й позитивним
емоціям збиваючого з досягнення мети характеру, як під час змагань, так і поза ними, що потребує
вдосконалення контролю над психологічними реакціями спортсмена. Через це спортсмену важливо
зберігати реалістичне ставлення до подій, щоб знизити ризик виникнення серйозних проблем під час
змінювання соціального статусу після завершення спортивної кар'єри. Соціальна адаптація спортсменів
високої кваліфікації є одним із пріоритетних завдань спортивної психології, тому що передавання
колосального досвіду молодим спортсменам важливе не тільки для майбутніх поколінь, але й для їх
духовної самореалізації [1, 3].
Тому одним з найважливіших елементів соціального захисту спортсмена та його гармонійної
соціальної адаптації слід приділяти особливу увагу психолого-педагогічній складовій багаторічного
процесу тренувальної та змагальної діяльності. При цьому виховний процес формується в контексті того,
що спорт – це особливе соціально-педагогічне явище, участь в якому передбачає усвідомлене прагнення
атлета використовувати спорт у цілях гуманістичного виховання, вдосконалення особистості й соціальних
відносин [2].
Відповідно до принципів змагальної діяльності, змагання дають змогу спортсмену проявити не тільки
свої фізичні можливості й продемонструвати технічну майстерність, а й вимагають від нього емоційновольових зусиль, пов'язаних з максимальним напруженням психіки.
Цінність перемоги визначається кількістю фізичних і моральних зусиль, витрачених для її
досягнення. Важливою умовою цього процесу є дотримання спортсменом принципу чесного суперництва,
що відображує етичні ідеали [3]. Таким чином в процесі занять спортом відбувається виховання і
вдосконалення спортсмена як особистості.
Насьогодні значна увага вчених приділяється розвитку окремих напрямів вивчення психіки
спортсмена, його взаєминам із тренером і командою, управлінню емоційним станом тощо. При цьому
практично не зустрічаються наукові праці, присвячені проблемі усвідомленого ставлення спортсмена до
виконуваної діяльності, що є основоположною складовою сучасної стратегії психологічного забезпечення в
спорті. Разом з тим, знання, вміння і навички, що здобуваються спортсменом в результаті багаторічного
вдосконалення, формуються в процесі роботи над понятійним апаратом, що передбачає знання ряду
ключових понять, визначення сутнісних характеристик об'єкта, вибір вірних критеріїв для порівняння,
зіставлення і оцінки об'єкта, дослідження реальних зв'язків і залежностей, використання елементів
причинно-наслідкового аналізу. З цього випливає, що в основі психолого-педагогічного забезпечення
спортивної діяльності повинна лежати усвідомлена і професійно правильно орієнтована сукупність знань у
спортсмена, яка характеризується використанням понять і термінологічних конструкцій [4, 5].
Широкий спектр психологічних засобів і методів у сучасному спорті дозволяє різнобічно і
багатогранно досліджувати стан спортсмена і впливати на його результативність.
Прогресивні тенденції у галузі спортивної науки, а також потреба в інтеграції сучасних знань,
накопичених вченими різних країн зумовлюють необхідність реорганізації та застосування нестандартних
підходів до питань підготовки спортсменів.
У сучасному спорті існує ряд особливостей, що зумовлюють стратегію підготовки спортсменів і
впливають на організацію психологічного забезпечення. Ці особливості містять збільшений обсяг
тренувальних навантажень, постійно зростаючий рівень конкуренції, який супроводжується значним
емоційним напруженням спортсмена і підвищеним рівнем відповідальності, а також елементом везіння,
пов'язаним з високою щільністю результатів на великих міжнародних змаганнях, де тисячні частки бала
або секунди відокремлюють переможців від призерів. При цьому спостерігається підвищення впливу
психологічних чинників, які є непрямим відображенням високого рівня психічної напруженості. Як наслідок
виникають нові умови, методи і принципи підготовки спортсменів в активній взаємодії з сучасними
вимогами і рівнем розвитку олімпійського спорту [1, 2, 4].
Зазначені проблеми виникають зазвичай через оволодіння, розвиток, вдосконалення і реалізацію
саме спортивної діяльності. Частина з них пов'язана з діяльністю спортсмена, інша – з роботою тренера, а
деякі проблеми стосуються взаємин спортсмена і тренера або мікроклімату в команді. Під впливом
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регулярних інтенсивних фізичних навантажень у спортсмена формуються певні особистісні якості або
новоутворення особистості і виникають відповідні психологічні проблеми. Отже, вимоги до психологічного
забезпечення, які висуває спортивна діяльність, визначаються роллю соціальних і особистісних чинників у
житті спортсмена [3, 4].
Організації психологічної роботи зі спортсменами, за твердженням В. В. Находкіна, полягає в
перестановці акцентів: перехід від дослідження спортсмена до впливу на нього, який здійснюється
безпосередньо за участю тренера [5].
Останніми роками увага фахівців прикута до вивчення емоційних (психічних), в основному
передстартових, станів спортсмена та їх регуляції, а також пошуку психологічних резервів для підвищення
працездатності і функціональних можливостей організму [1, 2, 5]. Такий інтерес вчених зумовлений
важливістю розробки та адаптації до специфіки спортивної діяльності нових дієвих методів психологічного
впливу, здатних забезпечити якісний стрибок результативності змагальної діяльності. Ще одним
актуальним напрямом психологічної роботи зі спортсменом є розширення спектра застосовуваних
психологічних засобів відновлення після інтенсивного тренувального навантаження або напруженого
змагального періоду. У цьому контексті методологічні основи і організаційні завдання науково-практичного
забезпечення спортивної діяльності відображено в працях [2, 4].
Рівень розвитку комплексу психологічних властивостей і особливостей спортсмена, від яких
залежить ефективність здійснення спортивної діяльності в екстремальних умовах тренування і змагань,
визначає його психологічна підготовка. З цього випливає, що одним із завдань психологічної підготовки
спортсмена є забезпечення формування психічної готовності до досягнення спортивного результату, тобто
розвиток психічних якостей, необхідних спортсмену для підвищення рівня спортивної майстерності,
психічної стійкості і готовності до виступу в відповідальних змаганнях.
Готовність спортсмена до змагальної діяльності формується в результаті психологічної підготовки
до:
- тривалого тренувального процесу;
- змагань взагалі як специфічного виду діяльності;
- конкретного змагання.
Підготовка спортсмена до змагань поділяється на загальну і спеціальну.
Загальна підготовка – це підготовка до тривалого тренувального процесу і змагань, вона
здійснюється завчасно і спрямована на розвиток і вдосконалення у спортсмена психічних функцій і якостей
особистості, необхідних йому для успішних занять спортом, а також на формування у нього психічної
готовності до ефективної участі в змаганнях.
Спеціальна підготовка спрямована на формування психічної готовності до участі в конкретному
змаганні [1, 3].
Загальна підготовка охоплює такі напрями: моральна підготовка; вольова підготовка; вдосконалення
інтелектуальних якостей; підвищення стійкості до стресу; навчання налаштування на виконання вправи,
самоконтролю і самооцінки рухових дій; навчання прийомів саморегуляції психічних станів тощо [5].
Психологічна підготовка спортсмена до конкретного змагання, тобто спеціальна психологічна
підготовка охоплює ті аспекти підготовки, які мають прямий зв’язок з оперативним управлінням його
психічними станами, що забезпечує оптимальну готовність до змагання і до виконання особливо важких
тренувальних завдань. Вона поділяється на ранню і безпосередню підготовку.
Безпосередня психологічна підготовка містить психологічне налаштування і управління психічним
станом спортсмена перед стартом, психологічний вплив на нього під час змагань, в перервах між ними і
організацію умов для нервово-психічного відновлення. Рання і безпосередня психологічна підготовка до
змагання і психологічний вплив після виступу відносяться до конкретних ігор, а загальна підготовка
проводиться як протягом всіх періодів тренування, так і під час довготривалого змагання.
Аналіз літературних джерел дозволяє визначити завдання загальної підготовки спортсменів до
змагальної діяльності:
1. Виховання певних рис особистості спортсмена, що стимулюють досягнення ним високого
спортивного результату як найважливішої основи успіху в спортивній діяльності (важливим фактором
розвитку особистості є самовиховання, організація якого повинна спрямовуватися тренером і колективом
команди).
2. Формування точності відчуттів і сприйняття інформації. Вироблення і вдосконалення
спеціалізованих видів сприйняття, таких, як «почуття партнерів», «почуття часу» тощо. Всі дії спортсменів
ґрунтуються на основі механізму складних реакцій вибору і характеризуються не тільки високою
реактивністю, а й точністю і своєчасністю як сприйняття, так і відповідного руху. Залежно від типу рухової
активності для розвитку швидкості й точності реакцій необхідно включати до тренувального процесу
відповідні вправи, що вимагають швидкого переключення уваги на інші об'єкти з різним несподіваним і
нелогічним продовженням і високим ступенем варіативності.
3. Розвиток властивостей уваги у напрямі оптимізації її обсягу, інтенсивності, стійкості, розподілу і
переключення. Для вироблення вміння розподіляти і перемикати увагу необхідно до тренування
спортсменів вводити різні вправи з декількома об'єктами (м'ячі, шайби тощо) і всілякими переміщеннями.
4. Розвиток ряду психологічних пізнавальних процесів: мислення, уваги, пам'яті. Спортсмени
високого класу відрізняються розвиненим і нестандартним мисленням, гарною пам'яттю, здатністю швидко
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і правильно оцінювати ігрову ситуацію, приймати ефективне рішення і контролювати свої дії. У спорті, і
зокрема в ігрових видах спорту, перевагу має і перемагає той, хто діє не за шаблоном, хто володіє умінням
реалізувати тактичні задуми з урахуванням дій команди суперника в умовах жорсткого ліміту часу і в стані
сильного емоційного збудження.
5. Удосконалення здатності спортсмена контролювати свою емоційну сферу в тренувальних і
змагальних умовах. Особливо це стосується регуляції характеру і змісту передстартових емоційних станів,
які мають вплив на активність спортсменів в процесі навчально-тренувальних занять і на ефективність
ігрових дій. Самовладання і емоційна стійкість допомагають спортсмену уникнути зайвого порушення –
«передстартової лихоманки» або надмірного гальмування – «передстартової апатії» під час тренувальних
занять і змагань, зберігати потрібну координацію, точність рухів і ясність тактичної думки.
6. Стимуляція вольових якостей. Основним методом розвитку сили волі є створення умов для
подолання перешкод, а саме, систематичне виконання спортсменами в процесі тренування вправ, що
потребують застосування вольових зусиль.Важливу роль у вихованні вольових якостей спортсменів
відіграє прагнення до подолання труднощів під час тренувань і змагань. Стимулювання (моральне і
матеріальне) є не що інше, як посилення мотиву діяльності, вплив на мотив. У процесі виховання
моральних і вольових якостей слід застосовувати широкий спектр методів – переконання, примушування,
метод навантажень, що поступово підвищуються, змагальний метод.
До прийомів і засобів такого виховання можна віднести: виховання цілеспрямованості та
наполегливості, витримки і самовладання, рішучості та сміливості, ініціативності та дисциплінованості.
7. Вироблення антиципаційних здібностей. Антиципація є одним з найважливіших компонентів стану
психічної готовності спортсмена, тому в процесі психологічної підготовки необхідно приділяти увагу її
розвитку.
Поряд з постійними, стійкими мотивами, що становлять спонукальну основу спортивної діяльності,
безпосередня мобілізація на виконання важкого тренувального або змагального завдання пов'язана з
формуванням так званих актуальних або ситуаційних мотивів, які більш динамічні, зумовлені мінливими
особистими настановами спортсмена і залежать від значущості поставленого завдання, зовнішніх умов
його досягнення, рівня підготовленості спортсмена, настрою і самопочуття. Оперативне психічне
«налаштування» спортсмена, крім відповідних дій тренера, передбачає активне і вміле використання ряду
способів самозосередження і самомобілізаціі, які повинні бути попередньо освоєні шляхом спеціальної
підготовки.
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ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В ЗСО ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН ПІДЛІТКІВ
Постановка проблеми. Соціально-політичні, економічні, екологічні зміни в житті, що інтенсивно
реформується, впливають на сучасну молодь. У одних спостерігається ріст прагматизму, підприємництва,
ранньої соціальної зрілості, а в інших – зростає замкненість, нерішучість. Тому залучення школярів до
цікавого, корисного і творчого життя засобами туристсько-краєзнавчої роботи й освіти є соціально
необхідною умовою для розвитку гармонійно розвинутої творчої особистості. Різноманітні форми роботи
забезпечують комплексний характер туристсько- краєзнавчої роботи у навчанні, вихованні й оздоровленні
учнів, в ній закладені широкі можливості для творчої самодіяльності – спортивної, наукової, художньої,
технічної, соціальної та педагогічної.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Туристично-краєзнавча робота в загальноосвітніх
навчальних закладах завжди розглядалась як важливий чинник пізнання сучасного держави, нації, народу,
формування патріотизму, національної самосвідомості, бережливого ставлення до природи висвітлено у
роботак таких авторів, як М.Ю. Костриця, В.В. Обозний, О.Я. Демиденко, О.М. Юнова, В.І. Кузнєцова.
Водночас оздоровчо-спортивний туризм виступає ефективним засобом фізичного вдосконалення,
формування функціональних резервів, які в значній мірі визначають стан соматичного здоров’я людини
досліджували Л.Ф. Никишин, А.А. Коструб, Б.М. Мицкан, А.Я. Булашев.
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Інтерес до різнобічного вивчення довкілля існував в освіті з давніх часів. Теоретичні й методичні
основи дослідження рідного краю складалися під впливом передових ідей А.А. Дістервега,
Я.А. Коменського, К.Д. Ушинського, В.О. Сухомлинського, С.Ф. Русової.
Питання теорії і практики краєзнавчо-туристської роботи розкриваються у працях А.В. Даринського,
М.П. Крачило, М.Ю. Костриці, В.В. Обозного, І.Т. Пруса, К.Ф. Строєва, І.В. Соколової, Н.С. Юньєва та
інших. Наголошується, що саме вивчення рідного краю сприяє поліпшенню засвоєння навчального
матеріалу різних шкільних предметів.
Мета дослідження – аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури і передового
практичного педагогічного досвіду з проблеми організації краєзнавчої роботи в школі.
Мета дослідження обумовила наступні завдання:
1. Дослідити стан проблеми в теорії і практиці фізичного виховання.
2. Вивчити взаємозв’язок основних компонентів фізичної підготовленості і розумових здібностей
дітей.
3. Визначити вплив занять із пріоритетним використанням елементів краєзнавства і туризму на
рівень соматичного здоров’я, фізичної підготовленості і розумових здібностей учнів.
Результати дослідження. Сучасна реформа загальноосвітньої школи, що має на меті підвищення
рівня освіти й виховання сучасної учнівської молоді, підвищення й покращення її підготовки до
самостійного трудового життя в нових суспільно-економічних умовах орієнтує дошкільні установи, школи,
сім'ю, суспільство в цілому на всебічний розвиток підростаючого покоління через широкомасштабнее
розширення оздоровчо-спортивної й туристично-краєзнавчої роботи.
Туристсько-краєзнавча робота органічно увійшла у навчально-виховний процес сучасних
загальноосвітніх навчальних закладів. Вона виконує три основні функції: виховно-розвивальну, освітньопізнавальну й оздоровчо-спортивну.
Загальноосвітні навчальні заклади зацікавлені і сприяють розвитку туристсько-краєзнавчої роботи,
яка вирішує освітні завдання школи: засвоєння знань у процесі використання краєзнавчого матеріалу,
розкриття здібностей та інтересів вихованців у процесі неформального спілкування, формування класного
колективу, розвиток у підлітків загальнолюдських цінностей, задоволення потреб школярів у
самореалізації, оздоровлення їх тощо.
Подолання природних труднощів походів, прогулянок, екскурсій сприяє формуванню у підлітків
об’єктивної самооцінки особистості, віри у свої сили. Туристсько-краєзнавча робота може стати одним із
важливих чинників формування творчої особистості і сприяти розв’язанню таких завдань: - усвідомлення
особистістю провідного значення гуманістичних мотивів і цілей у її розвитку та життєдіяльності;
- формування стійких якостей характеру на основі розвитку допитливості, ініціативності,
цілеспрямованості, дисциплінованості, наполегливості, самостійності, працелюбства, бережливості тощо;
- розвитку рефлексивних психічних можливостей особистості, що виявляються у самопізнанні,
саморегуляції, самовдосконаленні, самореалізації; - дотримання наступності у пошуковій і творчій
діяльності, удосконаленні своїх навичок і вмінь, які стимулюють бажання відшукувати нові знання і
використовувати їх для організації свого дозвілля.
Основними формами туристсько-краєзнавчої роботи з учнями є прогулянки, екскурсії, подорожі та
походи, естафети, зльоти, експедиції.
Прогулянка – найпростіша форма туристсько-краєзнавчої роботи. Прогулянки найчастіше проводять
з учнями молодших класів.
Екскурсія – форма туристсько-краєзнавчої роботи, перед якою ставиться мета закріпити знання,
здобуті на уроках. Особливе місце вони займають у шкільних програмах з географії. Екскурсії охоплюють
учнів усіх класів, їх проводять протягом навчального року.
Подорожі та походи є тривалішою за часом і складнішою формою туристсько-краєзнавчої роботи
порівняно з прогулянками та екскурсіями.
Естафета – це така форма туризму, яка передбачає вивчення певного району, області, краю чи всієї
країни не однією групою, а кількома, які на певних відрізках маршруту змінюють одна одну.
Експедиції – найскладніша форма туристсько-краєзнавчої роботи, що передбачає проведення
певних наукових досліджень. Добре спланована шкільна краєзнавча експедиція сприяє активному
здобуванню нових, а також поглибленню вже набутих знань і застосуванню їх у практичній діяльності.
У підлітковому віці всі процеси розвитку дуже тісно взаємопов’язані. У цей період іде статевий
розвиток дитини, вона формується не тільки як особистість, але і як представник своєї статі. Психологічні
та фізіологічні зміни в організмі тісно повʼязані. У підлітковий період особливу увагу необхідно приділяти
гармонійному розвитку всіх якостей людини. Застосування засобів туристсько-краєзнавчої діяльності в
навчальних закладах, на наш погляд, створює найбільш оптимальні умови для реалізації завдань
фізичного і розумового виховання дітей і підлітків.
На сьогодні навчальна робота зазвичай проводиться в режимі навчального закладу з школярами 1314 років представлена пізнавальними заняттями та уроками фізкультури: пізнавальні заняття проводяться
один раз на тиждень, як у приміщенні, так і на повітрі у формі бесід, рухливих ігор, ігрових завдань; уроки
фізкультури з туризмом проводяться за традиційною програмою, на повітрі один раз на тиждень, та одне
заняття в спортивному залі, які присвячуються проходженню загальної програми з фізичної культури. Ми в
свою чергу запропонували учням 7 і 8 класів загальноосвітньої школи № 7 м.Переяслав-Хмельницький

74

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»

позайматися туристсько-краєзнавчою роботою за запропонованою нами навчальною програмою на
заняттях з фізкультури. Результати проведеного нами дослідження ми опишемо в даній статті та виявимо
вплив занять туристсько-краєзнавчою роботою на організм та фізичний стан підлітків.
Використання зазначених нами засобів туризму, дозволили урізноманітнити активний відпочинок
школярів. Фізкультурні розваги з туристською спрямованістю і туристські свята, що організуються у формі
ігрових комплексів, екскурсій, прогулянок-походів, які ми проводили в осінні, зимові та весняні канікули, дні
здоров’я є дуже ефективними.
Під час туристично-краєзнавчих заходів у школі ми опиралися на такі важливі закономірності:
1) національна освіта є невід’ємна від історії народу і його традицій; 2) освіта забезпечує збереження й
збагачення культури; 3) в основу фізичного виховання повинні бути покладені засади єдності сім’ї й школи,
наступність і спадкоємність поколінь; 4) шкільний туризм повинен будуватися передусім на місцевому
підґрунті, використовувати ті форми й методи, які доступні для реального впровадження в кожній школі;
5) величина фізичного навантаження під час туристичних походів має відповідати віковим функціональним
можливостям організму.
В підлітковому віці значно збільшується вага і зріст учнів. Під час періоду статевого дозрівання
спостерігається стабілізація або навіть уповільнення рівня розвитку фізичних якостей: витривалості до
роботи помірної інтенсивності, силової витривалості м'язів рук і тулуба. Швидкий розвиток статевих залоз
супроводжується порушеннями координації окремих функцій організму. Зазнає помітних змін і психіка
школяра. Разом з тим відбувається розвиток уваги, вольових якостей, з'являється вміння аналізувати руху
і цілісні дії.
З огляду на всі особливості дитячого організму, ми намагалися суворо диференціювати
навантаження при вихованні фізичних якостей, звертаючи увагу не стільки на календарний вік, скільки на
біологічний.
Експериментальне дослідження проходило протягом 6 місяців: початок експериментального
дослідження – січень - червень 2017 року. В експерименті взяли участь школярі 13-14 років, загальною
кількістю 30 осіб (12 хопців і 10 дівчат).
За допомогою розробленого нами комплексу методик, були виявлені особливості фізичного
розвитку, рівня розвитку рухових якостей підлітків 13-14 років.
Маса тіла дівчат 13 років експериментальної групи вірогідно зросла на 5,1 % (t = 4,51), а 14-ти річних
вірогідно зросла на 4,8 % (t = 4,60). У хлопців експериментальної групи відмінності цього показника
статистично вірогідні, маса тіла хлопців експериментальної групи зросла на 5,0 % (t = 3,60) у 13-ти річних,
та 14-ти річних вірогідно зросла на 4,2 % (t = 3,65).
Було проведено порівняння життєвої ємності легенів (ЖЄЛ) дівчат і хлопців у кожній віковій групі. В
кінці навчального року спостерігалося помітне покращення ЖЄЛ.
У дівчат 13 років експериментальної групи відзначено зростання цього показника – відповідно на
11,5 % (t = 6,30) та у 14-ти річних на 6,7 % (t = 4,05). У хлопців всіх вікових груп експериментальних груп
приріст ЖЄЛ за період експерименту теж високий. Так, у хлопців 13-14 років збільшення ЖЄЛ на 11,9 %
(t = 7,67) і 5,2 % (t = 4,36). а відміну від дівчат, у хлопців 13-14 років як експериментальних, спостерігається
значне зростання ЖЄЛ до кінця експериментального період.
Для визначення динаміки фізичної підготовленості учнів, які займаються туристсько-краєзнавчою
діяльністю, ми порівняли середні показники тестувань на початку та після проведення експериментального
дослідження.
На початку дослідної роботи середні показники бігу на 30 м становили в хлопців 5,1±0,04 с, у дівчат
– 5,5±0,05 с, після експерименту – відповідно, 4,7±0,04 с та 4,9±0,03 с. У хлопців і дівчат простежувалася
тенденція до збільшення швидкості протягом експерименту, а саме: у хлопців показник швидкості зріс на
0,4 с, а в дівчат – на 0,6 с.
На початку експерименту середні показники тесту “біг на 2000 м” у юних туристів становили у
хлопців 9,49±0,25 хв, у дівчат – 11,30±0,40 хв, після експерименту – відповідно, 9,21±0,27 хв і 10,41±
0,35 хв. Протягом експерименту показник витривалості в хлопців зріс на 0,28 хв, у дівчат – на 0,59 хв.
На початку дослідження середні результати тесту “нахили тулуба вперед” становили в хлопців
10±0,4 см, у дівчат – 15±0,6 см, після експерименту – відповідно, 12±0,5 см та 17±0,4 см. Як у хлопців, так і
в дівчат показник гнучкості зріс на 2 см.
На початку експериментальної роботи в хлопців результати тестового завдання “підтягування на
перекладині” становили 9±0,24 разів, у дівчат – 15±0,51 разів, після експерименту – відповідно, 11±0,35
разів і 18±0,47 разів. У хлопців та дівчат простежувалася тенденція до збільшення сили протягом
експерименту, а саме: у хлопців на 2 рази, а в дівчат – на 3 рази.
Середні результати тесту “човниковий біг” 4х9 м зросли як у хлопців, так і в дівчат протягом
експериментальної роботи. На початку експерименту хлопці виконали це тестування за 9,7±0,04 с, дівчата
– за 10,6±0,03 с, після експерименту – відповідно, хлопці за 9,4±0,02 с, а дівчата за 10,3±0,04 с. Динаміка
показника спритності протягом експерименту в хлопців та в дівчат становила 0,3 с.
На початку експерименту середні показники тестових випробувань “стрибки в довжину з місця”
становили в хлопців 205±3,5 см, у дівчат – 180±4,0 см, після експерименту – відповідно, у хлопців 215±3,9
см і в дівчат 192±4,2 см. Протягом експерименту показники швидкісно-силових якостей збільшилися в
хлопців на 10 см, а в дівчат – на 12 с.
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Недостатня рухова активність знижує функціональні можливості організму підлітків, у результаті чого
вповільнюється моторний розвиток. Велике значення під час формування інтересу школярів до
туристсько-краєзнавчої діяльності мають узгоджені дії школи, учителя фізичної культури, учнів і батьків.
Висновки. Туристсько-краєзнавча робота має велике значення для освітньо- пізнавальної роботи
загальноосвітніх шкіл. Вона дає змогу конкретизувати, доповнити і систематизувати знання учнів, отримані
в школі, знаходити щось нове у природному та соціальному середовищі. Тому сьогодні необхідна розробка
системи проведення туристсько-краєзнавчої роботи в школі, яка б відповідала сучасним вимогам і
задовольняла б потреби як педагогів, так і учнів.
Мотивом для активізації заняттями туризмом у підлітків є позитивний вплив занять та підвищення
стану фізичної підготовленості. Підвищенню фізичного розвитку сприяють нормовані фізичні вправи у
вигляді помірного фізичного навантаження. Система туристично-оздоровчої роботи в школі сприяє
оптимізації рухового режиму учнів, їх оздоровленню.
Показники тестування протягом експерименту зросли в учнів, які займалися туризмом, що свідчить
про позитивну динаміку фізичної підготовленості підлітків. Проведений експеримент дав змогу
стверджувати, що раціонально організований руховий режим у поєднанні із систематичним перебуванням
на свіжому повітрі сприяє пристосуванню організму до більш високих фізичних навантажень та
підвищенню фізичної підготовленості зокрема.
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АНАЛІЗ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ХЛОПЦІВ 3-Х КЛАСІВ
Однією із важливих умов збереження здоров’я і підвищення рівня фізичного стану дітей є рухова
активність (РА).
Під руховою активністю мають на увазі загальне сумарне кількість рухових дій, які виконуються в
процесі життєдіяльності [1; 8].
Аналіз РА хлопців молодшого шкільного віку проводили відповідно до притаманного режиму рухової
активності дітей. Для цього здійснено визначення часових відрізків різних видів РА в добовому режимі дня
хлопців 3-х (n-26) класів.
Для фіксації часу та змісту РА хлопців 3-х класів було використано карту РА.
За своїм змістом та інтенсивністю види РА поділяються на такі рівні:
– базовий (сон, відпочинок лежачи);
– сидячий (прийом їжі, перегляд телепередач, виконання домашніх завдань, читання, малювання,
настільні та комп’ютерні ігри);
– низький (гігієнічні процедури, стояння з невеликою рухливістю, пересування на всіх видах
транспорту й пішки, навчальні заняття в школі (крім уроків ФК);
– середній (прогулянки, праця в домашніх умовах, ранкова гігієнічна гімнастика, активна поведінка на
перервах у школі);
– високий (спеціально організовані заняття фізичними вправами, інтенсивні ігри, біг, катання на
санках, ковзанах, лижах, велосипеді, самокаті, роликах тощо).
Відповідно до програми дослідження оцінку рухового режиму хлопців 3-х класів проводили з
урахуванням можливого впливу спеціально організованих заходів оздоровчого змісту, а саме:
– хронометраж РА в навчальний день з уроком ФК;
– навчальний день без уроку ФК;
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– вихідний день.
За змістом притаманного виду РА проведено розподіл, представлений у (Табл. 1), (Табл. 2),
(Табл. 3).
Таблиця 1
Розподіл змісту РА хлопців 3-х класів у день з уроком ФК (%)
Рівні РА
Базовий рівень
Сидячий рівень
Малий рівень
Середній рівень
Високий рівень

Час витрачений на РА, % від добового часу
39,06
22,55
27,1
6,56
4,19

Таблиця 2
Розподіл змісту РА хлопців 3-х класів у день без уроку ФК (%)
Рівні РА
Базовий рівень
Сидячий рівень
Малий рівень
Середній рівень
Високий рівень

Час витрачений на РА, % від добового часу
39,65
19,98
30,1
7,78
2,49

Виходячи з результатів тривалості РА на окремих її рівнях, звертаємо увагу на деякі особливості. РА
на базовому рівні, що передбачає відпочинок лежачи й сон, учасники дослідження витрачають 39,06% від
загальної добової кількості часу в режимі днів навчання в школі, що підтверджує наведені дані в
спеціальній літературі за цим питанням [3, 4, 5, 7]. На відміну від навчальних днів, у режимі вихідного дня
на базовий РА хлопців 3-х класів витрачають 39,65% часу доби, що дає підставу говорити про більшу
тривалість відпочинку лежачи та загально менш активне проведення часу [6].
Таблиця 3
Розподіл змісту РА хлопців 3-х класів у вихідний день (%)
Рівні РА
Базовий рівень
Сидячий рівень
Малий рівень
Середній рівень
Високий рівень

Час витрачений на РА, % від добового часу
44,92
28,19
10,03
13,3
3,56

Щодо тривалості РА сидячого рівня, що пов’язано з читанням, малюванням, витрати часу на
настільні й комп’ютерні ігри, перегляд телебачення, переміщення в транспорті, прийом їжі дещо менший за
тривалістю, аніж базовий рівень.
У режимі вихідного дня, підтверджується загальна тенденція більш тривалого проведення часу на
базовому та сидячому рівнях, порівняно з навчальними днями. Це свідчить про те, що у вихідні дні діти
більше схильні до сидячого способу життя [2, 3, 4, 5].
У структурі добової РА на малому рівні – це час на виконання гігієнічних процедур, навчальні заняття
в школі (крім уроку ФК), пересування пішки, перебування в положенні стоячи з невеликою рухливістю, що
загалом є значною частиною часу доби й становить 30,1% загальної тривалості витраченого часу в режимі
навчальних днів.
У режимі вихідного дня спостерігаємо значне зменшення перебування учнів на малому рівні РА,
порівняно з навчальними днями. Виявлено зменшення РА малого рівня у вихідні дні, яке переважно
пов’язане з відсутністю навчальних занять у закладах загальної середньої освіти [2, 4, 5, 9].
Тривалість РА середнього рівня, під час якої учень здійснює прогулянки, ранкову гімнастику, рухливі
ігри на перервах у школі, у хлопців 3-х класів становить 6,56% від загальної тривалості добової кількості
часу в режимі навчальних днів.
У режимі вихідного дня тривалість РА середнього рівня становила у хлопців 3-х класів 13,3% добової
кількості часу.
Для забезпечення високого рівня здоров’я дітей особливого значення набуває РА високого рівня,
РА, яка переважно залежить від побудови та організації урочних і неурочних форм освітнього
процесу [4, 5, 6, 10, 11], що включає участь у спеціально організованих заняттях фізичними вправами,
інтенсивні ігри, біг, катання на ковзанах, лижах, велосипеді, роликах й ін.
Аналіз змісту РА високого рівня хлопців 3-х класів у режимі дня з уроком ФК дає підставу
стверджувати, що найбільшу її тривалість спостерігали саме в режимі навчального дня з уроком ФК.
Аналіз загальної тривалості РА високого рівня в режимах різних днів є недостатньою й визначає
ситуацію щодо малорухливого способу життя хлопців 3-х класів, що стає причиною зниження рівня
фізичного стану та виникнення проблем зі здоров’ям дітей різного віку [3, 4, 5, 6].
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Висновки.
1. Підсумовуючи отримані дані, акцентуємо увагу на тому, що в режимі навчального дня без уроку
ФК і в режимі вихідного дня хлопці 3-х класів мають недостатню за тривалістю РА високого та середнього
рівнів.
2. Розв’язання проблеми недостатньої рухової активності високого рівня може бути вирішена за
рахунок створення і впровадження рекреаційно-оздоровчих технологій у режим навчального дня без уроку
фізичної культури і в режим вихідного дня в якості позакласних занять, забезпечуючи таким чином
оптимальний рівень РА хлопців 3-х класів.
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СТРУКТУРА ВІЛЬНОГО ЧАСУ ДІВЧАТ 8-Х КЛАСІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Вільний час школярів – це частина загального бюджету часу, яка залишається після навчання, інших
справ і яка використовується кожним на власний розсуд залежно від інтересів, потреб, схильностей [10].
Відповідно до рекомендацій лікарів і педагогів [6] позашкільний час на домашню працю і дозвілля
повинен складати в будні приблизно 6 годин для молодших школярів (близько 25% добового бюджету
часу), 4,5 годин – для учнів середнього шкільного віку (21%), 4,3 годин – для старшокласників (19%).
Сутність вільного часу, його структуру і функції, особливості виховання підлітків в умовах вільного
часу вивчали Г.В. Бочарова, В.М. Гуров, А.В. Мудрик, С.С. Газман та інші [9].
Аналізом різних змістовних аспектів вільного часу школярів, як фактора їх соціалізації займалися
Ф.С. Махов, Г.І. Попова, В.С. Миколаїва та інші. Деякі дослідники, враховуючи зміни в шкільних програмах,
вважають, що відбувається скорочення вільного часу школярів [1; 2; 3; 7].
Нині різко посилилася увага до проблем вільного часу, що зумовлено насамперед підвищенням його
ролі в житті людини і суспільства. Вільний час розглядається як соціальна цінність, як важливий чинник
всебічного розвитку людини, її потреб, інтересів, нахилів.
Мета дослідження – проаналізувати структуру вільного часу дівчат 8-х класів закладів загальної
середньої освіти.
Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, анкетування, методи математичної
статистики.
Дослідження проводилося на базі 2 закладів загальної середньої освіти
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Львівської області, у якому взяло участь 56 дівчат 8-х класів.
Усі дівчата були опитані з використанням спеціально poзpoбленoї анкети. В анкеті були використані
низка питань, що не увійшли до стандартних психодіагностичних методик, але апробовані у сфері
фізичного виховання і широко використовуються фахівцями [5; 8].
В результаті опитування нами були отримані наступні дані.
На запитання анкети – чи є у Вас вільний час, дівчата відповіли таким чином:
– практично немає – 21,2%;
– мало – 45,5%;
– досить – 33,3% (Рис. 1).

Рис. 1. Наявнiсть вiльнoгo часу (%)
Анкетування дoпoмoглo вивчити стpуктуpу вiльнoгo часу дівчат:
– гpаю в кoмп’ютеpнi ігри – 10,1%;
– дивлюсь телевізор – 17,3%;
– відвідую додаткові заняття з окремих предметів – 19,1%;
– займаюсь спopтoм – 15,5%;
– спілкуюсь з друзями – 15,3%;
– допомагаю батькам – 7,2%;
– слухаю музику – 15,5 % (Рис. 2).
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Рис. 2. Стpуктуpа вiльнoгo часу (%)
Аналiзуючи вiдпoвiдi на питання – чи задoвoленi Ви якiстю пpoведення дoзвiлля, бiльше пoлoвини
дівчат (59,3%) відповіли цiлкoм задoвoленi якiстю пpoведення дoзвiлля.
Oснoвнoю пеpешкoдoю дo змiстoвнoгo пpoведення вiльнoгo часу дівчата 7-х класів назвали «втoму
вiд навчання» – 34,6%.
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Дівчата 8-х класів бiльшoю пеpешкoдoю в пpoведеннi дoзвiлля, як не дивнo, вважають вiдсутнiсть
гiдних мiсць вiдпoчинку – 6,1% (Рис. 3).
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Рис. 3. Якiсть пpoведення дoзвiлля (%)
Висновки:
1. У ході дослідження було проаналізовано структуру вільного часу дівчат 8-х класів закладів
загальної середньої освіти.
2. В процесі дослідження було встановлено, що у більшості дівчат 8-х класів вільного часу мало.
Значну частину свого часу вони проводять біля телевізора, слухають музику та відвідують додаткові
заняття з окремих предметів. Водночас, заняттям фізичною культурою і спортом школярі приділяють мало
уваги.
3. Бiльше пoлoвини всiх дівчат 8-х класів цiлкoм задoвoленi якiстю пpoведення дoзвiлля. Основною
перешкодою до проведення вільного часу, дівчата 8-х класів закладів загальної середньої освіти назвали
перевантаженість навчальною діяльністю та вiдсутнiсть гiдних мiсць вiдпoчинку.
4. Вiд стpуктуpи вiльнoгo часу залежить успiх фopмування життєвих устанoвoк, iнтеpесiв i пoтpеб.
Саме вiльний час зумoвлює мoжливiсть pеалiзацiї пoтpеб oсoбистoстi у духoвнoму i фiзичнoму
вдoскoналеннi.
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НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ДОПІНГУ НА СТАН ЗДОРОВ’Я СПОРТСМЕНА
Сьогодні жорсткі умови існування в сучасному спорті змушують атлетів працювати майже на межі
фізіологічних можливостей їхнього організму. Необхідною умовою успішної спортивної діяльності
спортсменів на сучасному етапі має бути майже постійним дуже високий рівень їх підготовленості та
результатів [1, с. 71].
У цих умовах проблема удосконалення спортивних результатів ставить перед тренерами,
психологами, спортивними лікарями, фармакологами ряд завдань, які повинні сприяти підтримці високої
працездатності спортсмена і швидкому відновленню після навантажень. В умовах, коли боротьба триває
за соті частки секунди, сантиметри, грами, без фармакологічної підтримки спортсмена вже неможливо. І
тому учені багатьох країн активно працюють над створенням нових препаратів, здатних розширити
адаптаційні можливості спортсмена в екстремальних умовах, підвищити фізичні якості спортсмена,
психічну стійкість, увагу [2].
Водночас, жоден препарат не замінить роботу тренера і спортсмена, тим більше, якщо він є
забороненим. І вже в спорті постала проблема вживання допінгу. Допінгом називають фармокологічні
речовини, які при введені в людський організм сприяють активізації роботи, стимуляції нервової та
фізичної діяльності; і він є забороненим адже: 1) застосування допінгу є неприпустимим з моральноетичних причин; 2) допінг дає односторонню перевагу спортсменам над суперниками, які не застосовують
допінг; 3) заборона на застосування допінгу обумовлена турботою про здоров'я спортсмена.
Зараз медична комісія МОК до складу допінгових речовин уключає більше 100 препаратів, поділених
на п’ять груп:
1) стимулятори (амфетамін, кофеїн, кокаїн, ефедрин, метил-ефедрин, фентермін);
2) наркотичні засоби (кодеїн, героїн, морфін та ін);
3) анаболічні стероїди (тостостерон, ретаболіл (нандролон), метинолон та ін);
4) бета-блокатори (пропланолол, атенолол, метропролол й ін.);
5) діуретичні засоби (дихлотіазід, гідрохлотіазіт, фуросемід та ін).
Найбільш широко в молодіжному спортивному середовищі використовуються стимулятори й
анаболічні стероїди. Речовини різних груп мають виражену специфіку [3, с. 33].
Наприклад, результатом дії анаболічних стероїдів є прискорення синтезу білка усередині клітин, що
призводить до вираженої гіпертрофії м’язової тканини організму і росту силових показників. Це виявляє
вживання анаболічних стероїдів як позитивне. Проте, доведено негативний вплив вживання анаболічних
стероїдів на здоров’я спортсменів [4, с. 86]: при гіпертрофованому розвиткові мускулатури і у зв’язку зі
зростанням навантажень виникає небезпека розриву зв’язок і сухожилля; порушується гормональна
система і відповідно гормональна рівновага в організмі, у результаті чого спостерігаються часті головні
болі, що носять характер мігрені; ослаблюється імунна система, внаслідок чого організм стає
сприйнятливий до інфекційних збудників; передчасно припиняється ріст тіла, якщо людина вживає ці
препарати до 25 років, внаслідок передчасного закриття епіфізарних зон росту трубчастих кісток;
розвивається серцевосудинна патологія: гіпертрофія лівого шлуночка, інфаркт міокарду, затримка рідини в
організмі, що проявляється набряками, особливо під очима, і підвищенням артеріального тиску;
стимулюється процес внутрішньоклітинного тромбоутворення, що може викликати миттєву смерть
внаслідок розвитку коронаротромбозу під час спортивного навантаження; поява так званої «стероїдної
усмішки», обумовленої спазмами щелепних м’язів; порушується баланс кишкової флори, і людина
піддається шлунково-кишковим інфекціям; незворотні процеси в статевій сфері як чоловіків, так і жінок, що
загрожує безпліддям; розвиток у чоловіків імпотенції, фізіологічною основою якої є зменшення продукції
власного тестостерону; у чоловіків спостерігається розростання тканин грудей — гінекомастія, що
пов’язано з трансформацією синтетичних стероїдів у жіночі статеві гормони; передчасне випадання
волосся як у чоловіків, так і в жінок; поява змін у психіці – характер стає більш жорстким, поведінка
безкомпромісною, екстремальні перепади настрою, в тому числі маніакальні — як симптоми гніву, які
можуть призвести до насильства; викликають серйозне психологічне призвичаювання; відмова від їх
прийому після тривалого вживання може привести людину до глибокої депресії [5, с. 5].
А стимулятори активізують серцево-судинну і дихальну діяльність, що виявляється в збільшенні
серцевого викиду, розширенні бронхів, підвищенні артеріального тиску. Препарати знімають відчуття
втоми, невпевненості в своїх силах, покращують всі види психічної і моторної діяльності. До
найефективніших стимуляторів належать похідні фенілетіламінів — фенамін (амфетамін), меріділ,
сиднокарб. Вони швидко змінюють функціональні показники діяльності головного мозку (активізують
біоелектричну активність мозку, змінюють умовні рефлекси), підвищують витривалість. В клінічних умовах
вони використовуються для лікування захворювань, що супроводжуються сонливістю, млявістю, апатією,
астенією, депресією. Підвищення функціональних можливостей спортсменів під впливом стимуляторів
відбувається за рахунок блокування фізіологічних регуляторів, меж мобілізації функціональних резервів,
що може привести до перенапруження роботи серця, печінки, нирок, порушення терморегуляції організму.
Підвищене виробництво метаболічного тепла може привести до теплового удару. Можливі також
смертельні результати унаслідок серцево-судинного шоку [6, с. 4].
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Щодо наркотичних засобів, то вони мають виражений болезаспокійливий ефект з переважним
впливом на ЦНС. За хімічною будовою наркотичні анальгетики класифікуються як похідні фенантрена
(морфін, кодеїн, омнопон), фенілпіпередіна (промедол, фентаніл) і бензоморфана (пентазоцин).
Застосовують наркотичні анальгетики при стійких болях, пов'язаних з травмами, перенесеними
операціями, інфарктом міокарду, злоякісними пухлинами, при набряку легенів, тобто в тих випадках, коли
ненаркотичні анальгетики неефективні [6, с. 6].
Найбільш серйозна побічна дія сильних наркотичних речовин обумовлена фізичною залежністю і
розвитком абстиненції. Препарати класу наркотиків відрізняються один від одного по степені їх впливу.
Побічна дія включає звикання, фізичну залежність, абстиненцію, проблеми із диханням, потьмарення
свідомості, зниження артеріального тиску і запори [7, с. 30].
Наступними забороненими препаратами є діуретики або сечогінні засоби, які сприяють більшому
виведенню сечі і зменшенню змісту рідини в організмі. Протягом багатьох років їх використовували для
зменшення ваги боксери, борці, гімнасти. Заборона на застосування діуретиків в спорті була обумовлена
тим, що їх сталі використовувати для маскування застосування допінгових речовин. Основною в механізмі
дії діуретиків є їх дія на нирки, на їх структурно-функціональну одиницю — нефрон, на процеси, які в нім
відбуваються, клубочкова фільтрація, канальцева реабсорбція, секреція. Застосування діуретиків не
сприяє підвищенню фізичної працездатності і, отже, не може надавати істотної дії на результати [6, с. 8].
Варто сказати, що застосування сечогінних засобів, навіть у клініці за лікувальними показаннями,
вимагає ретельного лабораторного і лікарського контролю, тому що їх прийом може викликати певні
ускладнення. Виводячи з організму рідину разом із необхідними для нормального обміну речовин солями
(наприклад, калій, який необхідний для нормальної роботи серцевого м’язу), діуретики, які застосовуються
без компенсуючої дієти, призводять до розвитку серцевої недостатності. Небезпека серцевої
недостатності наростає з ростом фізичних навантажень і в момент найвищих змагальних зусиль. Це може
привести до гострого порушення серцевої діяльності. Крім того, прийом діуретиків викликає підвищення
вмісту цукру в крові, що може призвести до загострення цукрового діабету; розлади з боку шлунковокишкового тракту (з нудотою, блювотою, проносами); алергічні реакції; гіпотензію; аритмії серця; м’язові
спазми; підвищення концентрації сечової кислоти; розвиток шкірних захворювань. Можливі також приступи
подагри, загострення захворювань печінки, нирок, пригнічення центральної нервової системи, що
супроводжується сонливістю, млявістю, порушенням чутливості [7, с. 32].
Також розглянемо бета-блокатори — речовини, що пригнічують активність центральної нервової
системи та інших фізіологічних систем. Речовини цього класу блокують вплив природних стимуляторів –
катехоламінів на бета-адренергичні рецептори, які впродовж певного часу не реагують на адренергічні
імпульси. До цих препаратів належать атенолол, талінолол, метопролол, ацебутамол, бісопролол,
бутоксамін, анапрілін, надолол, окспренолол. Побічна дія бета-блокаторів: бронхоспазм, брадикардія,
гіпотонія, запаморочення, депресії, безсоння, парестезії, шлунково-кишкові розлади, зниження еректильної
функції, синдром відміни [8, с. 213].
Розглянувши препарати, які відносяться до заборонених, можна сказати, що допінг — це незвичний
метод підвищення розумових або фізичних здібностей людини. Це частина такого способу життя, при
якому вища цінність полягає у максимальних досягненнях, а сенс – в їх підвищенні. І головне —
використання допінгів спортсменами призводить до негативних, а в ряді випадків трагічних наслідків для їх
здоров’я, у зв’язку з цим міжнародні спортивні та медичні організації протягом тривалого часу проводять
боротьбу з допінгом.
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ВПЛИВ РИТМІЧНОЇ ГІМНАСТИКИ НА РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЇ
У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Постановка проблеми. Заняття фізичною культурою це, перш за все, виховання здорової дитини. А
виховання фізично повноцінних дітей – основна мета вихователя і для цього він повинен використовувати
всі можливі засоби і методи виховання. Одним з таких методів роботи з дітьми є ритмічна гімнастика. Вона
привернула до себе увагу мільйонів людей, стала масовим захопленням. Чом би і нам не звернути на неї
увагу. Тим більше що вправи ритмічної гімнастики так само стрімкі і невловимі, як діти, відповідають
багатьом їх потребам, у тому числі і в русі, який їм так необхідний [2, 9].
Сам комплекс ритмічної гімнастики складається з набору загально розвиваючих вправ на самі різні
групи м’язів. І практично кожний рух можна розглядати як рух на розвиток координації. А оскільки вік 4-6
років по функціональним можливостям дітей, характеру генетичного розвитку рухової функції є
сприятливим для становлення багатьох рухових проявів, у тому числі і координаційних, саме в цей період
роботу по формуванню координаційних рухів потрібно проводити більш інтенсивно. І окрім того заняття
повинні бути не тільки корисні, але і цікаві, інакше бажаного результату можна і не досягти. Тому кращим
виходом буде розвиток координації на заняттях по ритмічній гімнастиці у дітей старшого дошкільного
віку [4, 8].
Теорія і практика фізичного виховання переконливо свідчить про те, що методи та засоби навчання,
які широко використовуються у дошкільних навчальних закладах, потребує суттєвих доповнень. Проблема
розвитку координаційних здібностей з роками не тільки не втрачає своєї актуальності, але висовує нові
питання, рішати які необхідно за допомогою нових, сучасних наукових методів [6].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сьогодні проблема розвитку фізичних якостей дітей
дошкільного віку знаходиться під увагою фахівців, педагогів, тренерів, лікарів. Це пояснюється загальним
спадом рівня здоров’я, фізичної підготовленості дітей різних вікових груп. Постійно йде активний пошук
ефективних методик, оптимальних шляхів розвитку рухових якостей.
Науково-методична література, містить чимало публікацій що стосуються розвитку фізичних якостей
дітей дошкільного віку. У наукових посібниках детально розкриті основи методики розвитку координації,
визначені провідні компоненти тренувального впливу на розвиток координації, дана характеристика
засобів і методів її виховання. Велику увагу приділено техніці виконання вправ на розвиток координації,
розглянуто розвиток координації відносно вікових та статевих особливостей [2, 3, 9].
Аналіз наукової літератури, присвяченої розвитку координаційних здібностей показує, що в останній
час дослідження в цьому напрямку значно зросли. Це пояснюється тим, що все більше тих, що займаються
ритмічною гімнастикою потребують збільшення навантаження і індивідуального підходу. Проблеми
розвитку фізичних якостей засобами ритмічної гімнастики розглядалися в різних науково-методичних
роботах. Вплив занять ритмічною гімнастикою на розвиток фізичних якостей досліджували автори
Ю. Борисова, О. Власюк, А. Федоряка, М. Булатова, І. Шіпіліна та інші. Проблемами організації навчальнотренувального процесу у ритмічній гімнастиці займалися фахівці: О. Демідова, Ю. Борисова, О. Конакова
та інші. Але необхідне вдосконалення і доповнення методики розвитку координації у дітей, що займаються
ритмічною гімнастикою. Тому дана проблема є актуальною та потребує детальнішого вивчення.
Мета роботи: експериментально обґрунтувати та дати характеристику системі тренувальних занять,
що сприяють розвитку координаційних здібностей у дітей 4-6 років, які займаються ритмічною гімнастикою.
Завдання роботи:
1. Визначити рівень розвитку координаційних здібностей у дітей 4-6 років, які займаються ритмічною
гімнастикою.
2. Експериментально обґрунтувати та визначити ефективність застосування ритмічної гімнастики на
розвиток координації у дітей 4-6 років.
Викладення основного матеріалу. Дослідження проводилися у дитячому комбінаті № 34 «Сяйво»
міста Дніпра. У дослідженні прийняли участь 24 дітей віком 4-6 років. На початку дослідженнями провели
попереднє педагогічне тестування випробуваних, потім діти були розділені на дві групи: контрольну й
експериментальну по 12 дітей у кожній. За результатами попередніх досліджень ми визначили, що
контрольна й експериментальна групи знаходяться на одному рівні розвитку координаційних здібностей,
який визначається як нижче середнього. На підставі отриманих даних ми зробили висновок, про
необхідність додаткової роботи над розвитком координаційних здібностей у дітей 4-6 років.
Потім на протязі шести місяців в групах проводились заняття з фізичного виховання. Заняття
проводились три рази на тиждень і тривали 45 хвилин. В експериментальній групі заняття проходили по
розробленій методиці, було розроблено два комплекси ритмічної гімнастики для дітей 4-6 років.
Контрольна група займалася за програмою дитячого комбінату.
Педагогічне тестування проводилося шляхом реєстрації показників розвитку координаційних
здібностей, в даному випадку ми використовували шість вправ. Всі іспити проводилися після стандартної
розминки (12-15 хв), що включає біг, загально розвиваючі і спеціальні вправи.
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Наступним етапом дослідження було визначення підсумкового рівня розвитку координаційних
здібностей у дітей 4-6 років, які займаються ритмічною гімнастикою.
Порівняльний аналіз результатів педагогічного тестування показав, що в експериментальній групі в
тестах які визначали рівень координації, спостерігається достовірний приріст показників (Р 0,05) (таб.1).
Результати зросли з нижче середнього до середнього і вище середнього. Це можна пояснити тим, що на
заняттях з експериментальною групою проводились заняття з ритмічної гімнастики.
У контрольній групі достовірного приросту в цих показниках не спостерігається (Р > 0,05)(таб.1).
Таблиця 1
Показники рівня розвитку координаційних здібностей у дітей4-6 років
після педагогічного експерименту
№ вправи
Вправа № 1
Вправа № 2
Вправа № 3
Вправа № 4
Вправа № 5
Вправа № 6

Група
К
Е
К
Е
К
Е
К
Е
К
Е
К
Е

Групи
1,70,54
1,10,27
1,5±0,54
1,7±0,54
1,1±0,27
1,5±0,54
1,4±0,54
1,3±0,27
1,7±0,54
1,1±0,27
1,2±0,27
1,5±0,27

М1S1
1,70,27
2,40,27
1,30,54
2,50,27
1,70,54
2,40,54
1,70,27
2,30,27
1,40,54
2,10,27
1,40,54
2,70,27

М1S2
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Р1
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

Висновки. Для перевірки ефективності розроблених комплексів ритмічної гімнастики для виховання
координаційних здібностей у дітей старшого дошкільного віку був проведений порівняльний педагогічний
експеримент, результати якого дозволили розглянути зміни в рівні розвитку досліджуваних здібностей.
Позитивні зміни в рівні координаційних здібностей відображають вплив цілеспрямованої педагогічної дії,
про що свідчать більш виражені зміни показників у дітей експериментальної групи в порівнянні з
контрольною. Зрозуміло, позитивні зміни відбулися і в контрольній групі, де звичайно результати
відрізнялися від початкових даних. Однак темп приросту в експериментальній групі визначився значно
вище, ніж в контрольній. В результаті проведеного експерименту виявилася ефективність розроблених
комплексів ритмічної гімнастики. Отримані результати дослідження показали, що використовування
комплексів ритмічної гімнастики можуть знаходити широке застосування в дитячих дошкільних установах.
В процесі занять підвищується рівень координаційних здібностей дітей, забезпечуються кращі умови для
формування умінь управляти своїми рухами, тобто діяти цілеспрямовано, продуктивно, економічно.
Перспективи подальших досліджень будуть спрямовані на рівень розвитку інших фізичних якостей у
дітей дошкільного віку.
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(Сєвєродонецьк, Україна)
СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ ЯК ФАКТОР ОЗДОРОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
Вступ. Формування здорового способу життя людини відбувається протягом всього життя, а
формування здорового способу життя фахівця - на етапах його професійного становлення в період
навчання в ЗВО. Отже, формування здорового способу життя студента стає пріоритетною задачею
педагогів вищої школи.
Актуальність. Студентська молодь є однією з соціально незахищених груп, яка певною мірою
схильна до дії негативних чинників зовнішнього середовища. Обмежені можливості для повноцінного
розвитку і реалізації свого потенціалу, гіподинамія та інші стресові ситуації викликають підвищену потребу
студентів у доступних оздоровчих, рекреаційних, розважальних послугах, які повністю задовольнили б їх
потреби і несли в собі основу здоров‟язбереження [3, с. 97].
На фоні малорухливого способу життя почастішали нервово-емоційні перевантаження, адже всі
людські блага, призначені для комфортного життя з кожним роком скорочують фізичний розвиток,
зменшують рухову активність і збільшують психічну нервозність студента. У вирішенні цієї проблеми
значною мірою може допомогти спортивно-оздоровчий туризм, як вид туристичної діяльності.
Мета роботи. Розкриття та узагальнення особливостей використання спортивно-оздоровчого
туризму у фізичному вихованні молоді, теоретичне дослідження і обґрунтування впливу занять туризмом
на розвиток фізичних якостей людини.
Результати дослідження. Спортивно-оздоровчий туризм в Україні є традиційно розвиненим і
популярним видом дозвілля. По суті він є однією з найдоступніших масових форм активного відпочинку,
пізнання та вивчення навколишнього світу. Проблема ефективного використання туристичних та
рекреаційний ресурсів нашої держави роблять вкрай необхідним дослідження питання використовування
спортивно-оздоровчого туризму як засобу фізичного виховання.
Фізичне виховання у сучасній педагогічній науці є одним з пріоритетних напрямів розвитку вищої
освіти. І все ж, за даними програми розвитку ООН, Україна по індексу людського розвитку за 2020 року
займає 74 позицію серед 189 країн. Це комплексний показник, що розраховується кожного року для
порівняння і вимірювання рівня і очікуваної тривалості життя, грамотності, освіченості у кожній країні світу.
Здоров'я є сприятливою умовою для повноцінного становлення особистості і її професіонально
важливих якостей. В здоровому способі життя людини, в професійному довголітті і мобільності фахівця
зацікавлено суспільство, держава, організації-роботодавці, і в першу чергу сама людина.
На тему туризму, як складової навчально-виховного процесу, науковці опублікували багато робіт. В
публікаціях Ю. Грабовського, Ю. Скалій відмічається, що систематичне заняття туризмом позитивно
впливають на формування морально-духовної зрілості особистості. Дослідники А. Білоусов, Г. Науменко
доводять, що туристичні походи усувають психічне напруження особистості. А. Булашев вважає, що
здоров’я людини значною мірою залежить від обсягу її знань і практичних умінь в процесі використання
оздоровчих сил природи.
Цінність туризму полягає в його різнобічному впливі на організм людини й студентської молоді
тренувальними, відновлювальними навантаженнями, що дуже важливо для людей, професійна праця яких
має обмежену рухову активність. Розвиток автоматизації та механізації, пов’язаний із посиленням
навантаження на нервову систему й обмеженням фізичної активності, що є передумовою розвитку
функціональних розладів, насамперед нервової та серцево-судинної систем, що спостерігається у 70 %
практично здорових людей, призводить до суттєвої перевтоми. Туристські походи сприяють відновленню
працездатності і зміцнення здоров’я внаслідок дії комплексу факторів: зміни обставин, впливу кліматичних
умов, раціональної рухової активності. [6, с. 303]
Заняття туризмом дають змогу виконувати норми рухової активності для кожної вікової категорії.
Туризм передбачає активну діяльність в реалізації вмінь і навичок пересування пішки, на лижах, плавання
на плотах, човнах. Цей вид діяльності поєднує в собі спорт і відпочинок, виховує патріотизм і національну
самосвідомість.
Необхідно, щоб майбутній фахівець ще в студентські роки прийшов до усвідомлення значущості
збереження і підтримання власного здоров'я. Важливо домогтися щоб кожен випускник був не тільки
фахівцем у своїй області знань, але і людиною, яка володіє різного роду вміннями і навичками підтримки
власного здоров'я і відновлення організму після напруженої розумової чи фізичної праці. Навчання в ЗВО
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вимагає від студентів значного розумового напруження, що в сукупності з іншими несприятливими
факторами все частіше призводить до збільшення числа юнаків і дівчат, які мають серйозні відхилення в
стані здоров'я. Це негативно впливають на творчі здібності та здоров’я студентів. [1, с. 125]
Оздоровча цінність туризму полягає у тому, що природа взаємодіє з людиною, виконуючи стосовно
неї низку важливих функцій: реабілітаційну, психотерапевтичну, естетичну та пізнавальну. Довгочасність
такої взаємодії загартовує людину та підвищує фізичну життєдіяльність організму. Водночас туристична
діяльність проводиться за будь-яких погодних умов і для проходження маршруту вимагає фізичного та
психологічного навантаження.
Спортивно-оздоровчий туризм передбачає подолання маршруту активним способом, тобто без
використання транспортних засобів, покладаючись лише на власні сили, реалізуючі вміння і навички
пересування пішки, на лижах, плавання на плотах і човнах, їзди на велосипеді тощо.
Аналіз літератури дав змогу визначитися з завданнями спортивно-оздоровчого туризму. До них
відносять:
 оздоровлення, відновлення сил, поліпшення медико-фізіологічних даних за допомогою зміни форм
діяльності, дозованого руху, раціонального харчування, нервового розвантаження, підвищення адаптації
до незвичних умов;
 вдосконалення загальної і спеціальної фізичної підготовки, виробленні витривалості, спритності,
сили, рівноваги;
 надання практичних навичок у доланні перешкод, оволодіння технікою пересування пішки, на
лижах, їзди на велосипеді, греблі;
 психічному вдосконаленні та емоційному збагаченні внутрішнього світу людини, вихованні
рішучості, сміливості, впевненості в собі, відповідальності;
 розширення краєзнавчого кругозору, вдосконалення навчально-методичної підготовки, поповненні
знань з географії, біології, історії, етнографії і культури;
 набуття спортивного досвіду для участі в походах і керівництва походами різного рівня складності,
одержання спортивних розрядів і знань, підвищення майстерності та інструментальної підготовки.
Заняття туризмом займають особливе місце в системі фізичного виховання в порівнянні з іншими
видами спорту, тому що, дають ширші можливості для оволодіння знаннями, вміннями і навичками,
необхідними в повсякденному житті кожної людини.
Туризм є своєрідною школою виховання і гармонійного розвитку особистості. Провідне місце тут
належить трудовому напрямку, який полягає в оволодінні вміннями і навичками самообслуговування і
суспільно-корисної праці. Учасники туристського походу забезпечують автономну життєдіяльність групи на
весь період подорожі. Кожний учасник повинен уміти орієнтуватись на місцевості, долати перешкоди,
влаштовувати табір, готувати їжу, ремонтувати спорядження і одяг, надавати першу медичну допомогу
тощо. Все це дозволяє туристам не лише засвоїти елементарні навички побутової праці, а й вчить
підтримувати свідому дисципліну, виробляє організованість, погодженість дій у спільній роботі. [5]
Важливо й те, що в туристських подорожах народжуються почуття колективізму, любов до природи,
розширюється кругозір учасників. Загальна мета в поході зближує людей різного віку, сприяє новим
знайомствам, встановленню дружніх стосунків. Такі походи є також джерелом позитивних емоцій. Кожний
подоланий кілометр шляху зміцнює впевненість у своїх силах, приносить велике моральне задоволення.
Під час тренувань і в похідних умовах виховуються вольові якості людини: сміливість, рішучість,
терпіння, наполегливість, ініціативність, дисциплінованість. Комплекс цих якостей складає найважливішу
рису спортивного характеру - волю до перемоги в туристських змаганнях, прагнення пройти до кінця
запланований маршрут. Це досягається здатністю до граничної мобілізації сил, максимальною
зосередженістю в екстремальних умовах, впевненістю в перемозі, психологічною стійкістю, вмінням
швидко приймати рішення.
Висновки. Використання елементів спортивно-оздоровчого туризму у процесі фізичного виховання
студентів має оздоровчий ефект. Заняття туризмом займають особливе місце в системі фізичного
виховання, тому що, в порівнянні з іншими видами спорту, дають ширші можливості для оволодіння
знаннями, вміннями і навичками, необхідними в повсякденному житті кожної людини.
Одна з важливих виховних і розвиваючих функцій туризму - формування всебічно розвиненої
гармонійної особистості, свідомого громадянина, що поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту і
фізичну досконалість. Важливо й те, що в туристських подорожах народжуються почуття колективізму,
любов до природи, розширюється кругозір учасників.
Література:
1. Булашев А. Я. Спортивный туризм: учебник / А. Я. Булашев. – Харьков: ХГАФК, 2009. – 332 с.
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СЕКЦІЯ: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Асем Джартыбаева
(Семей, Казахстан)
АФФИК САЦИЯ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ОТРИЦАНИЯ
Аффиксация (аффикс (от лат. affixus — прикрепленный)) как средство выражения отрицания
может представляться префиксацией и суффиксацией, и занимают особое положение в
словообразовательных процессах, происходящих в английском языке.
Как правило, префиксация не образует новых частей речи, один и тот же префикс может, и
образовывает новые слова от разных частей речи. Вновь образованные слова остаются той же частью
речи, от которой они образованы.
К префиксам отрицания относиться: префиксы in- (im-, il-, ir-), un-, non-, dis-.
Префикс in- (im-, il-, ir-) образует слова со значением, противоположным значению основы,
например: correct (правильный) - incorrect (неправильный), adequate (адекватный) - inadequate
(неадекватный).
He'd have invented the most extravagant and incredible sins to confess to (Richard1984:32). Он мог
выдумать самые экстравагантные и неправдоподобные грехи, чтобы раскаяться в них.
Перед некоторыми согласными (р, m) префикс in- может принимать форму im-, например: possible
(возможный) - impossible (невозможный), memorial (мемориальный, памятный) - immemorial
(незапамятный, древний).
Присоединяясь к словам, начинающимся с буквы l, префикс in- принимает форму il-, например:
liberal (либеральный) - illiberal (нетерпимый), ограниченный, limitable (который можно ограничить) illimitable (неограниченный).
Присоединяясь к словам, начинающимся с буквы r, префикс in- принимает форму ir-, например:
regular (регулярный) - irregular (нерегулярный), responsible (ответственный) – irresponsible
(безответственный).
Префикс mis- выражает отрицательность или “неправильности” выражения действия. Он чаще
всего образует производные от глагольных основ, например: trust (доверять) - mistrust (сомневаться),
calculate (считать) - miscalculate (обсчитаться, ошибаться в расчете), fit (подходить) – misfit
(несоответствовать), guide (направлятьть) – misguide (неправильно направлять).
Префикс un- образует слова со значением, противоположным значению основы, например:
common (обыкновенный) – uncommon (необыкновенный), usual (обычный) - unusual необычный, happy
(счастливый) - unhappy (несчастливый), grateful (благодарный) – ungrateful (неблагодарный), satisfactory
(удовлетворительный) – unsatisfactory (неудовлетворительный), to load (нагрузить) - to unload
(разгружать).
The only thing that makes me unhappy is that I'm making you unhappy (Graham 1976:49). Единственное,
что делает меня несчастным, это то, что я делаю несчастным вас.
Префикс non- означает отрицание или отсутствие, например: conductor (проводник) - nononductor
(непроводник), essential (существенный) - nonessential (несущественный).
Префикс dis- выражает отрицание, например: ability (способность) - disability (неспособность),
approval (одобрение) - disapproval (неодобрение), trust (доверие) – distrust (недоверие).
As a matter of fact, to be absolutely candid, I rather disliked him (Richard 1984:23). В сущности, если
быть абсолютно искренним, он мне не нравится.
Префикс anti- больше, чем перечисленные префиксы сохраняет свое лексическое значение –
‘против’. Употребление префикса anti ограничено литературно-книжным стилем речи. Чаще всего он
встречается в словах, выражающих общественно-политические и научные понятия, например: fascist
(фашистский) – antifascist (антифашистский), cyclone (циклон) – anticyclone (антициклон), climax
(высшая точка) - anticlimax (упадок), thesis (утверждение) – antithesis (противоположное утверждение).
Префикс counter- также как и anti- сохраняет свое лексическое значение. Значение его примерно то
же, что и у anti- то есть против. Употребление данного префикса ограничено литературно-книжным стилем
речи. Наиболее распространен в общественно-политической литературе, его самостоятельность
поддерживается написанием через дефис: counter-act.
Суффиксы в английском языке могут не только поменять значение слова, но и перевести его в
категорию другой части речи.
К суффиксам отрицания относиться: суффикс less, который означает отсутствие качества,
например: hope (надежда) – hopeless (безнадежный), careful (заботливый) - careless (беззаботный),
thoughtful (задумчивый) – thoughtless (безрассудный).
The barometer is useless: it is as misleading as the newspaper forecast (Richard 1984:70). Барометр
бесполезен: он такой же обманчивый, как прогноз в газете.
Выше было рассмотрены средства выражения отрицательного значения на уровне морфологии. Как
оказалось, значение отрицания может передаваться при помощи префиксов и суффиксов. Также, можно
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сделать следующие выводы: при наличии отрицательных суффиксов и префиксов значительное
большинство отрицательных аффиксов составляют префиксы.
Литература:
1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. Л., 1973. - 233 с.
2. Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английского языка. М.: Высшая школа, 1975. –
33 с.
3. Смирницкий А.И. Синтаксис современного английского языка. М., 1973. – 20 с.
Надія Ігнатів
(Львів, Україна)
РОЗДУМИ ПРО СПЕЦИФІКУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТІ У ДОКУМЕНТАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ В ІНТЕРВ’Ю
ГАННИ КРАЛЛЬ ТА СВІТЛАНИ АЛЕКСІЄВИЧ
Незаперечною сьогодні є думка про те, що документалізм, ставши невід’ємною частиною
літературного процесу, впливає на способи естетичного пізнання світу, торкається різноманітних рівнів
творчості. Перед конкретною силою факту, документу іноді змушений відступити художній вимисел чи
домисел; життя людства супроводжується такими подіями, які часто просто непідвладні художньому
осмисленню, – тут приходить на допомогу документальна література з її специфічними можливостями.
Документалістика
останніх
десятиліть
у
європейських
літературах
представлена
найрізноманітнішими за характером творами, тут неможливо говорити про певну жанрову усталеність,
адже несподівані жанрові форми підказує іноді сам ритм часу. До проблем, пов’язаних із специфікою
художньої документалістики сьогодення, дуже часто звертаються самі письменники – автори книг, у яких
життя «про себе розповідає». На особливу увагу тут заслуговують роздуми польської письменниці Ганни
Кралль та представниці білоруської літератури Світлани Алексієвич. Загадка успіху документальних книг
обох авторок криється передусім у тому, що на сторінках своїх творів вони дають можливість
«виговоритись» самому життю, «трагічній його геніальності».
Численні інтерв’ю Г. Кралль та С.Алексієвич, які друкувались упродовж більш як трьох десятиліть на
сторінках літературно-критичних журналів та інших видань, містять надзвичайно глибокі роздуми щодо
специфіки документальних жанрів, у яких вони працюють.
Роздуми Світлани Алексієвич про завдання документальної літератури у сьогоднішньому світі, про
незвичайні можливості книг репортажного жанру звучали у її Нобелівській лекції: «Одразу після війни
Теодор Арно був у стані потрясіння: «Писати вірші після Освенціму – це варварство». Мій вчитель Алесь
Адамович …також вважав, що писати прозу про жахіття ХХ століття було би блюзнірством. Тут не можна
придумувати. Правду слід давати, якою вона є. Потрібна «надлітература». Говорити повинен свідок.
Можна згадати і Ніцше з його словами, що жоден художник не витримає реальності. Не підніме її» [2]. Ось
у цих ситуаціях і приходить на допомогу документальна література.
Нещодавно в перекладі українською мовою (2017 р., перекладач Остап Сливинський) побачили світ
три книги Ганни Кралль, зібрані під однією обкладинкою: «Раніше за Господа Бога», «Докази існування» та
«Дорога чекає червового короля». Напередодні появи цього видання польський репортер, учень Г. Кралль,
Войцех Ґурецький записав інтерв’ю, у якому запитує письменницю, «наскільки репрезентативним є цей
вибір» і чи складаються ці три книги в певну цілісність. Ганна Краль, роздумуючи над цим запитанням та
демонструючи при цьому том, у якому зібрані дванадцять творів про Другу світову війну, Голокост,
підкреслює, що всі її книги загалом «це - одна книжка, в якій розгортаються різні сюжети, чутно різні ритми.
І ці три книжки, які зараз виходять в Україні, – всі вони тут, у цій великій книзі. «Раніше за Господа Бога» –
це перша книжка. Вона відкриває цей «Фантом болю», назва збірки – «Фантом болю». Отже, «Раніше за
Господа Бога» – на початку, десь усередині – «Докази існування», а «Дорога чекає червового короля» – це
передостання книжка. Тож це, по суті – вся історія мого писання. Хороший вибір, він мені подобається.
Думаю, що таким чином можна побачити, як змінювався спосіб, у який я пишу, як я писала дедалі
стриманіше» [6].
У цьому інтерв’ю, як і в інших роздумах Ганни Кралль, постають принципи творення книг
документального характеру: письменниця говорить про сутність відбору матеріалу, про важливість
збереження пам’яті, про значення та вагомість деталі.
Світлана Алексієвич, розважаючи про специфіку «жанру голосів, теж підкреслює, що саме твори, у
яких до читача промовляє життя в його найрізноманітніших проявах, є сучасною документальною формою,
оскільки вони відповідають вимогам нашого часу: «Читач став більш вимогливим до правди і надзвичайно
точно відчуває, коли відбувається девальвація достовірності у мистецтві та літературі. І тільки документ її
реставрує та повертає нам» [1, с. 6].
У Нобелівській лекції письменниця акцентує увагу на величезній впливовій силі слова-голосу, словадокументу: «Ми живемо швидше, ніж раніше. Зміст рве форму. Ламає і змінює її. Все виходить зі своїх
берегів: і музика, і живопис, і у документі слово виривається за межі документу… Розповідаючи, людина
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творить, вона бореться з часом, як скульптор з мармуром. Вона – актор і творець» [5]. Однак багато що
залежить і від часу, коли спогади оживають у пам’яті людини, від об’єктивних та суб’єктивних чинників.
Без сумніву, що письменницький досвід Ганни Кралль та Світлани Алексієвич – це різні шляхи
пошуків, різні за характером реалізації документального матеріалу твори, які приходять до читача. Однак
надзвичайно важливими є роздуми письменниць про принципи збереження розповідей-свідчень, про
значення та вагомість деталі, про намагання зберегти пам’ять минулого, – того, що вже стало історією. І не
дивно, що ці письменницькі роздуми уміщують так багато спільного, адже в них криється величезний
досвід кропіткої роботи з людським документом.
Як зазначає дослідниця Г. Улюра, «Кралль – унікально уважна і унікально чутлива слухачка чужих
болісних історій із майстерною здатністю відокремлювати те, що їй хотіли сказати, від того, що ж таки
насправді було сказано. Ось у чому річ.
Її проза, яка сформувала окремий напрям у сучасній документалістиці, справляє сильне
психологічне враження. Кралль детально показує, як народжується історія у спогадах її респондентів – як
болісно й ретельно підбирають вони слова і підлаштовують факти» [7, с. 352].
У згаданому інтерв’ю з Войцехом Ґурецьким Ганна Кралль, підкреслюючи вагомість літератури
факту для сучасного читача, зазначає: «Можливо, читачам уже обридли вигадки, вони хочуть, аби їм
розповіли, як було насправді. Це місія репортера. Окрім того, люди мають потребу слухати історії. Завжди,
коли ще не було друкованого слова, не було шрифтів, літер, люди слухали історії у різних формах, усі ці
сказання, наприклад. Це потреба людини. Як потребою є оповідати» [6].
Близькі за сутністю роздуми знаходимо у Нобелівській лекції Світлани Алексієвич, яка називає себе
«людиною-вухом», зважаючи на те, що живе у вирі людських голосів, які не можуть залишити її байдужою:
«Є та частина людського життя – розмовна, яку нам не вдається відвоювати для літератури. Ми її ще не
оцінили, не здивовані і не захоплені нею. Мене ж вона зачарувала і зробила своєю полонянкою. Я люблю,
як говорить людина. Люблю самотній людський голос. Це моя найбільша любов і пристрасть» [2].
В усіх книгах Світлани Алексієвич звучить і голос автора – людини, яка переживає разом з героями
їх страждання, їх біль та розпач. «Мене цікавить те, що неможливо придумати. Історія душі, а не самого
факту» [2], – зізнається письменниця. Жанр голосів, як постійно наголошує С. Алексієвич, став для неї
можливістю відображення епохальних подій через душу людини, через досвід окремої людини:
«Документи – живі істоти, вони змінюються разом з нами» [2].
Відчуваючи та сприймаючи світ через людські голоси, Світлана Алексієвич від книги до книги іде
шляхом пошуку документальних свідчень, «які покликані показати читачеві ще недавнє минуле, підвести
до певних висновків», вказати на неоціненність життєвого досвіду кожної людини зокрема» [3, с. 41].
Кралль-репортерка теж, на думку дослідниці Г. Улюри, «спокушена саме повсякденністю іншої
людини, навіть якщо досвіди її та її героїв збігаються. Помножити своє життя на чужі історії, так про нього
історії й не створивши, – це й значить бути авторкою високих художніх репортажів» [7, с. 353].
Сама ж Ганна Кралль вважає, що «потреба і слухати, й оповідати лежить біля витоків репортажу. А
потреба оповідати виникає також з іншої, ще важливішої людської потреби – із потреби, аби про нас
пам’ятали» [6]. В іншому інтерв’ю, записаному Олесею Яремчук, письменниця зазначає: «…думаю, я теж
якось допомагаю видобуванню пам’яті. Люди розповідають свої історії тому, що хочуть розповідати.
Хочуть, щоби про них пам’ятали. А репортаж є способом запам’ятовувати, є записуванням справжніх
розповідей. Репортаж є пам’яттю. А пам’ять є однією із головних людських потреб» [5].
У 2014-му році на Книжковому Арсеналі у Києві відбулась презентація українського перекладу книги
С. Алексієвич «Час секонд-хенд» (2013), п’ятої із циклу «Голоси Утопії». Про роботу над цією книгою, про
процес пошуків людських історій, у яких відобразилась ціла епоха, письменниця розповідала:
«Крупинками, крихтами збирала я історію «домашнього», «внутрішнього соціалізму». Те, як він жив у
людській душі. Мене приваблював цей маленький простір – людина… одна людина. Насправді там все і
відбувається» [2]. Відчуваючи і сприймаючи світ через людські голоси, письменниця іде від книги до книги
шляхом пошуку голосів-свідчень, які покликані відтворити для читача таке ще недавнє минуле, яке вже
стало історією [4, с. 245].
Бажання зберегти те, що відбулося у житті і збереглося у пам’яті окремої людини, яка пройшла
через свій неповторний життєвий досвід, спонукає письменника-документаліста слухати і «переказувати
світ». А цей світ, як зауважує Ганна Краль, «заслуговує на те, аби бути записаним» [5].
Звертаючись до людських свідчень-документів, до історичних джерел та коментуючи ці матеріали,
письменник сам стає на позиції дослідника, намагаючись якнайглибше вивчити події, що висвітлюються
голосами його героїв, прагнучи освоїти складні життєві явища.
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Віталіна Логвіненко
(Хорол, Україна)
WHAT IS CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING?
Content and Language Integrated Learning (CLIL) has become the umbrella term describing both learning
another (content) subject such as physics or geography through the medium of a foreign language and learning a
foreign language by studying a content-based subject. Why is CLIL important? With the expansion of the
European Union, diversity of language and the need for communication are seen as central issues.
 Even with English as the main language, other languages are unlikely to disappear. Some countries have
strong views regarding the use of other languages within their borders.
 With increased contact between countries, there will be an increase in the need for communicative skills
in a second or third language.
Languages will play a key role in curricula across Europe. Attention needs to be given to the training of
teachers and the development of frameworks and methods which will improve the quality of language
education [4]
 The European Commission has been looking into the state of bilingualism and language education since
the 1990s, and has a clear vision of a multilingual Europe in which people can function in two or three languages.
Similar to other bilingual education methods, the CLIL methodology (content and language integrated learning) is
considered a model of good practice in Europe. It has been adopted by a large number of infant and primary
schools in Spain, such as schools in the Bilingual Project in Madrid. CLIL is a form of dual-focused learning where
emphasis is both on content and on language. Teachers plan their lessons with two sets of objectives, one
regarding content and one regarding language. When we talk about CLIL, we’re talking about a new construct of
what the curriculum looks like in modern education and how it needs to be implemented. [2]
Content and Language Integrated Learning (CLIL) is an approach where students learn a subject and a
second language at the same time. A science course, for example, can be taught to students in English and they
will not only learn about science, but they will also gain relevant vocabulary and language skills.
It’s important to note that CLIL is not a means of simplifying content or reteaching something students
already know in a new language. CLIL courses should truly integrate the language and content in order to be
successful – and success is determined when both the subject matter and language is learned.
CLIL can work for students of any age, all the way from primary level to university and beyond. So long as
the course content and language aims are designed with the students’ needs in mind, there is no limit as to who
can benefit from this teaching approach. However, it is most commonly found in primary and secondary school
contexts. [5]
The term CLIL was coined by David Marsh of University of Jyväskylä, Finland (1994): “CLIL refers to
situations where subjects, or parts of subjects, are taught through a foreign language with dual-focused aims,
namely the learning of content and the simultaneous learning of a foreign language.” [6]
However, CLIL teaching has been practiced for many years, from the Babylonian era to the early 60s,
when bilingual education was introduced in many schools around the world. Even if you are unaware of the term
CLIL, you may already have been using CLIL methodology for many years. [3]
The idea of its proponents was to create an “umbrella term” which would encompass different ways of
using language as the medium of instruction.
Through CLIL, students are using the language as they learn. Their thinking skills are engaged through
successful methodologies right from the beginning. Students are not learning passively, as they learn math,
science, history, or other monolingual contexts; they are learning in a very active and challenging way. CLIL
promotes situational adaptability; it supplies students with better skills to learn how to adapt themselves, their
communication, and their thinking to different contexts. In addition to these advantages, CLIL also enhances the
flexibility of the mind. It encourages students to look at things in different directions and from different
perspectives. It also helps students develop their problem-solving skills.
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The main benefits of CLIL
Many teachers see CLIL as a more natural way to learn a language; when a subject is taught in that
language there is a concrete reason to learn both at the same time. And as students have a real context to learn
the language in, they are often more motivated to do so, as they can only get the most of the content if they
understand the language around it.
Moreover, being content focused, CLIL classes add an extra dimension to the class and engage students,
which is especially advantageous in situations where students are unenthusiastic about learning a language.
CLIL also promotes a deeper level of assimilation – as students are repeatedly exposed to similar language
and language functions and they need to produce and recall information in their second language.
CLIL also encourages students to develop 21st Century skills, including the ability to think critically, be
creative, to communicate and collaborate. [4]
CLIL helps to:
 Introduce the wider cultural context
 Prepare for internationalisation
 Access International Certification and enhance the school profile
 Improve overall and specific language competence
 Prepare for future studies and / or working life
 Develop multilingual interests and attitudes
 Diversify methods & forms of classroom teaching and learning
 Increase learner motivation.
The challenges of CLIL
As CLIL is subject-focused, language teachers may also have to develop their own knowledge of new
subjects in order to teach effectively.
They must also structure classes carefully so that the students understand the content of the lesson, as
well as the language through which the information is being conveyed.
And when it comes to classroom management, educators need to be very aware of individual student
understanding and progress.
It’s therefore important to consistently concept check and scaffolds the materials to be sure both the
language and content are being learned.
The basis of CLIL is that content subjects are taught and learnt in a language which is not the mother
tongue of the learners. [6]
 Knowledge of the language becomes the means of learning content
 Language is integrated into the broad curriculum
 Learning is improved through increased motivation and the study of natural language seen in context.
When learners are interested in a topic they are motivated to acquire language to communicate
 Language is seen in real-life situations in which students can acquire the language. This is natural
language development which builds on other forms of learning
 Fluency is more important than accuracy and errors are a natural part of language learning.
 Reading is the essential skill. [5]
How does CLIL work?
We may work on a number of these skills within a single lesson, however, we often teach students to do
them in isolation. If we want our learners to become successful communicators, we need to make the situations
as authentic as possible inside the classroom.
To do this we need to use an integrated approach to language learning.
This is when we ask the students to use a combination (or all four) of these skills within a single activity (or
series of activities) to create a situation which is much more similar to one they might come across in the real
world.
If you take, for example, a simple telephone conversation. We listen to what the other person is saying and
then reply. We may also need to make a note of something they’ve said, read it back to make sure it makes
sense and then explain it to someone else.
Integrating skills can help students transfer skills, e.g. if students have to read a blog post before writing
their own they’ll become familiar with the structure and content which will help them write it. [5]
It also allows you to vary your activities in class, creating a more engaging and motivating experience for
students.
Examples of activities at the English lessons at the department of agricultural mechanization
a) Brainstorming
T: Have you ever visited a farm? When? Where? What did you do there?
T: Why is it important to study agricultural problems? Before you answer I suggest you to watch a video film
about the latest technology in agriculture in Israel.
As we all know, agricultural machinery market closely mirrors the trends in the agricultural field. Without the
latest farming machines, the so-called modern and efficient agricultural sector would not exist.
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Video film
T: Israel is a world leader in agriculture. Why does Israel possess the latest technology in agriculture? You
see, they haven’t such rich soil as in Ukraine; the climate in Ukraine is much more favourable than in Israel … So,
why is Israel a world leader in agriculture?
- Invest money in science and agriculture
- Develop new methods, theories, techniques and machinery.
T: So, let us return to our question: Why is it important to study agricultural problems?
Supposed answers:
S1: It’s necessary to study the situation in agriculture in order to realize its main problems, and to be able to
find the ways of solving them.
S2: Every educated person should know a lot about everything, and should be able to speak about the
most actual events and problems.
S3: The future of our country depends on us, young people; it depends on our
education, creativity, the ability to make correct solutions. That means that we should know the modern
economic situation in agriculture and think of the ways of changing it.
There is no doubt that learning a language and learning through a language are concurrent processes, but
implementing CLIL requires a rethink of the traditional concepts of the language classroom and the language
teacher. But there are some obstacles:
 Opposition to language teaching by subject teachers may come from language teachers themselves.
Subject teachers may be unwilling to take on the responsibility.
 Most current CLIL programmes are experimental.
 CLIL is based on language acquisition, but in monolingual situations, a good deal of conscious learning is
involved, demanding skills from the subject teacher.
 The lack of CLIL teacher-training programmes suggests that the majority of teachers working on bilingual
programmes may be ill-equipped to do the job adequately.
 There is little evidence to suggest that understanding of content is not reduced by lack of language
competence. Current opinion seems to be that language ability can only be increased by content-based learning
after a certain stage.
Until CLIL training for teachers and materials issues are resolved, the immediate future remains with
parallel rather than integrated content and language learning.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА У ТВОРЧОСТІ МАРІЇ ПАВЛІКОВСЬКОЇ-ЯСНОЖЕВСЬКОЇ

Польська повоєнна література характеризується наявним в ній глибинними питаннями, якими
задавалися автори, які витворили цілу плеяду так званих "екзистенціалістів". Екзистенціалізм, сам собою є
філософським явищем. Чільне місце в екзистенціалізм займає питання свободи. Нерідко його називають
філософією свободи.
Екзистенціалізм ставив перед собою завдання вирішити питання внутрішнього буття, допомагав
зберегти моральне обличчя людини, існування котрої піднімалось чи не найвищий щабель — адже це
існування є самодостатнім, тому ніхто не має права його руйнувати. Людина має збагнути, для чого живе
має зрозуміти суть власного існування. [1, ст. 42-44]
Особистість, щоденно вибираючи між добром і злом, певними типами поведінки, залежно від
ситуації, найяскравіше виявляє себе, вибираючи в такий спосіб власну сутність, бо вибір — це невід’ємний
елемент її буття. Таким чином людина (за Сартром) відповідальна за себе і за інших, за свій вибір і за
буття.
У числі письменників, в повоєнній творчості яких відчутно проявилася екзистенціальна тенденція в
створюваній художньої концепції особистості, виявлялося прагнення дослідити психологічні першооснови
людини, його вітальні цінності, слід назвати імена З. Зоф'я Налковська, Т. Боровського, Т. Ружевича та
Марії Павліковська-Ясножевська.
Публікація їх творів почалася в період, коли так званого «Книжкового» екзистенціалізму в Польщі ще
не існувало. Тому можна вважати, що для польських письменників імпульсом до постановки проблем, які
одягали яскраво виражений екзистенціальний характер, співзвучний світовідчуттям Г. Марселя,
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Ж.-П. Сартра, А. Камю, К. Ясперса та їх однодумців, послужили не книжкові джерела, а унікальність
людського існування, переломи в особистих долях письменників і їхніх сучасників. [2, с. 56]
У літературі пережита трагедія відбивалася з позиції екзистенціальної свідомості; антивоєнний
пафос переростав в пафос екзистенціальний, акцент ставився на конкретній особистості людини, на його
свободу вибору в світі, на можливості людини бути собою.
Поезія Павліковської еволюціонувала від віталістичних оптимістичних (збірки «Повітряні замки»,
1922, «Рожева магія», 1924, і ін.) до тривожно-катастрофічних мотивами (збірники «Сирий шовк», 1932;
«Балет в'юнків», 1935; «поетичні начерки», 1938, і ін.); для її витончених ліричних мініатюр характерні
витонченість думки, афористичність, стримана іронія. [3]
У своїй поезії вона виступила як поет любові – відкрила це по-новому, безпосередньо і природно.
Вона внесла у свої вірші атмосферу, реальність та словниковий запас повсякденного життя.
Найпоширенішим і найдосконалішим жанром у його виконанні була мініатюра з несподіваним фіналом. У
перший період її творчості (приблизно до 1927 р.) переважала поезія з яскравим тоном, часом радісною та
грайливою. Після початку війни її поезія стала виразом антивоєнних почуттів, катастрофічних передбачень
та туги за країною та родиною, але вірші цього періоду не вважаються такими успішними, як попередні.
Одночасно з її ліричною творчістю розвивалася її драматична творчість, в ній є подібні мотиви, як у
поезії - кохання та боротьба за «рівність у любові», ворожість до невблаганних законів природи, проблема
старості. Найцікавішими з цих п'єс є метафоричні драми: фантастично-футурологічний "Коханець Сібіли
Томпсон" (1926), алегорично-казковий "Мурахи" (1936), гротеск "Баба-Дзиво" (1938). [4, с. 87]
Твори Марії Павліковської-Ясножевської вписано в прогресивну після Першої світової війни
моральну революцію, коли це була жіноча сфера інтим поступово перестав бути темою соціального
табу. [5, с. 12]
Зазвичай вона вплітає екзистенціальну перспективу у зміст твору, що стосується конкретної сфери
людського життя. Одного разу це почуття, іноді роздуми про загибель, смерть, самогубство, доля людини,
світу, цивілізації та природи. Звичайно, є також тема любові, яка безпосередньо поруч із жіночністю. Хоча
Павліковська часто посилається на неї, споглядаючи різні виміри цього почуття, вона послідовно
намагається уникати банальності. [6]
Її творчість називають жіночою поезією, оскільки вона займається проблемами жінок. Отже,
найпоширенішою темою віршів Павліковської-Ясножевської є почуття.
Марія Павліковська-Ясножевська показує, що людина постійно входить в взаємодію з різними
речами, які по-різному впливають на її життя. Вона постулює необхідність поводження з предметами як з
цілком природними і закликає до спроби визнати їх багатовимірну унікальність.
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СЕКЦІЯ: ФІЛОСОФІЯ
Інна Сайтарли
(Київ, Україна)
ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ У КОНТЕКСТІ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПИТАННЯ
Як відомо, однією із найскладніших проблем сучасної філософської теорії є питання методологічної
демаркації, яке не оминуло таку порівняно молоду філософську науку як ‘філософія культури’. Однак, ті
концептуально-теоретичні зрушення, які відбулися у філософії протягом усього ХХ століття, у декотрому сенсі
змушують постсучасне наукове товариство зауважити на постмодерну точку зору з приводу її ‘методу’.
Йдеться, насамперед, про те, що найпоширеніші тренди сучасної філософської рефлексії, такі як
структуралізм, психоаналіз та так названа цивілізаційна парадигма уможливили реанімацію усталеного
метафізичного підходу, втім вже поза натурфілософськими проекціями. Він навіть більше не обтяжений
екзистенціальною інтерпретацією Мартіна Гайдеггера.
Хоча на сьогодні у філософській літературі відсутня узгоджена позиція щодо метафізики, як і стосовно
того, що саме розуміти під метафізкою культури. Втім, як з’ясовується при детальному аналізі знакових теорій у
філософії культури: це одне із фундаментальних питань, оскільки воно дотичне до обґрунтування її права на
окрему галузь філософського знання.
Нарешті, не варто забувати про те, що філософія завжди вирізнялась акцентованою критичністю, яка
яскраво продемонстровано в пост-структуралістських проектах, де так названому культурному питанню
надається особлива увага, навіть привілей у порівняні з іншими проблемами.
На нашу думку, і структуралізм у його пост-структуралістських варіаціях, і цивілізаційний підхід у сучасній
теорії культури, є типовими прикладами застосування метафізичного підходу з тією різницею, що перший
послуговується терміном ‘структура’ при поясненні культурних феноменів, другий – вбачає ‘прафеномени’
культури у космічній долі (‘душі’) обраних рас-цивілізацій.
Іншими словами, у структуралізмі та психоаналізі їх базові поняття можуть бути кваліфікованими як
цілком метафізичні конструкти. Більше того, під кутом обговорення питання про природу людської цивілізації,
такий конструкт вбачають у цілком обґрунтованому Фройдом ‘Едиповому комплексі’, який попри феміністичні
фантазми та пост-структуралістський ‘шиз-аналіз’ ще формується, відтак продовжує впливати на
індивідуальну життєву драму, що підтверджують самі ж критики психоаналізу.
Так, у відомому ‘метафізичному проекті’ ‘Анти-Едип. Капіталізм та шизофренія’ його автори зауважують,
що невід’ємною вимогою незаангажованого, об’єктивного шизаналізу є завдання усунути ‘Едипів комплекс’,
‘огидне бажання того, щоб нас любили, істеричне і плаксиве бажання, яке змушує нас вставати на
коліна…’ [2, с. 106], відтак усвідомлюють релевантність психоаналітичної аргументації: ‘Ми настільки
визначені Едипом, що ледве здатні уявити його інше застосування; навіть три сімейні неврози нікуди не
зникають…’. [2, с. 124].
До того же, ‘Едипів комплекс’ можна розглядати як структуру саме у структуралістському значенні. Це
така ж афективна модель, на кшталт аванкулату Леві-Стросса, у тому розумінні, що вона функціонує
несвідомо, має цілковито дуальну структуру у сенсі амбівалентності стосовно об’єкту прихильності.
Виникає питання, чи достатньо цього афективного редукціонізму, тобто структуралістського та
психоаналітичного підходів для того, щоб усю культуру у її незримій (надчуттєвій) основі ‘натягнути’ на модель
‘аванкулату’ (Клод Леві-Стросс), або на ‘маленький брудний секрет’, як часто характеризував ‘Едипів
комплекс’ Фройд? Чи можна обмежитися досвідом переживання культури у розгляді метафізичного питання
про її витоки чи джерела?
Більш послідовними у застосуванні ‘метафізичного редукціонізму’ виглядають філософії Жиля Дельоза
та Жана Бодріяра. Ознаменовані концептами бажаючого виробництва та симулякру, ці теорії претендують на
об’єктивізм, втім, вони є не меншою мірою є обмеженими у застосуванні, оскільки дотичні, переважно до
постмодерної фази.
Разом із тим, у пост-структуралістських візіях відчувається не лише їх схильність до критицизму.
Ознайомлення із низкою постмодерних трактатів наштовхує на думку, що переважна їх кількість розуміє
культуру з позиції її функціональності. Іншими словами, на глибоке переконання пост-структуралістів, зокрема
Дельоза, Гваттарі, Фуко та ін. культура ‘живе’, відтак дієва допоки у ній є потреба.
При чому, фундаментальну функцію культури вони вбачають у збереженні соціального ладу, що
здійснюється за допомогою історично мінливої системи інституціонального примусу (репресій), яка постійно
удосконалюється, впритул до винаходу невідчутних його форм.
У принципі ідея репресивної модальності культури, відтак її функціональності чітко акцентована
психоаналізом. Утім, як відомо Фройд притримувався діалектичного погляду на культуру у тому сенсі, що не
менш важливим її призначенням він вважав функцію ‘ушляхетнення’ (‘сублімації’) людських пристрастей та
бажань.
Натомість для багатьох пост-структуралістів культура, це насамперед, символічна система
удосконаленого насилля. Навіть виплеканий західною культурою принцип гуманізмує наслідком суто
утилітарного процесу – розвитку західного (індустріального) капіталізму, відтак еволюції виробничої
доцільності, як переконливо довів Фуко у дослідженні ‘Народження в’язниці’ чи Дельоз своїм ‘Анти-Едипом’.
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Саме тому, попри фактичну гуманізацію в історії пенітенціарної системи ‘Заходу’, гуманізм у постмодернізмі
розглядається не просто як відносне явище, а як цілковито штучний концепт, що підтверджується швидкими
зворотними практиками дегуманізації мас, соціуму, мистецтва тощо, як тільки в цих практиках виникає
потреба.
Проте достеменно відомо, що на початку ХХ століття у філософії виникне альтернативна стосовно вище
окресленим підходам стратегія, яка буде пов’язана виключно із питанням культури. Тут культуру означено з
позиції ‘інтуїтивного споглядання’ її надчуттєвих принципів у сенсі різних ‘сакральних вірувань’, ‘оригінальної
душі’, ‘індивідуального етосу’ і т.п., відбиток яких можна побачити у всіх можливих сферах суспільного життя –
у політичному, економічному, соціальному, науковому тощо. Йдеться про цивілізаційний підхід, який стрімко
набирає обертів у першій половині ХХ століття, і який на сьогодні, є найпоширенішим у соціо-гуманітарній
царині.
Представники цивілізаційної парадигми протиставляють своє бачення культури як структуралістським та
психоаналітичним ідеям, так і формаційній, відтак економічній інтерпретації. Об’єктом їх критики постає
економічний редукціонізм як такий, отже вчення про те, що саме спосіб виробництва є ‘первинним’, а
‘ідеологія’ вторинною, до якого були, між іншим, змушені повернутися пост-структуралісти.
Однак, реанімація виробничого критерію при аналізі культурної фази за назвою постмодернізм для
багатьох пост-структуралістів означає, по-перше, пояснення специфіки культури специфікою економічного
базису (наявністю чи відсутністю капіталістичного способу виробництва), по-друге, констатацію культурної
‘смерті’, пов’язаною із переконанням у тотальній симуляції ‘ідеології’ у постсучасних суспільствах, їх
‘лібідінальною’ заангажованістю структурами влади та виробництва: ‘саме на рівні потоків, монетарних
потоків, а не на рівні ідеології (сьогодні) здійснюється інтеграція бажання’ [2, с. 377].
Більше того, на відміну від представників цивілізаційної парадигми, наприклад, пост-структуралістів не
цікавить питання надчуттєвих першопричин людських цивілізацій. Метафізичне бачення культури тут більш
дотичне до проблеми першопричин цивілізаційного присмерку, аніж до питання про витоки цивілізації.
Отже, метафізичне розуміння культурних феноменів, відтак їх розгляд через призму пошуків
надчуттєвих ‘причин’ чи першо-принципів, знайшло своє яскраве застосування у всіх означених дискурсах. Як
би не намагалися структуралісти уникнути будь-яких аналогій із філософією, вважаючи її занадто
споглядальною, фундаментальний концепт, який пронизує їхній дискурс, а саме поняття структури є цілком
метафізичним. Про ‘інстинктивізм’ психоаналізу годі говорити.
Для французького постмодернізму вузловим концептом, який характеризує буття людини у культурі є
‘пригнічення’. Завдяки розвинутій системі примусу та контролю відбувається використання людської
‘бажаючої’ енергії в інтересах технічної цивілізації, що призводить до суттєвого перетворення структури лібідо,
відтак психічної організації людини. Невтішним, проте неминучим наслідком такого перетворення є не так
сублімація (яка, на думку багатьох авторів вже є неможливою), як відчуження людини від органічної
субстанції, потужна ненависть до життя, що прагне його знищити. Тому, якщо можна говорити про
‘прафеномен’ репресивної культури, то це однозначно ‘подих смерті’.
Незважаючи на те, що представники цивілізаційної парадигми уникають будь-якого лібідінального, та
почасти критичного контекстів, вони все ж таки мають спільність зі структуралістами та пост-структуралістами
у поглядах на культуру.
По-перше, і ті, й інші тяжіють до традиційно властивого філософії граничного узагальнення. Усі
окреслені вище тренди схильні до розгляду культури, виходячи з того чи іншого базового принципу
(‘абсолюту’) – табу, структури, примусу-репресії, душі тощо. По-друге, навіть ‘критика гризучих пацюків’ з боку
декотрих представників пост-структуралізму наражається на необхідність визнання культури як
фундаментальної засади суспільного життя – економічного, політичного, релігійного, правового, важка криза
якої призводить до дезорієнтації усього суспільного організму. Доленосна роль культури у суспільстві для
філософії вже давно не відкриття. Важливо, щоб цю ‘істину’ засвоїли народи і ‘цивілізації’ на сучасному етапі
їх співіснування.
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Сковороди у Переяславі.
Кириченко Тетяна Василівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри
психології Університету Григорія Сковороди у Переяславі.
Ковда Наталія Іванівна – викладач Ірпінського фахового колледжу економіки та права.
Кондрашенков Дмитро Сергійович – студент Дніпровського державного технічного
університету
Кривобогова Наталія Петрівна – старший викладач кафедри здоров’я людини та
фізичного виховання Східноукраїнського національного університету імені В. Даля.
Кульбабська Ольга Станіславівна – викладач вищої категорії (фортепіано) КЗ
«Гусятинська мистецька школа».
Кухар Василь Володимирович – студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої
освіти навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Логвіненко Віталіна Вікторівна – викладач іноземних мов, голова МЦК гуманітарних
дисциплін ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавської
державної аграрної академії».
Лук’яненко Микола Степанович – студент Національної металургійної академії
України.
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Лучанінова Ольга Петрівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри інженерної
педагогіки Національної металургійної академії України.
Маслюк Дмитро Костянтинович – студент Національної металургійної академії
України.
Михайлова Людмила Валеріївна – Національної металургійної академії України.
Начева Ольга Іванівна – магістрант Ізмаїльського державного гуманітарного
університету.
Панченко Елена Алексеевна – преподаватель/ассистент, НАО «Торайгыров
университет».
Поліщук Віталій Валентинович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
кафедри спортивних дисциплін, ігор і туризму Університету Григорія Сковороди в
Переяславі.
Поліщук Марія Віталіївна – студентка Університет Григорія Сковороди в Переяславі.
Польгуль Дмитро Сергійович – Донецький Національний університет імені Василя
Стуса.
Сайтарли Інна Анатоліїівна – доктор філософських наук, доцент, професор кафедри
філософії гуманітарних наук філософського факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
Семенчук Неля Михайлівна – студентка Дніпровського національного університету
імені Олеся Гончара.
Ситник Діана Марія Володимирівна – магістратура Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника.
Сташук Христина Олександрівна – студентка Західноукраїнського національного
університету.
Сукач Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент викладач математики
ВСП «КФКТЕ НАУ».
Суслик Тетяна – студентка Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Франка.
Терещук Ірина Вікторівна – викладач математичних і комп’ютерних дисциплін
Пирятинська філія ПВНЗ «Європейський університет».
Товста Світлана Миколаївна – викладач Ірпінського фахового колледжу економіки та
права.
Федоряка Андрій Вікторович – старший викладач кафедри гімнастики Придніпровської
державної академії фізичної культури і спорту.
Чайковський Ярослав Іванович – кандидат економічних наук, доцент кафедри
банківського бізнесу Західноукраїнського національного університету.
Чолан Наталія Юріївна – магістр Ізмаїльського державного гуманітарного університету.
Янович Ірина Вікторівна – старший викладач кафедри здоров’я людини та фізичного
виховання Східноукраїнського національного університету імені В. Даля.
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НАСТУПНІ КОНФЕРЕНЦІЇ / СЛЕДУЮЩИЕ КОНФЕРЕНЦИ
Уважаемые преподаватели, аспиранты, студенты!
Университет Григория Сковороды в Переяславе,
молодежная общественная организация «Независимая ассоциация молодежи»,
студенческое научное общество факультета исторического и социально-психологического образования
«Комитет исследования истории и современности»
Информируют Вас, что 31 октября 2021 г. проводится XLІ Международная научно-практическая интернет-конференция
«Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии».
Планируется работа по секциям:
І. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
1. Систематика и география высших
растений.
2. Структурная ботаника и биохимия
растений.
3. Микология и альгология.
4. Ресурсоведение и интродукция растений.
5. Молекулярная биология, микробиология.
6. Зоология.
7. Физиология человека и животных.
8. Биохимия и биофизика.
9. Генетика и цитология.
10. Биоинженерия и биоинформатика.
II. ГЕОГРАФИЯ И ГЕОЛОГИЯ
1. Регионоведение и региональная
организация общества.
2. Наблюдение, анализ и прогноз
метеорологических условий.
3. Гидрология и водные ресурсы.
4. Биогеография, биоресурсоведение,
биоразнообразие.
5. Картография и геоинформатика.
6. Природопользование и экологический
мониторинг.
7. Техника и технологии геологоразведочных
работ.
8. Почвоведение.
9. Экономическая география.
III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
1. Повышение роли государственного
служащего на современном этапе развития
общества.
2. Современные технологии управления.
3. Взаимодействие различных ветвей власти.
4. Подготовка государственных служащих.
IV. ЭКОЛОГИЯ
1. Состояние биосферы и его влияние на
здоровье людей.
2. Экологические и метеорологические
проблемы больших городов и
промышленных зон.
3. Радиационная безопасность и социальноэкологические проблемы.
4. Промышленная экология и медицина
труда.
5. Проблемы экологического воспитания
молодежи.
6. Экологический мониторинг.
V. ЭКОНОМИКА
1. Банки и банковская система.
2. Внешнеэкономическая деятельность.
3. Финансовые отношения.
4. Инвестиционная деятельность и фондовые
рынки.
5. Управление трудовыми ресурсами.
6. Маркетинг и менеджмент.
7. Учет и аудит.
8. Математические методы в экономике.
9. Экономика промышленности.
10. Экономика предприятия.
11. Логистика.
12. Экономика АПК.
13. Региональная экономика.
14. Экономическая теория.
15. Государственное регулирование
экономикой.
16. Макроэкономика.
VI. ИСТОРИЯ
1. История Украины.
2. Всемирная история.
.

3. История науки и техники.
4. Этнография.
5. Устная история.
6. История стран СНГ.
VII. МАТЕМАТИКА
1. Дифференциальные и интегральные
уравнения.
2. Перспективы систем информатики.
3. Теория вероятностей и математическая
статистика.
4. Прикладная математика.
5. Математическое моделирование.
VII. ИСКУССТВО
1. Музыкальное искусство.
2. Искусство танца.
3. Театральное искусство.
4. Фото и киноискусство.
5. Искусство дизайна.
XIX. ПЕДАГОГИКА
1. Дистанционное образование в высшей
школе.
2. Проблемы подготовки специалистов.
3. Методические основы воспитательного
процесса.
4. Стратегические направления
реформирования системы образования.
5. Современные методы преподавания.
6. Социальная педагогика.
X. ПОЛИТОЛОГИЯ
1. Избирательные технологии.
2. Проблемы интеграции Украины в мировое
сообщество.
3. Отношения Украины с НАТО.
4. Отношения Украины со странами СНГ.
XI. ПРАВО
1. История государства и права.
2. Административное и финансовое право.
3. Охрана авторских прав.
4. Трудовое право и право социального
обеспечения.
5. Уголовное право и криминология.
6. Борьба с экономическими
преступлениями.
7. Экологическое, земельное и аграрное
право.
8. Конституционное право.
9. Гражданское право.
10. Хозяйственное право.
11. Криминалистика и судебная медицина.
12. Предпринимательское и банковское
право.
13. Уголовно-процессуальное право.
XII. ПСИХОЛОГИЯ
1. Место психолога на производстве.
2. Формы работы психолога-практика.
3. Современные тенденции в методологии
психологических исследований.
4. Психология терроризма.
5. Психолого-педагогические проблемы
развития личности в современных условиях.
6. Клиническая психология.
7. Общая психология.
8. Педагогическая психология.
9. Психология развития.
10. Психология труда.
11. Психофизиология.
12. Социальная психология.
XIII. СОЦИОЛОГИЯ
1. Кадровый менеджмент.
2. Современные технологии социального
опроса.

XIV. СОВРЕМЕННЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. Компьютерная инженерия.
2. Вычислительная техника и
программирование.
3. Программное обеспечение.
4. Информационная безопасность.
XV. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ
1. Физическая культура и спорт: проблемы
исследования, предложения.
2. Развитие физкультуры и спорта в
современных условиях.
XVI. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
1. Методика преподавания языка и
литературы.
2. Риторика и стилистика.
3. Теоретические и методологические
проблемы исследования языка.
4. Синтаксис: структура, семантика,
функция.
5. Методы и приемы контроля уровня
владения иностранным языком.
6. Актуальные проблемы перевода.
7. Язык, речь, речевая коммуникация.
8. Украинский язык и литература.
9. Русский язык и литература.
10. Этно-, социо-и психолингвистика.
XVII. ФИЛОСОФИЯ
1. Философия литературы и искусства.
2. Социальная философия.
3. История философии.
4. Философия культуры.
5. Философия религии.
6. Философия науки.
XVIII. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
1. Металлургия.
2. Горное.
3. Литейная Дело.
4. Машиноведение.
5. Электротехника
6. Теплотехника.
7. Гидротехника.
8. Радиотехника.
9. Строительство
XIX. СОЦИАЛЬНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ. МЕДИА.
1. Журналистика. Теория и история
журналистики.
2. Книговедение, библиотековедение,
библиографоведение.
3. Социальная информатика. Прикладные
социально-коммуникационные технологии
ХХ. ФИЗИКА
1. Общая физика
2. Экспериментальные физика
3. Астрономия и физика космоса
4.Молекулярна физика
5. Ядерная физика
6. Физика металлов
7. Физика функциональных металлов
8. Нанофизика
ХХІ. ХИМИЯ
1. Аналитическая химия
2. Неорганическая химия
3. Органическая химия
4. Физическая химия
5. Химия высокомолекулярных соединений
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Оргкомитет конференции
http://conferences.neasmo.org.ua.

планирует

размещать

доклады

на

Web-странице

99
по

адресу:

По результатам конференции будет сформирован электронный сборник материалов, который можно
будет
скачать
в
PDF-формате
на
главной
странице
конференции
по
адресу:
http://conferences.neasmo.org.ua/.
Рабочие языки конференции – украинский, польський, русский, английский французский,
белорусский, грузинский, армянский, азербайджанский, казахский, узбекский, таджикский, киргизский,
молдавский, туркменский.
Последний срок подачи материалов – 30 октября 2021 г. (включительно).
Стоимость участия в конференции и размещение статьи в электронном сборнике составляет:
Оргвзнос - 10 USD США или 10 ЕВРО (в оргвзнос входит оплата за размещение на сайте, верстка
макета, редактирование текстов).
Объем статьи – не более 7 страниц. Скачать сборник можно будет через неделю на главной
странице конференции.
Для участников стран Европы и Азии (за исключением Украины) средства перечисляются
следующим образом:
ВНИМАНИЕ!!! В Украине роботают только такие системы перевода.
1. СПОСОБ ПЕРЕВОДА
Или почтовым переводом на Ф.И.О.: Бобровник Юрий Викторович, 08401, Украина, Киевская обл,
г. Переяслав-Хмельницкий, ул. Сухомлинского, 34, к. 908. РЕКОМЕНДУЕМ почтовым переводом!
2.
ПриватБанк
Получатель платежа
Организация банка

МФО банка

КОД ЕГРПОУ
получателя

КОД ЕГРПОУ
банка

ПриватБанк

305299

14360570

14360570

Счет получателя

IBAN

Дата

Сумма

29244825509100

UA743052990000026202675019272

01.10.2019

Пополнение текущего счета 4731219611188412, БОБРОВНИК ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, 3048907279

3. СПОСОБ ПЕРЕВОДА MEEST Transfer Бобровник Юрий Викторович
VIKTOROVICH) (укажите код перевода Ф.И.О того, кто переводит оргвзнос)

(BOBROVNIK

JURIY

4. СПОСОБ ПЕРЕВОДА Sigue Бобровник Юрий Викторович (BOBROVNIK JURIY VIKTOROVICH)
(укажите код перевода Ф.И.О того, кто переводит оргвзнос)
5. СПОСОБ ПЕРЕВОДА Moneygram на Бобровник Юрий Викторович
VIKTOROVICH) (укажите код перевода Ф.И.О того, кто переводит оргвзнос)

(BOBROVNIK

JURIY

6. СПОСОБ ПЕРЕВОДА (если оплата идет в одном платеже за две и больше научных робот) Western
Union на Бобровник Юрий Викторович (Bobrovnik Juriy Viktorovich) (укажите код перевода, Ф.И.О того,
кто переводит оргвзнос)
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Научная степень и ФИО автора
по образцу Иван Петренко (Киев, Украина)
Секция, подсекция по образцу (Филологические науки
Методика преподавания языка и литературы.)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (БОЛЬШИМИ БУКВАМИ)
Текст статьи
(Ссылки на литературу по тексту в квадратных скобках по образцу [1, с. 23])
Литература:
1. Евремов С. Михаил Коцюбинский / / Ефремов С. Избранное: Ст. науч. разведки. Монографии - К.:
Наук. мысль, 2002. – 760 с.
Научный руководитель:
кандидат исторических наук Бобровник Юрий Викторович
Внимание!
После литературы (в правом углу указывается научный руководитель (для студентов и аспирантов))
подаются сведения об авторах (Ф.И.О. (полностью), телефон, E-mail, место работы или учебы, должность,
ученое звание, ученая степень.
К участию в конференции принимаются статьи объемом до 7 страниц набранных в редакторе WORD
в виде компьютерного файла с расширением *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Междустрочный
интервал 1,5. Поля со всех сторон 20 мм. Материалы на конференцию принимаются по электронной
почте по адресу: neasmo@gmail.com (тема сообщения: 31.10.2021 г.) (в случае если Ваш почтовик
выбрасывает ошибка не отправления отправляйте на адрес neasmo@ukr.net) или на СD-дисках (дискеты
не принимаются) с добавлением печатных материалов + отсканированную копию или ксерокс квитанции об
оплате оргвзноса. В случае отправки научной статьи по электронной почте, печатные материалы
присылать не надо, а к статье, нужно прикрепить отсканированную копию квитанции об оплате оргвзноса.
Адрес оргкомитета:
08401, Украина, Киевская обл., г. Переяслав, ул. Сухомлинского, 34, к. 908.
Контактное лицо в Украине и за рубежем: Бобровник Юрий Виктрович
Контактный телефон: +38 (097) 923 16 58
E-mail: neasmo@gmail.com
ВНИМАНИЕ!
После того, как мы получили от Вас статью, Вы обязательно должны получить ответное сообщение:
«Вашу статью получили и приняли». Если такой ответ не поступил, через день после отправки, тогда
обязательно позвоните в оргкомитет и сообщите о ситуации.
ВНИМАНИЕ! В случае если Вам нужен электронный сертификат, то в сведениях об авторе, укажите
об этом. И мы Вам его вышлем по электронной почте в течение двух недель после завершения
проведения конференции.
РАБОТЫ ОБЪЕМОМ более 7 страниц не принимаются!
Тексты, набранные межстрочным интервалом 1,0 НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
С результатами и форматом проведения подобных мероприятий можно ознакомиться по адресу
http://conferences.neasmo.org.ua/
Участие в конференции – это отличная возможность осветить свои научные работы для студентов,
аспирантов и преподавателей!
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ
Шановні викладачі, аспіранти, студенти!
Університет Григорія Сковороди в Переяславі,
молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді»,
студентське наукове товариство факультету історичної і соціально-психологічної освіти
«Комітет дослідження історії та сучасності»
Інформують Вас, що 31 жовтня 2021 р. проводиться XLІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії».
Планується робота за секціями:
І. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
1. Систематика та географія вищих рослин.
2. Структурна ботаніка та біохімія рослин.
3. Мікологія та альгологія.
4. Ресурсоведення та інтродукція рослин.
5. Молекулярна біологія мікробіологія.
6. Зоологія.
7. Фізіологія людини та тварин.
8. Біохімія та біофізика.
9. Генетика та цитологія.
10. Біоінженерія та біоінформатика.
ІІ. ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ
1. Регіоноведення і регіональна організація
суспільства.
2. Спостерігання, аналіз та прогноз
метеорологічних умов.
3. Гідрологія та водні ресурси.
4. Біогеографія, біоресурсоведення,
біорізнеоманітність.
5. Картографія та геоінформатика.
6. Природокористування та екологічний
моніторинг.
7. Техніка та технологія
геологорозвідувальних робіт.
8. Ґрунтознавство.
9. Економічна географія.
ІІІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
1. Підвищення ролі державного службовця
на сучасному етапі розвитку суспільствах.
2. Сучасні технології управління.
3. Взаємодія різних гілок влади.
4. Підготовка державних службовців.
ІV. ЕКОЛОГІЯ
1. Стан біосфери та його вплив на здоров’я
людей.
2. Екологічні та метеорологічні проблеми
великих міст і промислових зон.
3. Радіаційна безпека та соціальноекологічні проблеми.
4. Промислова екологія і медицина праці.
5. Проблеми екологічного виховання
молоді.
6. Екологічний моніторинг.
V. ЕКОНОМІКА
1. Банки та банківська система.
2. Зовнішньоекономічна діяльність.
3. Фінансові відносини.
4. Інвестиційна діяльність та фондові
ринки.
5. Управління трудовими ресурсами.
6. Маркетинг та менеджмент.
7. Облік та аудит.
8. Математичні методи в економіці.
9. Економіка промисловості.
10. Економіка підприємства.
11. Логістика.
12. Економіка АПК.
13. Регіональна економіка.
14. Економічна теорія.
15. Державне регулювання економікою.
16. Макроекономіка.
VI. ІСТОРІЯ
1. Історія України.
2. Загальна історія.
3. Історія науки і техніки.
4. Етнографія.

5. Усна історія.
VII. МАТЕМАТИКА
1. Диференціальні та інтегральні рівняння.
2. Перспективи систем інформатики.
3. Теорія ймовірностей та математична
статистика.
4. Прикладна математика.
5. Математичне моделювання.
VII. МИСТЕЦТВО
1. Музичне мистецтво.
2. Мистецтво танцю.
3. Театральне мистецтво.
4. Фото і кіномистецтво.
5. Мистецтво дизайну.
XIX. ПЕДАГОГІКА
1. Дистанційна освіта у вищий школі.
2. Проблеми підготовки фахівців.
3. Методичні основи виховного процесу.
4. Стратегічні напрями реформування
системи освіти.
5. Сучасні методи викладання.
6. Соціальна педагогіка.
X. ПОЛІТОЛОГІЯ
1. Виборчі технології.
2. Проблеми інтеграції України у світове
співтовариство.
3. Відносини України з НАТО.
4. Відносини України з країнами СНД.
XI. ПРАВО
1. Історія держави та права.
2. Адміністративне і фінансове право.
3. Охорона авторських прав.
4. Трудове право та право соціального
забеспеченя.
5. Карне право та кримінологія.
6. Боротьба з економічними злочинами.
7. Екологічне, земельне та аграрне право.
8. Конституційне право.
9. Цивільне право.
10. Господарське право.
11. Криміналістика та судова медицина.
12. Підприємницьке та банківське право.
13. Кримінально-процесуальне право.
XII. ПСИХОЛОГІЯ
1. Місце психолога на виробництві.
2. Форми роботи психолога-практика.
3. Сучасні тенденції в методології
психологічних досліджень.
4. Психологія тероризму.
5. Психолого-виховні проблеми розвитку.
особистості в сучасних умовах.
6. Клінічна психологія.
7. Загальна психологія.
8. Педагогічна психологія.
9. Психологія розвитку.
10. Психологія праці.
11. Психофізіологія.
12. Соціальна психологія.
XIII. СОЦІОЛОГІЯ
1. Кадровий менеджмент.
2. Сучасні технології соціального
опитування.
XIV. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
1. Комп’ютерна інженерія.

2. Обчислювальна техніка та
програмування.
3. Програмне забезпечення.
4. Інформаційна безпека.
XV. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА
ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ
1. Фізична культура і спорт: проблеми
дослідження, пропозиції.
2. Розвиток фізкультури і спорту в
сучасних умовах.
XVI. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
1. Методика викладання мови та
літератури.
2. Риторика і стилістика.
3. Теоретичні та методологічні проблеми
дослідження мови.
4. Синтаксис: структура, семантика,
функція.
5. Методи та прийоми контролю рівня
володіння іноземною мовою.
6. Актуальні проблеми перекладу.
7. Мова, мовлення, мовна комунікація.
8. Українська мова та література.
9. Російська мова і література.
10. Етно-, соціо- та психолінгвістика.
XVII. ФІЛОСОФІЯ
1. Філософія літератури та мистецтва.
2. Соціальна філософія.
3. Історія філософії.
4. Філософія культури.
5. Філософія релігії.
6. Філософія науки.
XVІІІ. ТЕХНІЧНІ НАУКИ
1. Металургія
2. Гірництво
3. Ливарна Справа
4. Машинознавство
5. Електротехніка
6. Теплотехніка
7. Гідротехніка
8. Радіотехніка
9. Будівництво
XIX. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ.
МЕДІА.
1. Журналістика. Теорія та історія
журналістики
2. Книгознавство, бібліотекознавство,
бібліографознавство.
3. Соціальна інформатика. Прикладні
соціально-комунікаційні технології
XX. ФІЗИКА
1. Загальна фізика
2. Експерементальна фізика
3. Астрономія та фізика космосу
4.Молекулярна фізика
5. Ядерна фізика
6. Фізика металів
7. Фізика функціональних металів
8. Нанофізика
XXI. ХІМІЯ
1. Аналітична хімія
2. Неорганічна хімія
3. Органічна хімія
4. Фізична хімія
5. Хімія високомолекулярних сполук
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Оргкомітет
конференції
планує
http://conferences.neasmo.org.ua/

розміщувати

доповіді

на

web-сторінці

за

адресою:

Робочі мови конференції: українська, польська, російська, англійська, французька, білоруська, грузинська,
вірменська, азербайджанська, казахська, узбецька, таджицька, киргизька, молдавська, туркменська.
Останній термін подання статей – 30 жовтня 2021 р. (включно).
Вартість участі в конференції та розміщення статті в електронному збірнику складає:
Оргвнесок – 100 грн. (в оргвнесок входить оплата за розміщення на сайті, верстака макету, редагування
текстів, електронний сертифікат). Об’єм статті – не більше 7 сторінок. Скачати збірник можна буде через тиждень
після закінчення роботи конференції за адресою http://conferences.neasmo.org.ua/ натиснувши слова
«ЗАВАНТАЖИТИ ЗБІРНИК».
Увага! Реквізити змінено. Кошти перераховуються на:
Картку Приват банку 4731 2196 1118 8412 (одержувач – Бобровнік Юрій Вікторович) та відправити SMS
підтвердження про оплату на моб. 097 923 16 58 у повідомленні вказати прізвище учасника конференції.
Або на карту карту MONOBANK 5375 4141 0434 5920 (одержувач – Бобровнік Юрій Вікторович) (переказ
через термінали IBOX БЕЗ КОМІСІЇ, для цього потрібно вибрати в меню MONOBANK вказати номер карти та
номер телефону 097 923 16 58) після переказу орг. внеску потрібно відправити SMS підтвердження про оплату на
цей же номер, у повідомленні вказати ЛИШЕ прізвище учасника конференції.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
ПІБ автора
Місто
за зразком Іван Петренко
(Київ, Україна)
Секція, підсекція за зразком ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
(Методика викладання мови та літератури)
Назва статті (великими літерами)
Текст статті
(посилання на літературу по тексту у квадратичних дужках за зразком [1, с. 23])
Література:
4.
Коцур В.П. Історія середніх віків: [у 2-х т.]. – Т.1. Раннє середньовіччя: курс лекцій. / В.П. Коцур, В.О. Балух.
– Чернівці: Наші книги, 2009. – 496 с.
5.
Пангелов Б.П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей: навч. посіб. / Б.П. Пангелов. –
К.: Академвидав, 2010. – 248 с.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, Петренко Іван Петрович
Увага!
Після літератури (у правому куті вказується науковий керівник (для студентів та аспірантів))
подаються відомості про авторів (П.І.П. (повністю) телефон, E-mail, місце роботи або навчання, посада, вчене
звання, науковий ступінь.
До участі у конференції приймаються статті обсягом від 5 до 7 сторінок набраних у редакторі WORD у
вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з
усіх сторін 20 мм. Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою за адресою: neasmo@gmail.соm
(тема повідомлення: 31 жовтня 2021 р. (у разі якщо Ваш поштовик викидає помилку не відправлення
відправляйте на адресу neasmo@ukr.net)).
У разі відправки коштів оргвнеску на картку Приватбанку ксерокопію квитанції не надсилається (достатньо
відправити SMS вказавши прізвище автора доповіді).
Увага! У разі відправки статті та квитанції про оплату оргвнеску електронною поштою, надсилати
друковані матеріали Укрпоштою не потрібно!
Увага! Після того, як ми отримали від Вас статтю, Ви обов’язково маєте отримати повідомленнявідповідь: «Вашу статтю отримано та зараховано». Якщо така відповідь не надійшла через день після
надсилання, тоді обов’язково зателефонуйте оргкомітету і повідомте про ситуацію.
Увага! Уразі якщо Вам потрібний електронний сертифікат, то у відомостях про автора, вкажіть про це, і ми
Вам його надішлемо електронною поштою на протязі двох тижнів після завершення проведення конференції.
Адреса оргкомітету:
08401, Київська обл. м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 34, гурт. 2, кім. 908.
Координатор – Бобровнік Юрій Вікторович
Контактний телефон: (097) 923 16 58.
РОБОТИ ОБ’ЄМОМ менше 3 сторінок НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!
ТЕКСТИ, НАБРАНІ МІЖРЯДКОВИМ ІНТЕРВАЛОМ 1,0 НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!!!
З результатами та форматом проведення попередніх конференцій можна ознайомитися за адресою
http://conferences.neasmo.org.ua/
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