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СЕКЦІЯ: БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Катерина Коровка
(Київ, Україна)
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКОМБІНАНТНОГО ШТАМУ ESCHERICHIA COLI
ЯК ПРОДУЦЕНТА ІНСУЛІНУ ЛЮДИНИ
Продуцентами генно-інженерного інсуліну можуть виступати як прокаріотичні клітини
(рекомбінантний штам E. сoli, Bacillus subtilis [1]) так і еукаріотичні (дріжджі Pichia pastoris [2],
). В даний час гормон інсулін отримують, в основному, біотехнологічним методом. В якості продуцента
рекомбінантного інсуліну, як правило, використовують бактерії E. сoli, в геном яких включена послідовність
ДНК інсуліну людини.
Широке використання E. coli в генетичній інженерії пояснюється детальним вивченням даного
мікроорганізму на молекулярному рівні. Але відомо, що грамнегативна бактерія E. сoli, як продуцент
біологічно-активнх, речовин має ряд суттєвих недоліків. Так, в зовнішній оболонці клітин E. сoli містяться
токсичні ліпополісахариди. Тому обов’язковим є ретельне очищення препаратів, отриманих за допомогою
кишкової палички, що значно збільшує вартість таких біопродуктів. Також E. сoli не виділяє білки в зовнішнє
середовище, що ускладнює технологію їх отримання в промислових умовах. Крім того E. сoli, як
прокаріотичний мікроорганізм, не здатна проводити характерні для еукаріотичних клітин процеси
сплайсингу і посттрансляційної модифікації білків.
Незважаючи на все, в теперішній час широке застосування знаходить виробництво інсуліну
біотехнологічним способом з використанням штамів Escherichia coli, тобто значна частина штучного
інсуліну виробляється за допомогою генетично-модифікованих мікроорганізмів.
До основних переваг використання E.coli для виробництва інсуліну людини належать:
 висока продуктивність – 10 грамів інсуліну на літр суспензії культури;
 потенційно дуже високі рівні експресії;
 низька вартість технології в порівнянні з іншими;
 простота умов культивування E.coli;
 швидкий ріст E.coli;
 просте вдосконалення існуючих протоколів;
 можливість зміни багатьох параметрів з метою оптимізації експресії;
 відсутність ендотоксинів.
Хоча в той же час використання E.coli як системи експресії інсуліну людини має і ряд недоліків:
 неефективне формування дисульфід них зв'язків в молекулі інсуліну;
 можливість порушення формування білків в цитоплазмі, включаючи конформацію;
 неефективність рефолдингу в умовах invitro;
 відмінність кодонів від відповідних еукаріотичних;
 мінімальні посттрансляційні модифікації.
Для виробництва використовують робочий банк штаму мікроорганізму E. сoli BL21/PIK8-proins.
Будова плазміди pIK8-proins, що використовується для трансформації клітин E.coli з метою отримання
штамів-продуцентів інсуліну людини рекомбінантного наведена на рис.1.
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Рисунок 1. Будова плазміди pIK8-proins, що використовується для трансформації клітин E.coli [4]
Морфофізіологічна характеристика E.coliBL21/PIK8-proins:грам-негативні неспороутворюючі палички
розміром менше 1 мкм, що утворюють на агаризованому середовищі однотипні округлі напівпрозорі колонії
білого кольору.
Морфокультуральна характеристика: резистентність до антибіотикуканаміцину: здатні утворювати
характерні однотипні колонії на поживному середовищі, що містить канаміцину 30 мкг/мл. Здатність до
індукованої експресії рекомбінантного білка: індукування синтезу поліпептиду приблизно 12 кДа. Наявність
рекомбінантних поліпептидів: характерний набір ДНК фрагментів (2767 п.н., 1728 п.н., 999 п.н., 93 п.н).
Первинна нуклеотидна послідовність ДНК: вставки (послідовна та ідентична до ДНК проінсуліну людини).
Кишкова паличка може жити на різних субстратах. В анаеробних умовах E. coli утворює як продукт
життєдіяльності лактат, сукцинат, етанол, ацетат і вуглекислий газ. Часто при цьому утворюється
молекулярний водень, який перешкоджає утворенню зазначених вище метаболітів, тому E. coli часто
співіснує з мікроорганізмами, що споживають водень – наприклад, з метаногенами або бактеріями, що
відновлюють сульфат.
Оптимум росту досягається культурами E. coli при температурі 37 °C. Ріст може стимулюватися
аеробним або анаеробним диханням, різними парами окисників і відновників, в тому числі, окисненням
пірувату, форміату, водню, амінокислот, а також відновленням кисню, нітрату, диметилсульфоксиду. E.coli
виконує корисну функцію в організмі, пригнічуючи ріст шкідливих видів бактерій і синтезуючи значна
кількість вітамінів. Це важливий компонент біосфери. Цей вид бактерій колонізує нижню частину
кишечника тварин і виживає при викиді в природне середовище, що дозволяє широко розповсюджувати
його серед нових господарів.
Такі характеристики, як дефіцит протеази, низька інтенсивність синтезу ацетату при високому рівні
глюкози і підвищена проникність, роблять E.coli бажаним господарем для виробництва генно-інженерних
білків. BL21 дуже широко використовується для експресії рекомбінантних білків. Спостерігається
відсутність генів джгутикового компонента, ДНК-цитозин-метилазаdcm і ompT в BL21. BL21 також несе
DE3-рекомбінантний фаг, що несе ген РНК-полімерази Т7, який може направляти експресію генів під
контролем промотора Т7.
Отже, незважаючи на всі недоліки та альтернативи, в даний час при виробництві препаратів
рекомбінантнихінсулінів економічно ефективною і найбільш поширеною серед бактеріальних систем
експресії є E.coli.
Згідно технологічного регламенту [5] рецептура рідкого поживного середовища LB для культивування
штаму в колбах на етапі відновлення музейної культури наступна (%): пептону - 20 г, дріжджового екстракту
сухого - 10 г, натрію хлориду - 20 г, води очищеної - 1,95 л, розчину канаміцину сульфату - 10 мл.
Склад концентрату поживного середовища для апарату посівного відрізняється від складу поживного
середовища для колб і включає такі компоненти: пептону сухого ферментативного - 120 г, дріжджового
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екстракту сухого - 120 г, глюкози моногідрату - 80 г, натрію хлориду - 40 г, диамоніюгідрофосфату - 80 г,
дикаліюгідрофосфату - 80 г, води очищеної 8,0 л, пропінолу Б 400 - 25 мл, розчин канаміцину сульфату - 20
мл, розчин магнію сульфату - 25 мл, розчин мікроелементів - 25 мл, натрію гідроксиду - 30 мл.
Концентрат поживного середовища для ферментеру включає такі речовини: води очищеної - 40 л,
пептон - 1050 г, дріжджовий екстракт сухий - 1050 г, глюкози моногідрат - 700 г, натрію хлорид - 350 г,
диамоніюгідрофосфат - 700 г, дикаліюгідрофосфат - 700 г, амонію хлорид - 350 г, пропінол Б 400 - 350 мл,
канаміцину сульфат - 100 мл, розчин тіаміну гідрохлорид - 100 мл, розчин магнію сульфату -500 мл, розчин
мікроелементів - 500 мл, розчин натрію гідроксиду - 2,2 л, аміаку розчин концентрований - 8,0 л, пропінол Б
- 500 мл, глюкоза з масовою часткою 50 % - 80 л, магнію сульфату в розчині кислоти лимонної - 1,475 л.
Література:
1. Баирамашвили Д.И. Генно-инженерный инсулин человека: успехи и перспективы, Рос. Хим. Журн. –
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«Індар»).
Науковий керівник:
кандидат технічних наук Зубченко Людмила Сергіївна.
Юлія Негреба
(Суми, Україна)
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ В СИСТЕМАТИЦІ ПРЕДСТАВНИКІВ ACARINA
Акариформні кліщі - це найчисельніший ряд кліщів, завдяки інтенсивному вивченню акарології,
особливо останнім часом, щорічно з'являються описи сотень нових видів.
Різноманітність акариформних кліщів дуже велика. Ряд ділиться на два підряди: саркоптиформні
кліщі (Sarcoptiformes) і тромбідіформі кліщі (Trombidiformes). До першого відносяться такі великі і
різноманітні групи, як панцирні, тирогліфоїдні кліщі і ряд паразитичних - пір'яні, волосяні, коростяві.
Другий підряд включає дуже багато угрупувань, у тому числі павутинових, водяних кліщів,
червонотілок і ряд інших. У цьому ряді немало практично важливих кліщів - шкідників рослин і
сільськогосподарських продуктів, паразитів тварин і людини.
Представників підряду Sarcoptiformes можна назвати гризучими завдяки будові ротового апарату,
харчуються вони головним чином твердою рослинною їжею, а переходячи до паразитизму на хребетних
тварин - шкірою, пером, волосом, виділеннями шкірних залоз.
Представники підряду Trombidiformes харчуються рідкою тваринною або рослинною їжею, їхні
хеліцери пристосовані для проколювання.
Ряд Parasitiformes - цей надряд (за даними інших систематиків – ряд) за кількістю видів менше
попереднього, налічує близько 4000 видів, але ця цифра також далека від дійсної, так як вивчення ряду
родин тільки розпочато. Сюди відносяться три основні групи, що розглядаються звичайно як надродини:
гамазоїдні кліщі (надрод. Gamasoidea), уроподи (надрод. Uropodoidea) і іксодові кліщі (надрод. Ixodoidea).
Перші дві надродини великі й різноманітні, поряд із вільноживучими формами тут чимало співмешканців
(коменсалів) комах і хребетних, а серед гамазоїдних кліщів і паразитів останніх.
Іксодові кліщі представлені цілком кровососучими паразитами наземних хребетних. Окрім трьох
вище вказаних основних угруповань - гамазоїдних кліщів, кліщів-уропод і іксодових кліщів, - до складу ряду
Parasitiformes входять деякі інші, невеликі і поки що маловивчені групи кліщів. Такі, зокрема, своєрідні
тропічні кліщі-голотіри (надрод. Holothyroidea), які вперше зайняли становище відокремленого підряду в
системі Acarina, а при поділі кліщів на ряди були віднесені до ряду Parasitiformes.
Гамазові кліщі (надрод. Gamasoidea) представлені вільноживучими і паразитичними формами і
складають більшу частину ряду, до 30 родин. Не паразитичні гамазиди - хижаки або багатоїдні форми,
населяють грунт, лісову підстилку, скупчення всіляких гниючих залишків. Багато хто живе в гніздах комах,
птахів і ссавців. Поширений їх паразитизм на наземних хребетних, причому спостерігаються всі стадії
переходу від гніздового співжиття і хижацтва до харчування кров'ю тварин і різних способів паразитування:
підстерігаючи гніздові і відкрито живучі паразити, що живуть постійно на тілі хазяїв, в дихальних шляхах.
Серед не паразитичних гамазид розповсюджене пасивне розселення (форез) на комах та інших тварин,
що особливо характерно для видів, що розмножуються у недовго існуючих, ефемерних субстратах посліді, трупах і т. п. розселяються частіше дорослі самки, але іноді дейтонімфи.
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Через гніздове співмешкання багато гамазоїдних кліщів перейшли до паразитизму на дрібних
ссавцях та птахах. Як виникли тут кровососучи паразити, дозволяють зрозуміти родини Laelaptidae і
Haemogamasidae. У них поряд з великим числом вільноживучих форм є гніздові співмешканці, що
знаходяться на різних стадіях переходу до харчування кров'ю. Хеліцери у більшості таких форм
клешневидні і ще мало відрізняються від хеліцер хижаків, але в родині Haemogamasidae вже є види,
наприклад паразити гризунів Haemogamasus liponyssoides, у яких хеліцери перетворені на стилети і які
харчуються лише кров'ю - обов'язкові (облігатні) кровососи.
Іксодові кліщі представлені двома цілком паразитичними родинами: аргасові кліщі, або аргазиди
(ряд. Argasidae), і власне іксодові кліщі, або іксодіди (ряд. Ixodidae).
Ixodoidea – високоспеціалізовані паразити, які харчуються кров'ю наземних хребетних: аргазиди сховищні форми, іксодіди - пасовищні. Це найбільші кліщі, сильно збільшуються в розмірах насмоктавшись
крові; голодні кліщі зазвичай 3-5 мм довжиною, ситі - 10-15 мм, деякі до 25 мм. Багато видів можуть
харчуватися кров’ю людини. Сюди відноситься більшість кліщів - переносників та збудників інфекційних
хвороб людини і тварин.
Аргазіди характерні для країн з жарким сухим кліматом, у нас вони поширені в південних районах,
головним чином в Середній Азії і Закавказзі, де реєструється до 17 видів трьох родів. Кліщі роду
Ornithodoros заражають людину спірохетами кліщового поворотного тифу і тому найбільш вивчені.
У сухих пустельних місцевостях, де поширені аргазіди, вони живуть у різних закритих сховищах із
відповідним мікрокліматом: у гротах, тріщинах скель, житлових і порожніх лігвищах і норах тварин черепах, дикобразів, піщанок, птахів і т. п. Вони поселяються і в будівлях людини, головним чином
примітивних, глинобитних, як жилих, так і покинутих, напівзруйнованих.
Аргазіди можуть багато місяців голодувати, а при появі тварини-хазяїна швидко присмоктуються і за
нетривалий час випивають багато крові, в сотні разів збільшуючись у вазі. Хазяїн відшукується за запахом
за допомогою нюхових органів (органи Галлера), розташованих на лапках передніх ніг.
Література:
1. Борисова В. И., Золотов П. Е., Свинцова С. П. К розмерной изменчивости Ixoides plumbeus Leach
/Parasitiformes Ixodidae/ гнездово-норного паразита береговой ласточки.// В Всесоюзном
акарологическом совещании. – Фрунзе, 1985. - 11с.
2. Малунов С.Н. Фауна и биотопическое распределение клещей семейства Ixodidae в агроценозах
Восточного Верхневолжья. Российский паразитологический журнал, 2008. - №1. – С. 5-7.
3. Поляков В.А. Ветеринарная энтомология и арахнологияю; М.: «Агропромиздат», 1990. – 239 с.
4. Юськів І.Д. Акарологічні дослідження тварин та акарициди. Львів: «Каменяр», 1998. – 95 с.
Анна Осипова
(Гомель, Беларусь)
ДИАГНОСТИКА ОСТРОТЫ СЛУХА У СТУДЕНТОВ МЕТОДОМ ТОНАЛЬНОЙ АУДИОМЕТРИИ
Данная статья посвящается диагностике остроты слуха у студентов. Роль слуха в нашей жизни
очень большая, это один из самых главных анализаторов нашей жизнедеятельности. При помощи слуха
человек воспринимает звуки окружающие его и познает мир вокруг себя. Наш слух способен улавливать
частоты от 20 Гц до 20000 Гц, но с возрастом наш слух ухудшается. На основе проведенного
исследования собраны фактические материалы, имеющие определенные научные и практические
значения. Данные собранные у определенных групп студентов, показывают их состояния слухового
анализатора, как изменяется слух на протяжении обучения. Студентам был предложен метод
определения слуха тональной аудиометрии. Достоинство данного метода является отсутствие
специальных приборов, быстрота и эффективность выполнения заданий. Рассмотрены и
проанализированы данные слухового анализатора у группы студентов в возрасте от 18 до 25 лет.
В отличие от зрения, слух действует без остановки. Все это благодаря нашему уникальному
анализатору – уху. В ушах звуки превращаются в хаотичные движение нервных импульсов, которые
слуховым нервом передаются в мозг. Слуховой орган имеет настолько сложное строение, что до сих пор
ни один прибор не в силах его заменить. Слух позволяет человеку чувствовать себя в безопасности.
Слуховой анализатор представляет собой единую целостно–функциональную систему. Эта система
представлена тремя основными отделами: периферический отдел, проводниковый отдел, с
промежуточными нервными центрами и центральный или как его еще называют корковый.
Периферический отдел включает в себя: наружное ухо, среднее ухо, внутреннее ухо.
Наружное ухо. Ушная раковина – покрыта кожей, состоящая из эластичного хряща непростой
формы. У человека она имеет вогнутую поверхность, повернутую вперед, лежащая дальше середины,
ниже располагается мочка уха. Далее располагается, заполненная жиром мочка, не имеющая хряща.
Завиток – ограничивающий ушную раковину свободный закрученный край. Противозавиток расположен на
вогнутой поверхности, противоположно завитку, спереди от него находится ямка – это раковина уха, на
нижней поверхности, которого располагается наружное слуховое отверстие, замкнутое снаружи козелком.
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Слуховой проход, находящийся снаружи, состоит из костного хрящевого отделов, длинна которого
составляет около 33 мм. Из уха звуковые волны поступают на слуховые клетки, которые преобразуют звук
в электрический сигнал, который в свою очередь, понервом передаётся в мозг преобразует полученный
сигнал в звук. Среднее ухо, отделяющее от наружного, производится барабанной перепонкой.
Среднее ухо. Переносящая воздух барабанная область, объёмом примерно 1 см³, находящаяся у
начала пирамиды височной кости, оболочка слизистой покрыта однослойным плоским эпителиям,
проходящий через кубический или цилиндрический эпителий. Слуховые косточки: стремя, наковальня,
молоточек. Получили свое, интересное, название благодаря своей форме. Наиболее маленькие в
человеческом организме, составляют цепь, соединяющую барабанную перепонку с окном преддверия,
которые ведут во внутреннее ухо. Внутреннее ухо. Его место расположения находится в пирамиде
височной кости. В костном лабиринте, надкостницей постеленная внутри костного лабиринта, лежит
перепончатый лабиринт, повторяющий формы костного лабиринта. Между двумя лабиринтами имеется
просвет, заполненный перилимфой. Стенки костного лабиринта образованы компактной костной
тканью [1].
Исследования проводились на базе Гомельского государственного университета имени Франциска
Скорины. Проведено обследование параметров студентов всех курсов, начиная с первого курса
заканчивая преподавателями университета. В исследовании участвовало 20 студентов и 3
преподавателя, разного возраста (от 18 до 55 лет) и пола. Оценка результатов исследования слухового
анализатора, тональной аудиометрией приводит к определению того наивысшего тембра звука,
выраженного в Гц, с которого обследуемый студент слышит звук. Точность проведения данного
исследования зависит от остроты слуха, возраста студента и усвоения им методики обследования.
Человек воспринимает звуковые колебания с частотой 16 – 20000 Гц. Совокупность частот 1000 – 3000 Гц,
которые отличаются наибольшей чувствительностью, образуют речевую зону.
Изучение слуховой функции, тональной аудиометрией не дает трудности для получения
представления о состоянии слуха у обследуемого. При исследовании соблюдались надлежащие условия:
в комнате соблюдалось требование тишины, каждый обследуемый проходил испытание по строгой
очерёдности, длина комнаты длинна помещения была более 6 метров; использовали диапазон частот;
звуки были подобраны на восприятия высоты, силы (громкости) и тембра звука.
Звук – это форма энергии, которая определяют как механическое колебание частиц воздуха,
распространяющееся в виде продольной волны. Звуки различных частот называются тонами. При
большой частоте звука, тон называется высокий, при малой, низкий. Человек воспринимает звуковые
колебания с частотой 16 – 20000 Гц. Оценку полученных данных гемодинамики группы проводили
согласно нормативам для здорового человека, но чем старше, тем хуже мы слышим высокие частоты. Мы
теряем около 2 кГц каждые десять лет, показатели соотношения возраста и диапазона частот
представлены в таблице 1
Таблица 1 – Нормативные показатели потери слуха для человека
Частота, Гц
8000
12000
15000
16000
17000
18000
19000

Возраст, лет
От 60 до 80
От 50
От 40
От 30
От 25
От 23
От 18

В улитке находятся слуховые клетки, которые питаются кровью через сосуд, идущий из бассейна
позвоночной артерии, все дефициты кровотока по позвоночным артериям, сказывается на слухе.
Показатели остроты слуха у обследованных студентов представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели остроты слуха у студентов разных курсов
Курс
1
2
3
4
5
Преподаватели

Диапазон разборчивого восприятия звуков, Гц
17,5 ± 0,2
18,2 ± 0,1
18,8 ± 0.4
18,1 ± 0,3
17,5 ± 0,2
12,6 ± 0,5

По данным таблицы 2 видно как изменяется острота слуха у студентов в зависимости от возраста.
Установлено, что острота слуха у группы обследованных студентов соответствует нормативным
значениям для здорового человека, но и есть некоторые предпосылки на снижение остроты слуха.
Среднее значение диапазона восприятия звука сводится к норме по данной возрастной категории, что
показывает отличную работу слухового анализатора. Наивысший показатель остроты слуха у учащихся
четвертого курса, а наихудший показатель у категории преподавателей. Это говорит о том, что
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преподаватели имеют склонность к ухудшению слуха, все остальные учащиеся имеет остроту слуха в
норме.
Постепенная потеря слуха происходит, из за-за постоянных шумов, таких как транспорт, громкая
музыка, все образные громкие звуки. Результатом такого воздействия становится отмирание слуховых
клеток и постепенное притупления остроты слуха.
Из полученных при анализе данных, собранных во время обследования студентов, была проведена
характерная особенность – пол. Которая даёт понять и наглядно показать, на сколько изменяется острота
слуха по возрасту и полу, представленная в таблице 3.
Таблица 3 – Показатели остроты слуха у студентов разного пола
Курс
1
2
3
4
5
Преподаватели

Диапазон разборчивого восприятия звука, Гц
М
Ж
18,9 ± 0,1
19,1 ± 0,2
18,8 ± 0,1
18,9 ± 0,5
19,3 ± 0,3
18,9 ± 0,3
18,8± 0,5
18,4 ± 0,2
17,9 ± 0,4
18,1 ± 0,1
16,9 ± 0,5
17,2 ± 0,5

По данным из таблицы, показатели остроты слуха у женского пола второго и третьего курса высшей,
а наихудшие показатели у преподавателей. В свою очередь, мужской полнизкочастотные звуки слышит
лучше. Доступный женскому слуху диапазон частот намного шире: девушки лучше воспринимают высокие
звуки, точнее различают интонации и тональности.
Девочка недельного возраста уже может различать звуки материнского голоса и слышать плач
других детей, тогда как за мальчиками такое наблюдается значительно позже. Девушки воспринимает
звуки в более широком диапазоне и хорошо различает их в области высоких частот. Мужчина легче
определяет источник звука. Эта способность появилась еще с древних времен, когда мужчины добывали
пищу охотой. Работает это примерно так: звук, идущий с определенного направления, попадает в левое и
правое ухо с разницей в миллионные доли секунды. Мужчина легче определяет источник звука. Эта
способность ему нужна была как охотнику. Работает это примерно так: звук, идущий с определенного
направления, попадает в левое и правое ухо с разницей в миллионные доли секунды. Мужчина легче
определяет источник звука. Эта способность ему нужна была как охотнику. Работает это примерно так:
звук, идущий с определенного направления, попадает в левое и правое ухо с разницей в миллионные
доли секунды. Определенные клетки, отвечающие за слух, анализируют это временное смещение, и
мужской мозг бессознательно выдает подобие трехмерной пространственной карты с источником звука на
ней.
Измерения показателей проводятся по методу тональной аудиометрии, который даёт возможность
достаточно быстро измерить остроту слуха, как в медицинских, так и в домашних условиях. Данный метод
предполагает качественное определение остроты слуха без каких-либо измерительных приборов.
Подводя итоги, стоит отметить тот факт, что данное исследование является актуальным для детей и
взрослых, так как это значительная социальная группа, которая является стратегическим ресурсом
Республики Беларусь и от неё зависит будущее экономического и социального развития страны.Это
определяет и практическую значимость цели курсовой работы – провести оценку остроты слуха у
студентов.
Литература:
1. Сапин, М.Г. Анатомия человека/ М. Г. Сапин. – М.: Высшая школа, 1989. – 508 с.
2. Анатомическое строение внутреннего уха. Преддверно-улитковый орган - орган слуха и равновесия.
Плакат. - М.: АСТ, Астрель, Харвест, 2015. - 220 c
3. Нейман, Л. В. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи / Л.В. Нейман. - М.:
Просвещение, 2017. - 176 c.
Научный руководитель:
кандидат биологических наук Дроздов Денис Николаевич.
Руслан Яворівський, Оксана Спас
(Тернопіль, Україна)
ВИДОВИЙ СКЛАД РОДИНИ APIACEAE (UMBELLIFERAE) MORIS.
У ФЛОРІ ШУМСЬКОГО (КРЕМЕНЕЦЬКОГО) РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Родина Зонтичні або Селерові (Apiaceae (Umbelliferae) Moris.)) – одна із найбільш чисельних родин
світової флори, котра у загальному нараховує близько 300 родів та понад 3 000 видів, які поширені
космополітно, тобто по всій земній кулі та у різних екологічних умовах, проте, їхня найбільша видова
різноманітність спостерігається у помірно теплих та позатропічних областях північної півкулі з сухим
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кліматом. На території України в умовах її природної флори, як декоративні та господарсько цінні
трапляються представники 66 родів та 155 видів Apiaceae (близько 5,2 % від загальносвітової чисельності
видів родини) [3].
Флористичні дослідження планетарного масштабу у кінцевому рахунку проектуються у площину їх
проведення на регіональних рівнях, що дозволяє забезпечити створеннях найбільш оптимальних умов для
збереження раритетної фракції флори певного регіону. Тому аналіз флористичного складу родини
Apiaceae (Umbelliferae) Moris. у межах Шумського (теперішнього Кременецького) району Тернопільської
області є актуальним за змістом досліджень та має вагоме практичне значення.
На основі аналізу літературних джерел [1, 2, 4-7, 9, 11], матеріалів фондового гербарію
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (акронім TERN*),
проведених впродовж 2018–2021 рр. маршрутно-експедиційних та геоботанічних досліджень різнотипових
фітоценозів на території Шумського (Кременецького) району Тернопільської області встановлено або
підтверджено зростання 57 видів родини Apiaceae (Umbelliferae) Moris. (36,77 % загальної чисельності у
складі флори України), котрі належать до 39 родів. Таким чином, родовий коефіцієнт, тобто середня
кількість видів у роді становить тут 1,41, що обумовлює значну кількість у структурі родини монотипних
родів.
Найбільш поліморфними її родами є наступні: смовдь (Peucedanum L.) – 5 видів, бутень
(Chaerophyllum L.) – 4 види та бедринець (Pimpinella L.) – 3 види. Двома видами презентовані слідуючі
роди: миколайчики (Eryngium L.), бугила (Anthriscus Pers.), ласкавець (Bupleurum L.), тринія (Trinia Hoffm.),
вех (Sium L.), жабриця (Seseli L.), пастернак (Pastinaca L.), стародуб (Laserpitium L.) та морква (Daucus L.).
Як уже зазначалося, значна кількість родів досліджуваної флори – 27 (69,2 % загальної кількості) є
монотипними, тобто включають лише один вид: підлісник (Sanicula L.), астранція (Astrantia L.), ториліс
(Torilis Adans.), коріандр (Coriandrum L.), болиголов (Conium L.), селера (Apium L.), петрушка (Petroselinum
Hill), цикута (Cicuta L.), різак (Falcaria Fabr.), кмин (Carum L.), аніс (Anisum Hill), яглиця (Aegopodium L.),
сієла (Siella M. Pimen.), порізник (Libanotis Hill), омег (Oenanthe L.), собача петрушка (Aethusa L.), фенхель
(Foeniculum Mill.), стожильник (Cnidium Cuss.), гірча (Selinium L.), свистуля (Conioselinum Hoffm.), маточник
(Ostericum Hoffm.), дудник (Angelica L.), дягель (Archangelica N. M. Wolf.), любисток (Levisticum Hill.),
ферульник (Ferulago Koch), кріп (Anethum L.) та борщівник (Heracleum L.).
Також було виявлено зростання у районі дослідження одного виду родини Apiaceae (Umbelliferae)
Moris., котрий занесений до «Червоної книги України. Рослинний світ (2009)» [8, 10] – свистулі татарської
(Conioselinum tataricum Hoffm.). Природоохоронний статус виду у районі дослідження – рідкісний. Дуже
рідко трапляється по сирих тінистих лісах та серед заростей чагарників (популяції нараховують 4–7
особин) в околицях сіл Андрушівка та Кутянка. На території району дослідження охороняється у межах
лісового заказника загальнодержавного значення «Суразька дача» та частково ботанічного заказника
місцевого значення «Кутянський луг».
Окрім того, у межах Шумського (Кременецького) району Тернопільської області нами було
підтверджено або виявлено ареали поширення 8 регіонально рідкісних видів, зокрема: астранція велика
(Astrantia major L.), яка розсіяно поширена на лісових галявинах та узліссях в околицях сіл Кутянка, Стіжок,
Антонівці та Башківці; бугила блискуча (Anthriscus nitida (Wahlenb.) Harslinszky), котра зрідка зростає у
тінистих лісах в околицях села Башківці; ласкавець серпоподібний (Bupleurum falcatum L.), що спорадично
трапляється групами на крейдяних схилах, узліссях та серед заростей чагарників в околицях сіл Вілія та
Новосілка; тринія багатостеблова (Trinia multicaulis Schischk.), яка зрідка поширена по сухих степових
ділянках та схилах, відслоненнях крейди і вапняку у околицях сіл Вілія, Тетильківці та Цеценівка;
бедринець ломикаменевий (Pimpinella saxifragа L.), котрий зрідка зростає на кам’янистих вапнякових
схилах, пісках, сухих луках, серед чагарників та на галявинах в околицях сіл Вілія, Стіжок та Цеценівка;
ферульник лісовий (Ferulago sylvatica (Bess.) Reichenb.), що спорадично трапляється групами у лісах, на
узліссях та лісових галявинах в околицях сіл Кути, Малі Садки та Сураж; смовдь піскова (Peucedanum
arenarium Waldst. et Kit.), яка зрідка поширена на лісових галявинах з піщаним ґрунтом в околицях села
Стіжок та стародуб широколистий (Laserpitium latifolium L.), котрий розсіяно зростає у лісах та серед
заростей чагарників у околицях сіл Кутянка, Забара, Башківці та Новосілка.
Основними факторами, котрі визначають скорочення чисельності популяцій червонокнижних й
регіонально рідкісних видів родини Apiaceae (Umbelliferae) Moris. на території Шумського (Кременецького)
району Тернопільської області вважаємо наступні:
 вузька еколого-ценотична амплітуда виду та відсутність екотопів відповідного типу для його
подальшого поширення (Conioselinum tataricum Hoffm.);
 недостатнє природне поновлення та слабка конкурентна здатність виду (Peucedanum arenarium
Waldst. et Kit.);
 вирубування лісів (Astrantia major L., Anthriscus nitida (Wahlenb.) Harslinszky, Ferulago sylvatica
(Bess.) Reichenb.);
 руйнування екотопів внаслідок видобутку корисних копалин (крейди, вапняків, пісковиків)
(Bupleurum falcatum L., Pimpinella saxifragа L.);
 розорювання й інтенсивне господарське освоєння залишкових лучно-степових та степових екотопів
(Trinia multicaulis Schischk.);
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 збирання рослин населенням як лікарської сировини, руйнування природних екотопів внаслідок
їхнього розорювання або випалювання (Laserpitium latifolium L.).
З метою охорони, збереження, раціонального використання та відтворення раритетних видів родини
Зонтичні (Селерові) у районі дослідження необхідно:
 здійснювати системний моніторинг стану і динаміки чисельності популяцій червонокнижних та
регіонально рідкісних видів флори, а у разі їх чисельного скорочення оперативно встановлювати фактори,
що його спричинюють;
 у випадку виявлення нових ареалів поширення раритетних видів флори рекомендувати створення
у цих місцях об’єктів природно-заповідного фонду, а також вирощувати рідкісні види на присадибних
ділянках та у ботанічних садах;
 заборонити неконтрольовану заготівлю рідкісних видів флори з метою їх використання як
лікарських видів, порушення екотопів внаслідок видобутку корисних копалин, вирубування лісів,
неконтрольованого випасу худоби, випалювання та господарського освоєння залишкових ділянок лучностепової рослинності;
 ініціювати видання регіональних Зеленої і Червоної книг, регулярно інформувати місцеве
населення про стан природоохоронної роботи у засобах преси, радіо та телебачення;
 клопотати перед відділом земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища Шумської
міської ради (голова – Золотун Ігор Володимирович) стосовно створення заповідних ботанічних урочищ
місцевого значення у околицях села Новосілка з метою збереження популяцій Laserpitium latifolium L. і
Bupleurum falcatum L. та в околицях села Цеценівка для охорони популяцій Trinia multicaulis Schischk. і
Pimpinella saxifragа L.
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СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА
Марина Гамага
(Покровськ, Україна)
КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ
Актуальною проблемою сучасної України є дослідження поняття «людський потенціал». Яке ширше
розкриває характеристику соціально-економічних, культурних, екологічних та інших аспектів умов життя
сучасної людини. Це обґрунтовується різними аспектами формування регіональної політики. По-перше,
існує необхідність детального методу оцінювання людського розвитку в регіонах, для вимірювання різних
аспектів формування людського потенціалу; по-друге, необхідність об’єктивно оцінювати діяльність
територіальних громад, для чого виникає необхідність визначення комплексу основних цільових показників
соціально-економічного розвитку.
Дослідженням зазначеної проблематики в умовах соціального та економічного розвитку суспільства
займаються відомі науковці України, серед яких О.А. Грішнова, О.І. Сахненко, А.В. Замараєв,
С.І. Грінченко, Л.Б. Мартинова, Г.М. Гузенко, Є.М. Ахромкін та багато інших. Ними доведено, що розвиток
людського потенціалу є складним комплексним поняттям. Але недостатньо дослідженим є визначення
пріоритетів регіонального розвитку у кризовий період економіки та перебудова стратегій регіонального
розвитку на основі активізації розвитку людського потенціалу[6].
Отже, метою дослідження є аналізування та оцінювання складових елементів людського потенціалу
та його влив на економічний розвиток.
У своїх дослідженнях А.В. Замараєв визначає, що «Людський потенціал — це універсальна
соціологічна категорія, яка може застосовуватися для порівняльного аналізу, визначення рівня суспільних
трансформацій (характеристика соціальної могутності країни з урахуванням чисельності її населення),
оцінки динаміки розвитку соціальних систем (окремих товариств, спільнот, регіонального та
муніципального соціуму, соціальних організацій та організаційних соціальних груп)» [1]. Цим визначенням
розкривається важливіша умова прояву людського потенціалу: підвищення його ефективності за рахунок
належності до певного соціуму.
Відносно до сучасного інформаційного суспільства, більш детальне поняття людського потенціалу
дає Мартинова Л.Б.: «Людський потенціал — це сукупні можливості населення до економічної, соціальної,
інноваційної діяльності, підтримки необхідного рівня здоров'я, постійного розвитку навиків і здібностей,
засвоєння і продукування нових знань і технологій, стійких ціннісних орієнтацій, соціальної взаємодії і
взаєморозуміння» [3, с. 26].
У 90-х роках ХХ століття Програма Розвитку ООН (ПРООН) ввела поняття індексу розвитку
людського потенціалу (ІРЛП). В індексі розвитку людського потенціалу враховується як економічна, так і
соціальна ефективність країн, якість життя населення. Він дає зведену оцінку людського процесу,
охоплюючи три параметри [2]:
1) довголіття - очікувана тривалість життя людини (середнє значення по країні);
2) рівень освіти - комбінація індексу грамотності дорослого населення й сукупної частки учнів серед
населення в початкових, середніх і вищих навчальних закладах;
3) рівень життя - розраховується на базі реального ВВП на душу населення. Також враховуються
дані про рівні соціальної захищеності, показники здоров'я і культурного розвитку населення, участі людей у
прийнятті рішень, стану злочинності, охорони навколишнього середовища [5].
При побудові ІРЛП для кожного з вищенаведених показників є мінімальні й максимальні значення:
- тривалість життя - 25 і 85 років;
- грамотність дорослого населення - 0 і 100%;
- сукупна частка учнів -0% і 100%;
- ВВП на душу населення - 100 і 40 000 дол. США.
Щорічно дані по ІРЛП публікуються в доповідях ООН.
В сучасній Україні важливими є дослідження теоретичних концепцій «людського потенціалу»,
зокрема, Національна Доповідь про людський розвиток 2011 року «Україна: на шляху до соціального
залучення» є незалежним виданням Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні,
підготовленим у співпраці з Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України,
Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України та Українським
центром соціальних реформ. [4].
На основі проведеного аналізу сучасного стану людського потенціалу встановлено, що основними
завданнями регіональної політики для його розвитку є підтримка населення, створення умов для
покращення рівня життя, інвестування територіальних громад у інфраструктуру, створення закладів освіти
різних рівнів.
Висновки. Отже, і в нашій країні та за її межами, з'являється все більше дослідників економічного
розвитку. Тобто досконально вивчається розширення функцій і можливостей людини, накопичення
людського потенціалу та його використання в сучасному суспільному відтворенні та в інтересах кожного
громадянина. Кількісна оцінка людського потенціалу дозволяє оцінити його сучасний стан, формування та
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тенденції розвитку. Насамперед, детальне обґрунтування використання людського потенціалу важливе
завдання сучасних науковців.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 1
В Республике Казахстан индустриально-инновационная политика получила свое практическое
воплощение в ряде документов стратегического характера [1-6], а отдельные элементы индустриальной
или инновационной политики были отражены в законодательных актах, программных или стратегических
документах, посвященных развитию малого бизнеса, стимулированию инвестиций, развитию отдельных
территорий и т.п. При этом многие казахстанские авторы в своих трудах указывали на тот факт, что
содержание и реализация данных программ не отвечают запросам хозяйствующих субъектов и экономики
в целом(например, [7-14]), а именно: отставание от развитых стран по уровню технологического развития
промышленности, перекос структуры промышленности в сторону добывающих отраслей, низкая
инновационная активность фирм, слабое финансирование научной сферы и, как следствие,
невозможность реального формирование инновационных кластеров в промышленности и сфере услуг.
Следовательно, требуется не только и не столько поиск новых решений, но и в целом глубокий анализ
условий и методологии формирования изначальной (базисной) индустриально-инновационной политики,
ее содержания, оценка тенденций трансформации под воздействием различных внутренних и внешних
факторов и определение «провалов» актуальной индустриально-инновационной политики и ее системных
разрывов с другими видами экономической политики.
В этом контексте в первую очередь необходимо оценить с точки зрения современной ситуации в
промышленной и инновационной сферах предпосылки формирования индустриально-инновационной
политики в Казахстане, определить те ключевые точки, которые не были затронуты ею изначально. При
этом важным представляется анализ методологических основ формирования индустриальноинновационной политики Казахстана с позиции разбора ее соответствия базовым экономическим теориям
и концепциям (например, дихотомия «либерализм-кейнсианство»), выявления заложенных в нее
комплементарных и противоречащих методов и механизмов управления и регулирования.
Далее логичным представляется исследование внутренней взаимосвязи основных элементов и
механизмов базисной индустриально-инновационной политики Казахстана с точки зрения их логики,
нацеленности на достижение конкретного результата, охвата ими экономических субъектов. Только тогда
станет понятно, насколько правильно были выбраны точки приложения базисной индустриальноинновационной политики Казахстана, насколько комплексным оказалось влияние выбранных механизмов
управления и регулирования, насколько масштабным оказалось воздействие.
Соответственно, следующим важным этапом исследования является определение того, какие
именно проблемы с содержанием и реализацией базисной индустриально-инновационной политики
Доклад подготовлен в рамках гранта Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан
№AP08857451 «Индустриально-инновационная политика Республики Казахстан: генезис, эволюция, современное
состояние, векторы совершенствования»
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привели к необходимости ее изменения, расширения сфер охвата, улучшения ресурсного наполнения.
При этом целесообразно сформулировать этапы данного процесса и типизировать соответствующие им
действия регулирующих и управляющих органов для определения четкой последовательности развития
индустриально-инновационной политики Казахстана в XXI веке. Соответственно, важным и новым
результатом представляется оценка динамики ее результативности на основе сопоставления критических
изменений в экономических процессах в рамках и по итогам каждого из выделенных этапов.
Тогда проведенная ретроспективная аналитическая работа позволит сформулировать и
визуализировать актуальное содержание действующего организационно-экономического механизма
индустриально-инновационной политики с описанием стабильных, размытых или отсутствующих связей
между ее субъектами и объектами: государственными органами, институтами развития, бизнесом (в том
числе, например, через призму триады «либерализм-дирижизм-патернализм»). Здесь, в этом ключе,
также требуется также определить не только характер этих связей, но также и их внешний и внутренний
эффекты, проявляющиеся в изменениях конкурентоспособности, динамике отраслевой структуры
экономики, изменении трансакционных издержек и т.п. То есть, в итоге, будут определены позитивные и
негативные результаты индустриально-инновационной политики, аккумулированные в национальной
экономике.
Таким образом, можно будет суммировать имеющийся опыт для того, чтобы в рамках
производственного и инновационного процессов сформировать те точки разрыва, которые препятствуют
их непрерывному течению. Также необходимо выявить более глубокие провалы индустриальноинновационной политики, которые невозможно устранить только в ее рамках. Логическим следствием
данной части исследования станет формирование комплекса рекомендаций методологического,
методического и практического характера, направленные на совершенствование государственного
экономического регулирования и управления в рамках будущей индустриально-инновационной политики.
Позиция авторов заключается в том, что в современной экономической науке Казахстана слабо
представлены
фундаментальные
исследования
с
длительной
ретроспективной
теоретикометодологической и практической аналитикой. Исследование генезиса, эволюции и перспективного
развития индустриально-инновационной политики Республики Казахстан направлено на глубокое
понимание ее сущности, возможностей и недостатков, воздействия на экономические отношения.
Учитывая же несовершенство актуальной индустриально-инновационной политики, мы считаем, что
проведение такого исследования позволит получить результаты, которые смогут в значительной степени
улучшить систему государственного регулирования экономических процессов в промышленности и
научно-инновационной сфере и систему государственного управления ими. Соответственно, данные
проект имеет, с нашей точки зрения, высокую значимость в национальном масштабе и направлен на
улучшение деятельности национальных и региональных государственных органов власти, институтов
развития и субъектов бизнеса, вовлеченных в формирование и реализацию индустриальноинновационной политики страны.
Исследование такого сложного, комплексного феномена как индустриально-инновационная
политика предполагает проведение ретроспективного и перспективного анализа, в рамках которого
должны быть получены ответы на ряд важных научных вопросов. Так, ретроспективный анализ должен
дать ответы на такие важные научные вопросы как:
– Насколько адекватной сложившимся в конце XX – начале XXI веков экономическим условиям
была базисная индустриально-инновационная политика с концептуальной и методологической точек
зрения?
– Насколько адекватными изменяющемуся состоянию национальной экономики были вносимые в
индустриально-инновационную политику коррективы?
– Какие проблемы в национальной экономике решила индустриально-инновационная политика к
настоящему моменту?
Перспективный анализ должен дать ответы на следующие важные научные вопросы:
– Какие на сегодня имеются проблемы (провалы, разрывы, несоответствия) в индустриальноинновационной политике, и могут ли они быть устранены в рамках действующей экономической политики
(с учетом сложившихся концептуальных и методологических взглядов на нее)?
– Какие меры должны быть предприняты для совершенствования индустриально-инновационной
политики в части государственного регулирования экономических отношений в промышленности и научноинновационной сфере и государственного управления этими сферами экономики?
Последовательное решение указанных пяти ключевых научных вопросов в рамках системного
подхода является основой стратегии исследовательской группы для исследования генезиса, эволюции,
современного состояния и векторов совершенствования сложившейся в Казахстане индустриальноинновационной политики. Такая постановка научной проблемы и стратегии ее решения исходит из
гипотезы, что низкая результативность проводимой индустриально-инновационной политики является
следствием отсутствия единого концептуально-методологического подхода к ее формированию и
реализации, а равно ее слабой связи с другими компонентами экономической политики Республики
Казахстан.
В конечном итоге, результатом исследования в рамках данного методологического подхода станет
комплекс рекомендаций, направленных на совершенствование актуальной индустриально-инновационной
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политики, которые, будучи принятыми к реализации субъектами системы государственного регулирования
инновационной сферы и промышленности, позволят сформировать новый взгляд на роль, место и
результативность проводимых в данной сфере мероприятий.
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Асемгуль Мусатаева, ШадиярТусупов
(Караганда, Казахстан)
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ В РАМКАХ
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ2
Поскольку в рамках инновационного бизнеса, равно как и в других его типах, возможно
возникновение противоречий между действующей хозяйственной практикой и формальными и
неформальными нормами и правилами, с нашей точкой зрения, целесообразно использовать механизм
комплаенс-контроля для того, чтобы максимально полно и эффективно реализовать потенциал систем
управления инновационных организаций.
В широком смысле комплаенс означает повиновение, соответствие каким-либо внутренним или
внешним требованиям и нормам [1]. Комплаенс-контроль основан на системном, предварительном
контроле за событиями, которые могут привести к несоблюдению установленных требований и
обязательств экономическим субъектом. Как вид деятельности, комплаенс-контроль – это процесс,
Доклад подготовлен в рамках гранта Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан
№AP09260283 «Стратегия управления инновационным развитием общественного сектора Республики Казахстан:
методология, результативность, механизмы»
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осуществляемый органами управления и сотрудниками организации в целях контроля соответствия
действующему законодательству, правилам, стандартам, как внутренним, так и внешним [2].
Нами предложено содержание комплаенс-контроля в рамках инновационного цикла для
организаций, ведущих бизнес в научно-инновационной сфере, и организаций, регулирующих
национальную инновационную систему, на основе стадий полного инновационного цикла и
соответствующих указанным стадиям основных положений, которые должны регулироваться в рамках
комплаенс-систем.
Таблица 1 – Организация комплаенс-контроля в рамках инновационного процесса с позиции
бизнеса
Содержание стадий инновационного
процесса
Поиск оригинальных инновационных идей
Проведение поисковых и
фундаментальных исследований
Проведение прикладных исследований
Проведение маркетинговых исследований
Осуществление технологических
разработок
Изготовление опытных образцов продукта
Создание опытного производства
Внедрение нового продукта на рынок
Организация полноценного производства
продукта
Освоение рынков сбыта и максимальное
распространите продукта
Лицензирование производства
Спад производства и уход с рынка под
давлением новых инновационных
производств и продуктов

Составляющие комплаенс-контроля
Вовлечение автора идеи в проектный и производственный процесс;
выплата официальных компенсаций за использование инновационной
идеи
Недопущение использования промышленного шпионажа; соблюдение
принципов научной этики; четкое разграничение прав на результаты
интеллектуального труда; установление конкурентной заработной
платы исследователям; апробация результатов исследований
Соблюдение принципов научной этики; установление конкурентной
заработной платы исследователям
Недопущение использования промышленного шпионажа; защита
интеллектуальной собственности; установление конкурентной
заработной платы исследователям
Защита интеллектуальной собственности; соблюдение этически
приемлемых принципов тестирования продукта; сертификация
продукта в полном соответствии с требованиями законодательства
Предоставление потребителям информации о потребительских
свойствах продукта; приведение технологии и продукта в соответствие
с нормами законодательства
Осуществление хозяйственной деятельности в полном соответствии с
требованиями гражданского, административного и уголовного
законодательства; соблюдение принципов максимально возможной
открытости бизнеса; соблюдение прав потребителей
Контроль качества продукции, выпускаемой в соответствии с
лицензионным договором; контроль технологических процессов
лицензиата
Ликвидация бизнеса в соответствии с требованиями законодательства;
соблюдение прав потребителей на постпродажное обслуживание;
обеспечение утилизации неиспользуемых сырья, материалов и
оборудования в соответствии с нормами экологического
законодательства

Примечание – составлена авторами

В первую очередь, следует отметить, что для фирмы основным источником кризисных ситуаций
выступает четкое соблюдение правовых норм, связанных с распределением прав на интеллектуальную
собственность и доходов по ним, защита интеллектуальной собственности, формирование такого
производственного процесса, который бы в полной мере соответствовал действующему
законодательству, в том числе в части безопасности и качества инновационного продукта (таблица 1).
Таблица 2 – Организация комплаенс-контроля в рамках инновационного процесса с позиции
регулирующих органов
Стадии инновационного процесса
Поиск оригинальных инновационных идей
Проведение поисковых и
фундаментальных исследований
Проведение прикладных исследований
Проведение маркетинговых исследований
Осуществление технологических
разработок
Изготовление опытных образцов продукта
Создание опытного производства
Внедрение нового продукта на рынок
Организация полноценного производства
продукта

Составляющие комплаенс-контроля
Предоставление судебной защиты
Запрет на промышленный шпионаж и санкции за разглашение
коммерческой тайны; разработка норм научной этики и санкций за ее
несоблюдение; защита прав интеллектуальной собственности;
формирование институтов рынка труда, отвечающих запросам
работодателей и работников; содействие развитию научноинформационной инфраструктуры
Защита прав интеллектуальной собственности; создание этически
приемлемых процедур тестирование продуктов и технологий на
безопасность; разработка сертификационных норм; развитие
инновационной инфраструктуры
Разработка требований к информации о потребительских свойствах
продукта, стандартам и техническим условиям
Контроль над соблюдением норм гражданского, административного
и уголовного законодательства; создание условия для открытости

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»
Освоение рынков сбыта и максимальное
распространите продукта
Лицензирование производства
Спад производства и уход с рынка под
давлением новых инновационных
производств и продуктов
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бизнеса; формирование и контроль над соблюдением
законодательства в области защиты прав потребителей
Защита прав лицензиаров
Разработка и контроль над соблюдением норм в сфере ликвидации
бизнеса, соблюдения прав потребителей на постпродажное
обслуживание; разработка экологических норм в сфере утилизации
сырья, материалов и оборудования

Примечание – составлена авторами

Если же рассматривать интересы государственных регулирующих органов, то здесь следует
отметить необходимость их действия, поддерживающих создание прозрачных процедур защиты
интересов инновационного бизнеса, развитие и повсеместное внедрение норм научной этики и запрета на
шпионаж, незыблемость интеллектуальной собственности и т.п. (таблица 2).
Результат внедрения системы комплаенс-контроля целесообразно оценивать через набор
критериев, соответствующих принципам устойчивого развития (как это рекомендуют делать некоторые
авторы, например, [3-4]), т.е. включающих экономические, экологические и социальные параметры.
1. Экономические показатели:
 показатели масштаба – численность работников, стоимость фиксированных активов, величина
капитала, доходов, расходов и т.п.;
 показатели рыночной стоимости – динамика рыночной стоимости компании, гудвила;
 показатели производительности–производительность труда, отдача отдельных видов ресурсов;
 показатели интенсивности конкурентной борьбы – размер и динамика изменения рыночной ниши,
изменение позиций и масштабов конкурентов, объем государственной поддержки, наличие / отсутствие
резервов роста и т.п.;
 показатели потребления продукции – оценка потребителями качества продукции, интенсивность
потока рекламаций;
 показатели транзакционных издержек – динамика объемов штрафных санкций и судебных
издержек, поступления / убытки от невыполненных обязательств, динамика размеров коррупционных /
представительских выплат и расходов.
2. Экологические показатели:
 показатели энергоемкости (все виды топлива);
 показатели ресурсоемкости (сырье и материалы);
 показатели цикличности использования ресурсов (доля возобновимых источников ресурсов);
 показатели внешней и внутренней экологической среды – динамика перехода к уменьшению
воздействия на окружающую среду, штрафы и санкции, наличие планов технологической модернизации и
т.п.
3. Социальные показатели – производственный травматизм, движение персонала, объемы выплат
(в том числе стимулирующих или не связанных с заработной платой), наличие планов повышения
квалификации персонала, степень защиты интересов работников и связанных с фирмой лиц и т.п.
Такой подход, с нашей точки зрения, позволит достаточно полно оценить состояние инновационной
фирмы и определить возможные тенденции трансформации внутренней среды фирмы под воздействием
внутренних и внешних факторов, что, в свою очередь, позволит значительно улучшить процесс принятия
управленческих решений и сократить издержки.
Литература:
1. Орлова М.Г. Комплаенс-система как антикризисный механизм активизации человеческого фактора //
Вестник СГУПС. – 2015. – № 2. – С. 71-75.
2. Ермакова Н.А., Ахуньянова Ч.Ф. Комплаенс-контроль в системе внутреннего контроля корпораций //
Проблемы учета. – 2014. – №3. – С. 2-10.
3. Бастрыкин Д.В., Коренчук А.А. Устойчивое развитие предприятия как фактор стабильного развития
региона // Вестник ТГУ. – 2008. – №5 (61). – С. 140-144.
4. Гайсина С.Н. Социально-экономические приоритеты повышения качества жизни населения //
Формирование и развитие конкурентоспособного человеческого капитала в Казахстане: Сборник
материалов Международной научно-практической конференции / Под ред. О. Сабдена и
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СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ
Адиша Абилова
(Тараз, Казахстан)
АЙБЫНДЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ 30 ЖЫЛДАҒЫ БЕЙНЕСІ
Тәу етер қастерлі Тәуелсіздігімізге биыл 30 жыл! Тәңірдің өзі тарту еткен еркіндік әрқайсымызға
қымбат болары сөзсіз. Осы бір еркіндік, тәуелсіздік сөзін айта алғанымыздың өзі ғанибет секілді. Жас та
болса тарихы тереңге бойлап жатқан мемлекетіміз бүгінде өз алдына дара болып отыр. 1991 жылы 16
желтоқсанда егемендігін алғаннан кейін, еліміздің өз президенті, ұлты мен ұлысы, салты мен дәстүрі,
мәдениеті мен мемлекеттік рәміздері экономикасы болды. Желтоқсанның желі мен ызғарына қарсы тұрған
жастардың жалынды рухы мен ерліктерінің арқасында шаңырағы биік, керегесі кең мемлекет болып
қалыптастық. Тәуелсіздік үшін,келер ұрпақ үшін қасықтап төгілген еңбек пен қанша ма жазықсыз жанның
өмірден өтуі тарихтың қалың беттерінде өрнектей ойылып жазылып тұрғаны бәрімізге аян. Дегенмен де
рухты да батыр ұл-қыздарымыздың еңбегі еш кеткен жоқ, олар қазақ елінің жаңа дәуірінде алғашқы кірпіші
болып қаланды, негізіміз осындай кемел де батыр дана адамдардың еңбегімен қаланды, бұл үлкен- ерлік
әрі мақтаныш!
Ел тәуелсіздігін алған кезде халық болып қана қуанған жоқпыз. Қазақ елінің өз алдына республика
болуын қалаған әрі ең бірінші болып мойындаған Түркия. Бұл тәуелсіздікті бір ел ғана емес, бүкіл ел болып
қолдайды деген сөз. Ал іргесі қаланған жаңа республиканың әрі қарай өмір сүруі үшін ерен еңбек керек. Ол
оның ішкі және сыртқы әлемі, экономикасы, ақшасы деген секілді көптеген құндылықтарға келіп тіреледі.
Аталған құндылықтарды отыз жыл ішінде үлкен мақсатқа айналдырған еліміз астанасын да бекітті. Тіпті
бүгінде Астана арман қалаға айналды. Апортына бүкіл ел сүйсінген Алматының өзін мәдениет пен
әдебиеттің қаласына айналдырды. Өзінің ішкі туризмі, теңгесі, ұзын сонар қара жолдары тарамдалып
жатты. Осылайша қазақ жері қазақ елі 30жыл бойы тәуелсіздіктің бесігінде тербеліп келе жатыр. Арысы
қазақ хандығынан бастап берісі егеменді елдің іргесіне дейінгі көшті жалғастырып келе жатқан, атадан
тараған ұрпақтың парызы осы аманатты сақтау. Жәнібек пен Керейдің керген керегесін кілем үсті көтеріп,
Отанды қастерлеп өту әрбір ұрпақтың міндеті. Қазақта «Отансыз адам ормансыз бұлбұл» деген сөз бар.
Орманы жоқ құстың ұясы да, қонар бұтағы да жоқ. Дәл сол секілді тірлік кешу ортасы жоқ ұлттың өмір сүруі
мүмкін емес. Алайда, осы бір керемет ше ауыз толтырып айтатын жетістікке қазақ еді оңай жете қойған
жоқ! 1992-1993 жылдар еліміз үшін өте ауыр кезеңдердің бірі болды, Қазақстан жеке мемлекет болып
қалыптасу үшін біраз тәуекелге барғаны да ерлік. Тоқырау болған жылдары ел еңсесі түскенімен, қоғам бір
сарынды арнаға бұра алмай қиналғанымен біз бұл күндерді ел болып еңсере өттік. Ең алғашқылардың бірі
болып ядролық қарудан бас тарттық, Семей полигоны қазақ үшін біржола жабылған парақтар болды.
Осының барлығы кемеңгер елбасының бастауымен басталды Қазақстанның биік табысына қол жеткізген
президенттік билік және осы жылдары оның басында үздіксіз болған тұңғыш елбасы Н.Ә. Назарбаев жеке
факторы екеніне де ешкім күмәндана алмайды [1, б. 94].
Осы уақытқа дейін қол жеткізілген барлық табыстар бір төбе болғанда, кешегі өркениеттің
көшбасшысы атанып жүрген еуропалық елдердің аймақтық қауіпсіздікті сақтау үшін құрған ЕҚЫҰ-ға мүше
болып табылатын барлық 56 мемлекеттің басшылары саммитінің Астанада өткізілгендігі жеке-дара бір
төбе табыс болды. Оның қаншалықты маңызды екендігінің тереңіне кәрі тарих ғана бойлап, бағасын
беретін болады. Бүгінгі күні біз оның маңызы мен терең сипатына қанша ұмтылсақ та бәрібір бойлай
алмаймыз. Негізінен халық болып қалыптаспай, тәуелсіздікті баянды түрде қолда ұстап тұру да мүмкін
емес,ал біз сол айрықша жетістікке ертерек жеттік, ол қоғамда зиялы қауыммен ең жақсылар барын
білдіреді. Ендігі кезекте «Отыз жылда біз қандай жетістіктерге жеттік?», «Келер ұрпаққа қандай елді
аманаттаймыз?», «Мемлекеттігімізді нығайта түсу үшін тағы не істейміз?» деген сауалдар толғандырары
анық. Осы тұрғыдан алғанда, бұл – арман-мақсаттарымызды тоғыстырып, болашаққа тың серпінмен қадам
басу үшін өткенге тағы бір мәрте оралатын, жетістіктеріміз бен кемшіліктерімізді ой елегінен өткізетін
маңызды мезет. Тәуелсіздіктің отыз жылын шартты түрде үш кезең мен белеске бөліп қарастыруға
болады. Оның әрқайсысы атқарған миссиясы тұрғысынан ғасырдың жүгін арқалап тұр.
Мен азаттықтың алғашқы қайнар көзін жаңа Қазақстанның іргетасын қалау кезеңі деп атар едім. Осы
уақытта Елбасының басшылығымен мемлекетіміздің нышандары белгіленіп, билік жүйесі қалыптасты.
Ұлттық валютамыз айналымға енді. Қарулы Күштеріміз құрылды. Ата заңымыз қабылданды. Шетелдермен
дипломатиялық қатынас орнатылды. Еліміз беделді халықаралық ұйымдарға мүше болды.
Екінші ширек кезеңде – Қазақ елінің керегесін кеңейту кезеңі. Осы жылдарда мемлекетіміздің тұғыры
нығайып, экономикалық әлеуетіміз арта түсті. Құрлықтағы барлық шекарамызды айқындап, заң жүзінде
бекіттік. «Мәдени мұра» бағдарламасын жүзеге асырып, тарихымызды түгендедік. Солтүстік Аралды
құтқарып, қашқан теңізді қайтардық. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съездерін,
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының, Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары
кеңесінің саммиттерін өткізуге және басқа да бірқатар маңызды халықаралық жобаларға бастамашы
болдық. Елімізге шетелден қомақты инвестиция тарттық. Есілдің жағасында бой көтерген еңселі
елордамыз ұлттық идеямызға айналды. «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық дәлізі сияқты ірі
инфрақұрылымдық жобалар қолға алынды. Тұрғын-үй құрылысы да бұрын-соңды болмаған қарқынмен
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дамыды. Алдағы уақытта жастарды тұрғын үймен қамту жобасы жасалып жатыр бұл да бір шың бір белес
деа білемін.
Үшінші толқында шаңырағымыз биіктеп, өсіп-өркендеп, мерейлі мемлекетке айналдық. Шекара
мәселесін біржола шештік. «Қазақстан – 2050» стратегиясын қабылдап, озық дамыған отыз елдің қатарына
қосылуды межеледік. Негізінен 30жылда біршама орданы бұзғанымыз анық. Атап өткен барлық жоба,жаңа
бастама Қазақстан үшін 30 жылда игеріліп отыр. Осындай жас мемлекетіміз үшін бұл үлкен жеңіс әрі
жеміс [2, б. 3].
Әр бағыт бойынша «Үдемелі индустриялық-инновациялық даму», «Нұрлы жол», «100 нақты қадам»
сияқты ауқымды бағдарламалар жүзеге асырылды. Саяси және экономикалық реформалармен қатар
рухани жаңғыруға баса мән бердік. Тарихтың тағылымын бүгінгі жастарға басқаша бағытта көрсетіп елдік
пен ерліктің көрінісі болған тарихты бүкіл әлемге паш етудеміз. Ежелгі түркі этнонимінен бастау алған
мәдениет пен салт-дәстүр, ұлттық менталитет қалыртастыруда бұл жоба үлкен жетістік.
Осынау толағай табыстардың бәріне қазақтың тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың
дара көшбасшылығының һәм халқымыздың даналығы мен парасатының, бірлігі мен ынтымағының,
отандастарымыздың қажырлы еңбегінің арқасында қол жеткіздік. Қазақ елінің төрінде «EXPO-2017»
көрмесі өтті әр ел түкпір-түпкірден келіп, қазақтың қонақжайлылығымен кең арқа төсіне тәнті болды. Осы
қарқында жетекшілік жасап ілгері жылжу тоқтамасабіз әлем санасында өз еліміздің туы мен әнұраны
желбіреп етін боламыз сондықтан, тұңғыш президентіміз Н.Ә. Назарбаев Тәуелсіздігіміздің мәңгі
символына айналды десек, ақиқатты айтқан болар едік.
Алдағы төртінші шарықтау кезеңіміз бізге жүктейтін міндеті – қуатты елдің иесі және кемел халық
болу. Бұл жолда саяси-экономикалық реформаларды және сананы жаңғырту үдерісін жалғастырып, заман
талабына бейімделген ұлттың жаңа болмысын қалыптастыруымыз қажет. Тұңғыш президентіміз
Н.Ә. Назарбаев кемел жолын бүгінде Қ.К. Тоқаев жаңғыртуда. Билік басына келгелі « Волонтёр жылы»,
«Жастар жылы» атты жобалар мен мақсат-міндеттер қойды. Жаңа талап, жаңашылдықпен ары қарай
елдің дамуына үлес косуда. Еңбегі елеулі, халқына қалаулы көшбасшы екені сөзсіз. Осы орай да біз
әділетті қоғам мен тиімді мемлекет құруды көздеп отырмыз. Кез-келген істе әділдік қағидатын басшылыққа
алсақ, бұған анық қол жеткіземіз.
Қазіргі пандемия және соның салдарынан туындаған дағдарыс бүкіл әлемнің бұрын болмаған жаңа
сынақтармен бетпе-бет келіп отырғанын анық көрсетті. Экономикалық, әлеуметтік, экологиялық,
биологиялық және басқа да қатерлерге қоса, жер жүзіне жағымсыз идеологиялық вирустар да жайылып
келеді. Жаһандану кезінде ел жат жұрттың ықпалына бейсаналы түрде ілесіп кеткенін аңғармайды.
Басқаша айтқанда, мәжбүрліктен емес, санасының улануы арқылы өз еркімен торға түседі. Сондықтан,
жаңа заманның жақсы-жаманын екшеп, артықшылықтарын бойға сіңірумен қатар, тамырымызды берік
сақтауымыз қажет. Ұлттық болмысымыздан, төл мәдениетіміз бен салт-дәстүрімізден ажырап қалмау –
барлық өркениеттер мидай араласқан аласапыранда жұтылып кетпеудің бірден бір кепілі. Пандемия
демекші, еліміз әлем бойынша ең үздік вакцинаны жасап шығарды. Атауы, «QAZ-VAC» атауымен нарықта
шыққан вакцина қазір әлемнің әр бұрышына экспортталып жатыр. Бұл үлкен нәтиже осы жылға жақсы бір
қорытынды.Шетелде көптеген озық ойлы жастарымыз жүр. Ел ішінде де жетіп артылады. Келешекте
мемлекеттің тұтқасын ұстайтын солар. Бірақ елден жырақта жүргендерінің жайы алаңдатады. Олардың
Отанға оралуы үшін алдағы 10 жылда жастарға арналған жобалар көбірек жүзеге асыра алады,- деп өз
сөзін қорытындылаған еді Қасым-Жомарт Кемелұлы. Ия, бұл айтылған ойдың маңызы зор, себебі елге
деген патриоттық сезім әрдайым биік болғаны абзал, себебі өзіміз бар жоғы 12 ақ миллион халықпыз,
қазақ өзі аз-ақ қана сол үшін бір шатыр астына бір жұдырыққа жұмылған ең абзал іс деп білемін [3, б. 1]!
«Тәуелсіздік – ең басты құндылығымыз және ол бәрінен қымбат! Біздің міндетіміз – кейінгі ұрпаққа
кемел және қуатты Қазақстанды аманат етіп тапсыру. Айта кететін жайт, әр тұста таяқтың екі ұшы болады
дегендей,бірдей толқында барлығы жақсы емес екені де рас. Кейбір аумақтар да су, жылу көзі, жарықпен
қамтамасыз ету, интернет сапасын жақсарту қолға алынып келеді және түбі біз бұл мақсатқа айқын әрі нық
сенімде жетеміз деп білемін. Ол үшін қоғам болып қызмет жасау керек екені анық. Оның үстіне барлығын
жан-жақты қарап, нақтылап саралап әр іске өз орнымен жетіп келеміз. Туризм саласы да өз алдына дара
болып дамып өркендеп келе жатыр. Қазіргі таңда ішкі өнім мен 500ден астам туристік орын және 80туризм
саласымен келісімге келіп жұмыс жасаудамыз. Туризмнің дамыған аймақтары Алматы, Шығыс Қазақстан,
Қарағанды, Павлодар, Оңтүстік Қазақстан облыстары, сондай-ақ Алматы және Астана қалалары. Сонымен
қатар авиация саласы да өте қарқынды өз алдына жетекші топ болып келе жатыр. Қазақстан – дарынды
жастар мекені. Ертең еліміздің абыройын асыратын да – осы талантты ұл-қыздар. Біз олардың өрісін
ашып, қарым-қабілетін шыңдау үшін бар мүмкіндікті жасауға тиіспіз, сол себепті жастарда өз алдына
даралана еңбек етіп жаңалық ашуға ұмтылу қажет. Президентіміз Қасым Жомарт Кемеұлы барлық
жағдайға көмек қолын созары сөзсіз, сол үшін елге пайдасы бар өнім шығаруда жан салуымыз керек.
Әлихан Бөкейханов айтпақшы, «Тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын демекші», ұлт үшін Отан
үшін күресіп ат салысатын ұрпақ барына кәміл сенімдіміз.
Ұлыларды ұлықтап, тұлғаларды таныту – біздің бұлжымас салтымыз. Бұл мерейтойлардың мәнмаңызы Тәуелсіздік құндылықтарымен астасып жатыр. Ұлт үшін ұлы есімдерді ардақтау - перзенттік
парыз. Қасым-Жомарт Тоқаев былтырғы жылды Абай мен Әл-Фараби жылы деп жарияладық, енді биыл
Жыр алыбы Жамбылдың, Алаш арысы Әлиханның және жауырыны жерге тимеген балуан Қажымұқанның
мерейтойларын атап өту жөнінде тапсырма берді. Одан бөлек, ұлт тарихын академиялық тұрғыда қайта
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жазу мәселесі көтерілді. Міне, осылайша тарихқа тағзым етіп, ел үшін қызмет еткен тарихта таңбасы бар
тұлғаларды жастар мен келер ұрпаққа осылайша паш етіп көрсетудеміз [4, б. 83].
Қорыта келгенде, Егемендік дәуірінің тағы бір парағы ел шежіресіне еніп, тарих таспасына жазылды.
Биыл Абай Құнанбайұлы және Әбу Насыр әл-Фарабидің мерейтойлары өтті. Біз халқымыз үшін маңызды
бұл шараларды мазмұнды әрі мағыналы етіп ұйымдастыруға күш салдық.Тарихи тұлғалардан өнеге алуға,
тағылымды ой толғауға мән бердік. Әл-Фараби заманынан бері тұтас дәуір, Абай қоғамынан бері ғасырдан
астам уақыт өтті. Бірақ, ұлыларымыздың асыл мұрасы күні бүгінге дейін өзекті. Дала данышпандары –
әрдайым болашаққа бағыт сілтейтін айнымас темірқазығымыз.Ұлттың жаңа болмысы тұғырлы
тұлғалардың өсиетінен, өнегесінен бастау алады.Тағылымды тарих пен кемел келешекті ұштастыру –
Рухани жаңғырудың басты шарты. Сондай-ақ, киелі Түркістанды түлету жолында ауқымды жұмыстар
атқарылуда.Ұлытауда Жошы хан тарихи-мәдени кешенінің құрылысы басталды. Еуразия жүрегінен ерекше
орын алған тарихтың қайнар бастауы болған менің Отаным, менің отбасым! Мен сенімен мақтанамын
Қазақстан, жас та болашақтан үміті зор келешегі жарқын мемлекет екеніңе еш күмәнім жоқ. Біздің алар
белесіміз мен асуымыз әлі алда.
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ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ САЛТ-ДӘСТҮРЛЕРДІҢ ОРНЫ МЕН АУМАҚТЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Қазақ халқы-салт-дәстүрге бай ел. Бұл оның мәдени және білімді ел екендігінің дәлелі. Салтанатты
мықты әрі ұйымшыл ел. Біздің халқымыз өз ұрпақтарын ғасырдан ғасырға дәстүрлермен, әдетғұрыптармен, үлгілермен, тыйымдармен өсірді, асыл ұлдарды, асыл қыздарды тәрбиеледі [1, б. 8].
Дәстүрлер-әр ұлттың, халықтың сенімі мен нанымына, тұрмыс ерекшеліктеріне, ұлттық құрылымына
сәйкес ғасырлар бойы жинақталған қоғам мен қоғамда қалыптасқан әдет-ғұрыптар, мінез-құлық үлгілерінің
жиынтығы. Күнделікті қолданыста бұл термин бір мәдени топты екіншісінен ерекшелейтін және бейресми
түрде реттейтін қабылданған мінез-құлық ережесін немесе әлеуметтік әрекеттерді реттеуді білдіреді.
Әдет-ғұрыптар мен дәстүрлер елдің рухани игілігіне қызмет еткен сана, тәрбие, өмір ережелері ретінде ұлт
үшін өмір, қоғам Заңына негізделді. Дәстүрлердің тәрбиелік халықтық маңызы зор. Дәстүр-бұл әкеден
балаға өтіп, дамып келе жатқан халықтың тарихи-әлеуметтік, мәдени, тұрмыстық, кәсіби,
әдет-ғұрып, мінез-құлық, тәрбие және рухани іс-әрекетінің көрінісі. Дәстүрлердің байлығы - мәдениеттің
байлығы [2, б. 36].
Әрине, қазақ халқының әдет-ғұрыптары ата-бабаларымыздың ежелгі дәуірінен бастау алады.
Қазақтың әдет-ғұрпын терең зерттеген Н. Өсерұлы: «алдымен отбасынан басталған тәрбие процесі
ірілендіріліп, қоғамдық тәртіпке енгізілді. Бұл нормалар бірте-бірте өсе түсті және оның салтдәстүрлерімен, әдет-ғұрыптарымен беки түсті. Кең қоныс, дайын тамақ рухани биіктікке ұмтылды. Адам
адамның қонағы болды, бұл туыстық сезімді, адами қасиеттерді тудырды. Кең дала қазақтарды өз
қонағына деген риясыз қарым-қатынастан бастап қонақжайлылыққа дейін тәрбиеледі, сол арқылы кез
келген халыққа кез келген тараптан кем түспейтін қазақ халқының адамгершілік нормалары қалыптасады».
Отбасына, осы қоғамның кішкентай бөлігіне ерекше назар аударылды. Қазақтар патриархалдық
отбасын қызу қорғап, оған жарық түспеуіне тырысты. Ең жақын туыстар әрқашан бірге көшіп, бірге
қыстауға қонды. Арасында сауатты қария шығып, оның қолында бүкіл билік шоғырланды. Ол іштегі
тәртіпсіздіктерді тоқтатты. Елді мекендерге көшкенде тоқтар орындарды белгілеп, жайылымдар мен су
айдындарын, құдықтарды анықтады. Аза тұтудың басында тұрды. Мұндай тәртіп ежелден бері бар.
Өйткені, туыстықтың мәні өте терең болды. Ол сол күндері туыссыз күнді көру қиын болды деп сенді.
Кімнің туыстары көп, ауыз бірлігі көп болса, олардың өмірі де көп. «Алтау ала болса - ауыздағы кетеді,
төртеу түгел болса - төбедегі келеді», - деп бекер айтылмасакерек.
Ал енді «әмеңгерлік» ырымына келетін болсақ, көптеген зерттеушілер оған қарап, бұл әйелдер
құқығына нұқсан келтіреді деп санайды. Бұл шынымен солай ма? Туыстық принципті бірінші орынға
қойылған сәттерде руласттардың қалауы бірлікке, тұтастыққа, өзара келісімге, бір-бірін кемсітпеуге және
т.б. қазірдің өзінде қалыптасқан осындай ынтымақтастықты жоғалтпай, қайтадан нығайтуға ұмтылды.
Мұндай қол жеткізілген беріктік құдалықтан одан ары жекжаттыққаұласып жатты.
Содан кейін «бауырластың өлімінің мұрагері» қағидасы пайда болды. Егер біз оның мәнін
қарастыратын болсақ, онда біз көптеген жақсы ниеттерді көреміз. Өйткені, әйел өзін отбасының
қамқоршысы, алтын босағаның өзегі, отбасының мұрагері, анасы деп санады және шаңырақтың
шайқалмауына ерекше мән берді. Әрбір Қара шаңырақ қасиетті, қастерлі саналған.
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Қыз әрқашан бір елмен және екінші байланыс арасындағы қарым-қатынас көпірі іспеттес болды. Екі
тайпа ел осы қызбен байланысты болды. Бұл жерде қазақтар келіндері олар келген рудан кетпейді деп
сенген.Осыған байланысты: өсиет берілгеннен кейін таңдау бойынша өсиет Жесірге беріледі, өсиет
марқұмның жақын туыстарына тиесілі, өсиет жесірмен бірге Жесірге ауысады; өсиет алдымен ағасына
тиесілі; егер жесір әйел ағасын таңдаса, онда ағасы «ағасының жолын» -9 бас мал беруі керек. Егер жесір
әйел басқа тайпаға шыққысы келсе, онда төленген мал қайтарылады; егер жесір әйел тұрмысқа шыққысы
келмесе, жақын туысының ұлы ағасына шығуға құқылы және т. б.
Әменгерлік принципі тек ерлі-зайыптыларға ғана емес, сонымен бірге ірі қара малы төленген, бірақ
үйленген адамдарға да қатысты. Марқұм қайтыс болған кезде, қыз марқұмның ағасына тұрмысқа шығуы
керек еді, сондай-ақ ол қайтыс болған адамды аза тұтқаннан кейін. Егер қыз қайтыс болса, онда оның
әпкесі әменгер жолымен жүруі керек.
Осының барлығы «жесір дауы» деп аталатын елдер арасында үлкен дау тудырды. Сондықтан Есім
ханның, Қасым ханның, Тәуке ханның және т.б. қоғамында «жесір дауына» ерекше назар аударылды,
Қазақстан Ресейге қосылғаннан кейін дау ең күрделі даулардың біріне айналды.
Әр дәуірдің. өзінің сипаты мен экономикалық және әлеуметтік жағдайына байланысты мал басының
мөлшері өзгеріп, өзгеріп отырды.
Қазақ әдет-ғұрыптарындағы архаикалық ғұрыптардың бірі – «бәйбіше», «тоқал». Бәйбіше тоқалға
қарағанда қазақ қоғамында көп құқыққа ие болып, тіпті ерлермен тең дәрежеге жетті. Жасыратыны жоқ,
токал осы үйдің күңі дәрежесіне жетті. Мысал ретінде Бәйдібек тоқалы Домалақ ананы келтіруге болады.
Тек ақылдылық пен байсалдылықтың арқасында ол әулиелер қатарына ене алды.
Әуелден келе жатқан таңбалар мен ұрандар да жекеменшікпен туысқандықты алға тартатын
белгілер. Таңбаға келсекежелден қолданыста болған археологиялық қазбалардың да, осы күнге келіп
жеткен көне ескертікштер дәлелдейді - В.В. Радлов: отбасыбасқа отарға не болмаса үйірге, не беймәлім
үйірге қосылып, оны ажырату қиынға соқпас үшін өзінің малына таңба салудықолданғанын жазады. Марко
Поло өз жазбаларында«Всякий старшина или у кого много стада метит своим знаком жеребцов и кобыл,
вербдюдов, быков и коров и другой крутгный скот...»,- деген қолтаңба қалдырады. Тәуке ханның тұсында
да таңбалардыжеке - жеке руға бекітіп бергенін «Жеті жарғыдан» білеміз. Сондықтан да С.Л. Фукстың:
«... У кочевников Центральной и Средней Азии закрепленные Тамгами отношения частной семейной
собственности на скот имели место уже в середине I в. н.э.», - деген тұжырымжасап айтқанын дұрыс деп
есептейміз.
Қазақстанның барлық өңірлерінде қазақ халқының салт-дәстүрлері бірдей емес. Олардың басқа
кейбір аймақтарында өзіндік ерекшеліктері қалыптасқан. Бұл салт-дәстүрлер жағдайына байланысты түрлі
себептерге қалыптасқан. Енді толығырақ солсалт-дәстүрлергеназар аударсақ.
Бас тарту – жиында, тойда, ас беруде, қонақтарды күткенде жаңа сойылған малдың басын қадірлі
үлкен адамға, кәде ретінде өте сыйлы мүше ретінде тарту жасау. Басты үлкен мүше ретінде дүниенің,
жаратылыстың, әлемнің бастаушы күші деген көне наным-сенімдерге байланысты оны жасы ұлғайған,
құрметті қонаққа немесе мәртебе иесі жоғары адамға Бас тарту бұрынғы ортада ежелден орныққан. Отқа
үйітілген қой малының басын піскен соң мандай тұсынан айқастырып тіліп, табаққа тартып әкеліп тарту
жасайтын ырым қазақтар арасында бірдей атқарылып келеді. Қазақстанның Шығысындабұл кәдені бастың
жолын ашушы деп атайды. Бұндағысы тігінен түскен біздің жол, көлденең түскен сіздің жол дегенді ырым
етіп білдіргені. Қонаққа жасаған бұл құрметтің ең үлкенишарасы болып табылады. Қой басының құйқасын
яғни, терісінқазақ ішіндетілуді қасқалдақтау деп те атап кеткен. Қасқалдақтау (қас таңбасы) немесе айқас
тілу ұқыптылық пен ілтипатты қажет етеді. Мәселен, қасқалдақтаған кезде малдың басы құйқаның
арасынан ырсиып тұрып көрінбеуі керек. Бас тарту кәдесінің өзіндік аймақтарға бөлінген ерекшеліктері де
қалыптасып жетілген. Сыр өңірінің төменгі ағысын бойлаған Қазалы өңірінде, Арал бойындағы
қазақтардың келген қонаққа бас тартуында оның оң жақ құлағын кесіп алып, кесілген құлақты үйдің кіші
баласына ұстатады да, келген қонаққа малдың басын оң құлақсыз тарту кәдесін жасайды. Бұл ырымның
мағынасы, өз несібем өз отбасымда, өз үйімде қалсын дегенді ырым еткені. Бұл жосын-жоралғы көршілес
жатқан қарақалпақ халқында да тура солай атқарылып келеді және этномәдени байланыстар барысында
қарақалпақ халқының Қазалы өңіріне ықпалы болғандығына ұқсайды. Малдағы оң құлақтың орнын енді
жілік толтырады. Орталық және Оңтүстік, Солтүстік, Батыс қазақтарының арасында кез келген малдың
басы болса да, тісін қақпай тартылған бас тарту «харам» деп есептеледі. Ал Шығыс, Жетісу қазақтарына
келетін болсақ мал басының тісін қақпай, тістің арасын мұқият шимен тазалап жуып қазанға салып асады.
Осы өлкені мекендейтін қазақтар бас тартылған қонақтың тісіне қарап, «жас мал сойылды ма, кәрі мал
сойылды ма, соны аңғарып байқауға болады» деумен түсіндіреді сосын малдың тісін қағу, малдың сүйегін
шағу малдың басын яғни, санын кемітеді деп ойлайды және санайды [3, б. 45].
Сандық ашу. Қызылорда облысының Арал, Қазалы аудандарында соңғы кездері еркекадамдар және
ақсақал қариялар дүниеден озғанда «сандық ашатын» салт - дәстүр пайда болды. «Сандық ашу» деген
салт - дәстүрқазақ ғұрпында болмаған, себебі сандықтың кілтін басалқалы қыз баласы ұстайды, яғни ер
азамат адам ұстаған емес. Бұл әуел баста бір адам өзінің жиған байлығының межесінжұртқа көрсетуүшін,
өзінің атын шығарғысы келді ме, сол уақыттан бастау алған болуы керек. Енді бір-бірінен озу үшін елден
қалмай қолданыста болғандықтан таралып кетті, үлкен жасты ақсақал қариядүниеден озса, шапан таратып
жатады. Киім - кешек алған жан «қабыл болсын», «тие берсін» деп айтады. Бұл қағида халықтың қанына
әбден сіңіп кеткен салт ретінде қалды [4, б. 219].
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Қалың мал. Қазақ халқындабұл - бұлжымайтын ескіден келе жатқан дәстүр. Қызға құда түсу рәсімі
келісіліп өткеннен кейін дала заңы бойынша күйеубала тарапы «қалың мал» төлеуге тиіс. «Қалыңмал»- қос
ғашықтардың бас қосып үйленердің алдындағы атқарылатын ғұрып. Қалыңмалдыңаты айтып тұрғандай,
қалыңмал төлеудің құны ерте кездентөрт – түлік малмен есептелген. Ал осы кездегі заманға сай адамдар
ақша берумен есеп айырысатын болып жүр. Алдыңғы кезде қалыңмал мөлшері тұрмысы төмен адамдар
арасында5-6 малмен шектелсе, дәулетті отбасылар арасында 200-1000 жылқыдан беретін болып
межеленген. Бұрынғыдан келе жатқан салт - дәстүр бүгінгі күнде кей жерлерде сақталған. Солтүстік
өңіріндегі жерлерде бұл салт - дәстүрді ұстамайды. Оған үрке қарап, тіпті таңырқап, бұл жосын –
жоралғыларға қызықтай қарайтындары да бар. «Бұл болашақ жарыңды сатып алумен тең» деген түсінік
қалыптастырғандар да бар. Айтып отырған дәстүр елдің солтүстікке қарасты аумағында ұмыт болған.
Оңтүстіктекерісінше заманға сай өңірлерде түрленіп келеді. Солтүстік аймақтағыларбұнымен қазақтың
салт-дәстүрін ұмытты деуге болмайды. Оларда да құда түсу, сырға салу, келіннің бетін ашу, қыздың
жасауын даярлау сияқты салт - дәстүрлерді жасауды әсте ұмытпақ емес. Екі жақта да құда түсіп барған
кездеқоржын жүреді. Сондай-ақ «ананың ақ сүті» деп берілетін сый-сияпат тағы бар. Солтүстіктегілер
қалыңмал беруді баласын саудаға салғанмен бірдей деп түсінеді. Ал оңтүстіктегі аймақтың халқы бұл
дәстүрге деген көзқарастары мүлдем өзгеше. Ұзатылып бара жатқан қыздың қалыңмалының неше теңге
болғанын тойдағы қауымды қызықтырмай қалмайды. Қалыңмалдың межесі үшін құдандалы тараптардың
келісе алмай, араздасып жатқан жерлерін де талай көруге болады. «Қызымды білім алу үшін шығындалып
оқыттым, тоқыттым» деп ақ жаулықты аналарымыз айқайға сүрең басып, берілетін қалың малдың көлемін
көбірек алып келуді талап етіп жатады [5, б. 203].
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Динара Данабекова
(Тараз, Казахстан)
ӘБУНАСЫР ӘЛ-ФАРАБИ МҰРАСЫНЫҢ ӘЛЕМ ӨРКЕНИЕТІНДЕГІ РӨЛІ
Қазақстанда дүниежүзілік ғылымның дамуына зор үлес қосқан, өз халқының және басқа
халықтардың тарихында шешуші рөл атқарған бірқатар шет елдерге танымал көрнекті тұлғалар өмір
сүреді. Сондай данышпандар мен батырлардың қатарында Таяу Шығыстың ұлы философы, ғалымы және
энциклопедист Әбу Насыр әл-Фараби бар.
Әбу Насыр әл-Фараби – көрнекті философ, ғалым-энциклопедист, қазақтың қоғамдық-саяси
философиясының негізін салушы, көптеген ойшылдардың рухани тәлімгері. Оның әлеуметтікфилософиялық және саяси ойлар тарихында алатын орны ерекше. Әл-Фараби шығармашылығының
тартымдылығы оның жан-жақты ойластырылған жалпы философиялық жүйесін дамытуда ғана емес,
ойшылдың саяси еңбектерінде тұңғыш рет саяси философияның негізгі ережелері мен қағидалары айқын
көрініс тапқан [1, б. 12].
Әл-Фарабидің философиялық және әлеуметтік-саяси мұрасы мың жылдан астам уақыт бойы дүние
жүзі ғалымдарының назарында болды. Әл-Фарабидің ғылыми, философиялық және саяси қызметі туралы
мол зерттеу әдебиеті бар. Әл-Фараби мұрасын зерттеу орта ғасырлардан басталды.
Әл-Фарабидің әлеуметтік-саяси көзқарастарына Еуропа ғалымдары объективті баға бергенімен, әлФарабидің саяси философиясы дұрыс, біржақты түсіндіріліп, бағаланды. Мұсылмандардың саяси
философиясы, әсіресе әл-Фараби концепциясы ежелгі грек ойшылдарынан толығымен мұра болып
қалғанын Э.Ж. Розенталь атап көрсетеді. Әрине, ежелгі грек философиялық ой-пікірлері шығыс
ойшылдарына әсер етті, бірақ осы негізде әл-Фарабидің саяси философиясы жаңа тарихи дәуірдің
қажеттіліктері рухында дамып, ислам құндылықтарын басшылыққа алса, оның өзіндік ерекшелігін жоққа
шығаруға болмайды. Ресейде. мәдениет пен өркениет [2, б. 5]. Әл-Фарабидің философиялық, әлеуметтіксаяси мұрасы, дүниетанымы, философтың саяси философиясының әдіснамалық және гуманистік
аспектілерін зерттеуге елеулі үлес қосқан кеңес ғалымдары: С.Н. Григорян, М.М. Хайруллаев,
Н.С. Қирабаев, Г.С. Сапарғалиев пен А.Н. Тәукелев.
Қазіргі жағдай мен жаңа ағымдар ойшыл мұрасын түрік мәдениеттері мен халықтарының диалогы
аясында зерттеуді қажет етеді. Орталық Азия халықтарының рухани жақындығы, ортақ мәдени-рухани
дәстүрлері қазақ халқының бай рухани өткенінің рөлі мен маңызын зерттеуді маңызды етеді. Оған
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев қатысты. Назарбаевтың

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

25

бастамасымен мемлекеттік мәдени мұра бағдарламасы әл-Фарабидің, оның ішінде бұрын жарияланбаған
трактаттарының қазақ тіліне аударылуына ықпал етті. Қазақстан егемендік алғаннан бері әл-Фараби
шығармашылығын зерттеу жоғарыда аталған мемлекеттік бағдарлама аясында, сондай-ақ түрлі
мекемелердің, қорлар мен бірлестіктердің, шығармашылық және ғылыми зиялы қауымның қызметінде
кеңінен таныла бастады.
Араб-ислам мәдениеті дүние жүзіне тараған тұста Орталық Азияның ауқатты халқы балаларын
мұсылмандық ғылымды үйрену үшін алыс елдерге жібере бастағаны тарихтан белгілі. Әл-Фараби өз
елінде қажетті білім алып, жаратылыстану, философия, астрономия, математика, медицина, логика, этика,
метафизика, география, әдебиеттану, тіл білімі және музыка салаларында танымал 164 (200) трактат
жариялады. Өкінішке орай, қазіргі ұрпақтың жасы 40 (70) шамасында, оның көптеген шығармалары бізге
жеткенше жоғалып кетті.
Аристотельге деген құштарлық Әл-Фараби мүдделерінің сәйкес келетінін дәлелдейді. Бірақ ол
әлеуметтік-этикалық салада Платонға қатты қызығушылық танытты және Аристотель бұл салада
Платонды ұстанды деп есептеді. Әл-Фарабидің бұған дейін Платонның «заңдарына» көп көңіл бөлінбеген
пікірлері назар аударарлық. Әл-Фараби дүниетанымының идеялық бастауларын ашу үшін алдымен
Платон мен Аристотель іліміне қысқаша тоқталамыз, содан кейін әл-Фарабидің басқа ойшылдармен бұл
байланысты қалай түсінгенін көрсетеміз. Әбу Насыр әл-Фарабидің антикалық философияны қабылдауы
және шығармаларының мәдени-тарихи негіздерінің тығыз болуы оның шығармашылығын бұрынғы
мәдениеттер контекстінде белгілі бір түрде көрсетуге мүмкіндік береді.
Әл-Фарабидің философиялық көзқарастарын белгілі бір кезеңге қолданылатын және берілген нақты
тарихи ережелер жүйесі ретінде алатын болсақ, онда оларды дұрыс түсінуге болады. Біздің заманымызда
ашық материалистік философиялық жүйе құру мүмкін емес екені анық. Бұл кезеңдегі барлық материалды
«ғылым элементтеріне» бөліп, ойлау ерекшеліктерін ескермей, мистикаға, салт-дәстүрге, сандыраққа бөлу
тарихнаманың, әсіресе ортағасырлық ой-пікір мен уақыттың қаскөйлік ұстанымы болар еді. сол кезде.
уақыт. феодализм. Себебі, әр дәуірдің ойлауы өзінің тарихи эволюциясы барысында бірдей, бұл әлФарабиді азды-көпті дәйекті материалист ретінде көрсету әрекеті. Ол өзінің негізгі қағидалары бойынша
идеалист. Дегенмен, бірқатар мәселелерді шешуде идеализм мен материализм арасында материалистік
тенденциялар немесе ауытқулар бар. Сонымен бірге адам санасының кейбір мәселелерін дін
догмаларына теориялық саналы (соқыр емес, сыни) көзқарас арқылы түсіну әрекеті фидеизм мен оған
қызмет ететін теологияның тамырына нұқсан келтірді. Дінді тірілтіп, жаңартып отыратын – идеализм.
Тарихи шартсыз идеализмнің формалары туралы мәселе (философиялық және діни мазмұнның әртүрлі
өлшемдерінен Құдайдың символдық абстрактілі идеясына дейін) мүлдем басқа мәселе. Адам санасының
кейбір мәселелерін сыни көзқарас арқылы түсіну әрекеті фидеизм мен оған қызмет ететін теологияның
тамырына нұқсан келтірді. Дінді тірілтіп, жаңартып отыратын – идеализм. Тарихи шартсыз идеализмнің
формалары туралы мәселе (философиялық және діни мазмұнның әртүрлі өлшемдерінен Құдайдың
символдық абстрактілі идеясына дейін) мүлдем басқа мәселе. Адам санасының кейбір мәселелерін сыни
көзқарас арқылы түсіну әрекеті фидеизм мен оған қызмет ететін теологияның тамырына нұқсан келтірді.
Дінді тірілтіп, жаңартып отыратын – идеализм. Тарихи шартсыз идеализмнің формалары туралы мәселе
(философиялық және діни мазмұнның әртүрлі өлшемдерінен Құдайдың символдық абстрактілі идеясына
дейін) мүлдем басқа мәселе.
Әл-Фараби логика, медицина, астрономия және басқа ғылымдар бойынша көптеген еңбектер жазды.
Фараби «ең ұлы мұсылман философтарының бірі» ретінде танымал болды. Оған көмектесетін ешкім
болмады. Орта Азияның философ-ғалымы Әбу Әли ибн Сина өзінің еңбектерінде әл-Фараби
шығармаларын пайдаланғанын, оның атақ-даңқын әкелгенін атап өтті.
Әл-Фараби ғылымның барлық салаларында, әсіресе философия мен логикада философияны анық
берді. Бұл жағынан Фараби өзінен бұрынғы араб философы Якуб ибн Исхақ әл-Киндиден (800-874) асып
түсті. Өйткені ол күрделі ғылыми мәселелерді шешуді білетін.
Иә, тынымсыз еңбегінің нәтижесінде Фараби үлкен ғылыми жаңалықтар ашты, атағы шығып, ұлы
ғалым болды. Ол өз заманының ғалымдары мен ойшылдарынан асып түсті.
Педагогика, психология, эстетика және акустика, сондай-ақ астрономияны зерттеген ортағасырлық
философ Фараби мәдениет пен ғылымда өз жемісін берді. Ол даналық пен ағартушылықты уағыздайтын
ұлы гуманист. Ғалым адамзат баласының білімі мен биік санасын жоғары бағалап, адамдарды бір-бірімен
тату-тәтті өмір сүруге, достыққа шақырған. Метафизика, лингвистика, логика, география, этика және басқа
ғылымдар бойынша 150-ге жуық трактаттардың авторы.
Әл-Фараби «Даналық інжу-маржаны», «Жақсы азаматтардың болашағы», «Мәселелер», «Ғылымның
өркендеуі», «Бақытқа жету» және т.б. Бұл еңбектерінде Фараби дүние, қоғам, мемлекет және адамдар
арасындағы қарым-қатынасқа баса назар аударады. Ол орта ғасырларда да қанаусыз, зорлықзомбылықсыз бақытты қоғам құру туралы батыл айтты. Бұл қоғамның пайда болуын билік
басындағылардың жалақысымен, білімімен, адамгершілігімен байланыстырды.
Әл-Фараби адамның рухани-адамгершілік бейнесінің қалыптасуына әсер ететін әлеуметтік ортаның
қажеттігін атап көрсетті. «Осылайша, ойшылдың ойынша, адамның әлеуметтік салада кәсіби дағдылары
қалыптасып, оны жетілдіру және нығайту үшін басқалардан білім мен тәлімгерлік талап етілсе, әдеттер
мен іс-әрекеттер олардың жаңа сапасына, яғни жақсылыққа көшуге әкеледі. әлеуметтік ықпалды қажет
етеді...
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Әл-Фараби үшін парасаттылық адамның ең жоғары, ең ерекше игілігі. Ол жаратылыстану,
математика, метафизика кіретін теориялық философия арқылы ақыл дамиды деп есептеді. «Біз бақытқа
сұлулық арқылы, сұлулыққа философия өнері арқылы жетеміз, сосын философия арқылы бақытқа
жетеміз» [4, б. 67].
Әл-Фараби адамгершілік қасиеттер мен іс-әрекеттерге үлкен мән береді, өйткені бұл маңызды
шартты түсінбейінше адамның адамгершілік болуы мүмкін емес. Ойшыл осы жағдайға ерекше көңіл
бөледі, ол бұл өнерді билеушіге қажетті қасиет деп есептейді, өйткені ең маңызды қасиеттердің бірі –
байыптылық пен физикалық қажеттіліктен асып кету, егер де адам мәртебесіне қойылатын талаптарды
ұмытпасақ. саясаткер. көшбасшы. жақсы [5, б. 87].
Әл-Фараби ілімі Батыс Еуропа ойшылдарының ілімінен мазмұны жағынан да, бағдарламалық
ережелері жағынан да ерекшеленеді. Араб халифатының саяси өмірі әртүрлі басқару нысандарын, шіркеу
мен мемлекетті, мемлекет пен құқықты, еуропалық ой-пікірдің дәстүрлі мәселелерін талқылауға негіз
болған жоқ, бірақ билеушіден адамгершілік қасиеттер мен құзыреттерді, мемлекеттік басқарудың
міндеттері мен әдістерін талқылауды талап етті. жүзеге асыру. оның күші. Саяси жүйеге келер болсақ,
оның негізіне билікке ықпал еткен мұсылман қауымы – шариғат ұстанушыларының аймақтық бірлестігі
жатыр, ол әл-Фарабидің пікірінше, моральдық және діни қасиеттері қоғам үшін маңызды болып табылатын
қала-мемлекет болып табылады.
Біздің заманымыздың аксиологиялық интерпретациясында ортағасырлық ойшылдың Отырардан
қалдырған бірегей мұрасының адамзаттың рухани өзгеруі және Қазақстанның демократия мен рухани
салауатты қоғам құру жолында табысты ілгерілеуі үшін жоғары адамгершілік мәні бар.
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Світлана Захарченко
(Переяслав, Україна)
ТРАДИЦІЇ СВЯТВЕЧОРА НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ
(за матеріалами польових досліджень)
Вагоме значення в українській календарній обрядовій структурі, як колись так і в наш час, посідають
Різдвяні святкування. Не менш важливим світоглядно є переддень Різдва, наповнений низкою
обов’язкових обрядів, скерованих на покращення добробуту сім’ї, успіхів у господарському і особистому
житті. Безперечно, символізм вечора «багатої» куті та Різдва має чітке християнське спрямування, разом з
тим в трактуванні атрибутики свята все ж переважає дохристиянський аспект.
На сьогодні особливо актуальним постає питання фіксації, систематизування та опрацювання
інформації, що стосується традиційного зимового календарного циклу подніпровського регіону, зокрема,
Переяславщини. Адже впродовж ХХ – ХХІ ст. зазнали суттєвих змін не лише перелік святкових дат, але
також зміст і форма старих традиційних свят. Важливо простежити цю етнокультурну динаміку на прикладі
обрядів і звичаїв передріздвяного Святвечора Переяславщини.
Мета статті – дослідити традиції «багатої» куті в селах Переяслав-Хмельницького району,
прослідкувати характерні особливості ритуалу та зіставити побутування аналогічного обрядового укладу
на тлі загальноукраїнському.
Переважна більшість обрядодій зимових святок на Переяславщині традиційно об’єднувалася
навколо трьох основних локусів: Свят вечір – Різдво (6 – 7 січня), Маланки – Василя (13 – 14 січня),
Голодна кутя – Йордан (18 – 19 січня). Найбільш знаковими з точки зору народних уявлень, були вечори і
ночі напередодні Різдва, Василя, Хрещення. Символічно вони виступають як перехідні, переломні фази
річного життєвого циклу українця, тому наповнені захисними і очисними ритуалами та обрядами.
Зимовим святкам передували довготривалі серйозні приготування, в яких приймали участь всі члени
родини. Двір і хату обов’язково приводили до порядку, «чепурили». На час святок з хати виносили все, що
мало відношення до буденної жіночої роботи (гребені, днища, мотовила, веретена, мички тощо) [1; с. 47].
Інформатори згадують, що родина постувала лише останній тиждень перед Різдвом: «пісне їли»,
«діти могли молоко пить, а дорослі ні» [9]. Як бачимо, традиція постування з середини ХХ ст. значно
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скоротилася в часі, що безперечно пов’язано з ідеологічним впливом, загальними змінами в суспільних
взаємовідносинах.
Святвечірня трапеза розпочиналась з традиційного ритуалу: урочисто засвічували лампадку,
«молилися перед вечерею (Во ім’я і Отче наш) кожен сам собі на колінях перед кутею. На покуть сіно і хліб
клали, тиждень стояло після Різдва. Дідух не вносили» [9]. Необхідно наголосити, що термін «дідух» для
означення різдвяного ритуального снопа на Переяславщині відсутній. Опитувані висловлювали
здивування і незнання даної назви. Але звичай ставити на покуті житній сніп побутував та був нами
зафіксований в сс. Лецьки та Козлів. За свідченням респондентів «на Різдво ставляли із жита невеликий
кулик, після свят затикали його на горище за бантину, а тоді, як навесні сіяли, добавляли» [3], «як
жнивують заготовляють на Різдво на покуть сніп» [4]. У Підварках (мікрорайон м. Переяслав) покуть
прикрашали хрестом, виготовленим із жита.
Обов’язковими ритуальними стравами цього періоду були кутя і узвар. Традиційно у селах
Переяславщини кутю варили двічі: на Свят вечір – «багату» та в переддень Хрещення так звану «голодну»
кутю. Використовували традиційні зернові: ячмінь, пшеницю, з другої половини ХХ ст. все частіше почали
вживати рис. Зазвичай поливали кутю ситою – розведеним в узварі медом, в який добавляли розтертий
мак, інший варіант – «кипячона (охолоджена) вода, сахар, мед» [5]. В заможних родинах в кутю добавляли
родзинки, горіхи. «На покуть клали сінця гарного, в ньому – узвар і кутя» [2], «кутю несли у рукавицях» [4],
«мати несла кутю на покуть» [5]. Коли господиня брала кутю з печі, то казала: «Іди, кутя, на покутя!», чим
знаменувала початок зимових святок. Оскільки дана страва є приналежною до поминального культу, то
наразі в цьому, на перший погляд простому ритуальному дійстві можемо прослідкувати приклад
загукування пращурів до спільної сакральної вечері.
Страви передріздвяного та різдвяного столу характеризувалися відносною простотою та незначною
кількістю, що було в традиції подніпровського регіону [1; с. 53]. Одне з головних місць в ритуальній їжі
Свят-вечора належало виробам із хліба – основному продукту споживання нашого землеробського
народу. Спеціально до свята випікався обрядовий хліб, що клався поверх горщика з кутею: «на кутю клали
«пирог» – така хлібина завертана» [4]. Локальної назви, як в інших регіонах, як то «книш», «струдель»,
«обертух» ін., не зафіксовано. Традиційно до святкового столу готували пироги з капустою, квасолею,
маком, калиною, сливами. Також традиційно «готували кутю, узвар, рибу і що в кого було» [8], «те шо тіки
дома там припахали» [6]. Крім того святвечірній стіл складали пісний борщ або пісний «капусняк» [9],
холодець в’юновий, вареники з капустою (с. Комарівка) [6], пшоняні голубці (с. Андруші) [7], пшоняники (с.
В’юнище) [10], квашена капуста, квасоля, гриби. На Різдво серед скоромних страв найбільш популярними
були холодець, тушковані м'ясо і сало, котлети, ковбаса, «кишка», «ковбик» і ін. в залежності від
матеріального стану родини.
Незримо присутніми на святвечорі були душі померлих родичів, яких шанували та намагалися
умилостивити. Вірили, що на Святий Вечір у хаті збираються душі предків: їх хоч і не видно, але вони
присутні. Тому пеерш ніж сісти до столу, дмухали на лавку, щоб не придушити душі покійного родича.
Після вечері на столі або на підвіконні для померлих залишали кутю, інші страви та ложки.
Традиційно зі Свят вечором були пов’язані прогнози та ворожіння переважно аграрного аспекту. У
селах означеного району побутували обряди «загукування Морозу», підкидання куті під стелю, квоктання
дітей під столом чи на порозі [7]. Гадали на Святвечір і дівчата: «як кутю зварять, дівчина набирає у ложку
куті, виходить на вулицю і слухає де заскрипить звід (колодязь) чи півень заспіває туди і заміж піде» [4].
Даний ритуал шлюбної практики дівчат був зафіксований у с. Козлів. Святвечірні віщування на врожай,
шлюб мали в першу чергу забезпечити сподівання родини на щасливий майбутній рік.
Необхідно зазначити, що обрядовість Святого Вечора в селах Переяслав-Хмельницького району в
цілому відзначається спільністю із загальноукраїнським контекстом, де спостерігається поєднання
архаїчних язичницьких елементів із суто християнськими. У традиціях зимових свят досліджуваного регіону
протягом ХХ ст. прослідковується спрощення, трансформація та переосмислення обрядодійства. Це
пояснюється в першу чергу змінами соціально-політичного, побутового характеру, в результаті чого на
сьогодні маємо втрату розуміння символіки і фактичного зникнення магічного підґрунтя циклу обрядів. Ці
обставини спонукають до ретельного вивчення календарних звичаїв та обрядів означеної території з
метою подальшого з’ясування місцевих особливостей відповідних компонентів звичаєвості та ареалів їх
локалізації.
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А.Б. Тансыкова
(Тараз, Қазақстан)
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ ЖАРИЯЛАНУЫ ЖӘНЕ ТМД-НЫҢ ҚҰРЫЛУЫ
Қазіргі ресми қазақ тарихшыларының пікірінше, қазақтар сақтардың, ғұндардың және көне
түріктердің ұрпақтары, ал Қазақстан Республикасы - бұл этностардың мемлекеттігінің заңды мұрагері.
Қазақтардың «ата-бабаларына» ежелгі андроновтықтар мен ариялар жатады. Сенімді жазба деректердің
жоқтығы 1460 жылы Әбілқайыр хандығынан қоныс аударған Шыңғыс хан Жәнібек пен Керей тұсында XV
ғасырдың ортасына дейін Тәуелсіз Қазақ хандығының құрылуына мәжбүр етті. Қазақ мемлекеттігінің
гүлденуі әдетте хандардың), Тәуке (1680-1718 жж.) Жұмыстарымен байланысты. Бірақ, тұрақты тіркелген
үш сорды құрылымның кесірінен қазақ көшпелі мемлекетінің тұтастығына күмән келтірілуде. XVI-XVIII
ғасырлар Аға хандардың ешқайсысы өз билігін барлық қазақ рулары мен руларына таратпады.1921 жылы
Сібір және Орал революциялық комитеттерінің шекарасын анықтау нәтижесінде қазіргі Шығыс Қазақстан
территориясының көп бөлігі Қазақстанға өтті.
«Қазақ КСР-нің мемлекеттік егемендігі туралы декларация» 1990 жылғы 25 қазанда Қазақ КСР
Жоғарғы Кеңесі 1991 жылғы 16 желтоқсандағы «Мемлекеттік тәуелсіздік туралы» Конституциялық заңын
қабылдады. бұрынғы КСРО. 1993 жылы 28 қаңтарда тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш Конституциясы
қабылданды. Бірінші бапта Қазақстан «өз тағдырын өзі шешетін қазақ халқының мемлекеттілігінің нысаны»
деп жарияланған.
1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі жарияланды. Бұл
кезеңде біздің елдің экономикасы түбегейлі реформадан өтті, бұл нарықтық қатынастардың қалыптасуы
мен дамуын және әлемдік экономикалық қатынастар жүйесіне дәйекті енуін қамтамасыз етті. Қазақстан
ТМД мен Шығыс Еуропаға 11 млрд доллармен шетелдік инвестиция тарту бойынша көшбасшылардың бірі
болды. Жекешелендіру жүргізілді, мүлде жаңа салық жүйесі құрылды, заманауи банк жүйесі құрылды,
отандық кәсіпкерлік қалыптасты, ауылдық жерлердегі экономикалық қатынастар қайта құрылды.
1991 жылы 10 желтоқсанда Қазақстанның тәуелсіздігі туралы Декларациямен Назарбаев Қазақ КСР
-ін Қазақстан Республикасы деп атау туралы Парламент қабылдаған заңға қол қойды. 1991 жылы 12
желтоқсанда Президенттің 1986 жылғы 17-18 желтоқсандағы оқиғаларға кінәлі азаматтарды ақтау туралы
Жарлығы шықты.Соңында 1991 жылы 16 желтоқсанда «Қазақстан Республикасының мемлекеттік
тәуелсіздігі туралы» конституциялық заң қабылданды. қабылданды және сол күні күшіне енді.
Тәуелсіздік жылдарында қабылданған негізгі стратегиялық саяси шаралардың бірі астананың
Алматыдан Ақмолаға көшірілуі болды. Бұл шараның орындалуы хронологиялық тәртіпте келесідей болды:
1994 жылы 6 шілдеде Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі Қазақстан Республикасының
астанасын беру туралы қаулы қабылдады.
1995 жылы 15 қыркүйекте Қазақстан Республикасының астанасы туралы Қазақстан Республикасы
Президентінің Жарлығы күшіне енді.
1997 жылы 20 қазанда Ақмоланы Қазақстан Республикасының астанасы деп жариялау туралы
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы қабылданды.
1997 жылы 10 желтоқсанда Ақмола қаласы Қазақстан Республикасының астанасы болып
жарияланды.
1997 жылы 5 сәуірде Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Ақмола қаласы
стратегиялық тікелей инвестицияларды тарту мақсатында Қазақстан экономикасының басым
бағыттарының тізіміне енгізілді.
2001 жылы 19 наурызда Елбасының Жарлығымен Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық
дамуының 2005 жылға дейінгі «Астананың гүлденуі – Қазақстанның гүлденуі» мемлекеттік бағдарламасы
бекітілді.
Елорданың жарты миллионыншы тұрғыны 2002 жылы 27 сәуірде дүниеге келді.
Жалпы, орталықты көшіру стратегиялық және экономикалық тұрғыдан тиімді шешім болғанын
өмірдің өзі дәлелдеп отыр.
Қазақстан Республикасы өзін демократиялық деп жариялағаннан кейін саяси жүйенің қалыптасуы
демократиялық қоғамның маңызды шарттарының біріне айналды. Саяси партиялар елдің саяси өмірінде
маңызды рөл атқара бастады.
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Қазақстан Республикасы - президенттік басқару нысанындағы біртұтас мемлекет. Биліктің жалғыз
көзі – адамдар. Халық өз билігін тікелей республикалық референдум мен еркін сайлау арқылы жүзеге
асырады және өз билігін жүзеге асыруды мемлекеттік органға береді. Халық пен мемлекет атынан сөйлеу
құқығы Республика Президентіне, сондай -ақ оның конституциялық өкілеттіктері шегінде Парламентке
тиесілі.
1995 жылғы Конституция бойынша Республика Президенті жалпыға бірдей, тең және төте сайлау
құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы 5 жыл мерзімге сайланды. Елдегі атқарушы билікті
Премьер-Министр басқаратын Министрлер кабинеті жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері. Қазақстан Республикасының тәуелсіз мемлекет
ретінде қалыптасуы мемлекеттік рәміздерді кезек күттірмейтін міндет ретінде қабылдауды талап етті.
Бүкілхалықтық талқылаудан кейін 1992 жылы мамырда Жоғарғы Кеңестің сессиясы жаңа мемлекеттік ту
мен Елтаңбаны бекітті. Сол жылдың желтоқсанында Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Әнұранының
жаңа мәтіні бекітілді.
Ресми тіл. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі - қазақ тілі. Мемлекеттік ұйымдарда және
жергілікті өзін-өзі басқару органдарында орыс тілі қазақ тілімен тең қолданылады.
Қазақстанның халықаралық құқық субъектісі болып жариялануына байланысты жаңа Конституцияны
қабылдау қажет болды. 1993 жылы 28 қаңтарда басты заң – Тәуелсіз Қазақстанның Конституциясы
қабылданды.
1995 жылы 30 маусымда Қазақстан халқы Ассамблеясының екінші сессиясында сөйлеген сөзінде
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 1993 жылғы Конституцияға жоғары баға берді. Бірінші конституцияны жария
етуге немесе қабылдамауға ешқандай негіз жоқ, деді ол. Тарихтағы өз рөлін атқарып, тәуелсіз мемлекет
құрудың бастапқы кезеңінде саяси және әлеуметтік-экономикалық салаларда жаңа қатынастардың орнауы
мен дамуына негіз қалап, дәйекті тұрақсыздыққа жол бермеген оған алғыс айтуымыз керек. Елдегі
қоғамдық-саяси жағдай.
Сонымен бірге 1993 жылғы Конституцияда кемшіліктер болды. Бұл Конституцияның негізгі
кемшіліктері:
1) нарықтық қатынастарды дамыту пайдасына негізгі аргументтердің бірі болып табылатын жерді
пайдалану мен меншік мәселелері қарастырылмаған;
2) билік тармақтарының мақсаттарының бірлігіне емес, олардың арасындағы қайшылықтар мен
қайшылықтардың шиеленісуіне әкеліп соқтырған бөліну принципіне көбірек көңіл бөледі;
3) Президентке импичмент (сенімсіздік) және Президенттің Парламентті тарату құқығына,
Парламенттің өкілеттіліктерінің жүйесі мен оларды мерзімінен бұрын тоқтату тәртібі әзірленбеген;
Тәуелсіз Қазақстанның бірінші Конституциясы 1993 жылдың 28 қаңтарында қабылданды және оған
21 бөлім мен төрт бөлімнен тұратын 131 бап кіреді. «Біз, қазақстандықтар, адам құқықтары мен
бостандықтарын әлемдік қоғамдастықтың ажырамас бөлігі ретінде мойындаймыз, демократиялық және
құқықтық мемлекет құруға назар аударамыз және азаматтық бейбітшілік пен ұлтаралық келісімді
қамтамасыз ету үшін жұмыс жасаймыз», - деді ол.... Біз ұрпағымыз үшін абыроймен өмір сүреміз, біз бұл
Конституцияны қабылдаймыз ».
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі – қазақ тілі, ұлтаралық қатынас тілі – орыс тілі. Жаңа
конституция қауіпсіздікті, экономиканы, қоғамдық-саяси ортаны және ішкі және сыртқы саясатты қайта
құруды қамтамасыз ететін басқа да заңдарды қабылдауға мүмкіндік берді.
1993 жылғы Конституция өтпелі кезеңнің құжаты ретінде реформаның әлеуметтік-экономикалық
және саяси мәселелерін шешуге бағытталған.
Қазіргі кезде Қазақстанда орталық атқарушы органдардың ұйымдық -құқықтық формалары:
1. Қазақстан Республикасының Министрлігі;
2. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік комитеті;
3. Комитет, департамент, агенттік, сондай -ақ Министрлікке қарасты басқа да мемлекеттік органдар,
Республика Мемлекеттік комитеті. Бұлар жалпы бөлімдер деп аталады. ҚР Мемлекеттік қауіпсіздік
комитеті сияқты орталық мемлекеттік органдар республиканың орталық атқарушы органдары жүйесіне
кірмейді. Олар Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынады және есеп береді.Ол
министрліктердің, мемлекеттік комитеттердің және басқа да орталық және жергілікті атқарушы
органдардың жұмысын басқарады.
Осы реформалардың арқасында Қазақстан тұрақтылықты сақтап, экономикалық өсімді жеделдете
алды. Биылғы жылдың тоғыз айында өнеркәсіптік өндіріс 15 пайыздан астамға өсті. Сыртқы сауда
айналымы 30%-ға, экспорт 80%-ға өсті. Негізгі капиталға инвестициялар 13%-ға, банктердегі депозиттер
83%-ға, нақты секторды несиелеу 60%-ға өсті. Қазақстанның сауда балансы 2,6 млрд долларды құрайды,
төлем балансының оң балансы өсуде. Орташа алғанда, жан басына шаққандағы номиналды кіріс
шамамен 21%-ға өсті, ал орташа жылдық шығыстар 22%-дан астамға өсті. Жақын адамдар, біз ешқашан
ұмытпаймыз. Сондықтан 1997 жылы Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму
стратегиясын жариялады. 1997 және 1998 жылдардағы Қазақстандағы жаһандық дағдарыстарға
қарамастан, стратегияға енгізілген барлық параметрлер дәйекті түрде жүзеге асырылуда. Экономикалық
реформалардың табысы Қазақстанға демократияландыру үдерісін жалғастыруға мүмкіндік береді.
Конституцияға сәйкес кәсіби қос палаталы парламент және тәуелсіз сот жүйесі құрылды. Біздің елдің жаңа
астанасы - Астана бар, онда азаматтық бейбітшілік пен ұлттық келісім қамтамасыз етілген. Еркін және
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баламалы президенттік және парламенттік сайлау өткізілді, іс жүзінде 16 саяси партия бар, олардың
төртеуінде парламенттік өкілдік бар. Сонымен қатар 2500-ден астам үкіметтік емес ұйымдар бар.
Қазақстандық БАҚ-тың 80% -ы мемлекеттік емес. Қазақстанда әр түрлі діни бірлестіктер әдеттегідей өмір
сүреді және өзара әрекеттеседі. Стратегияға енгізілген барлық параметрлер дәйекті түрде орындалады.
Экономикалық реформалардың табысы Қазақстанға демократияландыру үдерісін жалғастыруға мүмкіндік
береді. Конституцияға сәйкес кәсіби қос палаталы парламент және тәуелсіз сот жүйесі құрылды. Сонымен
қатар 2500-ден астам үкіметтік емес ұйымдар бар. Қазақстандық БАҚ-тың 80 пайызы мемлекеттік
емес.Конституцияға сәйкес кәсіби қос палаталы парламент пен тәуелсіз сот жүйесі құрылды. Қазақстандық
БАҚ-тың 80% -ы мемлекеттік емес.Конституцияға сәйкес кәсіби қос палаталы парламент пен тәуелсіз сот
жүйесі құрылды. Азаматтық татулық пен ұлттық келісім қамтамасыз етілген еліміздің жаңа елордасы –
Астана келді.Астана еліміздің жаңа астанасына айналды, қоғамда азаматтық татулық пен ұлттық бірлік
қамтамасыз етілді. Еркін және баламалы президенттік және парламенттік сайлау өтті, және іс жүзінде 16
саяси партия бар, олардың төртеуінде парламенттік өкілдік бар.Сондай-ақ 2500-ден астам үкіметтік емес
ұйым бар. Қазақстандық БАҚ-тың 80 пайызы мемлекеттік емес. Қазақстанда әр түрлі діни бірлестіктер
әдеттегідей өмір сүреді және өзара әрекеттеседі. Сонымен қатар 2500-ден астам үкіметтік емес ұйымдар
бар. Қазақстандық БАҚ-тың 80% -ы мемлекеттік емес. Қазақстанда әр түрлі діни бірлестіктер әдеттегідей
өмір сүреді және өзара әрекеттеседі.
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы құрылғаннан бері көптеген маңызды шешімдер қабылданып, 200
-ден астам шарттарға, конвенциялар мен келісімдерге қол қойылды. Дегенмен, ұйым әлі де тиімсіз.
Сондай -ақ, экономикалық сот өз жұмысында белгілі бір жетістіктерге жеткенін атап өткен жөн. Адам
құқықтары жөніндегі комиссия. Экономикалық интеграция саласында ұжымдық қауіпсіздік жүйесін құру
бойынша шаралар қабылдануда.
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СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
Сергій Загребельний, Аліна Рассошенко, Олена Загребельна
(Костянтинівка, Україна)
РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЗНАХОДЖЕННЯ КОРЕНІВ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ
Актуальність. Для розв’язання нелінійних рівнянь використовують наближені чисельні методи. Під
чисельним методом ми розуміємо інтерпретацію математичної моделі, тобто «дискретну модель», яка
доступна для реалізації на ЕОМ, що ґрунтується на побудові скінченої послідовності дій над скінченою
множиною чисел. Розглянемо, що ж таке математична модель – це сукупність математичних об’єктів
(констант, змінних, функцій, рівнянь і т. д.) і відношень між ними, що відображають деякі істотні
характеристики досліджуваної системи. Коли математична модель створена, її потрібно досліджувати, в
нашому випадку це розв’язання нелінійні рівняння виду f x   0 . У даній статті автори розглянули два
чисельних метода знаходження коренів нелінійних рівнянь – це метод половинного ділення (метод
дихотомії) та метод хорд, крім того описаний принцип роботи авторської програми.
Виклад основного матеріалу. Будь-яке рівняння з одним невідомим можна записати у вигляді
f ( x )  0 . Розв’язком рівняння називається таке значення x (корінь рівняння), при якому f ( x )  0 .Задача
знаходження наближеного значення кореня розпадається на два етапи:
 Відокремлення коренів;
 Уточнення кореня.
Відокремлення коренів – це знаходження відрізка, на якому лежить цей і тільки цей корінь рівняння.
Для відокремлення коренів корисні дві теореми з математичного аналізу.
Теорема 1. Якщо функція y  f (x ) безперервна на відрізку a; b  та f (a )  f (b)  0 , то всередині
відрізка a; b існує принаймні один корінь рівняння f ( x )  0 .
Теорема 2. Якщо функція y  f (x) безперервна на відрізку a; b f (a )  f (b)  0 та f (x ) на інтервалі
зберігає знак, то всередині відрізка a; b існує тільки один корінь рівняння f ( x )  0 .
У нашій авторській програмі для знаходження коренів нелінійних рівнянь ми використовуємо два
метода: метод половинного ділення (метод дихотомії) та метод хорд.
Спочатку розглянемо сутність методу дихотомії. Припустимо, що f (a )  f (b)  0 . Поділимо відрізок

a; b

навпіл і знайдемо значення функції f (x) у точці x 

ab
 ab
. Може статись, що f 
  0 , тоді корінь
 2 
2

 ab
a  b  або
рівняння знайдено. Якщо ж f 
  0 , то на кінцях одного з відрізків a;

 2 
2 

буде приймати значення різних знаків. Позначимо цей відрізок через a1;b1 

b1  a1 

ba
2

. Якщо b1  a1   , то будь-яка точка з інтервалу

a1;b1 

 a  b  функція
 2 ; b


і відмітимо, що

може бути прийнята за

наближене значення кореня. Якщо ж b1  a1   , то приймається a  a1 , b  b1 і продовжується процес
ділення відрізка навпіл. Через деяку скінчену кількість кроків отримується точне значення кореня або
довжина відрізка a; b стане менш  . В останньому випадку за наближене значення кореня можна взяти
будь-яку точку відрізка a; b , часто беруть його середину.
Також розглянемо сутність методу хорд. Припустимо, що f (a )  f (b)  0 і f (x ) , f (x) на інтервалі
зберігають знак, тобто графік функції y  f (x) монотонний і опуклий, тоді можна застосовувати
метод хорд.
Отримаємо перше наближення. Проведемо через точки A(a, f ( a )) та B (b, f (b)) пряму лінію (хорду),
рівняння якої можна записати у вигляді:
xa
y  f (a)
(1)

b  a f (b)  f (a)
Одержимо точку перетину хорди з віссю абсцис, припустимо y  0 :

a; b

f (a)
(2)
(b  a)
f (b)  f (a)
Таким чином маємо, що в будь-якому випадку наближене значення кореня лежить між точним його
значенням і тим кінцем відрізка a; b , в якому f (x) і f (x) протилежні.
Якщо відомо (n  1) – не наближення кореня, то його n –ненаближення обчислюється за формулою:
x1  a 
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xn 

bf ( xn 1)  xn 1 f (b)
 f ( xn 1)  f (b)

(3)

xn 

af ( xn 1)  xn 1 f (a)
 f ( xn 1)  f (a)

(4)

у випадку f (a )  f (a )  0 , чи

у випадку f (b)  f (b)  0 .
Незалежно від того, за якою схемою (Б1) чи (Б2) будується алгоритм наближеного розв’язку
рівняння, умовою закінчення обчислень (виходу з циклу) може бути одна з умов:
(5)
f ( xn )   ;
мінімізація нев’язки:
(6)
x n  x n 1   ;
більш надійною умовою є

xn  xn1 2
2 x n 1  x n  x n 2

.

(7)

Але обчислення кореня нелінійного рівняння вручну займає багато часу, тому що треба зробити
багато ітерацій і на підставі вище викладених математичних методів авторами статі була розроблена
авторська програма для студентів Донбаської державної машинобудівної академії, яка скорочує час для
цих обчислень. Програма створювалася за допомогою безкоштовної платформи для програмування
Microsoft Visual Studio Express на мові програмування С++ з оформленням візуального інтерфейсу. На рис.
1 ми можемо бачити приклад знаходження кореня рівняння x  sin x  0.25 , для цього приведемо це
рівняння до вигляду f ( x )  0 , тобто перенесемо все у ліву частину та прирівнюємо до нуля (

x  sin x  0,25  0 ).Для роботи з програмою великих знань не потрібно, з нею зможе працювати навіть
учень. Після запуску програми вводимо три параметри (початок інтервалу, кінець інтервалу та точність
знаходження), натискаємо на кнопку «Побудувати графік» і можемо бачити, в якій точці наш графік
рівняння перетинає вісь ОХ – це схематично і буде корінь рівняння, але не точний. Щоб уточнити корінь по
черзі натикаємо кнопки «Корінь рівняння методом дихотомії» та «Корінь рівняння методом хорд», у
відповідних віконцях можна побачити корінь рівняння знайдений даними математичними методами та
кількість виконаних ітерацій. Для закінчення роботи із програмою натискаємо кнопку «Вихід» або хрестик у
правому верхньому куті програми для її закриття.

Рис. 1. Приклад роботи авторської програми для обчислення кореня нелінійного рівняння виду f x   0
Висновок. У даній статті автори розглянули математичні моделі двох чисельних методів
знаходження кореня нелінійного рівняння виду f x   0 – метод половинного ділення (метод дихотомії) та
метод хорд. На думку авторів статі, розроблена програма, допоможе студентам ДДМА перевіряти свої
знання при чисельному знаходженні кореня нелінійного рівняння.
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(Хорол, Україна)
ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ
І ПОБУДОВИ ГРАФІКА
Функція f (x ) називається зростаючою на інтервалі ( a ; b ), якщо для будь-яких значень х1 і х2 з
цього інтервалу таких, що х1 < х2, виконується умова f ( x1 ) < f ( x 2 ) . Якщо при х1 < х2 виконується умова

f ( x1 ) > f ( x 2 ) , то функція називається спадною. Зростаючі та спадні функції називаються монотонними.
/

/

Якщо f ( x ) > 0 на інтервалі ( a ; b ), то функція на цьому інтервалі зростає, якщо f ( x ) < 0 –
спадає.
Точки, в яких похідна дорівнює нулю або не існує, називаються критичними.
Функція f (x ) в точці x  x 0 має екстремум (максимум або мінімум), якщо значення функції в цій
точці

f ( x0 ) – найбільше або найменше. Значення функції в цій точці називають локальним максимумом

або локальним мінімумом функції (локальним екстремумом).
Необхідна умова локального екстремуму. Якщо функція має в точці локальний екстремум, то в
цій точці похідна функції дорівнює нулю.
Перша достатня умова локального екстремуму (за допомогою першої похідної функції). Якщо в
деякому правому півколі точки

x0 , f / ( x) > 0, а в деякому лівому півоколі f / ( x) < 0, то точка x0 є точкою

мінімуму функції. Якщо в деякому правому півоколі точка
> 0, то точка

x0 f / ( x) < 0, а в деякому лівому півоколі f / ( x)

x0 є точкою максимуму.

Друга достатня умова локального екстремуму (за допомогою другої похідної функції). Якщо в
околі стаціонарної точки

x0 функції f (x) існує неперервна друга похідна ( f // ( x 0 ) ≠ 0) і f // ( x 0 ) > 0, то

x0 - точка локального мінімуму, в противному разі – локального максимуму.
Найбільше і найменше значення функції на відрізку
Якщо функція f (x ) неперервна на відрізку [ a ; b ], то вона досягає на цьому відрізку своїх
найбільшого і найменшого значень. Для знаходження цих значень треба знайти критичні точки функції
f (x ) , які належать інтервалу ( a ; b ), обчислити значення функції f (x ) у знайдених критичних точках і
на кінцях відрізка (в точках
Приклад 1

x  a та x  b ) і серед цих значень вибрати найбільше і найменше.

Знайти найбільше і найменше значення функції y  x  9 x
Розв’язання
Знаходимо критичні точки функції:
3

y /  ( x 3  9 x 2  24 x  10 ) /  3x 2  18 x  24
3 x 2  18 x  24  0
x 2  6x  8  0

2

 24 x  10 , x Є [ 0; 3 ]

34

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

x1  2 ; x 2  4

2 Є [ 0; 3 ]
4 Є [ 0; 3 ]

Обчислимо f (0)  10

f (2)  10
f (3)  8
Відповідь:

min y  f (0)  10
[ 0; 3 ]

max y  f (2)  10
[ 0; 3 ]
Опуклість і вгнутість кривої
Крива називається опуклою (вгнутою) на інтервалі, якщо всі її точки, крім точки дотику, лежить нижче
(вище) довільної її дотичної на цьому інтервалі.
Якщо функція f (x ) на інтервалі ( a ; b ) має другу похідну і

f // ( x) < 0 для всіх х Є ( a ; b ), то крива

y  f (x ) опукла на ( a ; b ); якщо у f ( x ) > 0 для всіх х Є ( a ; b ), то крива y  f (x ) вгнута на
( a ; b ).
//

Точки, які відділяють опуклу частини кривої від вгнутої, називаються точками перегину кривої.
Необхідною умовою точки перегину кривої y  f (x ) є те, що

f // ( x) = 0, якщо x 0 - абсциса точки

//

перегину. Достатньою умовою є те, що похідна f ( x ) змінює знак при переході через точку x 0
Для повного дослідження функції та побудови її графіка потрібно:
1. Знайти область визначення функції.
2. Знайти точки перетину графіка з координатними осями.
3. Дослідити функцію на періодичність, парність і непарність.
4. Знайти точки розриву та дослідити їх.
5. Знайти інтервали монотонності, точки локальних екстремумів та значення функції в цих точках.
6. Знайти інтервали опуклості, вгнутості та точки перегину.
7. Знайти асимптоти кривої.
8. Побудувати графік функції, враховуючи проведене дослідження.
Приклад 2
Дослідити функцію y 

2  x3
і побудувати графік.
x2

Розв’язання

1. D ( y )  (  ; 0)  (0 ;   )
2. Графік перетинає вісь абсцис в точці
3. Функція ні парна, ні непарна.

x  3 2  1,26

4. Функція в точці x  0 має розрив ІІ роду

lim y  
x 0 

Отже, x  0 є вертикальною асимптотою
5. Проміжки монотонності та екстремуму функції.

2  x 3 / (2  x 3 ) / x 2  (2  x 3 )( x 2 ) / 3x 2  x 2  2 x(2  x 3 ) 3x 4  4 x  2 x 4
) 



x2
x4
x4
x4
x 4  4 x x( x 3  4) x 3  4
;



x4
x4
x3
x3  4
4
y/ 
 1 3 ;
3
x
x
y/  (

y/  0;

1

4
0
x3

4
1
x3
x3  4
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x3 4

x ≠0

3

4

На проміжках (   ; 0)
На проміжку (0;
3

3



(3 4 ;

  ) – функція зростає.

4 ) функція спадає.

4  1,59

f (3 4 )  2,4
( 3 4 ; 2,4 ) є точкою min функції
6. Напрям опуклості графіка та точки перегину.

x 3  4 / ( x 3  4) / x 3  ( x 3  4)  ( x 3 ) / 3x 2  x 3  3x 2 ( x 3  4) 3x 5  3x 5  12 x 2 12
) 


 4
x3
x6
x6
x6
x
//
Так як y > 0, крім точки x  0 , де вона не існує, то крива вгнута і точок перегину немає.
y //  (

7. Знаходимо похилу асимптоту.

f ( x)
2  x3
 lim
1
x 
x 
x
x3
x3  2
x3  2  x3
2
b  lim ( f ( x)  kx)  lim ( 2  x)  lim (
)  lim 2  0
2
x 
x 
x 
x  x
x
x
Отже, y  x є рівнянням похилої асимптоти.
х  0 є вертикальною асимптотою.
k  lim

8. Побудова графіка
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВО
Стаднічук Андрій Милентійович
(Одеса, Україна)
МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА ЩОДО МОТИВАЦІЇ УЧНІВ
МИСТЕЦЬКИХ ШКІЛ З КЛАСУ ГІТАРИ
Мотивація учнів до навчання є однією з основних складових навчально-виховного процесу. Питання
мотивації широко розглядалося в роботах вітчизняних психологів: Божович Л. І., Гальперіна П.Я.,
Леонтьєва А. Н., Рубінштейна С.Л. та інших. В даний час налічується кілька десятків теорій мотивації.
В умовах зростаючого інтересу до гітари, можна відзначити збільшення числа бажаючих займатися
на цьому інструменті. Гітара стає все більш популярною. Великий приплив учнів у школах естетичного
виховання мав би викликати стрімке зростання рівня виконавської та педагогічної майстерності. На жаль,
рівень гри учнів мистецьких школах в порівнянні з іншими країнами та іншими інструментами, залишається
невисоким. У даній ситуації необхідно розглянути такий важливий і актуальний аспект процесу навчання
учнів, як мотивація їх занять. Проблематика мотивації в контексті гітари не розглядалася широко і вимагає
пильної уваги і вивчення.
Мотивацією називається сукупність спонукань до діяльності. В даному випадку під діяльністю ми
розуміємо навчання грі на гітарі. Навчальна діяльність учнів мистецьких шкіл збуджується цілою системою
різноманітних мотивів. Спонукальна сила мотивів різниться в залежності від віку та індивідуальних
особливостей кожної дитини. Мотиви другорядні, що не мають самостійного значення, підпорядковані, так
чи інакше, мотивами провідним.
Всі мотиви навчання можна поділити на дві великі категорії. Перші пов'язані з змістом самої
навчальної діяльності і процесом її виконання. До них відносяться пізнавальні інтереси дітей, потреба в
інтелектуальній активності і в оволодінні новими уміннями, навичками і знаннями. Друга категорія мотивів
пов'язана з більш широкими взаєминами дитини з навколишнім середовищем. Тут мається на увазі
потреби дитини в спілкуванні з іншими людьми, їх оцінкою і схваленням, бажання учня зайняти певне
місце в системі доступних йому суспільних відносин. Обидві категорії мотивів необхідні для успішного
навчання грі не тільки на гітарі, а й на будь-якому іншому інструменті.
Відповідно до цього поділом мотивів можна виділити основні причини інтересу до гітари. До них
відносяться в першу чергу бажання дітей підвищити повагу до себе з боку однолітків. Іноді інтерес до
гітари виникає після прослуховування будь-якого твору. Досить часто це естрадна композиція або пісня.
Велика кількість дітей приходять в школи естетичного виховання під впливом батьків. Гітара приваблює
своєю мобільністю і красою звучання. Ці та багато інших аспектів збільшують її популярність.
На етапі формування методики викладання гітари необхідно приділити увагу питанням визначення
цілей і завдань навчання грі на гітарі в мистецьких школах. Дані цілі повинні благотворно впливати на
розвиток особистості учнів і на підвищення культурного рівня країни в цілому. В процесі освоєння
інструменту, педагогу необхідно пояснити учневі та його батькам цілі і перспективи навчання.
Розглянемо деякі основні причини зниження інтересу до гітари на початку навчання. Більшість дітей,
що приходять в мистецькі школи не уявляють собі обсягу вимог, що пред'являються до них у процесі
навчання.
Учні відразу стикаються з великим навантаженням за фахом, а також за іншими дисциплінами. Часто
перші кроки в освоєнні інструменту досить важкі і вимагають щоденної практики, до якої діти ще не
привчені. Учні та їх батьки не розуміють і не бачать кінцевих результатів. Інша поширена причина невідповідність бажань дитини з програмою мистецьких шкіл. Добровільно виникло бажання грати на гітарі
переростає в обтяжливу обов'язок. Також необхідно враховувати велику завантаженість дітей в
загальноосвітніх школах. З цих причин починається зниження інтересу, як до гітарі, так і до класичної
музики в цілому.
Для підтримки інтересу до занять необхідно підвищувати мотивацію учнів різними способами. З
огляду на індивідуальні особливості кожного учня необхідно уникати перевантажень. На бажанні грати
відбивається атмосфера в класі, взаємоповага між учнем і вчителем, засноване на авторитеті вчителя, а
не на його авторитарних діях. Концертна діяльність та ансамблева практика сприяють підвищенню
інтересу до занять. Також доцільно використовувати можливості сучасних технологій: аудіо та відео
техніки, комп'ютерних програм, інтернету і т.п.
Чи не мале значення має спільне відвідування концертів, що проходять в філармонії, навчальних
закладах та інших концертних залах міста. Іноді викладачі запрошують з концертами виконавців в свою
школу, де найлегше зібрати найбільшу кількість учнів. Такі концерти, а так же спілкування після концерту з
виконавцем підвищують стимул у учнів. Таким чином, можливо «вживу» побачити кінцевий результат
навчання цього виконавця, так би мовити, продукт його діяльності. Можна відчути його ставлення до своєї
справи, то, чим він живе і, можливо, «заразитися» інтересом майстра-музиканта.
Ефективний спосіб підвищення мотивації - це не випускати з виду мети. Необхідно регулярно
підкреслювати прагматичний аспект процесу навчання на гітарі, шляхом складання списку всіх переваг, які
будуть доступні після досягнення мети. Іншим дієвим способом є похвала за будь-які досягнуті результати.
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На основі вищевикладеного, у кожного учня має бути сформований не епізодична, а внутрішня
мотивація, справжній інтерес до гітари, глибоке розуміння і любов до цього інструменту. Проблематика
мотивації стосовно навчання гітарі в мистецьких школах вимагає наукового і комплексного підходу. Чим
більше буде альтернативних методичних рішень, тим пліднішим буде пошук нових шляхів викладання
гітари в цілому. Загальний підйом інтересу до гітари необхідно підтримувати сучасними, спеціально
розробленими методиками, які будуть спрямовані на розвиток особистості і її системи культурних
цінностей. Серйозних результатів у підвищенні рівня виконавської майстерності на гітарі дозволять
добитися підвищення статусу класичної гітари в системі музичної освіти, переведення її з народного
відділу в самостійний (гітарний відділ), в початкових, середніх і вищих музичних навчальних закладах.
Література:
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА
Аліна Баутіна
(Переяслав, Україна)
ПІДЛІТКОВИЙ БУЛІНГ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Сучасний соціумом постає перед необхідністю розбудови безпечного освітнього середовища, яке
ґрунтується на принципах взаєморозуміння, взаємоповаги, створення дружньої атмосфери, вироблення
активної життєвої позиції, толерантності тощо. І потребує реформування чинної системи профілактичної
роботи, скерованої на подолання негативних проявів у поведінці підлітків, зокрема й схильності до булінгу.
Серед найвідоміших наукових досліджень, присвячених булінгу, слід назвати праці таких учених, як:
К. Дьюкс, Р. Каталано, Д. Лейн, Є. Мунте, Д. Олвеус, В. Ортон, А. Пікас, Є. Роланд, Д. Таттум,
П. Хайнеманн, Т. Харачі, Л. Хоукінс і т.д.
Феномен булінгу являє собою систему «соціальну, емоційну поведінку особи або групи осіб, яка
може виражатися в антисоціальному аспекті, має вербальні та невербальні способи вираження, де існує
невідповідність сили і влади, що ставить жертву (жертв) у становище, коли вона (вони) не здатна
захиститися, має тривалий характер, результатом якого є настання негативних наслідків щодо жертви
(жертв) та отримання задоволення від своїх діянь агресором (агресорами) [4]».
Внесені до Закону України «Про освіту» зміни пропонують таке визначення цього терміна: «булінг
(цькування) – це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, що полягають у
психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у т. ч. із застосуванням засобів
електронних комунікацій, які вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою
особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода
психічному або фізичному здоров’ю потерпілого [1]». Тобто боулінг можна розглядати як соціальнопсихологічне й соціально-педагогічне явище, деструктивну взаємодію, підтип агресії, здатну набувати
різних форм вияву (фізичних, словесних), деструктивну взаємодію, елемент життя соціальної групи,
тривале усвідомлене насилля над слабшими, неспроможними захиститися (В. Бесаг, Д. Лейн, Е. Пелігріні,
С. Салмівалі, Е. Роланд, Р. Дж. Хезлері т.д.).
Науковці називають такі форми булінгу, як: економічний, фізичний, соціальний/психологічний
(вербальний булінг, образливі жести або дії, залякування, ізоляція, активне/пасивне неприйняття),
сексуальний та кібер насильство [3].
Характеризуючи агресорів(булі, булерів) з числа підлітків, варто окреслити їхні вікові риси, що
сприяють насильницькій поведінці, – легка збудливість, імпульсивність, агресивний тип поведінки, низька
емпатія, нездатність до компромісів, слабкий контроль, біполярний розлад, опозиційний розлад,
посттравматичний стресовий розлад та ін. Їхніми мотивами є бажання: помститися за власні травми,
підкорити, привернути увагу, задовольнити домагання лідера тощо. Підлітки-жертви булінгу відзначаються
відчуттям самотності, досвідом насильства, комплексом неповноцінності, страхом агресії, низькою
самооцінкою, тривожністю, вразливістю, депресивністю та ін. [2].
До причин шкільного булінгу дослідники відносять неналежний нагляд, відсутність конструктивної гри
й обладнаних місць для ігор, наявність затишних місць, що нівелюють асоціальну поведінку, підвищена
гамірність, за якою можна приховати знущання, фізичний характер ігор, різниця у віці учнів.
Попередження боулінгу в закладах загальної середньої освіти вимагає систематичного вивчення,
аналізу і врахування низки, серед яких: особистісні – це фізичні чи психологічні особливості підлітка
(індивідуальні особливості фізичного, психічного, інтелектуального розвитку, зовнішності тощо); сімейні –
недостатність близьких стосунків між батьками й дітьми, відсутність батьківської уваги, слабкий або
надмірний контроль з боку батьків (авторитарний стиль спілкування), гіперопіка, тиск чи жорстоке
поводження батьків, ставлення дитини до світу як до джерела загрози, домашнє насильство; соціальні –
стереотипи, культурні норми, соціальна та економічна нерівність, вплив інформаційних технологій (ЗМІ,
Інтернет, ігри, фільми тощо); фактори середовища – несприятлива соціально-психологічна атмосфера в
колективі, навчальне перевантаження і стрес, негативні взаємини з однолітками й педагогами, неналежна
увага з боку вчителів, непорозуміння, конфлікти, знущання, яке переростає у булінг [2].
Протидія булінгу – це система дій, поведінка, спрямована на нейтралізацію чи мінімізацію
негативних переживань (відчуття тривоги, невпевненості, вини, дискомфорту тощо) та можливих збитків,
що може завдати цькування. Початком протидії тим, хто прагне втягти до ситуації булінгу, є встановлення
контакту, взаєморозуміння шляхом з’ясування інтересів, потреб, проблем, які турбують співрозмовника
(агресора, свідків).
Отже, формування гармонійної особистості підлітка, готового до конструктивної взаємодії з
оточуючими, самопрезентації і самореалізації в соціумі, вимагає засвоєння неповнолітніми суспільно
важливих норм поведінки, умінь оцінювати цілі агресивної, поведінки інших, опанування способів аналізу
навколишньої дійсності, вибору ефективних засобів протидії булінгу. Цілеспрямоване оволодіння
підлітками комплексом знань, умінь і навичок протидії булінгу, відповідними асертивними особистісними
характеристиками має відбуватися у процесі навчання підлітків, у виховній роботі та самовихованні.
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Важливим складником цього напряму профілактичної роботи повинна бути підготовка підлітків до протидії
різним формам булінгу.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОГО СЛОВНИКА СИНОНІМІВ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Найважливіше місце у мовленнєвій діяльності кожної дитини займає словник, який виступає
передумовою спілкування і пізнання, інструментом регуляції її мовленнєвої поведінки, засобом розвитку й
виховання. Актуалізація словника – особлива форма мовленнєвої діяльності дитини, важливий результат
її зусиль в освоєнні мовної компетенції. Оволодіваючи словником, опановуючи лексикою рідної мови,
дитина засвоює не тільки систему знань, суспільно прийняті норми мовленнєвої поведінки, а й оволодіває
наукою і мистецтвом жити в комунікаційному просторі серед інших дітей і людей.
Розвиток мовлення дітей є довготривалим процесом кількісного накопичення мовно-мовленнєвих
засобів, засвоєння їх соціально закріплених значень і формування у дітей умінь використовувати їх у
конкретних умовах спілкування. Активний словник розглядали як слова, які мовець не тільки розуміє, а й
вживає (більш-менш часто). Активний словник багато в чому визначає багатство і культуру мовлення.
Пасивний словник – слова, які мовець цією мовою розуміє, але сам не вживає. Пасивний словник значно
ширший активного, сюди відносяться слова, про значення яких людина здогадується з контексту, які
спливають у свідомості лише тоді, коли їх чують. Перехід слів із пасивного словника в активний, які діти
самостійно засвоюють, часто в спотвореному вигляді, вимагає педагогічних зусиль.
Збагачення мовлення дітей старшого дошкільного віку словами-синонімами впливає на загальний
мовленнєвий розвиток дошкільників, увиразнює дитяче мовлення. У Базовому компоненті дошкільної
освіти України передбачається збагачення мовлення дітей словами-синонімами.
Синоніми – слова, що відрізняються звуковим складом, але означають назву одного поняття з
різними відтінками в значенні або з різним стилістичним забарвленням. Синонімами можуть бути майже всі
частини мови:
угода, договір, контракт (іменники); веселий, жартівливий, смішний (прикметники); скаржитися,
жалітися нарікати (дієслова); випадково, ненароком, несподівано, помилково, непередбачено,
(прислівники); півтораста, сто п’ятдесят (числівники); всякий, кожний, будь-який (займенники); біля, коло,
край, при, побіля (прийменники); наче, неначе, ніби, нібито, неначебто, мов, немов, немовби, немовбито
(сполучники); майже, приблизно, десь, мало не, трохи не, ледве не (частки). Синонімами можуть бути
слова, які належать до однієї частини мови або виражають спільне для всіх слів поняття, об’єднуються
синонімічні ряди. Кожний такий ряд починається зі стрижневого слова, або домінанти – найуживанішого
серед інших (зазвичай це слово стилістично нейтральне, основне, найменш емоційно забарвлене і таке,
що найповніше і найточніше виражає значення всього ряду): говорити – глаголити, ректи, балакати,
базікати [5].
За різними класифікаціями синоніми поділяють на: абсолютні та неповні (останніх у мові найбільше);
однокореневі і різнокореневі; загальномовні та контекстуальні. Абсолютні синоніми ще називають словадублети, зазвичай зустрічаються у термінології (вони взаємозамінні й не мають відтінків у значеннях):
мовознавство – лінгвістика, апеляція – звертання, вклад – внесок. Неповні синоніми – це синоніми, які
мають відтінки у значеннях: сміливий, мужній, відважний. Однокореневі синоніми: дерево, деревце,
деревина, деревинка. Різнокореневі синоніми: відокремлювати, відділяти, відривати, відламувати,
відколювати. Контекстуальні синоніми – це слова, що набувають синонімічності тільки в певному контексті:
наприклад, «Один я на світі без роду, і доля – стеблина-билина на чужому полі». Виділені слова –
контекстуальні синоніми. У синонімічні відношення можуть вступати і власні назви: Суомі – Фінляндія,
Країна тисячі озер – Карелія [5].
Водночас синоніми обов'язково чимось різняться між собою – відтінками значень, емоційним
забарвленням, експресивністю, стилістичною віднесеністю, різною активністю в мові, здатністю
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сполучатися з іншими словами. Наприклад, здавалось би, слова батьківщина і вітчизна тотожні за
значенням, проте перше слово на відміну від другого має ще й побічне значення «місце походження»:
можна сказати Південна Америка – батьківщина картоплі, але не вітчизна. Слова лелека, чорногуз, бузько,
бусел називають того самого птаха і є, власне кажучи, абсолютними синонімами. Але у вислові Кохай
мене, я твій завжди... Моя зажурена лелеко, прилинь сюди! (М. Упеник) взаємозаміна їх неможлива [4].
У Державному стандарті дошкільної освіти України [1] педагогів зорієнтовано до цілісного підходу в
формуванні особистості, за якого центральною фігурою освітнього процесу є дитина як мовленнєва
особистість. Зміст Базового компонента дошкільної освіти щодо мовленнєвого розвитку дітей
презентовано освітньою лінією «Мовлення дитини». У ній окреслено напрями розвитку мовлення
дошкільників. Результатом роботи за напрямом «Словникова робота» визначено сформованість у дитини
лексичної компетенції, одним із показників якої є набуття виразності мовлення. Виразність мовлення дітей
дошкільного віку розглядається у двох напрямках: 1) як збагачення народними образними виразами,
антонімами, синонімами, метафорами, епітетами, образними словосполученнями, засвоєння дітьми
узагальнень, збагачення лексики дітей; 2) як виразність, емоційне забарвлення мовлення дитини. Аналіз
науково-методичної літератури свідчить про те, що завдання словникової роботи поділяються на загальні
та спеціальні; до останніх із указаних належать збагачення словника дітей народними образними
виразами, прислів’ями, приказками, антонімами, синонімами, метафорами, епітетами, засвоєння дітьми
узагальнень, основного та переносного значення слова. Першочерговість завдань словникової роботи порізному визначається в кожній віковій групі.
Однією з найважливіших функцій мовлення Л. Рубінштейн вважав його емоційність і виразність. Ці
якості дозволяють найбільш повно розкрити стан людини, її відношення до оточуючої дійсності, її
світогляд. Образність і виразність мовлення створюють можливість глибше розуміти думки і почуття людей
та виявляти естетичну активність. Виховання інтересу до мовного багатства, розвиток уміння
використовувати у власному мовленні різноманітні виразні засоби сприяють збагаченню мовлення, яке
стає виразним, яскравим, живим [3].
О. Аматьєва дійшла висновку, що мовлення дошкільників може вважатися виразним, якщо вони
володіють доступними їхньому розумінню мовними та немовними засобами виразності і використовують їх
у мовленні задля вираження чи передачі емоцій, свого ставлення до інформації співрозмовника.
Формування виразного мовлення базується на розумінні полісемії, яке в свою чергу є результатом
розвитку лексичних значень слів, перед усім, синонімічних і антонімічних. Для вивчення активного
словника синонімів дітей середнього дошкільного віку ставили мету з’ясування рівнів сформованості та
якісних характеристик синонімічних явищ у мовленні дітей, а саме розуміння та вживання синонімів на рівні
слова, словосполучення, речення, пропонували завдання. Завдання 1. «Скажи по-іншому». Мета:
визначити вміння добирати синоніми до контекстуально зумовлених слів. Завдання 2. «Знайди близькі
слова. Мета: визначити вміння добирати синоніми до окремих слів без опори на контекст (до слів: іти, діти,
іграшка). Завдання 3. «Третій зайвий». Мета: виявити вміння визначати синоніми і виокремлювати зайве
слово (сумний, глибокий, понурий; хоробрий, дзвінкий, сміливий; думати, їхати, мислити).
Завдання 4. «Назви останнє слівце». Мета: виявити вміння продовжувати ряд контекстуально зумовлених
синонімів (наприклад: сперечались зранку звірі, в кого мудрості надміри. Лише та змія мовчала. Усі ж інші
не мовчали: гомоніли та... кричали). Завдання 5. «Виправ помилку». Мета: виявити розуміння слів із
близьким, але не синонімічним семантичним значенням (худа стрічка, тонка бабуся; пухнаста подушка,
м’яка ялинка; річка іде, дощ тече). Завдання 6. «Порівняй слова». Мета: вивчити здатність порівнювати
синоніми, які відрізняються емоційно-оцінним забарвленням: намалював і намазюкав, і вміння
використовувати їх у власному мовленні.
У середньому дошкільному віці спостерігаються значні якісні та кількісні зміни в розвитку словника. У
мовленні дитини вже не тільки більше слів, а й, що дуже важливо, відбувається розвиток їхніх значень.
Дошкільник рано заучує слова, але значення цих слів засвоює поступово. З віком змінюється характер
узагальнень, що містяться в слові. Так, у 4-5 років дитина використовує слова, що містять підсумок
попередніх узагальнень. Наприклад, слово «рослина» включає такі групи, як ягоди, дерева, фрукти тощо,
але таке узагальнення, як і раніше, будується на найбільш яскравих ознаках, які дитина засвоїла під час
власної практичної діяльності. Тобто узагальнення, що міститься в слові, залишається конкретним і
наочним [2] в мовленні дошкільника переважають слова, що позначають конкретні об’єкти, максимально
наближені до самої дитини, з якими вона постійно діє.
Отже, володіння лексико-семантичною системою рідної мови неможливе без практичного засвоєння
дітьми в закладі дошкільної освіти її синонімічних засобів, без опанування вміння виділяти, зіставляти,
використовувати слова, що є близькими або тотожними у мовленні за значенням, але таким, що порізному позначають одне і те саме поняття. Чим раніше дошкільники оволодівають виражальними
засобами рідної мови, тим швидше вони почнуть як мовні особистості, здатні точно, доречно і стилістично
вправно виразити думку будь-якої складності.

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

1.
2.
3.
4.
5.

41

Література:
Базовий компонент дошкільної освіти України. – К.: 2019. – 62 с.
Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і практика / А.М. Богуш. – З.: Просвіта, 2002. – 216 с.
Рубинштейн С. А. Проблемы общей психологии / С. А. Рубинштейн. – М.: Просвещение, 1973. – 126 c.
https://ukrainskamova.com/publ/chinnij_pravopis/leksika/sinonimi/5-1-0-55
https://zno.if.ua/?p=2691
Науковий керівник:
кандидат педагогічних наук, доцент Дем’яненко Світлана Дмитрівна.
Дина Боранкулова, Рыскүл Мусахан
(Алматы, Қазақстан)
ГЕОГРАФИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕ ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Географиялық білім берудің даму жолдары қазіргі мектеп жүйесінде жаңа педагогикалық
технологиялармен, интербелсенді әдіс-тәсілдердің қамтылуымен, оқыту үрдісінде тәсілдердің
жаңашалануы белсенді артып келеді. Білім алушылар оқыту үрдісінде сабақ мақсатын жете ұғынуы,
ғылымға негізделген теорияға сүйенуі, оқыту мақсаттарын, әдістемесін, амалдарын жоғарғы деңгейде
пайдалануы мен жобалай білуі, стратегиялық сипатта ойлау алуы және т.б. оқыту технологиясына тән
белгілерді дамытуға білім берушінің бағыты жүйелі болуы керек. Оқытудың интерактивті әдістері білім
беру ортасында жеке және белсенді көзқарасты жүзеге асырады және оқу үрдісінде білім алушының оқу
ортасымен, қоршаған ортамен өзара әрекеттесуін, адамның жеке тұлғалары арасындағы өзара әрекеттесу
үдерісін, диалог, полилог арқылы білім алынатын таным үдерісін қамтиды [1, б. 75].
Заманауи оқыту әдістері – білім алушыға оқу бағдарламасын әр түрлі жаңа инновациялық идеялар
арқылы олардың интеллектуалдық мінез-құлқын жақсартуға, үйретуге көңіл бөлетін оқыту әдістері.
Оқытудың жаңа әдісі негізінен білім алушының зейінін оқу үрдісінде тартуға негізделген. Білім алушылар өз
білімдерін жинақтау және дағдыларын шыңдау барысында белсенді қатысады. Мұғалім білім алушыларды
тек пәннің оқу мақсаттарына бағыттайды және нәтижеге белсенді іс-әрекеттер мен заманауи оқытудың
инновациялық әдістерін сабаққа енгізу арқылы қол жеткізеді [2, б. 4]. Үйрену/үйрету тәсілдері көп және
олардың тиімділігі тұрғысынан қайсысы жоғары деңгейде? АҚШ-тың Мэн штатында орналасқан атақты
«Бефель» психологиялық зертханасының ғалымдары ұсынған кестеде оқу/оқытудың тиімді әдіс-тәсілдері
келтірілген (1-кесте) [3, б. 16].
1-кесте
Оқу/оқыту тәсілдерін қолданғанда ақпараттың тәулік (24 сағат) ішінде есте сақталуы
Тәсілдер
Дәріс
Оқу (мәтін, оқулық)
Аудио және бейне құралдар
Көрсету (жобалар, кестелер)
Пікірталас, талқылау
Практикалық іс-әрекеттер
Үйренген білімді қолдану, басқаларға үйрету

Есте сақтау мөлшері, %
5
10
15
30
50
75
90

Білім алушы ақпаратты тек оқып, түсініп жеке иемденіп алмай, талдап, олардың негізінде жаңа ой,
идея құрастырып бағалауы қажет. Себебі, білім игеру бірлескен әрекеттерден толыға түседі. 1-ші кестені
негізге ала отырып, білім алушылардан ерікті түрде сауалнама алынды. Нәтижесінде, интерактивті
технологиялардың қаншалықты маңызды болатындығы 2-ші кесте арқылы берілді. Алынған нәтижелер
негізінде, оқытуда білім алушылар дәріс сабақтарда мәліметтердің есте сақталуы және жобалармен
таныстыру, кестемен жұмыс жасау арқылы ақпаратты толықтай қамтитындығы төмен көрсеткішті көрсетіп
отыр. Яғни, білім алушы тек мәтінді оқып, кестемен жұмыс жасау есте толық сақтала қоймайтындығын
дәлелдеп отыр. Аудио- және бейнематериалдар сабақта көрнекі құрал ретінде визуалды есте сақтауда
көмек көрсететіні анық, алайда сабақта тек аудио-, бейне ақпараттармен шектелу мүмкін емес.
Қазіргі таңдағы ғаламдық деңгейдегі өзекті мәселелер де, талданатын және пікірталас тудыратын
тақырыптар да оқыту үрдісінде сөз етіледі. Білім алушылар тарапынан қызығушылық оятып, патриоттық,
отансүйгіштік қасиетті дамытатын ой-пікірлер, дөңгелек үстелдер, пікірталас, талқылау жұмыстары
жүргізіледі. Оқыту үрдісінде пікірталастың маңыздылығы жоғары екендігі сауалнама жауаптарында да
жоғары пайыз көрсетіп, тиімділігі дәлелденді.
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2-кесте
Оқу үдерісінде жүзеге асырылатын іс-әрекеттердің тиімділігін айқындайтын білім алушылардың
сауалнамада көрсеткен нәтижелері

1.
2.

Иә, келісемін, (%)
Жоқ, келіспеймін, (%)

44,8
55,2

69
31

49,7
50,3

75,9
24,1

89,2
10,3

Үйренген білімді
қолдану, басқаларға
үйрету

Практикалық
іс-әрекеттер

Пікірталас,
талқылау

Көрсету (жобалар,
кестелер)

Білім алушыларға ұсынылған сұрақтардағы өзектіліктер

Аудио және бейне
құралдар

Сауалнама
нұсқалары

Дәріс

№

86,2
13,8

Практикалық іс-әрекеттер мен үйренген білімді басқаларға үйрету сұрағы бойынша білім
алушылардан жоғарғы пайыз жауап алынғандықтан, алдағы уақыттарда білім беруде практика жүзінде әр
түрлі жаттығу, ойын іс-әрекеттерін талап ететін тапсырмалар құрастыру міндетін тудырып отыр.
Міндеттерге сәйкес, білім беру үрдісінде практикалық тапсырмаларды әр сабақта қолдану және тақырыпқа
сай тиімділігін арттыратын әдістер 3-ші кесте көрсетілген.
Интерактивті технологиялардың әдістері мультипликациялық әсер береді және интерактивті
технологиялар әдістерін іске асырудың бастапқы кезеңі іс-әрекетке белгілі бір мотивация деп санауға
болады, бұл оқытылатын пән бойынша ықтимал балл алу арқылы көрінеді, содан кейін білім алушы
қажетті ақпаратты іздеумен айналысады. Интерактивті әдістерді қолдану келесі міндеттерді шешуге
мүмкіндік береді: оқу материалын меңгеру үрдісінде әр білім алушының белсенді қатысуы; оқуға деген
ынтасының артуы; табысты қарым-қатынас дағдыларын үйрету (бір-бірін тыңдау және есту
қабілеті, диалог құру, түсіну үшін сұрақтар қою); өз бетінше оқу әрекетіне дағдыландыру; жетекшіні
анықтау және аралық міндеттер; өз таңдауының салдарын болжай білу; көшбасшылық қасиеттерді
тәрбиелеу; топпен жұмыс істей білу, бірлескен және жеке іс-әрекеттер үшін жауапкершілікті алу;
нәтижеге қол жеткізу.
3-кесте
География сабағында гидрологиялық нысандарды оқытуда қолданылған интербелсенді әдістер
№

Тапсырма
түрі
Имитациялық
емес

Тапсырма
атауы
Инсерт

2.

Имитациялық
(ойын)

Worldwall.net
сервистік
платформасы

3.

Имитациялық
(ойын)

ZipGrade
ұялы
қосымшасы

1.

Қысқаша түсінік
Проблемалық дәрістер, семинарлар, ой қозғау,
дөңгелек үстел, т.б.
Инсерт (түртіп алу) – дәріс сабақтарында қолдануға
тиімді,
проблемалық
ақпараттарды
талдау
жұмыстарында қолдануға ыңғайлы тәсіл. Білім алушы
дәріс сабағында немесе жаңа тақырып өту
барысында ұсынылған ақпараттар, мәтінді оқып, «V» білемін, яғни, ақпараттармен бұрыннан таныспын
деген мақсатта белгілейді; «-» - мен үшін түсініксіз,
ақпараттармен танысу барысында, бұрын есітпеген
ақпараттарға «-» белгісін қояды; «+»- мен үшін жаңа
ақпарат, білім алушы ақпаратпен танысу барысында
жаңа мәліметпен танысса қойылатын түртіп алу
белгісі;
«?» - мені таңғалдырады. Білім алушы дәрісті шолу
барысында жаңадан, таңғалдыратын ақпаратпен
танысқанда қойылатын белгі.
Тиімділігі: дәріс сабақтарында, жазылым, оқылым
дағдысын арттыратын, талдау жүргізуді меңгеретін
тәсіл.
Платформа сабақтың барлық кезеңдерінде қолдануға
ыңғайлы.
Тиімділігі:
тапсырма
шаблондары
алуантүрлі, сабақтың кез-келген жаңа тақырыпты
меңгеру, бекіту қорытынды кезеңдерінде қолдануға
болады, қашықтықтан білім беру кезеңдерінде
ыңғайлы, графикалық өңделуі, дизайны өте жоғары
сапалы, білім алушы қызығушылығын арттырады.
Сабақтың қорытынды бөлімінде, тест тапсырмасын
алу арқылы білім алушылар білімін тексеру
мақсатында қолдануға болатын ұялы қосымшасы.
Тиімділігі: 100-ге дейін бағалау жұмысын енгізу тегін,
50-100
сұрақтан
тұратын
тест
тапсырмасын
құрастыруға, білім берушілерге арналған уақытты

Бағалау
(балл)
10

Автоматты
түрде
бағалайды

Автоматты
түрде
бағалайды
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үнемді, жүйелі пайдалануда көмегі көп, тест
тапсырмаларын орындаушылар санына шектеу жоқ.
Бағалау, тексеру жұмыстары жылдам әрі ыңғайлы
жүреді.

Білім алушылардың барлығы дерлік оқу үрдісіне қатысатындай етіп ұйымдастырылған, олар нені
меңгергенін түсінуге мүмкіндік алады. Оқытудың интербелсенді түрі келесі белгілермен сипатталады: білім
алушылардың өзара және мұғалім арасындағы өзара әрекеті (тікелей немесе жанама); мұндай қарымқатынастың барлық қатысушылары оған қызығушылық танытатын және ақпарат алмасуға, өз идеялары
мен шешімдерін айтуға, проблемаларды талқылауға және өз көзқарасын қорғауға дайын болатын
шындықтың нақты мәселелері мен жағдайларына негізделген оқыту [4, б. 2]. Тағы да қарастыра кететін
оқыту әдісі ретінде – жағдаяттық тапсырмаларды ұсынуға болады. Жаяғдаяттық мәселелер ұсынылған оқу
материалының логикасына және мысалдар, кері байланыс әдістеріне сәйкес келетін әртүрлі техникалық
құралдарды пайдалана отырып, оқытушы пән бағдарламасының теориялық бөлігін меңгеру тиімділігін
айтарлықтай арттыратын дәрісті жан-жақты ететін әдіс. Білім алушының танымдық қызығушылығы мен
белсенділігін ынталандыруға және қолдауға жағдай жасайды. Сонымен қатар, білім алушылардың
белсенді қызығушылығын сақтау және оқытушының оқу үрдісінде диалогты жүзеге асыруы үшін жеткілікті
әлеуетке ие. Мұндай дәрістерде негізгі орынды слайдтар емес, мұғалімнің сөзі, оның кәсібилігі мен
шеберлігі алатынын байқаймыз. Викториналар, рөлдік және іскерлік ойындар, дөңгелек үстелдер, кейсстадилер, миға шабуыл сияқты оқытудың интерактивті әдістерін пайдалана отырып, топтық пікірталас
және өзара әрекеттесу білім алушының шынайы қарым-қатынасының жетіспеушілігін толтыруға, сөйлеу
дағдыларын және орындау барысында өзара әрекеттесу дағдыларын дамытуға мүмкіндік
береді [5, б. 133]. Интербелсенді іс-әрекет мұғалімдердің ғылыми-әдістемелік қызметімен және білім
алушының оқу-зерттеу қабілетімен тығыз байланысты. Әрбір пән мен нақты сабақтың мақсатына қарай
интерактивті және инновациялық формалар мен әдістер ойластырылып, оқу үрдісінің сапасы мен
қарқындылығын арттыруға көмектеседі. Сонымен қатар, инновациялық білім беру технологияларын және
оқытудың интерактивті әдістерін қолдану оқу іс-әрекетін арттырып, тиісті мамандандырылған дайындықты
қамтамасыз етеді және кеңірек базалық білім алу үшін жағдай жасайды. Барлық зерттеулер мен
талдауларды қорытындылай келе, заман талабына сай үйрету ісі интербелсенді әдістердің қажеттілігін
талап етеді. Барлық деңгейлерде оқу үрдісі білім алушылардың өздігімен атқаратын белсенді
әрекеттерден құралуы қажет.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ
Сучасне життя розвивається бурхливими темпами, тому відбулися вагомі зміни у системі ocвіти.
Учитель, навіть найталановитіший, уже не може бути єдиним джерелом інформaції. Традиційна технологія
навчання, є насамперед aвторитарнoю педагогікою вимог; навчання дуже слабо пов’язане із внутрішнім
життям учня, з його різноманітними запитами і потребами, відсутні умови для прояву індивідуальних
здібностей, творчих проявів ocoбистocті, віддається перевага репродуктивної діяльності над пошуковою,
що не відповідає вимогам часу. Як бачимо, настала необхідність переходу від «передачі знань» до
«навчання вчитися», «навчати жити» [3].
Сучасному учневі не так треба пoдaти тему, як навчити осмислювати її, а він вже потім шукатиме
інформацію, яка допоможе розв’язати проблему. Отож повернути учням інтерес до мaтемaтики, зробити
навчання цікавим, посилити бажання учитися cпoнукало мене до пошуків. На мою думку, сприяти
вирішенню поставлених перед ocвітoю завдань мають інтерaктивні технології навчання.
Проблемою використання інтерактивних методів навчання займалися науковці, методисти,
психологи та педагоги: технологія інтерактивного навчання (Ю. Бабанський, М. Башмакова, В. Беспалька,
В. Шаталов, Є. Ільїн, С. Лисенкова, Ш. Амонашвілі); технологія «Метод проектів» (Дж. Дьюї, В. Кілпатрік,
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С. Т. Швацький); технологія колективного способу навчання (А. Г. Рівін, В. К. Дяченко), технологія
проблемного навчання (Дж. Дьюі); технологія комп'ютерного (інформаційного) навчання (А. Єршов), ігрові
технології (Б.П. Нікітін).
Реалізація інноваційного підходу до навчання учнів дозволяє підняти на якісно новий рівень
педагогічний процеc, підвищити рівень навчальних досягнень, забезпечує психолого-емоційний комфорт і
подальшу coціальну адаптованість школярів, готовність реалізувати ocoбисті якості в індивідуальній чи
колективній діяльності, орієнтує на набуття ключових компетентностей: навчальної; культурної;
громадянської; соціальної; підприємницької [4].
Суть активних методів інтерактивного навчання. Зараз існує чимало визначень педагогічної
технології. Поняття «педагогічна технологія» нині має понад триста визначень, залежно від того, як
науковці уявляють структуру і складові навчально - виховного процесу.
Технологія – грецьке слово за походженням (tehne – «мистецтво», «ремесло», «наука», logos –
«поняття», «вчення») – форма реалізації людського інтелекту, сфокусованого на розв’язанні суттєвих
проблем буття. У наш час поняття «педагогічна технологія» має різні тлумачення.
В. П. Беспалько: «Педагогічна технологія ─ це змістовна техніка реалізації навчального процесу».
Педагогічна технологія – це системний метод створення, застосування й визначення всього процесу
викладання та засвоєння знань з урахуванням технічних та людських ресурсів та їхньої взаємодії, що
ставить своїм завданням оптимізацію форм освіти (за термінологією ЮНЕСКО) [1].
Активні методи – це навчання, у процесі якого учні та вчитель взаємодіють одне з одним і учні тут не
пacивні слухачі, а активні учacники. Якщо пасивні методи припускають авторитарний стиль взаємодії, то
активні – переважно акцентують на демократичному стилі. Це активізація мислення, причому учень
змушений бути активним; тривалий час активності – учень працює не епізодично, а протягом усього
навчального процесу; самостійність у виробленні і знаходити власні шляхи розв'язання поставлених
завдань; вмотивованість до навчання.
Сьогодні в освіті відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей. Згідно з особистісно-діяльнісним
підходом до oрганізації навчального прoцесу в центрі йогo знаходиться той, хто вчиться. Формування
ocoбистості і її становлення відбувається у процесі навчання, коли дoтримуються певних умoв:
• ствoрення позитивного настрою для навчання;
• відчуття рівного серед рівних;
• забезпечення позитивної aтмосфери в колективі для дoсягнення спільних цілей;
• усвідомлення особистістю (суб'єктом навчання) цінності колективно зроблених умовиводів; він
відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та розвитку.
Це формує внутрішню мотивацію до навчання та спонукає їх до саморозвитку та
самоспостереження.
У сучасному суспільстві джерелом знань може виступати не тільки вчитель, а й комп'ютер,
телевізор, відео. Учні повинні вміти ocмислювати отриману інформацію, трактувати її, застоcoвувати в
конкретних умовах; водночас думати, розуміти суть речей, вміти висловити думку. Сaме цьому сприяють
інтерактивні технології. Інтерактивні методи нaвчання можна розглядати як найсучacнішу форму активних
методів нaвчaння.
«Інтерактивний» (від англ. «inter» – взаємний і «act» – діяти) – здатний до взаємодії, діалогу.
Інтерактивне навчання – специфічна форма oрганізації пізнавальної діяльності, яка має передбачувану
мету – cтворити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою уcпішність, інтелектуальну
спрoможність.
Інтерактивне навчання – спосіб пізнання, заснований на діалогових фoрмах взаємодії учaсників
ocвітнього процесу; навчання, занурене в спілкування, в ході якого в учнів формуються навички cпільної
діяльності. Це метод, при якому «все навчають кожного і кoжен навчає всіх» (по В. С. Дьяченко).
Зберігаючи кінцеву мету і ocновний зміст освітньогo процесу, інтерактивне навчання змінює звичні
транслюють фoрми на діалогові, заснoвані на взаєморозумінні і взaємодії [2].
Мета здійснення інтерактивного навчання – діалог не зaради взаємодії дітей, а взаємодія зарaди
прояви і реалізації їх індивідуальних ocобливостей.
Інтерактивне навчання має свої переваги і недоліки.
Переваги: розширюють пізнавальні можливості учня; як правило, високий рівень засвоєння знaнь;
учитель без праці може проконтролювати рівень засвоєння знань учнями; учитель має можливість
рoзкритися як організатор, консультант; партнерство між учителем і учнями і в учнівcькому колективі;
висока мотивація; міцність знань; твoрчість і фантазія; комунікабельність; активна життєва позиція;
командний дух; цінність індивідуальності; cвобода самовираження. aкцент надіяльність; взаємоповага;
демократичність.
Недоліки:
на
вивчення
певної
інформації
потрібен
значний
час;
необхідний
інший підхід в оцінці; у учителя чaсто відсутній досвід такого способу організації навчання; недолік
метoдичних розробок уроків з використанням інтерактивних метoдів.
Література:
1. Верченко Н.В. Методика організації та проведення професійно спрямованого проблемного уроку.
Методичні рекомендації. Донецьк ДІПО ІПП. 2006

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

45

2. Вольфовська Т.О. Визначення рівня сформованості інтерактивних умінь особистості на етапах
соціалізації Педагогіка і психологія. 2003. № 3/4. С. 141-148
3. Гейко І. Використання інтерактивних форм і методів навчання. З досвіду роботи Тема. 2004. № 3/4.
С. 229-232.
4. Гін А. Безкровна атака: Технологія проведення навчального мозкового штурму: [Цікава і проста форма
навчальної діяльності] Завуч (Перше вересня). 2000. №8. С. 7-8.
Ірина Гавриляк
(Дрогобич, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Актуальність пошуку ефективних шляхів формування здорового способу життя підростаючого
покоління обумовлена тим, що саме в молоді роки відбувається сприйняття певних норм та зразків
поведінки, накопичення відповідних знань та вмінь, усвідомлення потреб і мотивів, визначення ціннісних
орієнтацій, інтересів і уявлень. Пріоритет формування здорового способу життя у дітей та молоді
визначається ще й тим, що це один з найважливіших факторів, який детермінується визначальною роллю
здоров’я цієї категорії населення у створенні здорового майбутнього країни.
Сьогодні вкрай важливо під час навчання в школі навчити дитину самій піклуватися про власне
здоров’я, сформувати в неї установку на його підтримку.
З огляду на це, в умовах сьогодення система шкільного навчання вимагає відповіді на безліч
запитань, що виникають у лікарів, педагогів та батьків учнів різного віку. Можна багато говорити про
ефективність і корисність освітнього процесу, але важко ігнорувати той факт, що більшість дітей
закінчують школу з різноманітними захворюваннями, які формуються у період їхнього навчання.
За даними статистики, збільшується кількість учнів першого класу, які мають відхилення за станом
здоров’я (тобто ще на початку навчання у школі), а в подальші шкільні роки спостерігається тенденція до
зростання кількості дітей, що мають декілька захворювань, або проблеми зі здоров’ям.
Фахівці занепокоєні, що інтенсивно зростає кількість дітей з нервово-психічними розладами. Також
значно зросла кількість учнів, які за станом здоров’я звільнені від уроків фізичної культури, або опановують
цей предмету спеціальних медичних групах [4, с. 15].
Серед чинників, які негативно впливають на стан здоров’я учнів можна назвати збільшення та
інтенсифікацію навчального навантаження, недостатню рухову активність, порушення режиму харчування,
відпочинку, раннє паління, вживання спиртних напоїв, тобто недотримання здорового способу життя (ЗСЖ)
тощо.
Здоровий спосіб життя – це об’єктивна потреба сучасного суспільного життя, що є показником
культури та соціальної політики суспільства [6, с. 69].
З позиції психолого-педагогічного напряму здоровий спосіб життя – це спосіб життя людини, метою
якого є формування, збереження та зміцнення здоров’я.
Дослідженнями сучасних науковців встановлено, що дотримуються ЗСЖ лише 27 % дітей та
підлітків. У 28 % учнів спосіб життя достатньо здоровий, але за умови корекції окремих звичок його можна
значно поліпшити. У 45 % учнів спосіб життя є неправильним та потребує зміни звичок і негайних дій для
його впорядкування [4, с. 16].
Сучасна освітня система значної увага надає проблемі збереження та зміцнення здоров’я учнівської
молоді. Насамперед, вона реалізується через впровадження у шкільну практику навчальних предметів,
різних профілактичних програм з формування основ здорового способу життя, головною метою яких є
розуміння дітьми важливості збереження власного здоров’я.
Ця парадигма сучасної освіти яскраво відображена в державних документах, а саме: Законах
України «Про загальну cередню освіту», «Про охорону дитинства», Державному стандарті початкової
загальної освіти, Державній програмі «Здорова дитина», Концепції сімейного виховання в системі освіти
України «Щаслива родина» та ін.
Зокрема, у новому «Професійному стандарті вчителя початкових класів закладу загальної середньої
освіти» зазначається, що вчитель спільно з батьками повинен сприяти розвитку здібностей учнів,
формуванню в них навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я.
Провідні українські педагоги-науковці (О. Вишневський, Н. Волкова, М. Євтух, О. Савченко,
О. Сухомлинська та ін.) наголошують на необхідності докорінної перебудови організації фізичного
виховання учнів. Так, на думку професора О. Вишневського, слід кардинально змінити власні погляди на
фізкультуру, фізичний стан, красу людського тіла, не сприймати їх як щось другорядне. Учитель власним
прикладом повинен демонструвати важливість здорового способу життя. (Це повною мірою стосується
також і батьків) [1, с. 321].
Одне з головних завдань сучасної школи, й перш за все, її основної ланки – початкової, – створити
сприятливі умови для правильного фізичного розвитку дитячого організму з активним використанням
здоров’язбережувальних технологій; покращувати і зміцнювати фізичне, психічне, соціальне і духовне
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здоров’я учнів, підвищувати їх фізичну і розумову працездатність, розвивати кожну дитину за її
індивідуальною природною програмою [2, с. 7].
Фізичний розвиток дитини, особливо молодшого шкільного віку, важлива функція будь-якого
освітнього закладу. Сьогодні йдеться мова не про фізичну культуру, як таку, а про фізичний розвиток в
цілому, що передбачає розвиток рухової активності, фізичних якостей учнів, знання свого тіла, його
функцій, можливостей організму, здатність розвиватися в межах індивідуальних можливостей, власного
потенціалу.
Наразі найважливішим завданням вітчизняної освітньої системи є підготовка свідомих й активних
громадян, які добре розуміють свої громадянські права та свободи, можуть брати на себе суспільну
відповідальність. З огляду на це, питання здоров’язбереження має бути, з нашого погляду,
першочерговим. Особливо, коли йдеться про учнів молодшого шкільного віку.
Працюючи над магістерським дослідженням, ми провели опитування з учнями початкових класів
загальноосвітньої середньої школи № 7, м. Самбора. До опитування були залучені учні 1 – 4-х класів (185
осіб).
Анкети для учнів 2 – 4-х класів (та усне опитування з учнями 1-х класів) містили запитання, які
стосувались проблеми формування основ здорового способу життя.
Опрацювавши результати, ми дійшли висновку, що 78% учнів не дотримуються режиму дня,
санітарно-гігієнічних норм, ведуть малорухомий спосіб життя, дозвілля проводять, сидячи за комп’ютером
або телевізором. (У цьому вбачаємо прогалини сімейного виховання).
Багато часу відводять на виконання домашніх завдань (до трьох – чотирьох годин щодня). Крім того,
деякі учні опановують близько 12 – ти навчальних предметів, їх «робочий день» триває приблизно 8 (а
подекуди й 9) годин щоденно. Майже усі опитані учні доволі часто потерпають від психоемоційного
напруження, яке вони отримують від словесних покарань як у школі, так і вдома, багато дітей є свідками
сімейних чвар.
Серед уроків, які найбільше подобаються, учні називають фізичну культуру, трудове навчання,
образотворче мистецтво, музичне мистецтво, основи здоров’я, Я досліджую світ. Тобто ті предмети, які не
потребують значного інтелектуального навантаження.
Отож, можна зробити висновок, що за такої організації навчальної діяльності учня початкової школи
не можна розраховувати на належний стан його здоров’я. Освітня галузь, своєю чергою, запроваджує
відповідні програми з реалізації завдань здорового способу життя учнівської молоді, і, найголовніше – учнів
молодшого шкільного віку.
Відповідальність за дітей лежить, перш за все, в основі виховного процесу сім’ї. Адже здоровий
спосіб життя для дітей молодшого шкільного віку визначається такими параметрами: дотримання режиму
дня; належне оволодінням гігієнічними навичками; раціональне харчування та культура споживання їжі;
дотримання рухового і повітряного режимів; режим чергування активної діяльності та відпочинку;
профілактичні заходи щодо збереження здоров’я; духовний розвиток і гармонійні стосунки з довкіллям і з
самим собою; душевний комфорт і психологічна рівновага.
Вплив сімейного виховання на дитину завжди є конкретно-індивідуальним – це одна з найбільших
переваг виховання в родині. Ані школа, ані суспільство не зможуть гарантувати такого індивідуального
підходу, який забезпечують методи виховання в сім’ї. Дитині необхідні розумні правила та обмеження, які
поступово повинні з’являтися в їхньому житті.
Саме батьки закладають основи життєвої компетентності своєї дитини, допомагають опановувати
складну науку життя. Той педагогічний потенціал, який має родина, повинна задіяти у своїй спільній
діяльності і сім’я, і школа.
Одним з головних шляхів підвищення взаємодії освітнього закладу і сім’ї є використання
нетрадиційних форм і засобів роботи з батьками щодо формування здорового способу життя учнів
молодшого шкільного віку. Серед них – функціонування консультативних пунктів з проблеми
валеологічного виховання, конференції для батьків з обміну досвідом щодо організації раціонального
дозвілля дітей, рухового режиму, оптимального харчування, семінарів-практикумів з відродження
національних традицій, залучення батьків до спільного проведення спортивних змагань, свят, допомога
батьків в облаштуванні спортивних майданчиків при школі, заходи оздоровчого та естетичного
спрямування. Але найголовніше – саме батьки мають бути для своєї дитини прикладом в усьому.
Отже, здоровий спосіб життя – це не просто сума засвоєних знань, а стиль життя, адекватна
поведінка у різноманітних ситуаціях. Ефективність формування здорового способу досягається в
результаті цілісного (інтегративного) підходу, що визначається вихованням в учнів, їхніх батьків і педагогів
аксіологічного підходу, спрямованого на опанування пріоритетних цінностей, пов’язаних не лише зі
збереженням життя і зміцненням здоров’я, але й необхідністю повсякденного дотримання певних норм
життя усіма cуб’єктами освітнього процесу.
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ЦІКАВИЙ МАТЕРІАЛ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Проблема навчальної мотивації безпосередньо пов'язана з проблемою інтересу до навчання,
потреби в пізнанні. Пізнавальний інтерес має значимість для розвитку особистості учня внаслідок того, що
пізнавальна діяльність в даній предметній галузі під впливом інтересу до неї активізує психічні процеси
особистості, приносить їй глибоке інтелектуальне задоволення, сприяє емоційному підйому. Все це
говорить про те, що пізнавальний інтерес є важливим мотивом активності особистості, її пізнавальної
діяльності.
К. Д. Ушинський саме в інтересі бачив основний внутрішній механізм успішного навчання. Він
вважав, що навчання, позбавлене всякого інтересу, вбиває полювання вчитися [5, с. 53]
На думку Г. І. Щукіної цікавість є основним засобом формування пізнавального інтересу, мотивації
вчення [8, с. 43] Так, В.Г. Іванов в цікавості бачить елементарний рівень інтересу, який виникає під
впливом яскравості вражень і зосереджується на зовнішніх сторонах, тому не може бути стійким і
тривалим і може бути легко витіснений новими яскравими враженнями [2, с. 103].
Надзвичайно значущі для пізнавального інтересу елементи, які можуть викликати почуття подиву,
що є, як відомо, початком всякого пізнання можна знайти в цікавому матеріалі.
Цікавість навчального матеріалу пов'язана з цікавими сторонами речей, явищ, процесів, що
впливають на людину, на школяра.
У психолого-педагогічному словнику цікавість в навчанні визначається як використання різних
дидактичних засобів, що збуджують інтерес і увагу учнів і стимулюють їх до навчання. Забезпечується
яскравістю викладу навчального матеріалу, залученням цікавих фактів, ситуацій, використанням добре
організованого ілюстраційного та ілюстративного матеріалу, художньої літератури, музичних і
образотворчих засобів [2, с. 104].
Я.І. Перельман вважав цікавість навчального матеріалу головним засобом популяризації науки, так
як цікавий виклад може зробити навіть складні наукові істини доступними непосвяченому людині, змусити
її дивуватися, порушити в ньому процес мислення, спостережливість, сприяти активному пізнавальному
відношенню до оточуючих явищ дійсності [3, с. 113].
Цікавий матеріал дозволяє залучити інтересу до предмету або процесу вивчення, в результаті чого
відбувається перехід пізнавального інтересу зі стадії простої орієнтування, ситуативного, епізодичного
інтересу, на стадію більш стійкого пізнавального ставлення, прагнення осягнути сутність пізнаваного.
Існують різні уявлення про роль цікавості в навчальному процесі. Р. Г. Вілісова наводить наступні
уявлення про цікавості:
− згідно М. А. Данилову цікавий матеріал спонукає школяра до навчання;
− Б.П. Єсіпов вважав його засобом, активізує навчальну діяльність;
− використання цікавого матеріалу, вважав Н.І. Гамбург, дозволить підвищити якість навчання;
− Г.І. Щукіна вважала, що цікавий матеріал є важливим стимулом збудження безпосереднього
інтересу до предмету;
− В.І. Піскунова пропонувала вводити в навчальний процес цікавий матеріал з метою емоційного
стимулювання навчання [3, с. 114].
Загальним у цих підходах є позитивний вплив використання анімальних завдань на процес
навчання.
Згідно М.Ю. Шуба цікавість на уроці являє собою ті компоненти уроку (способи подачі навчального
матеріалу, специфічні властивості інформації і завдань, пов'язані з навчальним матеріалом, а іноді і з
організацією процесу навчання), які можуть сприйматися учнями як незвичайне, дивовижне, несподіване,
комічне, викликають інтерес до навчального предмету і сприяють створенню позитивної емоційної
обстановки вчення [7, с. 76].
Варто відзначити, що цікавість є зовнішнім фактором, що не забезпечує повний успіх діяльності, але
дозволяє зняти байдужість, що значимо для досягнення мети активізації розумової діяльності учнів.
З загальних позицій при формуванні навчальної мотивації молодших школярів вчителю варто
звернутися до нових можливостей освітнього середовища, так як життєдіяльність дітей розгортається на
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основі полімотивованості. Інакше кажучи, дітей цікавлять різні сторони навколишнього світу, і вони
прагнуть братися за різні справи, часом не доводячи їх до кінця. Власне, ця риса і може визначити
позитивне становлення мотивації до навчання. Так, згідно з С.Л. Рубінштейну, інтереси у дитини
формуються внаслідок її контакту з навколишнім світом, під впливом оточуючих людей [4, с. 61]. У
молодших школярів найбільший вплив на формування інтересів надає вчитель, так як він є для них
найбільш значущою особою.
Для підтримки різноманітних інтересів молодших школярів необхідно активізувати весь арсенал
дитячої діяльності (ігровий, пізнавальної, комунікативної, художньої та ін.) і потенціал спілкування в групі
однолітків, тим самим дозволивши учням проявити свої можливості по шкільних предметів і щодо
пов'язаного з ними практичного матеріалу. Як наслідок, у дітей очікується прояв і закріплення внутрішніх
мотивів вчення, джерелом яких є сама дитина, яка виступає в цей момент істинним суб'єктом
життєдіяльності.
М.В. Бившева [1, с. 14] зазначає, що дитяча активність проявиться виразніше, якщо будувати
педагогічну взаємодію у формі заняття як «цікавої справи». Це саме по собі викликає у дітей інтерес, дає
простір для їх активності, дозволяє їм проявити себе в ролі діяча, тобто реалізувати свої можливості в
процесі роботи і зафіксувати отриманий результат.
Слід зазначити, що цікавий матеріал є засобом формування пізнавального інтересу і пізнавальної
мотивації.
На думку М.Ю. Шуба, використання цікавих завдань доцільно тоді, коли:
− є небезпека неприйняття учнями будь-якого навчального завдання;
− при проходженні складних тем або при постановці важких дидактичних завдань уроку;
− при виробленні умінь і навичок учнів, коли потрібно виконати значну кількість однотипних вправ;
− при вивченні матеріалу, що підлягає міцному запам'ятовуванню [7, с. 73].
Тобто цікавий матеріал дозволяє знизити вплив факторів, що призводять до формування
стомлюваності, зниження уваги на уроці у дітей, і формують негативно ставлення до навчання.
Існують різні класифікації цікавих завдань, використовувані в освітньому процесі. Наприклад, за
способом подачі інформації виділяють текстові, графічні завдання, завдання-малюнки, за способом
вирішення завдання бувають арифметичні, алгебраїчні, геометричні, графічні, за змістом завдання
бувають кількісні і якісні, за функціональними можливостями в навчанні вироблять завдання з
дидактичними функціями, завдання з пізнавальними функціями, завдання з розвиваючими функціями та ін.
М. Ю. Шуба були виділені наступні види цікавого матеріалу, який можуть бути використані на різних
етапах уроку [7, с. 73]:
1. Цікаві завдання, вправи, питання. Основні компоненти навчальної задачі (її подача, рішення,
аналіз, відповідь, висновки) можуть бути незвичними для учнів. Тому цікавим завданням вважається таке
завдання, в якій містяться елементи цікавості або в формі подачі завдання, або в сюжеті завдання, або в
способі вирішення, або в ілюстративному матеріалі до задачі. Іноді цікавість для учнів полягає в
несподіванки відповіді завдання або у виділенні елементів гри при її вирішенні та ін.
2. Практичні роботи цікавого характеру. Під практичною роботою цікавого характеру розуміємо таку
роботу, при виконанні якої учень потрапляє в незвичайну ситуацію, де необхідно проявити кмітливість,
щоб виконати поставлене завдання.
Причому практична робота складена так, що її виконання неможливо без хорошого знання
навчального матеріалу [7, с. 73].
3. Дидактичні ігри. Під дидактичними розуміють пізнавальні ігри, які дозволяють розширити,
поглибити, систематизувати уявлення дітей про навколишній, виховати пізнавальні інтереси, розвинути
пізнавальні здібності [7, с. 73].
Гра, як відомо, супроводжує дітей з перших днів свідомого життя. Через гру вони осмислюють
навколишнє. У початкових класах гра в свідомості дітей займає одне з найважливіших місць. Але,
прийшовши в школу, діти стикаються з необхідністю дотримання вимог режиму дня і шкільних правил, які
часто вступають в протиріччя з вільним вибором теми гри, місцем її проведення. Вимога підкорятися
режиму роботи школи приносить школяреві перші розчарування від перебування в ній: дитині як би
нав'язуються правила, виконання яких неможливо без прояву зусиль волі, внутрішньої ломки стереотипів,
умінь вслухатися в навколишній світ і порівнювати себе з ним [1]. Відхід від традиційної побудови уроку і
введення ігрового сюжету привертають увагу всього класу. У грі діти потрапляють в ситуації, що
дозволяють їм критично оцінювати свої знання в активній дії, приводити ці знання в систему.
У процес дидактичних ігор відбувається формування навчальних навичок і умінь, учні засвоюють
новий матеріалу або повторюють і закріплюють пройдене, тобто відбувається вирішення певних
дидактичних завдань. З іншого боку вони дозволяють вирішувати і розвиваючі завдання, а саме розвивати
мислення, пам'ять, увагу, спостережливість учнів. В процесі гри у дітей виробляється звичка мислити
самостійно, зосереджуватися, проявляти ініціативу.
Уроки в початковій школі іноді досить складні для дітей. І для підтримки інтересу дітей до уроку
важливо використання цікавого матеріалу на ньому.
Згідно Н. Б. Хасанову ресурсами цікавості змісту уроків є: різноманітні в стильовому і жанровому
відношенні тексти (друковані або озвучені); цікаві відомості і факти; повчальні висловлювання та історії,
загадки, гумор, жарти тощо; здійснення міжпредметних зв'язків [6, с. 186].
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До цікавих форм навчання при опрацювання досліджуваного матеріалу відносять нестандартні
завдання, казки, загадки, гуморески, словникові ігри - загадки, шаради, ребуси, кросворди, різні ігрові
завдання з елементами змагальності, рольові ігри. Всі вони, наповнюючись відповідним змістом, можуть
використовуватися на різних етапах навчання [6, с. 187].
Створенням на заняттях природних умов мовного спілкування, в процесі якого учні виступають в
різних соціальних ролях, є проведення на занятті рольових ігор, які найкращим чином вирішують зазначену
задачу, органічно поєднують психологічну, виховну та навчальну функції.
Найважливішими умовами використання цікавого матеріалу на уроці є доброзичливість і
оптимальний мікроклімат на занятті, що сприяє зняттю страху перед помилками, відчуття незручності,
скутості грають.
Використання різноманітного цікавого матеріалу дозволить посилити інтерес до предмету і
сприятиме розвитку розумової діяльності молодших школярів.
Крім використання на уроці різноманітного цікавого матеріалу необхідно дотримуватися і інші умови:
використання цікавого завдання має бути підготовлено попередньою навчальною роботою на уроці;
органічне включення цікавого матеріалу в структуру уроку; дотримання міри, щоб цікавість не відводила
від самого пізнавального завдання, а навпаки, розкривала суть пізнаваного матеріалу [5, с. 80].
При цьому, використанню цікавого матеріалу вчителем на уроці має передувати визначення, чи
сприймуть учні конкретного класу пропонований матеріал як цікавий.
Таким чином, різноманітний цікавий матеріал на уроці сприяє підвищенню інтересу до навчання,
створення позитивної емоційної обстановки навчання, розвитку самостійності та активності молодших
школярів, тобто є засобом розвитку навчальної мотивації.
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Науковий керівник:
кандидат педагогічних наук, старший викладач Холостенко Ю.В.
Валентина Загалевич
(Кам’янець-Подільський, Україна)
МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ОСВІТЯН – ВИМОГА СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Суспільство перебуваючи у постійному розвитку ставить перед викладачем щораз нові вимоги.
Сьогодні ми відмічаємо трансформацію ролі викладача, який колись вважався головним осередком
дидактичної, виховної, наукової інформації. І справді студенти дуже часто котистуються інформацією з
медіаресурсів, інтернету, іноді знають про інформаційні технології більше ніж їх наставники. Тому
вивчення медіапростору є необхідною складовою компетентності викладача.
Відомо, що виникнення понять, проголошення принципів, розробка програм з медіаосвіти для
населення розпочинається з 1982 року (Грюнвальдська Декларація з медіаосвіти). У документі
«Медіаграмотність і права людини», що був прийнятий конференцією Ради Європи звертається увага на
розвиток медіаграмотності та медіакомпетентності для підтримання демократії у суспільстві й
запропоновано запровадити медіаосвіту у вищих навчальних закладах Європи як обов’язковий
компонент [5].
У документах ЮНЕСКО зазначено, що медіаосвіта — це навчання теорії та практичних умінь для
опанування сучасних мас-медіа, що розглядаються як частина специфічної, автономної галузі знань у
педагогічній теорії та практиці. Її слід відрізняти від використання медіа як допоміжних засобів у викладанні
інших галузей знань, таких як, наприклад, математика, фізика чи географія [4, с. 7].
Таким чином, фахівці ЮНЕСКО чітко відділяють опанування медіа від їх використання як знаряддя у
навчанні інших наук. Такий погляд на медіаосвіту в контексті технологічних досягнень і нової ери
комунікації, що стала результатом застосування цифрових технологій, запропонувала Віденська
конференція ЮНЕСКО 1999 року. То ж чи достатньо вчителеві суспільних дисциплін тільки
використовувати аудіовізуальні засоби навчання, ілюстративні матеріали на занятті?
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Згідно з резолюцєю Європарламента 2008 р. з медіаграмотності в світі цифрових технологій,
зазначено, що медіаграмотність — базовий елемент політики в сфері споживання інформації, й вона має
охоплювати всі категорії людей протягом усього їхнього життя, для того щоб допомогти їм практично та
творчо використовувати медіа.
Щодо медіаосвіти, то стверджується, що вона має стати компонентом формальної освіти, доступної
всім учням, обов’язковою частиною навчальної програми на кожному ступені шкільного навчання.
Європарламент рекомендував Єврокомісії внести в програму навчання вчителів обов’язкові модулі з
медіаосвіти [4, с. 12].
У Концепції впровадження медіаосвіти в Україні наголошується на важливості вивчення стереотипів
медійної грамотності педагогів, впровадження медіакомпетентності у фахові стандарти підготовки
вчителів, врахування вимог медіаінформаційної грамотності в освітніх програмах, розробка навчальних
медіаосвітніх курсів для підготовки і перепідготовки фахівців» [2].
Підтвердженям того, що медіаграмотність є актуальною проблемою є положення освітньої реформи
Нової Української Школи, в якому, визначено, що однією із ключових компетенцій учня є інформаційна і
медіаграмотність [3].
Медіаграмотність – це практичний навик, риса стилю життя. Медіаграмотна людинасприймає
критично інформацію з медіапростору, сумнівні факти перевіряє, аналізує, може спрогнозувати хід подій.
Медіаосвіта – елемент навчального процесу, який сприяє формуванню в суспільстві медіакультури,
навчає індивіда безпечно та продуктивно взаємодіяти із новітнім мас-медіа, беручи до уваги, як звичні
(друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і нові (комп’ютерно опосередковане спілкування,
інтернет, мобільна телефонія) медіа, враховуючи розвиток інформаційно-комунікаційних технологій [4].
Що таке медіаграмотність? Можна вважати, що медіаграмотність – це «сукупність знань, навичок та
умінь, які дозволяють людям аналізувати, критично оцінювати і створювати повідомлення різних жанрів і
форм для різних типів медіа, розуміти й аналізувати процеси функціонування медіа в суспільстві, та їхній
вплив».
Критичне мислення слугує основою, що забезпечує суспільний і науково-технічний прогрес, сприяє
демократичному розвитку, базою самостійної та відповідальної діяльності та безперервної роботи над
собою. У процесі формування громадянина як активного члена демократичного, соціального, правового
суспільства, розвиток рішучості та переконаності у власних діях і позиціях, готовності аргументувати
власну думку, критичне мислення є необхідним.
Як розвинути навички медіаграмотності? Ключове тут поняття критичного мислення — комплексу
усвідомлених дій і навичок, які ми застосовуємо, коли оцінюємо інформацію, достовірна вона чи
маніпулятивна. Завдання опанувати навички критичного мислення було визнане першочерговим у
багатьох країнах світу.
У 2010 році Департамент освіти США зазначив, що назалежно від того, про який предмет йдеться,
необхідні для ХХІ століття навички на кшалт критичного мислення, здатності розв’язувати комплексні
завдання, співпраці та мультимедійної комунікації мають бути внесені до всіх підрозділів шкільної
програми.
У Навчальному плані для загальноосвітньої школи в Швеції зазначено: в процесі навчання учням
повинна бути надана можливість розвинути знання про те, як можна сформувати власні судження і думки в
різного виду текстах і на різних медіаплатформах. Щороку учні третіх, шостих і дев’ятих класів беруть
участь у тестуванні здатності: виразити думки за допомогою медійного тексту (написання, наприклад,
статті); прочитати та зрозуміти текст (мову); сприймати на слух незнайоме за змістом висловлювання після
одного прослуховування. Отже, медіаграмотний викладач – це педагог, який володіє критичним
сприйняттям, вміє аналізувати та систематизувати інформацію, може створювати продукти
медіаінформації; здатний оцінити соціокультурний і політичний контекст функціонування медіа в
нинішньому світі та майстерно використовує засоби масової інформації.
Л. Мастерман, британський науковець і педагог є один з провідних теоретиків сучасної медіаосвіти.
Дослідник обґрунтував сім причин актуальності медіаосвіти в сучасному світі:
1. Високий рівень споживання медіа та насиченість сучасного суспільства їхніми продуктами.
2. Ідеологічна важливість медіа та їхній вплив на свідомість аудиторії
3. Швидке зростання кількості медійної інформації, посилення механізмів керування нею та
розповсюдження.
4. Інтенсивність проникнення медіа в основні демократичні процеси.
5. Підвищення значущості візуальної комунікації та інформації в усіх галузях.
6. Необхідність навчання учнів/студентів з орієнтацією на відповідність до майбутніх вимог
розвитку суспільства.
7. Зростальні національні та міжнародні процеси
На думку вчених, наявність великої кількості та доступність інформації призводить до виникнення
необхідності формування вміння правильно відбирати та усвідомлювати її. Науковці довели, що вміння
розв’язувати складні ситуації (перша позиція), креативність, управління персоналом, навички координації
та взаємодії, емоційний інтелект, судження і прийняття рішень, клієнтоорієнтованість, уміння вести
перемовини, когнітивна гнучкість належать до найбільш необхідних компетенцій майбутнього фахівція.
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Сьогодні, перебуваючи у стані інформаційної, пропагандистської війни, піддаючись впливам різних
медіа ресурсів, що проголошують абсолютно протилежні погляди на певні події розвитку сучасного світу,
викладач зобов’язаний вміти об’єктивно сортувати інформацію, фільтрувати некоректні та неправдиві
свідчення чи гіпотези, вміти спрямувати студента у правильному напрямку.
Зрозуміло, що сучасні медіа реалізують не тільки інформаційну функцію, а й здійснюють вплив на
формування світогляду, переконань студентів, тому медіаосвіта педагогів є надзвичайно актуальною.
Аналізуючи дослідження Дж. Берена, можна визначити основні вміння, які необхідні для
медіакомпетентності особистості:
• хист і бажання сприймати, розуміти суть медіатексту і відфільтровувати непотрібну інформацію;
• розуміння інтенсивності впливу медіатекстів;
• вміння відрізняти емоційно забарвлену та обґрунтовану реакцію на новини;
• розвиток компетентнісного сприйняття значення медіатексту;
• володіння знаннями щодо особливостей жанрів та вміння їх поєднувати;
• критичність у сприйнятті медіатексту, незалежно від джерела;
• усвідомлення специфіки вмисловлювань різних медіаресурсів і їх впливу [4].
Сучасне інформаційне середовище, у якому співпрацюють викладач та студент, вимагає від
педагога бути медіаграмотним, адже міцність знань наданих викладачем напряму залежить ще й від
особливостей світогляду молоді. На сьогодні володіння компетенціями, які сприяють ефективній взаємодії
з медіа та іншими інформаційними службами, розвиток критичного мислення кожного здобувача освіти є
необхідною умовою успішної педагогічної діяльності викладача.
Головне його завдання – системне і компетентне виховання дітей і молоді, критично мислити в
процесі сприймання медіапродукції, для розвитку особистісного, оцінного ставлення до продукції масмедіа загалом спираючись на етично-естетичні орієнтири.
Таким чином сучасний викладач зобов’язаний поглиблювати критичне мислення, майстерність
аналізу та відбору важливої інформації студентів, формувати їх медіа-культуру.
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ПСИХOЛOГO-ПЕДАГOГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДОЗНАВЧОГО СЛОВНИКА
ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Починаючи з дошкільного віку одне із центральних місць відводиться мовленнєвому розвитку дітей
та оволодінню лексичними засобами мовлення. Навчити користуватися усіма багатствами рідної мови
можливо різними засобами в тому числі в процесі ознайомлення дітей зі світом природи. Реалізовуючи
природничо-екологічні завдання з піклування та збереження біосфери не останнє місце в цьому процесі
займає лексично-мовленнєва робота. У даному кoнтексті oсoбливoгo значення набуває дoслідження і
переoсмислення на основі сучасних метoдoлoгічних засадах формування знань дітей про світ живої і
неживої природи з урахуванням завдань накопичення, активізації і уточнення необхідного словника
старших дошкільників. Такі освітні вектори намічено Державним стандартом дошкільної освіти та
окреслено чинними програмами закладів дошкільної освіти України де формування словника дітей
передбачає кількісний ріст словникового запасу та його якісний розвиток, тобто оволодіння значенням слів
за природознавчою тематикою.
У даному контексті ознайомлення дітей зі світом живої природи як однієї з важливих ланок освітньої
роботи у ЗДО (закладі дошкільної освіти) дає надзвичайно великі можливості для формування відповідної
лексики та подальшого мовленнєвого розвитку дітей. Так, Базoвий кoмпoнент дoшкільнoї oсвіти, в oсвітній
лінії «Дитина у прирoднoму дoвкіллі» містить дoступні дитині дoшкільнoгo віку уявлення прo прирoду
планети Земля та Всесвіт, рoзвитoк емoційнo-цінніснoгo та відпoвідальнoгo екoлoгічнoгo ставлення дo
прирoднoгo дoвкілля.
В основу нашої роботи покладено положення О. Ушакової про те, що словесні позначення
(найменування) предметів діти засвоюють при ознайомленні з довкіллям [4, с. 233]. Проте словник дитини
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потребує не лише кількісного зростання, а й якісного вдосконалення (уточнення значення слів,
семантичної точності вживання синонімів, антонімів, багатозначних слів, розуміння переносних значень).
Слово засвоюється дитиною швидше, якщо навчання вживання пов'язане з його змістом, а в процесі
роботи над словом встановлюються асоціативні зв'язки. У розвитку словника дошкільника важливим також
є об'єднання слів у тематичні групи. Одиниці мови пов'язані між собою і залежать одна від одної.
Сукупність слів, які складають тематичну низку, є семантичним полем, яке розташовується навколо ядра.
Основою збагачення дитячого словника є введення в мовну свідомість дитини тематичних груп слів,
синонімічних рядів, антонімічних пар, багатозначних слів [2].
У словниковій роботі за змістом ознайомлення дітей з явищами природи потрібно враховувати такі
принципи: 1) тематичний принцип організації лексики; 2) семантичний аспект – ознайомлення дитини зі
значенням слова; 3) асоціативний метод об'єднання слів. У вивченні лексичного значення слова важливу
роль відіграють логічні ряди слів – слова однієї тематики, розміщені за ступенем зростання узагальнення
смислу, за родо-видовими ознаками, наприклад: яблуня – дерево – рослина [5]. У такий спосіб можна
проводити з дітьми роботу із засвоєння багатозначних і вжитих у переносному значенні слів, синонімів,
антонімів, омонімів.
Для формування природничо-лексичної компетентності дітей старшої вікової групи необхідно
визначати тематичний словник із ознайомлення дітей з явищами природи, добирати та використовувати
методи, прийоми і засоби: розповідь вихователя, читання віршів та виконання пісень дітьми, проведення
різних бесід, лексичних хвилинок, розповіді дітей про різноманітні природні явища.
Я. Коменський вважав, що вже з раннього віку слід давати дітям потрібні знання про природу, які є
такими ж важливими для розумового розвитку дітей, як і знання мови, математики тощо. У творі
«Материнська школа» Я. Коменський зробив спробу визначити обсяг знань, які повинні засвоїти діти в
перші шість років життя. На його думку, дитина повинна ознайомитися з тим, що таке дощ, сніг, знати
дерева, квіти, трави, звірів, які найбільш часто зустрічаються. Це було першою спробою в педагогіці
окреслити коло знань про природу для дошкільників та оволодіти природознавчим словником. Учений
вважав, що пізнання природи дитиною повинно починатися з реальних явищ і предметів. Навчання треба
починати «не з словесного тлумачення про речі, а з предметного над ними спостереження». Наочність
Я. Коменський називав «золотим правилом навчання». Засобами наочності, на його думку, повинні бути як
реальні предмети, так і картини. У материнській школі автор рекомендував використовувати в роботі з
дітьми ілюстрації. В книгах, наголошував він, можуть бути намальовані гори, долини, дерева, птахи, риби
тощо. Поряд із спостереженнями реальних предметів, розглядання ілюстрацій повинно допомагати дітям у
пізнанні природи та засвоєнні словника. Під час навчання вчений рекомендував використовувати різні
аналізатори, щоб слух поєднувався із зором і слово – з діяльністю руки [5].
Про роль природи у вихованні дітей ми знаходимо у працях В. Одоєвського – «Наука до науки»,
«Досвід про педагогічні способи при початковій освіті дітей», «Розмови з дітьми» та ін. В. Одоєвський
відзначав важливе значення природи для розвитку в дітей спостережливості, вміння бачити у взаємодії з
предметами зміни в розвитку мовлення. В. Одоєвський радив вихователям привчати дитину не тільки
дивитися на навколишні предмети, але й бачити відмінність їх одне від одного і виражати їх словесно. Для
того, щоб спонукати дітей до спостережень, В. Одоєвський рекомендував використовувати запитання,
наприклад: чи пахне бальзамін, чи колір зів’ялої квітки такий самий, як і свіжої тощо. Він вказував на
потребу створення при дитячих закладах городів, де діти самі зможуть садити овочеві рослини. Надалі з
дітьми потрібно проводити бесіди, уточнювати стан рослин, які вони садили [5].
Основою розумового виховання К. Ушинський вважав розвиток мислення і мови. Тому, складаючи
книги для початкового навчання «Рідне слово» і «Дитячий світ», він широко використовував
природознавчий матеріал рідної природи, зауважуючи, що дітей не слід знайомити з курйозами, а
привчати знаходити цікаве в тому, що їх повсякденно оточує. Книги містили відомості про неживу природу,
рослини, тварин. Знання діти повинні отримувати відповідно до пір року, що має забезпечити
нагромадження чуттєвого досвіду і формування системи знань [6].
Із словесних методів ознайомлення дітей з навколишньою природою К. Ушинський рекомендував
широко використовувати художню літературу, особливо усну народну творчість – казки, загадки, приказки,
прислів’я. Він сам дав чудові зразки оповідань і казок для дітей, які допомагають розширити уявлення дітей
про навколишню природу. Наприклад, оповідання «Як сорочка у полі виросла» ознайомлює дітей з
процесом вирощування льону і виготовленням тканини [6].
Читання дітям художніх творів, вивчення віршів сприяють збагаченню мови дітей, формуванню
уміння образно висловлювати свої думки. З письменників-класиків широко використовуються в роботі з
ознайомлення з природою твори К. Ушинського «Чотири бажання», «Білка», «Васька», «Діти у гаю»,
«Історія однієї яблуньки» та ін., в яких доступно, поетично змальовуються явища природи, праця людей у
природі. Золотим фондом увійшли у коло дитячого читання твори Л. Толстого «Кошеня», «Лев і собачка»,
«Пожежні собаки», «Стрибок», «Акула» та ін. Твори В. Біанкі, написані у жанрі пізнавальної казки («Перше
полювання», «Хвости», «Пригоди муравлика», «Чий ніс кращий», «Лісові хатинки») і у жанрі реалістичних
оповідань, сприяють формуванню у дітей наукових уявлень про спосіб життя комах, птахів, звірів, їхні
зв’язки з умовами існування. Використовуються у дитячому читанні сповнені глибоких почуттів любові до
рідної природи твори М. Пришвіна «Золотий луг», «Старий гриб» та ін.
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Люблять слухати дошкільники твори Є. Чарушина, сповнені теплих, добрих почуттів до тварин.
Велику симпатію у дітей викликають його малюнки, якими ілюстровані всі його книжки. Багато творів
І. Соколова-Микитова («Рік у лісі», «Квіти лісу» та ін.) сприяють залученню дітей до сприймання краси
природи. Поряд із прозовими творами, широке використання в ознайомленні з природою знаходять
поетичні твори українських поетів Т. Шевченка, І. Франка, Л. Українки, Л. Глібова, М. Рильського,
П. Тичини і російських поетів О. Пушкіна, Ф. Тютчева, А. Фета, С. Єсеніна про природу. Дітей знайомлять із
творами сучасних письменників. Серед українських письменників заслуговують на увагу цікаві твори
Є. Шморгуна, В. Чухліба.
Одним із найважливіших елементів народності виховання К. Ушинський вважав оволодіння рідною
мовою і вивчення дітьми природи. Саме через ці джерела дитина проймається народним духом. Голос
рідної природи, сповнений думок і почуттів, пробуджує у дитини любов до Батьківщини до рідної мови.
Вирішальне значення для ознайомлення дітей старшого дошкільного віку зі світом живої природи
має підбір вихователем ЗДО методів. Н. Яришева відзначає, що вибір методу залежить від: особливостей
пізнавальної діяльності дошкільників адже наочно-образне мислення є основним у цьому віці. Дитина
вперше знайомиться з багатьма об'єктами природи, через це в роботі з дошкільниками слід віддавати
перевагу методам, що забезпечують безпосередній контакт із реальними об'єктами природи:
спостереженню, праці в природі, нескладним дослідам, іграм із природними матеріалами, бесідам;
конкретних завдань освітньої роботи, етапів засвоєння знань дітьми.
Дослідження вчених М. Шахмаєва, В. Сич та ін. довели, що демонстрування відеофільмів,
кінофільмів, слайдів та використання інших технічних засобів навчання є одним із важливих джерел
інформації, що наділене великою силою емоційного впливу, здатне викликати співпереживання,
співучасть, збагачувати водночас знаннями, здійснюючи великий вплив на пізнавальну активність дитини,
яка виражається у вигляді емоційних вербальних висловлювань [3]. Дитина в процесі предметно-чуттєвої
діяльності може виділити істотні зв'язки і явища природи відобразити їх у формі узагальнених уявлень, які
виражаються словесно [3].
Надзвичайно важлива роль словесних ігор у закріпленні, систематизації і узагальнені знань про
природу. У дослідженнях О. Янківської доведено, що використання дидактичних ігор природничого змісту
за умови відповідної підготовки дітей і в певній системі дає змогу формувати у них міцні знання,
систематизувати їх, підводити до узагальнень, розвивати мислення, мовлення. Важливе значення у цьому
процесі – використання словесних методів, пошуки оптимальної взаємодії їх із наочними методами.
Досить широко використовуються словесні дидактичні при. Вони проводяться з метою закріплення
знань про певні об’єкти природи, навчання дітей класифікувати, виділяти зв’язки в природі, доводити свою
думку, узагальнювати. Наприклад, у грі «Буває – не буває» вихователь пропонує грати так: «Я вам буду
розповідати, яка буває погода, чим займаються діти і дорослі, а ви повинні уважно слухати і відповідати,
буває так чи не буває і чому не буває». Вихователь: «Випав великий сніг, вдарив мороз, і зацвіли
проліски». Діти: «Так не буває». Вихователь: «Чому?» Діти: «Сніг і мороз буває взимку, а проліски цвітуть
навесні». Отже, в цій грі діти навчаються узагальнювати знання про характерні ознаки пір року, доводити
свою думку [6]. Відповідно до цього проводяться такі ігри: «Відгадай на смак», «Чия хатка», «Магазин»,
«Знайди пару», «Відгадай, яка це квітка», «Відгадай, де росте», «Коли це буває», «Що я не так сказала»,
«Плутанина», «Вершки і корінці» тощо [5].
Формування природничо-мовленнєвої компетентності старших дошкільників буде протікати більш
ефективно з використанням творів художньої літератури. Загадки, прислів’я, в яких сконцентровані
характерні ознаки тварин, рослин, птахів, комах широко використовуються переносні значення слів,
метафори, алегорії як засоби образного відображення, швидше сприймаються дітьми, якщо вони пов'язані
з безпосереднім сприйманням об'єктів природи.
Отже, на підставі проведеного аналізу наукової літератури можемо сказати, розвиток
природознавчого словника старших дошкільників залежить від того, які шляхи і методи використовуються
педагогом. Зміст освітнього матеріалу, використаний із застосуванням різних методів, дає необхідну
лексичну наповненість етапу оволодіння знаннями.
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ПРОЄКТНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Сьогодні, в умовах інформаційного суспільства кардинально змінюються всі сфери життя. Це, в свою
чергу, вимагає від людини нових форм мислення, світогляду, а також творчого підходу до вирішення будьяких завдань. Саме тому головним завданням сучасної початкової школи є не лише формування певної
системи знань, алей вмінь і навичок самостійного пошуку, аналізу та оцінки інформації, розвиток творчого
мислення та творчих здібностей учнів.
Нова українська школа розглядає проєктну діяльність як важливий та ефективний засіб навчання,
особливо в початковій школі. Позитивним моментом проектної діяльності є наявність міждисциплінарних
зв’язків, що є надзвичайно актуальним з огляду на декларовану НУШ інтеграційність у навчанні учнів
молодшого шкільного віку [3].
Проблема творчості та творчих здібностей досліджувалась у працях багатьох психологів і педагогів:
В. Дружиніної, Л. Виготського, С. Рубінштейна, Я. Пономарьова, Б. Теплова, А. Леонтьєва, А. Лурія,
Д. Богоявленської, В. Познякова та ін.
Зарубіжні психологи, які займалися дослідженням даної проблеми: Г. Айзенк, Дж. Гілфорд,
Д. Векслер,Р. Стернберг, А. Танненбаум та ін.
Також сучасні вітчизняні науковці присвятили численні праці дослідженню проблеми розвитку
творчої особистості, зокрема психологи: Г. Балл, Г. Костюк, С. Максименко, В. Моляко, Я. Пономарьов;
педагоги: І. Бех, І. Зязюн, А. Машталір, О. Савченко, С. Сисоєва, Г. Тарасенко та ін.
Дослідники аналізують різні аспекти проблеми творчих здібностей, їх природу, критерії та показники
розвитку, методи і прийоми формування. Однак більшість із цих питань досі залишаються дискусійними.
Насамперед, це стосується проблеми удосконалення методів формування творчої особистості.
Молодший шкільний вік характеризується яскравістю та безпосередністю сприймання,
нестереотипним мисленням. Все це надає величезні можливості для розвитку творчих здібностей.
Особливістю розвитку творчих здібностей учнів початкової школи є систематичне звернення до емоційного
сприйняття навколишнього світу. Адже можливість виразити свій емоційний стан дає дитині відчуття
реалізованості власної неповторної індивідуальності, а це дозволяє їй проявити всі свої потенційні
здібності, в тому числі й творчі.
Для того, щоб творчі здібності успішно розвивалися, необхідно створити таку атмосферу в
освітньому процесі, яка б сприяла розвитку інтелектуальної та емоційної сфери учнів.
Одним із провідних педагогічних методів навчання в початковій школі є метод проєктів.
«Проєкт – це спеціально організований вчителем і самостійно виконуваний учнями комплекс дій, де
вони можуть бути самостійними в процесі прийняття рішень і відповідальними за свій вибір, результат
праці, створення творчого продукту» [4, с. 347].
Метод проєктів був розроблений ще на початку XX століття, основною його метою було орієнтування
навчання на доцільну діяльність дітей з урахуванням їхніх особистих інтересів. Спочатку проектування
називали методом проблем і пов'язували його з ідеями гуманістичного напряму у філософії та освіті,
розробленими американським філософом і педагогом Дж. Дьюї і його учнем В.Х. Кілпатріком.
Зараз метод проєктів широко застосовується не лише в старших класах, але й у початковій ланці
освіти, коли діти разом з батьками розробляють різного роду проєкти.
В основу методів проєктів покладена ідея про навчально-пізнавальної діяльності учнів початкової
школи, націлена на результат і розвиток творчої особистості.
В.В. Гузєєв і М.Е. Бершадский стверджують, що «Проектне навчання заохочує і підсилює щире
навчання з боку учнів, оскільки воно:
 особистісно-орієнтоване;
 використовує безліч дидактичних підходів;
 навчання в діяльності, взаємонавчання, мозковий штурм, евристичне і проблемне навчання;
 дозволяє вчитися на власному досвіді в конкретній справі;
 приносить задоволення учням, які бачать продукт своєї власної праці» [1, с. 47].
Організовуючи проєктну діяльність вчителю важливо пам'ятати, що при виборі теми для створення
проекту в початковій школі потрібно спиратися на життєвий досвід учнів, для того щоб їм було цікаво
поглиблено вивчати ту чи іншу проблему.
Робота над проектом сприяє розвитку творчих здібностей учнів. Під час цього процесу учні мають
можливість застосовувати теоретичні знання на практиці, самостійно відкривати для себе нове й цікаве,
придумувати способи творчого оформлення отриманої інформації.
Метод проєктів використовується в освітньому процесі в тому випадку, коли виникає дослідницьке
або творче завдання, для вирішення якого учням будуть потрібні інтегровані знання з різних галузей науки,
а також застосування дослідницьких методик.
Формування в учнів цілісної картини світу здійснюється за допомогою між предметних зв'язків.
Вчителі, чітко усвідомлюючи це, постійно стикаються з необхідністю проведення інтегрованих уроків і
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мають можливість побачити, наскільки важко застосовувати міжпредметні зв'язки, при цьому залишаючись
в рамках класно-урочної системи. Тому в даному випадку проєктна діяльність дає можливість ефективно
вийти за межі стандартного уроку і представити досліджувану проблему «об'ємно», розглядаючи її з
позицій різних дисциплін [2, с. 28].
Метою проєктної діяльності в початковій школі є:
• розвиток особистості та створення основ творчого потенціалу учнів;
• активізація пізнавального інтересу;
• формування системи інтелектуальних, загально трудових і спеціальних знань, умінь і навичок;
• розвиток моторики;
• розвиток психічних процесів;
• розвиток особистості учня;
• виховання комунікабельності, ініціативності, самостійності та підприємництва [2, с. 30].
Завдання проєктної діяльності у початковій школі:
1) Формування позитивної самооцінки, взаємоповаги.
2) Формування комунікативної компетентності у співпраці (вміння вести діалог, координувати свої
дії, формування соціально адекватних способів поведінки).
3) Формування здатності до організації діяльності та управління нею.
4) Формування вміння вирішувати творчі завдання (творче мислення і творчі здібності).
5) Формування
вміння працювати з інформацією (збір,
систематизація, зберігання,
використання) [2, с. 32].
Робота над проєктом розпочинається із необхідного етапу – вибору теми, в процесі якого учням
пропонується збирати найрізноманітнішу інформацію із загальної теми. При цьому учні самі обирають, що
саме вони хотіли б дізнатися в рамках даної теми.
Подальша робота над проєктом передбачає наступний хід роботи.
1. Знайомство класу з темою.
2. Вибір підтем (галузей знань).
3. Збір інформації.
4. Вибір проектів.
5. Робота над проектами.
6. Презентація проектів.
Учитель вибирає загальну тему або організовує її вибір учнями. Критерієм вибору теми може бути
досвід роботи вчителя з цієї теми, багатство різноманітних джерел інформації щодо конкретної теми,
бажання реалізувати будь-який проєкт, пов'язаний з сюжетом певної теми. При виборі підтеми вчителю
слід не лише запропонувати велику кількість підтем, але й підказати учням, як вони можуть самі їх
сформулювати.
Кожен проєкт повинен бути доведений до успішного завершення і залишити у дитини відчуття
гордості за отриманий результат. Для цього в процесі роботи над проєктами вчитель допомагає учням
порівнювати свої бажання та можливості. Після завершення роботи над проєктом треба надати учням
можливість презентувати свою роботу, показати те, що їм вдалося, і почути похвалу на свою адресу.
Добре, якщо на представленні результатів проекту присутні не лише учні, але й батьки.
На нашу думку, оцінювання проєктної діяльності слід здійснювати за наступними критеріями:
• Усвідомленість у визначенні проблеми, виборі теми проєкту, практичної спрямованості, значущості
виконуваної роботи, обгрунтованість пропонованих рішень, підходів і висновків.
• Виконання прийнятих етапів проєктування, самостійність, закінченість.
• Якість проєкту, його оригінальність.
• Рівень творчості, оригінальність матеріального втілення і представлення проєкту.
• Якість і повнота в оформленні записів.
Критерії оцінювання захисту проєктів:
• Якість доповіді: повнота представлення роботи, аргументованість і переконливість.
• Об’єм і глибина знань стосовно теми, ерудиція.
• Відповіді на питання: повнота, аргументованість.
• Ділові та вольові якості: відповідальне ставлення, доброзичливість, контактність.
Таким чином, узагальнивши все вищесказане, ми бачимо, що проєктна діяльність учнів молодшого
шкільного віку сприяє:
• забезпеченню цілісності педагогічного процесу, здійсненню в єдності різнобічного розвитку,
навчанню та вихованню учнів;
• Розвитку активності учнів та їх творчих здібностей;
• Формуванню проєктного світогляду і мислення;
• Адаптації до сучасних соціально-економічних умов життя;
• В процесі підготовки проєктув учнів спостерігається розвиток їх творчих здібностей.
Учні, працюючи над проєктом, застосовують свої знання на практиці, усвідомлюють, що вони ще
багато чого не знають і їм цікаво дізнатися, у них з'являється відчуття відповідальності перед однолітками,
оскільки якщо хтосьне виконає своїх завдань, то відповідати будуть усі, і необхідний результат не буде
досягнутий.
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Отже, метод проєктів відноситься до однієї з педагогічних технологій, які дозволяють учителеві
зробити перші кроки для формування різних педагогічних ситуацій. Саме метод проєктів формує в учнів
адекватну самооцінку і сприяє сприятливому розвитку творчої особистості, розвиваючої власні творчі
здібності.
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ НАУК У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Актуальність. Зміни які відбуваються в системі теперішньої освіти – це нелегкий і тривалий процес.
Сучасні викладачі намагаються пристосовуватися до будь-яких змін, та впроваджувати новітні та цікаві для
учнів або студентів методи навчання. Для втілення цього вони позичають досвід вітчизняних та
закордонних практиків та педагогів. У даній статті ми розглянемо методи сучасного викладання із досвіду
закордонних педагогів і запропонуємо огляд сьогочасних методів навчання, які допоможуть вітчизняним
педагогам-новаторам.
Виклад основного матеріалу. Теперішнє світове навчальне середовище безперервно
наповнюється новим розумінням знань та новими фаховими властивостями. Виникають різнопланові
сфери відносин, нові спеціальності, які формують, в свою чергу, нові дисципліни. Вищі навчальні заклади
України перебувають у стадії перетворення. Це обумовило пошук нових методів та технологій
навчання [1, 3].
Насамперед, такі установи й утвердження в навчальній практиці зумовлені очікуваними
перетвореннями, а отже, мають стати способом вирішення провідної мети конкретного вищого
навчального закладу [3, 28].
Проте, в умовах карантину і складної епідеміологічної ситуації в світі це має полягати в організації
нестандартних лекційних та семінарських занять; застосуванні комп’ютерних, мультимедійних та хмарних
технологій; методичної продукції нового покоління [3, 28].
Для вирішення різного роду питань і практичних задач, які виникають при праці будь-якої людини у
галузях освіти, техніки та виробничої діяльності з ціллю зменшення у людини надмірного інтелектуального
перенавантаження. Суттєвий результат надає використання обчислювальних технологій або приладів
якщо достатнього програмного забезпечення й ефективного його використання.
Майже все населення, зокрема студенти та учні, найчастіше користуються мобільними телефонами,
комп’ютерами, ноутбуками та іншими гаджетами, основне призначення яких на сьогоднішній день набуває
значення у розвагах та іграх, однак можливості їх набагато ширші.
Через це перед викладачами закладів освіти виникає питання: «Як забезпечити навчально-виховний
процес сучасними електронними засобами навчання, не тільки для комп’ютерів, а й для інших сучасних
гаджетів, якими можна було б користуватися для вивчення навчальних дисциплін як у загальноосвітніх та
вищих навчальних закладах (ЗНЗ та ВНЗ – відповідно), так і знаходячись в іншому місці, або у місцях
загальних зборів.
Внаслідок цього одним із актуальних питань залишається використання ресурсів мережі Інтернет у
навчальному процесі ЗНЗ та ВНЗ. А такі новітні технології, як віртуальні, веб, хмарні допомагають змінити
навчальне середовище, а також зробити освіту (чи то вищу, чи то загальну середню) більш доступною. [5]
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Такими насамперед є хмарні технології. На сьогодні впровадження хмарних технологій стрімко
зростає, завдяки цьому освіта стає ще доступніше, бо, вчитися тепер можна скрізь: у приміщенні та на
відкритій місцевості.
Головною перевагою користувачів хмарних технологій є те, що можно заходити до «хмари» не тільки
з ПК чи ноутбука, але й з домашнього нетбука, власного смартфона або планшета. Бо єдиною умовою для
доступу є наявність Інтернету, тому що для роботи програмного забезпечення «хмари» використовуються
потужності віддаленого серверу; користувачі мають доступ до програми без їх установки.
Адже, користуватися програмнім забезпеченням «хмари» можуть водночас велика кількість людей,
що мають права доступу. Викладачі зможуть використовувати хмарні технології для впровадження
дистанційного навчання, на заняттях та в позаурочній діяльності, а також в методичних та наукових
роботах.
Запровадження хмарних технологій у освітній процес є на сьогоднішній день основним напрямком,
який швидко розвивається. Хмарні технології дають можливість проводити онлайн-консультації, лекції,
курси, а також різного рода бесіди у онлайн форматі.
Одним із головних складових освітнього процесу є діагностика знань здобувачів вищої та середньої
освіти, тому актуальним залишається проведення різних опитувань в сучасних хмарних сервісах та
можливість швидкого опрацювання отриманих даних.
Найпоширенішими хмарними сервісами є [4]:
 Google. Google Apps/Набір додатків для бізнесу від компанії Google. Включає в себе поштовий
сервіс з розширеними можливостями і інший корисний функціонал для оптимізації бізнес-процесів.

Рисунок 1 – GoogleApps
 Dropbox
 Mega
 Office 365 - це хмарний сервіс, який забезпечує всю роботу співробітників компанії або організації.
Сервіс другого ІТ-гіганта. Office 365 має різноманіття версій і тарифів, налаштованих під будь-які види
виробничої діяльності. Головне призначення сервісу – надання функціоналу для комунікації і ведення
документообігу всередині діяльності.

Рисунок 2 – Сервіси Microsoft Office 365

Рисунок 2 – Найвідоміші хмарні сервіси

58

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

Хмарні технології в навчанні надають ряд переваг [4]:
 економія засобів на придбання
 програмного забезпечення;
 зниження потреби в спеціалізованих приміщеннях;
 виконання багатьох видів навчальної роботи, контролю і оцінки онлайн;
 економія дискового простору;
 антивірусна, без рекламна, антихакерська безпека та відкритість освітнього середовища для
викладачів і для студентів.
При використанні хмарних технологій реалізуються певні задачі, такі як отримання оперативної
інформації та миттєва комунікація із колегами або студентами (відбувається оптимізація часу навчального
процесу), поширення власного досвіду, підвищення кваліфікації та ознайомлення із передовим досвідом
викладачів.
Висновок. У даній статті автори розглянули використання хмарних технологій у новітніх процесах
навчання. На думку авторів статі, хмарні сервіси допоможуть студентам ВНЗ та викладачам, правильно
користуватися власним часом та заощаджувати його. Крім того безліч цих сервісів в подальшому можна
доповнити іншими системами числення, формами та іншими допоміжними інструментами.
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ЗНАЧЕННЯ СІМ’Ї В ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ
Проблема адаптації першокласників до шкільного навчання завжди була і залишається однією з
центральних і найбільш складних в психолого-педагогічній літературі.
Актуальність нашого дослідження визначається тим, що в даний час першокласники відчувають
труднощі не лише в навчанні, але й у сприйнятті нової ролі для себе – соціальної ролі «учня», яка
передбачає зміну самосвідомості та переоцінку цінностей.
Термін «адаптація» (від лат. adaptatio — пристосування) міцно ввійшов у наукове та побутове
застосування, проте його зміст багатозначний [1, с. 289].
Вперше поняття «адаптація» було вжито вченими-біологами. Введення його в науковий обіг
пов’язане з ім’ям німецького фізіолога Ауберта, який використовував цей термін для характеристики
явища пристосування органів чуття людини на дії адекватного подразника.
Адаптація – це універсальна форма взаємодії людини з оточуючим середовищем. Це складне
соціально зумовлене явище охоплює три рівні адаптивної поведінки людини: біологічний, психологічний та
соціальний з провідною роллю останнього.
У педагогіці та психології набув поширення термін «шкільна адаптація», який використовують для
опису проблем і труднощів, які виникають в учнів на початковому етапі навчання у школі.
Шкільна адаптація – це пристосування дітей до вимог школи та умов шкільного навчання, які для них
є новими, незвичними порівняно з умовами дошкільного навчального закладу чи сім’ї [3, с. 252].
Проблему адаптації першокласників до навчання в школі досліджували Л. Березовська, Л. Божович,
Л. Виготський, В. Давидов, Д. Ельконін, В. Мухіна, Ж. Піаже, Г. Сел’є, Г. Хомич, Л. Цеханська, Г. Чуткіна та
інші.
Останні дослідження щодо проблеми адаптації дітей до шкільного навчання свідчать, що значна
кількість учнів початкових класів загальноосвітньої школи відчувають певні труднощі. Однією з причин є те,
що недостатньо проводиться робота з батьками по залученню їх уваги до процесу адаптації
першокласників.
Видатний педагог минулого В.О. Сухомлинський, перш ніж вчити дітей, два роки проводив підготовчу
роботу з батьками. На дану проблему також звертають увагу і сучасні дослідники (Є. Леонова,
О.В. Андрєєва, М.С. Рогач та ін.).
Як підкреслюють дослідники, на ефективність шкільної адаптації першокласника впливають певні
чинники. До соціально-психологічних чинників відноситься специфіка відносин в системі «учитель ˗ учень»,
«учень ˗ однокласники», «учитель ˗ батьки», «дитина ˗ батьки», які впливають на емоційне благополуччя
дитини [2, с. 196].

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

59

Індивідуально-особистісні чинники включають в себе ступінь готовності дитини до школи, яка
обумовлює успішність шкільної адаптації першокласника, а рівень готовності батьків до шкільного
навчання, в свою чергу, визначає особливості і тип реагування батьків на шкільні труднощі дитини.
Сімейні чинники – це емоційна та інструментальна підтримка батьків і близьких родичів, яка
допомагає дитині успішно адаптуватися до шкільного життя і сприяє її навчальній успішності.
Як відзначають сучасні дослідники успішна адаптація першокласників до навчання в школі залежить
від типу сім'ї, від взаємин між її членами, від рівня освіченості та вихованості батьків [4, с. 21].
Практика свідчить, що вчителі початкових класів проводять певну роботу з батьками
першокласників: у виховних планах класних керівників заплановані відвідування дошкільного закладу
освіти, знайомство з батьками.
Традиційно, головним виховним інститутом є сім'я. Життєвий досвід, який отримає дитина в сім'ї
буде мати вплив на все її подальше життя. В сім'ї закладаються основні риси особистості дитини, і до
початку навчання в школі вона вже практично сформована як особистість. Слід зазначити, що сім'я може
виступати в якості як позитивного, так і негативного виховного чиннику.
У кожній сім'ї об'єктивно складається певна, далеко не завжди усвідомлена нею, система виховання.
Йдеться про розуміння цілей виховання, і формулювання його завдань, а також цілеспрямоване
застосування методів та прийомів виховання, врахування того, що можна і чого не слід допускати по
відношенню до дитини.
Від умов виховання в сім'ї залежить адекватність поведінки дитини. Учні, у яких занижена
самооцінка, незадоволені собою. Така ситуація трапляється в сім'ї, де батьки постійно засуджують дитину,
або ставлять перед нею завищені завдання. Дитина відчуває, що не відповідає вимогам батьків.
Неадекватність також може проявлятися в учнів із завищеною самооцінкою. Така ситуація
трапляється в сім'ї, де дитину постійно хвалять, за кожну дрібницю дарують подарунки. Таким чином,
дитина звикає до матеріальної винагороди навіть за незначні досягнення. Карають дитину дуже рідко,
система вимог дуже м'яка.
Формування адекватної поведінки вимагає гнучкої системи покарання та схвалення. У таких сім'ях
батьки рідко дарують подарунки дитині за якісь вчинки, не використовують вкрай жорсткі
покарання [5, с. 101].
На жаль, вчителям початкових класів, через певні причини не вдається побудувати правильні
взаємини з батьками учнів. Для цього їм потрібно володіти знаннями із психології та вміти налагоджувати
комунікативну взаємодію.
Важливо пам'ятати, що довірлива атмосфера в перші дні спілкування з батьками першокласників
допоможе уникнути відчуження у взаємодії з боку батьків.
Організація співпраці сім'ї та школи залежить від діяльності вчителів. Батьки і вчителі здійснюють
виховний вплив на дітей, і результат цього виховання буде успішним якщо вони будуть тісно
співпрацювати.
Однак, не всі батьки відгукуються на прагнення педагога до співпраці з ним та проявляють ініціативу
щодо об'єднання зусиль з виховання своєї дитини. Вчителю потрібні терпіння та цілеспрямований пошук
шляхів вирішення цієї проблеми.
Отже, основними умовами ефективної взаємодії вчителів початкових класів та батьків учнів у
вирішенні проблем адаптації першокласників до школи є взаєморозуміння взаємодіючих сторін освітнього
процесу, яке залежить від об'єктивності, всебічності, їх інформованості один про одного, співробітницьких
відносин і володіння навичками спільної діяльності на всіх рівнях.
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ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНИХ ПОСІБНИКІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Наочність – це один з компонентів цілісної системи навчання, яка може допомогти молодшому
школяреві якісніше засвоїти досліджуваний матеріал на більш високому рівні.
Наочно представлений матеріал сприяє розвитку розумових операцій і всієї розумової діяльності
учнів, тим самим забезпечується перехід від конкретного до абстрактного в процесі оволодіння
математичними знаннями.
У процесі навчання математики в початкових класах, учитель спирається як на безпосереднє
сприймання учнями окремих предметів або фактів, так і на їхню уяву. У початкових класах вона є засобом
здобування учнями чуттєвих даних, необхідних для утворення уявлень і понять про предмети чи явища
навколишньої дійсності. За допомогою наочності збагачується, розширюється особистий пізнавальний
досвід учнів, розвивається спостережливість.
Розвиток абстрактного мислення – одне з основних завдань навчання математики в початкових
класах. Під керівництвом учителя учні знаходять загальне в окремих предметах і явищах, відокремлюють
істотне від неістотного, головне від другорядного, усвідомлюють зв'язки предметів і явищ. Для розвитку
абстрактного мислення важливо створити відповідні умови, однією з яких є цілеспрямоване використання
наочності. В оволодінні розумовими, операціями (аналіз, синтез, порівняння, абстракція, узагальнення)
учням допомагають різні наочні посібники [1].
Розглянемо основні види наочних посібників, які використовуються у навчанні в початковій школі [4]:
«Лічильні палички». Палички дуже широко використовуються під час формування понять про
кількість та при арифметичних діях.
«Набір об'ємних посібників – кубиків та інших іграшок». Використання іграшок (каченят, курчат та
інших) відкриває великі можливості при роботі з математичними задачами. Вони надають можливість
кожному учню візуалізувати ситуацію, подану в задачі. Учитель, коригуючи діяльність кожного учня,
формує або уточнює просторові уявлення учнів
«Набірні полотна з картонними трафаретами фігур овочів, листя, фруктів, тварин, птахів та
інших». Такі набірні полотна, як демонстраційні, так і індивідуальні, успішно використовуються при
вивченні багатьох тем і на кожному уроці. Трафарети можуть бути виконані з кольорового картону чи з
іншого щільного паперу. До всіх набірних полотен, як демонстраційних, так і індивідуальних, потрібно мати
розрізані цифри від 0 до 9, картки зі знаками дій додавання і віднімання, рівності та нерівності.
«Розрізні цифри і знаки математичних дій для набірних полотен».Набори розрізних цифр для
демонстраційних та індивідуальних полотен дають можливість навчання самостійного користування
засобами наочності, Розрізні картки з круглими числами для вивчення нумерації багатозначних чисел,
виготовлені з розрахунком на накладення двох інших карток з круглими двозначними й однозначними
числами. За допомогою розрізних цифр і знаків учні можуть скласти приклади, рівності та нерівності.
«Сюжетні картини з прорізами». Для ознайомлення з прийомами усних обчислень і для вирішення
завдань використовується, наприклад, чітке зображення дерев, тарілок, акваріумів, ваз і ін. предметів. В
проріз вставляються відповідно трафарети грибів, яблук, рибок, квітів та ін. предметів. Робота з
сюжетними картинками дозволяє учням краще уявити життєву ситуацію арифметичної задачі, дає
можливість сприймати дії вчителя з предметами і самостійно практично виконувати різні операції над
множинами.
«Плакати». Спеціально виготовлені для сприйняття учнями плакати з назвами компонентів
арифметичних дій, прикладами, рівняннями, зі словами: виїхали, відлетіли, під'їхали, купили, подарували,
залишилося, стало, було, більше, менше. Плакати повинні бути виготовлені з розрахунком на виставлення
їх у набірних полотнах.
«Рахункові прилади». Сюди відноситься рахівниця, числовий абак, кубики, бруски та ін. Вони
застосовуються як при вивченні нумерації чисел у всіх концентрах, так і при виконанні арифметичних дій.
Кубики, бруски і дошки арифметичного скриньки використовуються при навчанні рахунку та вивченні
нумерації. Рахункові прилади дають можливість активізувати діяльність учнів на уроці, організувати
самостійну роботу.
У зв'язку з різними дидактичними функціями і можливостями засобів наочності потрібно їх
комплексне застосування на уроці. Тільки в цьому випадку буде досягнута максимальна ефективність у
вирішенні кожної пізнавальної задачі уроку. Комплексне застосування різних засобів наочності
пояснюється тим, що воно забезпечує спільну роботу на уроках різних аналізаторів.
Вирішенню освітніх завдань сприяє використання різних наочних засобів не тільки на етапі
ознайомлення, але і при закріпленні знань, при формуванні вмінь та навичок [2].
З метою конкретизації вивченого матеріалу, або ж нових знань, актуальним є використання
схематичних малюнків під час розв’язування задач, в процесі пояснення прийомів обчислення,
використовують наочні предмети та відповідні записи.
Вивчаючи дії додавання та віднімання, тобто здійснюючи обчислення важливим є те, що вчитель
чітко покаже рух руки, тобто додати – присунути– об’єднати, відняти – відсунути – вилучити.
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Найважливішим етапом в роботі з наочними посібниками є уміння самостійно оперувати ними з
відповідними поясненнями.
Під час закріплення вивченого матеріалу варто використовувати довідкові таблиці, схеми, таблиці
для усної лічби, схеми.
Актуальними є наочні посібники під час перевірки знань та умінь школярів. Наприклад, для кращої
перевірки умінь учнів вимірювати довжину відрізка, периметр многокутника, варто використати
дидактичний матеріал, а саме картки з зображенням відрізків, многокутників [1].
Ефективність використання наочних посібників на різних етапах уроку залежить від кількості і
правильності їх підбору. Якщо наочні засоби застосовують там, де це зовсім непотрібно, вони негативно
впливають на учнів, відволікаючи їх від поставленого завдання.
Важливою умовою ефективності використання наочних посібників є вчасний перехід від предметнообразних наочних посібників до умовних. Наприклад, ознайомлюємо учнів і з новим видом розв'язуванням
задачі ілюструючи дії з предметами, з часом переходимо до короткого запису задачі, або ж графічної
ілюстрації [2].
Також, потрібно враховувати, що наочний матеріал не повинен бути надмірно помітним, строкатим і
яскравим, при цьому допомога повинна з'являтися тільки в період роботи з ним, після чого його слід
прибирати. У результаті дитина набуває багатий чуттєвий досвід, опановує умінням його розширювати і
поглиблювати, вчиться сприймати навколишній світ в різноманітті складових його предметів і явищ,
використовувати це багатство чуттєвого досвіду в своїй різноманітній практичній і розумовій діяльності [3].
З часом учні краще володіють математичними знаннями, відповідно й символічна наочність
використовується частіше, тобто стає вагомим засобом навчання математики.
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ЗАГАДКИ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРОСТА
Эффективным средством воспитания детей дошкольного возраста, их развитием, формирования
самостоятельного мышления является загадка.
Загадка - это метафорическое выражение, в котором один предмет изображается посредством
другого, имеющего с ним какое-то отдалённое сходство. Загадки всегда заключают в себе вопрос,
требующий мыслительной деятельности, сосредоточенности, работы воображения и дают детям
возможность получения новых знаний и впечатлений об окружающем мире. Загадки в доступной детям
концентрированной, символической форме отражают детский опыт познания действительности [1].
Использование загадки воспитателями в работе с детьми в условиях ясли-сада «Арман» формируют у них
любовь к народному творчеству, родному языку, обогащают их речь, делают ее более образной,
развивают творческие способности детей, нравственные качества, воспитывают культуру поведения [2].
Как отмечал в своих исследованиях основоположник русской научной педагогики К.Д. Ушинский
«загадка доставляет уму ребенка полезное упражнение, а для педагога дает возможность сделать
занятие занимательным, интересным, а что может быть интереснее, чем самому найти ответ-отгадку или
придумать новую, свою собственную?» [3].
Важное значение имеет загадка для формирования культуры речевого поведения детей.
Употребление для создания в загадке метафорического образа, употребление различных средств
выразительности (приема олицетворения, различных определений, эпитетов, сравнений, особой
ритмической организации) способствуют формированию образности речи детей.
Загадка, повышая мыслительную активность детей, всегда ставит их на путь решения
определенной проблемы. Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению,
формирует умение самостоятельно делать выводы, умозаключения, учит четко выделять наиболее
характерные, выразительные признаки предмета или явления, ярко и лаконично передавать образы
предметов, развивает у детей поэтический взгляд на действительность.
Учеными-педагогами, методистами рекомендуется при отгадывании загадок ставить перед детьми
конкретную цель: не просто отгадать загадку, а доказать, что отгадка правильна, тем самым формируя у

62

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

детей способность отстаивать свое мнение [4].
В своей коррекционно-развивающей работе с детьми, мною используются следующие возможности
загадок:
- воспитание доброты, дружелюбия к окружающим, находчивости, сообразительности, быстроты
реакции на различные действия;
- стимуляция умственной активности, любознательности, активности детей.
- развитие мышления, речи, памяти, внимания, воображения;
- расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире;
- развитие сенсорной сферы личности ребенка.
Активно использую прямые загадки, в которых с помощью иносказаний, прямых и косвенных черт
описывается загаданный предмет или явление. Они бывают как в разговорной, так и стихотворной
формы. Разговорная форма: Что такое: не лает, не кусает, а в дом не пускает? Ответ: замок.
Также определенное время мы уделяем в свободные часы сочинению собственных загадок - это не
менее интересно и полезно, чем их отгадывать. Такая творческая работа учит детей говорить ярко, кратко
и образно, помогает найти сходство между непохожими вещами, увидеть знакомый предмет или явление
с новой, необычной стороны. Сочинять загадки можно буквально обо всем. На прогулке: «Маленький,
серенький, по веточкам прыгает и чирикает» (воробей). Подобные описательные загадки вполне по
силам сочинять и малышам, начиная с трехлетнего возраста. Правда, сначала им никак не удается
правильно сформулировать вопрос: «У зайчика короткий хвостик и длинные ушки. Кто это?».
Постепенно дети понимают, что важно выделить какую-нибудь характерную особенность того животного,
о котором составляется загадка. Например, если сказать "большой зверь, живет в лесу", то придется
долго перечислять всех лесных жителей. А вот если добавить, что он любит полакомиться желудями,
сразу станет ясно, что речь идет о кабане. В такую «сочинительную» игру хорошо играть на улице. По
очереди с малышом загадывайте друг другу загадки о встречных предметах на прогулке. «Лохматая,
хвостатая бежит и лает» или, скажем, «Листики зеленые, а ствол белый». Такая нехитрая игра
принесет малышу огромную пользу, развивая его наблюдательность, внимание и речь. С детьми средней
или старшей группы можно сочинять загадки-сравнения: круглый, как шар, зеленый как трава, сладкий,
как сахар (арбуз). Для этого нужно сначала выделить какие-то основные признаки предмета, о котором
составляется загадка, а потом уже подумать, с чем их можно сравнить. Если вы решили придумать
загадку, например, о зонтике, попросите малыша выделить его основное назначение, для чего он нужен.
Прятаться от дождя! А на что похож зонтик? На купол, на крышу на ножке, на грибок. А какого он цвета?
Яркий, разноцветный, расписной. Вот вам и готова загадка: купол расписной от дождя спрятал нас с
тобой. Только, пожалуйста, не смейтесь над ребенком и не критикуйте его загадки, какими бы глупыми и
нелепыми они вам не казались. В любом случае, это огромная работа ума, это поиск нужных слов, это
искренность и непосредственность. За это нужно непременно хвалить. А примитивность детских загадок
идет, чаще всего, от недостатка жизненного опыта, от скудности знаний о себе и окружающем мире. Чем
больше жизненного опыта, тем интереснее детские загадки. И наоборот, чем больше мы отгадываем и
сочиняем загадки вместе с малышом, тем лучше он развивается, тем большее количество информации
усваивает.
Загадка – иносказание, поэтому в работе с детьми младшего возраста лучше использовать
описательные загадки, отгадывать же метафорические загадки им очень сложно в связи с их
психологическими и возрастными особенностями.
Таким образом, усвоение образного строя языка, осознания переносного значения слов и
словосочетаний возможно лишь на определенном уровне развития абстрактного и образного мышления,
поэтому для младшего возраста должны быть подобраны загадки, основанные на жизненном опыте
детей. Лаконизм и яркость характеристики, точность языка и конкретность образа - вот основные критерии
при отборе загадок для малышей.
Загадки-обманки тоже рифмуются, но в этом-то и весь фокус. Отгадку нужно подбирать не в рифму,
а по смыслу. Если же говорить последнее словечко в рифму - получится смешная чепуха. Подобные
загадки учат детей думать и быть внимательным, не поддаваться на обман. А еще развивают чувство
юмора. Пример детской загадки-обманки: Кто грызёт на ветке шишку? Ну, конечно, это... (мишка, белка). С
пальмы вниз, на пальму снова Ловко прыгает... (корова, обезьяна). Ржёт на поле поутру Длинногривый...
(кенгуру, конь). Слышал даже иностранец - Всех в лесу хитрее... (заяц, лиса).
Загадки на образное
мышление обычно решаются, если рассматривать вопрос не буквально, а образно или широко. Включать
в плоскость решения факторы, которые могут подразумеваться из-за двусмысленной трактовки вопроса
или слов, которые в нем используются. У тридцати двух воинов один командир. (Зубы и язык).
Двенадцать братьев Друг за другом бродят, друг друга не обходят. (Месяцы). По лужку он важно бродит,
Из воды сухим выходит, Носит красные ботинки, Дарит мягкие перинки. (Гусь). Стучат, стучат - не велят
скучать. Идут, идут, а все тут как тут. (Часы).
Математические загадки решаются с помощью подсчетов, но часто подразумевают использование и
образного, и логического мышления. А иной раз, это чистая математика, но обрамленная в образную
народную речь. Например, скоро 10 лет Сереже - Диме нет еще шести. Дима все никак не может До
Сережи дорасти. А на сколько лет моложе Мальчик Дима, чем Сережа? (на 4 года). Возле леса на опушке
трое их живет в избушке. Там три стула и три кружки, три кровати, три подушки. Угадайте без подсказки,
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кто герои этой сказки? (Машенька и три медведя). Пятерка братьев неразлучна, им вместе никогда не
скучно. Они работают пером, пилою, ложкой, топором(пальцы). Черен, да не ворон. Рогат, да не бык.
Шесть ног без копыт. Летит жужжит, упадет – землю роет (жук).
Загадка умна, поэтична, часто несет в себе нравственную идею. Следовательно, она развивает не
только ум ребенка, но и оказывает влияние на нравственное и эстетическое воспитание малыша. Загадка
учит ребенка думать и анализировать. Существуют загадки практически о любом предмете и явлении. А
это значит, что поиски ответов расширяют знания малыша об окружающем мире. Но самое ценное то, что
эти знания приобретаются не пассивно, а в процессе активной мыслительной деятельности. Благодаря
всевозможным эпитетам, которыми изобилуют загадки, малыш учится понимать красоту родного языка,
слышит, сколько разнообразных удивительных сравнений можно придумать для самых обычных
предметов. Это помогает обогатить речь ребенка, увеличивает словарный запас. Они развивают чувство
юмора. А еще дети любят не только отгадывать загадки, но и загадывать их маме, папе, бабушке или
своим приятелям. А ведь запомнить нужно не только саму загадку, а и ответ. Значит, загадки развивают
детскую память. Причем делают это ненавязчиво и весело.
Детям среднего дошкольного возраста предлагается более широкая тематика загадок: о домашних
и диких животных, об одежде, о продуктах, о явлениях природы, о транспорте и т.д. Характеристика
предмета загадки может быть дана полно, подробно, как «мини-рассказ» о предмете. Рекомендуются
загадки с простыми сравнениями и прозрачными метафорами. В работе с детьми старшего дошкольного
возраста можно использовать загадки разнообразной тематики: явления природы, предметы обихода,
орудия труда, средства передвижения, связи, спорт, человек, и т.д. Детям предлагаются более сложные
виды логических задач: сравнение, исключение, сопоставление и др. Придумывание загадок сложнее, чем
их отгадывание. На первых порах дети с трудом придумывают загадки по образцу данной загадки. Но чем
больше эта работа проводится, тем интереснее загадки придумывают дети и с большим желанием.
Изучая темы по познавательному развитию, рекомендуется, учить детей придумывать загадки на все
предметы: овощи, фрукты и домашних животных, вещи, мебель и другие предметы. Детям очень нравится
вид этой творческой работы.
Придуманные загадки можно записывать в оформленные альбомы. Потом их использовать в
работе: на занятиях, в игре.
Традиционно в дошкольном детстве работа с загадками основывается на их отгадывании. Причем,
методика не дает конкретных рекомендаций, как и каким образом учить детей отгадывать загаданные
объекты. Наблюдения за детьми показывают, что отгадывание происходит у самых сообразительных
дошкольников как бы само собой или путем перебора вариантов. При этом большая часть детей группы
являются пассивными наблюдателями. Воспитатель выступает в роли эксперта. Верный ответ одаренного
ребенка на конкретную загадку очень быстро запоминается другими детьми. Если педагог через
некоторое время задает ту же самую загадку, то большая часть детей группы просто вспоминает ответ.
Развивая умственные способности ребенка, важнее научить его составлять собственные загадки,
чем просто отгадывать знакомые. А. А. Нестеренко разработаны модели составления загадок для детей
школьного возраста. В адаптированном варианте данная технология позволяет научить составлять
загадки и дошкольников. В процессе составления загадок развиваются все мыслительные операции
ребенка, он получает радость от речевого творчества.
Обучение детей составлению загадок начинается с 3,5 лет. В практике работы с детьми
дошкольного возраста используются три основных модели составления загадок. Обучение должно идти
следующим образом. Воспитатель вывешивает одну из табличек с изображением модели составления
загадки и предлагает детям составить загадку про какой-либо объект.
Например, для составления загадки выбран объект (самовар). Далее детьми даются образные
характеристики по заданным воспитателем признакам.
- Какой самовар по цвету? - Блестящий.
Воспитатель записывает это слово в первой строчке левой части таблицы.
- Какой самовар по действиям? - Шипящий (заполняется вторая строчка левой части таблицы).
- Какой он по форме? - круглый (заполняется третья строчка левой части таблицы).
При отборе загадок для работы с детьми старшего дошкольного возраста необходимо учитывать
достаточный жизненный опыт, развитую наблюдательность, способность к рассуждению необходимо
предлагать ребенку загадки, требующие глубокого мыслительного процесса и применения своих знаний
отображают содержание программы познавательно–речевого развития.
Обучение детей отгадыванию загадок требует большого терпения и подготовительной работы.
Обучение отгадывать загадки начинается не с их загадывания, а с воспитания умения наблюдать жизнь,
воспринимать предметы и явления с разных сторон, видеть мир в разнообразных связях и зависимостях,
в красках, звуках движении и изменении. Также необходимо знать основные ошибки детей при
отгадывании загадок. Дети торопятся с ответом, не дослушивают до конца, не запоминают всех
подробностей. У младших дошкольников внимание часто внимание привлекает какой-нибудь яркий
объект, уже хорошо знакомый и рвется нить внимания. Дети выделяют сразу несколько второстепенных
объектов, но пропускают главный признак. Дети осознанно пропускают один из названных в загадке
признаков, заменяя его своим, как им кажется, верным и как бы подстраиваются под отгадку, искажая ее.
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Итак, развитие всех психических процессов дошкольника является основой при отгадывании
загадки, а предварительное ознакомление детей с предметами и явлениями, о которых пойдет речь,
является главным условием, обеспечивающим понимание и правильное отгадывание загадки.
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MAIN APPROACHES TO FUTURE TEACHERS’ TUTORING IN UKRAINE
In a rapidly changing world, the problem of future specialist’s compliance with the needs of society is
exacerbated. Society needs a teacher who is able to think flexibly and acts in a non-standard way in a dynamic
changing sphere of a modern education. Training and professional development of such a teacher is a long,
holistic, continuous process focused on the formation of personal qualities, professional abilities, knowledge, skills
and abilities that would meet standards of a modern teacher.
At the same time, the current situation often indicates a lack of young teachers’ competence: there is a lack
of competent, energetic teachers with perfect knowledge, formed skills of the independent activity, able to
combine theoretical knowledge gained during their studies in institutions of higher education with a pedagogical
practice.
Adaptation or entry of a young teacher into a profession is the most difficult period in the life of a young
specialist. Specially organized work is needed to overcome these difficulties. On the side of the young teacher, it
should be aimed at understanding the personal attitude to the profession and making professional choices
through self-perception. On the side of other participants of the educational process in the modern society teachers, it is to provide young teachers with a pedagogical support.
The problem of preparing teachers to support educational activities is widely spread in the works of the
Ukrainian scientists, such as: P. Blonsky, P. Bunakov, V. Vodovozov, N. Pirogov, D. Semenov, K. Ushinsky,
I. Yakovlev, and others. The essence of tutoring, the teacher’s functions in providing tutoring, were considered in
the works of N. Borisova, V. Davydov, C. Dudchyk, T. Kovaleva, A. Tubelsky, P. Osipov, T. Surnina, D. Elkonin,
and others.
The term “pedagogical support” was used at the first time by O. Gazman and according to its definition its
essence is to join with the student in determining interests, goals, opportunities and ways to overcome problems
which prevent him from maintaining human dignity and achieving positive results in learning, self-education,
communication and a lifestyle [3, p. 68]. This definition includes not only a wide range of a pedagogical reality from goal setting to technology of their implementation, but, which is especially important for us - reflects the
process of activity aimed at creating psychological and pedagogical conditions for future teachers’ successful
development and self-development. Pedagogical support means a technology for organizing personal interaction
between a qualified teacher and a future teacher, a pedagogical support, the process of creating psychologically
comfortable conditions for a personal development, an educational technology. Pedagogical support is
considered as a complex, something new, but at the same time, a system of a pedagogical interaction in the
modern educational process, as a multidimensional process focused on a positive aspect and benefits of a
person, helping to raise faith in themselves and their abilities, factors, creating optimal conditions for a personal
development.
Thus, the concept of a “tutor” comes from the English “tutor” and Latin “tueor”, which means “observe” and
“care” (assistant, mentor, student’s lawyer) [1, p. 72]. According to a foreign experience, tutors teach in a
specialty and educate students in extracurricular activities and in the classroom too. Future teachers individually,
rarely in small groups (3-5 persons) independently, under the guidance of a tutor work on certain tasks, answer
questions, analyze different pedagogical situations, receiving the necessary advice, consultations and assistance.
The tutor is a person who organizes self-determination and self-realization of a future teacher in a
profession, rendering the help in the development of an individual educational paradigm, which provides success
of individual professional attempts. If we mean the tutor of a pedagogical education, it is a qualified teacher who
accompanies the personal and professional development of future teachers throughout the process of their higher
education.
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The analysis of methodological and theoretical approaches of the problem allows us to identify:
compensatory scientific approach, which focuses on issues of a success, discipline, adequate forms of leisure for
young people. Tutors carry out cognition and different features of student’s personality at perception by the
person and the world, the purpose, motivation of training, the decision of educational tasks, correction of means
of interaction, definition of ideals is conducted. The tutor tries to eliminate or compensate for such factors that
rearward learning, such as the teacher’s misunderstanding of the student, disregard for his intellectual,
physiological and psychological characteristics, superficial or traditional judgment, difficulties in a personal
development, perception or rejection of the social environment.
We chose the second approach, which is associated with a stronger “dehumanization of education”.
According to scientists’ points of view, education is designed to develop a technique of “test yourself and your
strength to establish how the individual soul relates to the world around” [2, p. 115]. Therefore, tutors in the
pedagogical retrospective accompanied the student not only at the university, but delved into his life, leisure,
helped in private individual lessons. It should be mentioned that in the beginning of main functions of the tutor
were educational, gradually priority was given to educational, and today - again educational and theoretical
justification of this area of the tutoring function.
The third modern approach to the problem of a tutoring is to combine general and individual methods,
forms and activities of the tutor and his students. On the one side, human thinking and activity exist in history and
culture in the form of norms and patterns, and on the other - exacerbates the problem solved by the tutor - the
search for content, methods and criteria for individualization of their assimilation and moral worldview of a
particular student. All scientific approaches have a right to exist and need further theoretical substantiation.
The urgency of tutoring today is due:
- firstly, to the fact that a tutoring technology is aimed at the educational needs of a future teacher, country
and society, their harmonization;
- secondly, it clearly demonstrates the dependence of the country’s development on the results of
education of individuals and is aimed at their elevation;
- third, it is determined by the need of a personality-oriented pedagogical interaction;
- fourth, in this regard, the personification of a pedagogical education, the construction of its own program,
which is carried out according to the individual capabilities;
- fifth, the need for the formation of subject-subject relations of participants in the pedagogical process,
accompanying the personal and professional development of future teachers.
Thus, the future teacher’s tutor in institutions of higher education is marked to combine students in various
types of an independent work, such as design, research, organizational activities, amateur, etc., which contribute
to a critical understanding of their achievements, awareness of unresolved problems, constant testing in individual
activities, its reflection, formulation of own tasks and correction of actions.
Tutoring is also a mean of informal transferring of knowledge, skills and abilities, the tutor is forced to be in
a situation of a constant search, the result of his work can be individual student training programs, which are
confirmed, for example, by improving the quality of knowledge and student’s rating.
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО НОВИХ УМОВ ЗДО:
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
Проблема адаптації дитини до умов ЗДО виникла з самого початку існування дошкільних закладів і
зараз залишається актуальною в нашому сучасному світі. Практично кожна сім'я стикається з цією
проблемою, коли приходить час віддавати дитину в ЗДО. Особливо з цим стикаються діти молодшого
дошкільного віку. У цей період діти особливо чутливі до розлуки з близькими, дуже бояться новизни.
Адаптація до нових умов ЗДО часто проходить досить болісно. Завдання педагога так організувати період
адаптації, щоб в меншій мірі травмувати дитину. Прихід дитини в дитячий сад, незнайомі діти, дорослі, вся
обстановка навколо викликає у дитини сильний стрес.
Щоб на початковому етапі уникнути ускладнень на початку процесу адаптації і забезпечити
оптимальний її перебіг, дорослому необхідно допомогти дитині поступово звикнути до нових умов ЗДО.
Правильно організована діяльність педагога з дітьми може стати запорукою ефективної адаптації дітей до
нових умов ЗДО. Найбільш ефективному процесу адаптації може допомогти правильно організована
діяльність вихователя з дитиною. Виникає якесь співробітництво, яке може допомогти дитині легше
перенести розлуку зі звичним оточенням, знизити тривожність, підвищити емоційний стан.
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Актуальність дослідження визначається недостатньою розробленістю проблематики процесу
адаптації дітей молодшого дошкільного віку до нових умов ЗДО, соціальним запитом ефективних
педагогічних методів, що обумовлюють оптимізацію умов процесу адаптації.
Аналіз літератури показав, що більшістю авторів в якості змінних, що впливають на адаптацію,
розглядаються фактори фізіологічного характеру (А.Ф. Бєлов, Ю. Ю. Бяловський, Л. Г. Дика, І. Г. Кумаріна
С. А. Шапкін) і індивідуально-психологічні особливості особистості дитини (Л. Г. Дика, В. І. Іллічова,
Е. Р. Калитиевская, С. А. Шапкін, Е. Шмід-Кольмер). Соціально-психологічні фактори аналізуються тільки з
позиції своєрідності нової, соціального середовища, в яку вступають діти (М.М. Безруких, Є. Ю. Бєлікова,
Н.В. Дубровинська, А. І. Захаров, Є. В. Сазонова, Д. А. Фарбер, Н. В. Чахмахчева).
Разом з тим, прямий вплив дорослого на якісні характеристики адаптації дітей до ЗДО залишається
до кінця не дослідженим
Вперше термін «адаптація» був введений німецьким фізіологом Аубертом в 1865 році, пізніше став
вживатися в біологічному аспекті як «пристосування» живих організмів до навколишнього середовища. В
даний час поняття «адаптація» використовується в зв'язку з певними періодами розвитку особистості
людини і є предметом досліджень багатьох вчених в різних галузях науки [1, с. 45].
Звернемося до дослідження Н.В. Тюріної, яка в своїй статті «Адаптація в сучасній психології»
розглядає адаптацію, перш за все, з соціально-психологічної точки зору. На її думку, нормальне
функціонування психологічної сфери людини залежить як від стану організму, так і від особливостей
зовнішніх факторів суспільного і природного середовища. Від умов, в яких протікає психологічна
діяльність, в свою чергу залежить робота різних систем організму і ступінь соціальної адаптації
особистості в навколишньому світі. Дуже важливо визначитися з тим, що ми розуміємо під
адаптацією [5, с. 54].
Термін «адаптація» (Аdaptatio - пристосування) – здатність організму пристосовуватися до різних
умов зовнішнього середовища [2, с. 74].
Адаптація забезпечує нормальний розвиток, оптимальну працездатність і максимальну тривалість
життя організму в різних умовах навколишнього середовища. Це універсальне явище всього живого, яке
можна спостерігати як в рослинному, так і в тваринному світі. Рослини пристосовуються до зростання в
певному ґрунті, різному кліматі; тварини живуть в тому чи іншому середовищі існування; риби живуть у
воді; птиці – в повітрі, а людина, крім пристосування свого організму до кліматичних умов і місця
географічного існування, повинен вміти ще й пристосуватися до соціальної сфери. Здатність людей
змінювати свою поведінку залежно від зміни умов отримала визначення соціальна адаптація
(Г.А. Бал) [5, с. 92].
Фахівці Інституту вікової фізіології в процесі фізіологічної адаптації виділяють три стадії:
1 стадія – орієнтовно-пристосувальна, коли у відповідь на весь комплекс нових впливів, пов'язаних з
початком систематичного навчання, відповідають бурхливою реакцією і значним напруженням практично
всі системи організму;
2 стадія – нестійкого, неповного пристосування, коли організм активно шукає оптимальні варіанти
стійкого стану, відповідного новим умовам (організм витрачає все, що є, не економить ресурси);
3 стадія – щодо стійкого пристосування, коли організм знаходить найбільш підходящі варіанти
реагування на навантаження, що вимагають меншої напруги всіх систем [5, с. 30].
При надходженні дитини раннього віку в закладі дошкільної освіти з'являється проблема адаптації її
до нових умов, тому що адаптаційні можливості дитини обмежені. У дитини виникає так званий
«адаптаційний синдром», який є наслідком її психологічної неготовності до виходу з сім'ї.
Взаємозв'язок психофізичного розвитку це особливість раннього віку. На нервову систему і психіку
дитини впливають будь-які зміни в стані її здоров'я. У маленьких дітей досить нестійкий емоційний стан.
Розставання з рідними і будь-яка зміна звичного для дитини способу життя може викликати страхи і
негативні емоції. Коли дитина довго перебуває в стресовому стані, це може привести до розвитку неврозу і
уповільнення темпу психофізичного розвитку [1, с. 45].
Залежно від підготовленості дитини в сім'ї до відвідування закладу дошкільної освіти, залежить
перебіг адаптаційного періоду, і його подальший розвиток. Щоб полегшити період адаптації дитини,
потрібна професійна допомога сім'ї та ЗДО. ЗДО повинен бути «доступним» з усіх виникаючих питань
розвитку і виховання.
Успішна адаптація залежить від багатьох факторів – стану здоров'я людини, розвитку навичок
спілкування, особливостей її нервової системи, а також від грамотних дій батьків і співробітників закладу
дошкільної освіти. ЗДО це щабель, на якій дитина отримує перший досвід взаємодії з іншими людьми і
намагається знайти місце серед них, вчитися жити в ладу з самою собою і оточуючими [3, с. 34].
У педагогічній літературі більшою мірою описані питання адаптації до дошкільного закладу дітей
раннього віку. Адаптація визначається, перш за все, як педагогічна проблема, для вирішення якої потрібне
створення умов, які б задовольняли потреби дітей в спілкуванні, хорошого медичного обслуговування
дітей правильної організації виховного процесу, тісної взаємодії між сім'єю і суспільним вихованням.
Максимальна увага, проблеми пристосування дітей до нових умов ЗДО, приділяється в сучасних
дослідженнях вчених країн Східної та Західної Європи. Довели, що надходження в ЗДО пов'язане зі
значними несприятливими емоційно-психологічними змінами особистості, які вимагають корекції
цілеспрямованого впливу.
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Період адаптації – досить сильне випробування для дитини молодшого дошкільного віку, тому що,
викликані адаптацією стресові реакції, можуть надовго порушити емоційний стан дитини. Потрібно
постійно висвітлювати нові підходи до розкриття таких тем, як: етапи розвитку спілкування дорослого з
дитиною, провідна роль дорослого в розвитку дитини. Практичне застосування цих знань в умовах
адаптації, діагностична методика адаптаційного профілю, аналіз сучасних матеріалів з проблеми виявив
нагальну необхідність скорегувати організацію адаптаційного періоду з урахуванням ієрархії потребової
структури дитини в умовах соціалізації. Необхідно відразу ж відзначити, що ієрархічні сходи, які
застосовується до даної проблеми, передбачає послідовне розташування завдань не в сенсі їх
супідрядності, а в порядку суворої черговості їх вирішення, за умови, якщо рішення задачі попереднього
ступеня виявилося безуспішним, то неможливий ефективний рух вгору. Проблеми, пов'язані з адаптацією,
на жаль, залишаються на рівні теоретичних досліджень і зводяться до рекомендацій батькам, перед
надходженням дитини в дитячий сад по максимуму наблизити домашній режим дня до режиму
ЗДО [4, с. 32].
Пристосування дитини молодшого дошкільного віку до нових умов ЗДО, до нового режиму
супроводжується змінами поведінки дитини, розладом сну, апетиту. Адаптація є активним процесом, що
приводить або до позитивних (адаптованість, тобто сукупність всіх корисних змін організму і психіки)
результатів, або негативних (стрес). При цьому виділяються 2 основних критерії успішної адаптації:
- зовнішня адекватність поведінки (здатність легко і точно виконувати нові вимоги).
- внутрішній комфорт (емоційна задоволеність)
В основному, на процес адаптації дитини до перебування в ЗДО впливають три складові [6, с. 51]:
1. Соціально-психологічний рівень адаптації, в який входить:
- комунікативне спілкування з однолітками та дорослими;
- рівень тривожності;
- вплив сім'ї;
- ступінь загартованості;
- вже сформовані навички самообслуговування;
- і безпосередньо особистісні особливості дитини.
2. Психофізіологічний рівень адаптації. Він характеризується:
- особливості психомоторного розвитку дітей молодшого дошкільного віку;
- підвищений ризик розвитку адаптаційних порушень і педагогічний рівень.
3. Компетентність і професіоналізм педагогів.
Лікарі та психологи розрізняють три ступені тяжкості проходження гострої фази адаптаційного
періоду: легку, середню і важку. Основними показниками ступеня тяжкості є терміни нормалізації
емоційного самовідчуття дитини, її ставлення до дорослих і однолітків, предметного світу, частота і
тривалість гострих захворювань.
Важка ступінь адаптації може проявлятися в 2 варіантах [5, с. 72]:
- нервово-психічний розвиток відстає на 1-2 квартали, респіраторні захворювання більше 3 разів,
терміном більше 10 днів, дитина не росте і не додає у вазі протягом 1-2 кварталів;
- діти старше 3 років, часто хворіють. Поведінкові реакції нормалізуються до 3-4-го місяця
перебування в ЗДО, нервово-психічний розвиток відстає на 2-3 квартали (від вихідного), сповільнюються
зростання і надбавка у вазі.
Невротичні реакції:
- вегетативні реакції організму: посилене слиновиділення, часті ковтальні рухи, нервовий кашель,
нервові блювоти, сльози без приводу, зниження звучності голосу, істеричні реакції;
- швидка стомлюваність, млявість;
- нав'язливі рухи: посмикування головою, плечима,
- одноманітні повторювані рухи руками і ногами;
- тремор (тремтіння) підборіддя, пальчиків;
- страх темряви, самотності;
- пристрасть до особистих речей;
- некерована поведінка;
- прагнення сховатися від дорослих;
- заїкання (логоневроз);
- нервові тики (мимовільне скорочення м'язів);
- говоріння уві сні;
- нетримання сечі (енурез);
- відмова від їжі (анорексія внаслідок втрати апетиту) [4, с. 40].
Уміння розпізнавати початок, витоки цього стану, запобігти і ліквідувати його вчасно – найважливіше
завдання дорослих, жити в ладу з самим собою і оточуючими. Адаптація компенсує недостатність звичної
поведінки в нових умовах. Завдяки їй, створюються можливості оптимального функціонування організму,
особистості в незвичайній обстановці. Розрізняють два види адаптації: біофізіологічну і соціальнопсихологічну.

68

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

Література:
1. Ільїна, І.С. Адаптація дитини до ДНЗ: спілкування, мова, емоційний розвиток: метод. посібник. Я.: Акад.
розвитку, 2008. 143 с.
2. Казначеєв, В.П. Сучасні аспекти адаптації: монографія. Н.: Наука, 2010. 191 с.
3. Костіна, В. Нові підходи до адаптації дітей раннього віку. Дошкільне виховання. 2016. № 1. С. 34-36.
4. Макшанцева, Л. В. Програма психодіагностики, профілактики та подолання дезадаптації молодших
дошкільнят до ДНЗ. Психолог в дитячому саду. 2014. № 1. С. 24-48.
5. Русаков, А.С. Адаптація дитини до ЗДО: поради педагогам і батькам: збірник. М.: Сфера, 2011. 128 с.
6. Соколовська, Н. В. Адаптація дитини до умов ЗДО: упр. процес, діагностика, рекомендації. В.: Учитель,
2010. 188 с.
Анастасія Романовська
(Ізмаїл, Україна)
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
У статті розглянені питання використання методів образотворчого мистецтва в корекційно-виховній
роботі з дошкільниками. Розкрито зміст та особливості застосування методів арт-терапії у корекційно виховному процесі. Наведено приклади використання арт-терапії у роботі з дітьми з особливими
потребами [2].
Ключові слова: арт - терапія, діти з особливими освітніми потребами, використання арт терапії для
виховання дітей з особливими потребами.
Сьогодні суспільство все більше стає зацікавлене в тому, щоб люди мали змогу активно і
цілеспрямовано пізнавати закони дійсності, знаходити нові форми задоволення своїх потреб, які постійно
змінюються. Багато вчених розглядають творчість як вроджену властивість людини Адже підлаштуватися
під мінливий світ в умовах сучасності зможе лише креативна, творча особистість. Творчий потенціал може
проявитися за наявності "сприятливих умов" у дитини вже в 6-7 років. І якщо почати вчасно і ефективно її
розвивати, людина в майбутньому обов’язково досягне успіху [2].
Діти з особливими потребами - це діти, яка мають психологічні, освітні, комунікативні. медичні,
побутові та соціальні потреби, які пов'язані зі стійким розладом здоров'я. Це відрізняє їх від потреб
більшості однолітків. Така особлива соціальна група має свої соціокультурні особливості й потребує
особливих умов організації життєдіяльності й інтеграції в суспільство. В процесі соціалізації дітей з вадами
розвитку виникає ряд проблем, серед яких є відношення суспільства та держави, виховання й навчання
таких дітей у закритих школах-інтернатах і усунення родини від їх виховання. Як правило, у сім'ях до дітейінвалідів, ставляться занижені вимоги, запити, дитині не надається можливість проявити власну активність,
це сприяє невпевненості у собі, труднощам у спілкуванні і встановленні міжособистісних контактів. Тому
реабілітаційний процес має передбачати гармонійну інтеграцію дітей з обмеженими психофізичними
можливостями, пізнання власного «Я», формування вміння встановлювати взаємини з іншими людьми.
Ефективним методом у цьому процесі є образотворче мистецтво і арт-терапія.
На сьогоднішній день зцілення за допомогою різних видів мистецтва ухалено ще не всіма
педагогами. Коли діти занурюються у світ створення краси, вони не тільки емоційно радіють, але й
відновлюють функції організму. Щоб почати творити, можна самостійно або після консультації з фахівцем
визначитися з видом арт - терапії. Зазвичай в якості допоміжного засобу при загальній терапії одужання
рекомендують:
1. Малювання. Олівці, фломастери і маркери підійдуть для гіперактивних дітей. Акварель, гуаш,
акрилові фарби - для дітей, які перенесли стреси і глибокі психологічні травми [4].
2. Роботу з різними матеріалами з ліплення (глина, віск, пластилін) та скульптура.
3. Мистецтво створення фігур з паперу (орігамі, колаж).
4. Музика, спів, вокал.
5. Танці, пластика, художня гімнастика.
6. Кіно і відео.
7. Казкотерапія.
Важливо схвалювати дитину у всіх її творчих починаннях, які допомагають цілісному і красивому
сприйняттю цього світу. Для них він яскравий, добрий і прекрасний.
Що таке АРТ-Терапія
Арт-терапія - це терапія образотворчою діяльністю з метою вираження свого психоемоційного стану,
що володіє широкими можливостями і сприяє швидкій соціалізації дитини з особливими потребами.
Практично кожна дитина з особливими потребами може брати участь в арт-терапевтичній роботі, тому що
арт-терапія як невербальний засіб спілкування особливо цінна для тих, хто недостатньо добре володіє
мовою, відчуває труднощі в словесному описі своїх переживань, у міжособистісній взаємодії.
Образотворча діяльність є засобом зближення людей, вільного самовираження і самопізнання.
Результати образотворчої діяльності мистецтва є об'єктивним свідоцтвом настроїв і думок особистості з
особливими потребами, що дозволяє використовувати їх для соціальної інтеграції дитини. Арт-
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терапевтична робота допомагає подолати апатію і безініціативність, сформувати більш активну життєву
позицію, впевненість у своїх силах, автономність і особисті межі. У процесі арт-терапії дитина з
особливими потребами отримує можливість пережити больові для неї ситуації та почати звільнятися від
стереотипної поведінки та відношень до оточуючих, які заважають соціальній адаптації [1].
У процесі соціалізації дітей з особливими потребами у більшості випадків використовують
індивідуальну і групову форми арт-терапії. Більшість арт-терапевтів надає перевагу груповій арт-терапії,
адже саме групова робота з дітьми з вадами розвитку дозволяє розвивати ціннісні соціальні навички,
дозволяє опановувати нові ролі, а також спостерігати, як рольова поведінка впливає на взаємини з
навколишніми, підвищує самооцінку і призводить до зміцнення особистої ідентичності. У системі соціальної
допомоги дітям з особливими потребами використовуються різні види арттерапії:
1. Терапія засобами зображувальної діяльності (малюнок, ліпка); музична терапія; імаготерапія;
кінезітерапія (особливо, психогімнастика та корекційна ритміка); танцювальна терапія; казкотерапія.
2. Терапія засобами зображуваної дійсності спрямована на розв'язанням у символічній формі
конфліктної травмуючої ситуації у міжособистісних взаєминах, підвищення самооцінки дитини з
обмеженнями у розвитку, усунення тривожності та страхів тощо. Позитивний ефект у процесі соціальної
інтеграції дитини з обмеженими функціональними можливостями мають різні види музичної терапії
(рецептивний, активний, інтегративний), метою яких є моделювання позитивного емоційного стану,
катарсис, вихід з психотравмуючої дитину ситуації шляхом сприймання музики, звільнення дитини від
негативних переживань.
Особливе місце серед видів арттерапії з дітьми, які мають вади психофізичного розвитку посідає
імаго терапія. Так, складання історій, розповідей використовується для пожвавлення почуттів дитини з
вадами розвитку, вербалізації образів, асоціацій, символів, що є в доробку дитини, для того щоб
перетворити внутрішнє занепокоєння в конкретний образ і надихнути на творчість. Лялькотерапія широко
використовується для розв'язання інтра - та інтерперсональних конфліктів, поліпшення соціальної
адаптації, у корекційній роботі зі страхами, заїкуватістю, порушеннями поведінки, а також для роботи з
дітьми, що мають емоційну травму. Казкотерапія використовує казкову форму для інтеграції особистості
дитини, розвитку творчих здібностей, розширення свідомості, удосконалювання взаємодій з навколишнім
світом [3].
Завданням малювання на мокрому папері є зняти психоемоційне напруження та покращити
самопочуття. Такий процес дарує позитивні емоції, діти з радістю спостерігають як розтікаються фарби на
папері. З такою технікою дуже легко експериментувати з різними кольорами або ж спробувати малювати з
заплющеними очима, потім можна створити колаж таких малюнків. Така техніка вчить дитину буте
індивідуальною, експериментувати, створювати щось нове, втілювати ідеї в реальність. Також розвиває
дитячу уяву. Є різноманітні тренінги та семінари для батьків, під час яких детальніше розповідають про
арт-терапію, її особливості. Батьки вдома можуть використовувати такі методики: Малювання
різноманітними матерілами залежно від типу характеру дитини. Якщо вона схильна до гіперактивності
потрібно використовувати олівці, фломастери, маркери. Якщо ж дитина замкнута чи пережила стрес, то
краще скористатись аквареллю, гуашшю чи акриловими фарбами.
Малювання пальчиками. Засновницею такої методики є американський педагог Рут Шоу. Вона
використовувала цю техніку під час групової роботи з дітьми різних національностей. Що допомогло
подолати мовний бар'єр, спілкуватись у групі незалежно від національності. Такі заняття допомагають
учням позбавитись страхів, стати більш впевненими у собі. Лікувальні властивості малювання пальцями
проаналізували американські дослідники Джейкоб Ерлоу і Ася Кейдіс. Серед переваг цієї техніки вони
виокремили свободу від соціального тиску, адже малювання пальцями можна прирівняти до гри з брудом,
що завжди забороняється дітям. Це дозволяє вийти за рамки дозволеного, висловити свої бажання у
соціально прийнятний спосіб. Цю методику можна назвати ефективною навіть для дітей з психофізичними
вадами тому, що не вимагає високого розвитку дрібної моторики. Вона є дуже простою, не має
встановлених правил, рухи дитини можуть бути будь-якими – від локальних і точкових до, навпаки,
широких та експресивних. Це допомагає розкрити індивідуальність дитини [1].
Відомо, що дітям з особливими можливостями складно довго утримувати увагу на чомусь одному,
вони постійно прагнуть змінювати вид діяльності. Це стосується і малювання. Аркуш чистого паперу й
олівці, які дорослі пропонують дитині, швидко набридають їй, а іноді взагалі відбивають у неї бажання
малювати. Увагу дітей здебільшого привертає усе незвичайне, що викликає у неї подив та захоплення.
Тож у пригоді педагогам стануть нетрадиційні техніки малювання, застосування яких стимулює позитивну
мотивацію дітей, поліпшує їхній настрій, знімає емоційне напруження тощо. До того ж трапляється, що за
допомогою традиційних способів малювання — пензлем, олівцями чи фломастерами — дітям з
особливими потребами не вдається зображати предмети, явища, образи. Так, інколи діти відмовляється
малювати пензлем через те, що в них нічого не виходить, одні клякси. Застосування такої нетрадиційної
техніки малювання, як кляксографія може розв’язати подібну проблему. Адже за умови, що дорослий
допоможе дитині розгледіти у кольоровій плямі той чи той образ, оцінить її роботу, використання цієї
техніки матиме справді розвивальний ефект, сприятиме розвитку уяви та фантазії малого художника.
Створивши такий малюнок, дитина щаслива, що їй усе вдається! А хіба бачити дітей щасливими. На
перший погляд здається, що кляксографія — дещо примітивна техніка. Скептики іноді запитують, що ж
такого корисного дитина може почерпнути із звичайної плями? Однак не варто недооцінювати
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кляксографію, адже її застосування сприяє формуванню в дітей уміння передавати силуетне зображення,
навичок роботи з фарбами, пензлем тощо. Використання кляксографії на заняттях з образотворчого
мистецтва дає педагогам змогу організувати захопливу гру [2].
У зображувальній діяльності закладені великі можливості для розвитку творчих здібностей дітей,
реалізація яких багато у чому залежить від ефективного педагогічного керівництва. Висока пластичність
нервової системи дошкільників робить їх особливо чутливими до зовнішніх впливів. Ось тому однією з
найважливіших передумов естетичного сприймання є організація безпосереднього спілкування з
природою. Зелені луки та ліси, яскраві квіти та барвисті метелики, жуки та птахи — усе це багатство і
розмаїття природного середовища привертає увагу малят, активізує мислення. І ось що цікаво: малята, які
мають високий рівень естетичного сприймання, завжди прагнуть привернути увагу дорослих, однолітків до
об'єкта, який їм сподобався, бо в такій ситуації діти не можуть залишатися нейтральними спостерігачами,
утриматися від оцінки об'єкта з точки зору своїх естетичних інтересів, уподобань, потреб.
Для дитини дошкільного віку малювання — це захопливий світ яскравих, дивовижних образів.
Створені дітьми малюнки вражають дорослих своєю безпосередністю, оригінальністю, бурхливістю
фантазії. Особливий інтерес викликають у дошкільників нетрадиційні техніки малювання. Адже процес
творчості за допомогою нетрадиційних інструментів — зовсім не складний, нагадує цікаву гру, а результат
його — завжди позитивний незалежно від здібностей та обдарувань дитини [1].
Арт-терапія — засіб вільного самовираження і самопізнання. Вона має інсайт-ооієнтований характер;
припускає атмосферу довіри, високої терпимості, уваги до внутршінього світу людини. Долучений до
мистецтва дає людині можливість відчути свободу вирішувати, створити. Художня творчість допомагає
ідентифікувати й оцінювати свої почуття, спогади, образи майбутнього, знайти час для відновлення
життєвих сил і спосіб спілкування із самим собою. Арт-терапевтична робота, надаючи можливість
вираження думок, почуттів, емоцій, потреб, станів, як і будь-яка творчість, дає високий позитивний
емоційний заряд, формує активну життєву позицію, впевненість у своїх силах, автономність і особисті
межі [3].
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ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Проблема формування пізнавальних інтересів у учнів на уроках математики посідає важливе місце в
дослідженнях сучасних педагогів і психологів, оскільки ефективність навчального процесу і рівень освіти в
цілому тісно пов’язані з вирішенням даної проблеми.
Згідно з визначенням тлумачного словника «інтерес – це увага до чого-небудь, зацікавлення
чимось» [2]. В свою чергу, пізнавальний інтерес представляє собою зацікавлення пізнанням певного
предмету.
В історичному ракурсі розвиток пізнавального інтересу досліджувався багатьма науковцями,
педагогами, психологами, філософами які сформулювали визначення поняття, розподіл на види, класи,
етапи виникнення. Дане поняття досліджено з різних ракурсів, але з часом питання формування
пізнавального інтересу не втратило свою значущість, важливість та актуальність, тому що суспільство і
освіта розвивається під впливом розвитку науки. А наукові розробки знайшли широке використання в освіті
і в роботі педагогів, тим самим змінивши методи, способи, засоби ефективного навчання, вдосконаливши
їх.
Для того, щоб розглядати питання розвитку пізнавального інтересу у учнів на уроках, необхідно мати
уявлення як розвивається освіта в Україні в цілому. Протягом останніх тридцяти років відбувається
утвердження загальної середньої освіти в незалежній Українській державі на нових методологічних
засадах. Зазнали істотної трансформації цільова спрямованість освіти, її зміст, організація навчального
процесу, дидактико-методичне забезпечення, підходи до оцінювання освітніх результатів у напрямі
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посилення особистісної орієнтації освіти, її розвивального, компетентнісного, демократичного характеру.
Шкільна освіта зазнає безперервних змін, модернізацій і трансформацій [1].
Формування пізнавального інтересу можна представити в такій послідовності:
- підготовчий етап - створення умов для виникнення інтересу, мотивація. На цьому етапі участь
вчителя є найбільшою, тому що від того, як педагог зацікавить учнів, в якій формі представить матеріал,
які методи обере для роботи, залежить подальший успіх. Саме мотивація діяльності впливає на якість
засвоєння знань. І вплив учителя на зовнішній мотив учнів має велике значення. Вмотивована дитина,
дитина, яка знає для чого вчить ту чи іншу тему уроку, той чи інший предмет з більшим інтересом
сприймає матеріал і краще запам’ятовує та відтворює. Тому вчитель має завжди бути готовим до питань,
які часто ставлять учні: «Для чого мені вивчати цю тему?», «Де в житті знадобляться знання з даної
теми?» Саме тому мотивація є складовою структури кожного уроку;
- формування позитивного ставлення до предмета, діяльності, надання можливості переживати
успіх, радіти, підтримувати інтерес. Урок має бути організовано таким чином, щоб дітям було цікаво від
початку уроку і до кінця. Для цього в арсеналі учителя є велика кількість можливостей, в тому числі і
технічних. Розвиток технологій не стоїть на місці, і педагоги намагаються рухатись в ногу з часом. Сучасні
комп’ютерні програми дозволяють зробити будь-який урок дуже інформативним, наповненим цікавими
видами роботи, способами викладення матеріалу, з наочним відображенням схем, графіків і таблиць. До
того ж вчитель може обирати різноманітні нестандартні види уроку, що дає можливість залучити до роботи
всіх учнів незалежно від рівня знань. І емоційна складова, наприклад, у вигляді похвали має великий
ефект і стимул до активності;
- спонукання до творчих пошуків, розширення знань з предмета, всебічне вивчення цікавої теми або
предмета. На даному етапі учні проявляють самостійність, вміння опрацьовувати різні джерела інформації,
виділяти головне в темі, проявляти нестандартне мислення, творчість. До такої роботи залучаються всі,
без виключення, учні, але теми для самостійних пошуків можуть бути різні, в залежності від інтересів і
рівня підготовленості.
Використання різноманітних форм і засобів на уроках математики має важливий вплив на розвиток
пізнавального інтересу, але майбутнє за технічними засобами навчання. На сьогоднішній день маємо
велику кількість різноманітних програм, які полегшують викладення матеріалу, економлять час,
дозволяють в більш наочній формі відобразити окремі теми, створити відео уроки або відеоматеріали до
уроків, розвивають уяву, фантазію і творче мислення. Особливо це важливо при застосуванні
дистанційного навчання, яке без технічних засобів не можливе.
Серед традиційних методів навчання особливої уваги заслуговують евристичні бесіди, проблемне
навчання, пошуковий, дослідницький методи. Останнім часом став особливо популярним метод
проблемного навчання та програмованого контролю знань учнів. Впровадження традиційних і нових
методів відбувається в поєднанні з широким і комплексним використанням різноманітних дидактичних
матеріалів, наочних посібників і технічних засобів навчання. Лише гармонійне поєднання традиційних і
нових методів, розуміння сутності кожного методу підвищують ефективність уроків з математики. Таким
чином, із відомих методів виділяють активні методи навчання. Це методи навчання, при використанні яких
навчальна діяльність має творчий характер, формуються пізнавальний інтерес і творче мислення. До
активних методів навчання відносяться проблемна розповідь і проблемна лекція, евристична і проблемнопошукова бесіда, проблемне наочне приладдя, проблемно-пошукові вправи, дослідницькі лабораторні
роботи, метод розвиваючого навчання, метод пізнавальних ігор, метод створення ситуацій пізнавальної
суперечки, метод створення емоційно-моральних ситуацій, метод аналогій, метод створення на уроках
ситуацій інтересу, метод аналізу на уроках життєвих ситуацій, креативне навчання, метод проєктів,
навчання у співробітництві, конструктивізм.
Рекомендації щодо розвитку пізнавальних інтересів у учнів середньої і старшої школи на уроках
математики:
- підвищення мотивації до вивчення математики і до навчання в цілому – це надасть можливість
усвідомлювати основну мету навчання, з більшим інтересом і наполегливістю ставитись до предмету;
- активне використання інформаційних технологій, технічних засобів під час підготовки до уроку,
безпосередньо на уроці - це економить час і розширює можливості, робить урок цікавішим, спонукає учнів
до активної участі в роботі, розвиває пізнавальний інтерес, нестандартне мислення, вміння працювати з
різними джерелами інформації, в тому числі і електронними;
- проведення уроків у нестандартній формі – це привертає увагу, розвиває інтерес, логічне
мислення, вміння спілкуватися, допомагати один одному, працювати в команді;
- індивідуальний підхід в навчанні – дає змогу залучити до діяльності всіх учнів, незалежно від рівня
математичних знань, шляхом використання різнорівневих завдань, добір матеріалу відповідно до
можливостей кожного учня;
- інтерактивне навчання – яке передбачає активну взаємодію всіх учасників навчального процесу,
діалогове навчання, що залучає всіх учасників навчального процесу до активного спілкування;
- врахування інтересів, нахилів учнів – це дає можливість добирати матеріал до уроку, який буде
цікавим і матиме ефект;
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- адекватна оцінка діяльності кожного учня – це стимулює прагнення до кращого результату,
самовдосконалення, вміння сприймати критику, адекватно реагувати на зауваження, працювати над
помилками, не зупинятися на досягнутому;
- самостійність, самоорганізованість, вміння планувати свій час, свою діяльність, а особливо в
умовах дистанційного навчання.
Висновки. Одне з найважливіших завдань сучасної школи – є створення стійкого інтересу у дитини
до навчання, розвиток пізнавальної активності, бажання ставити запитання і шукати на них відповіді, а в
подальшому застосовувати набуті знання в повсякденному житті для того, щоб мати змогу розвиватися та
самовдосконалюватися. Тому основною задачею школи, і педагога в першу чергу, є зацікавити дитину,
викликати інтерес до отримання нових знань, розвивати допитливість, активність, творчість, самостійність
в організації пошуку відповідей на різноманітні запитання, та бажання дізнаватись щось нове, вчитись все
життя.
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС КОРЕКЦІЇ ЗВУКОВИМОВИ
Порушення звуковимови – проблема, яка постає гостро в наш час, бо з кожним роком невпинно
збільшується кількість дітей, які не в змозі правильно вимовляти певні звуки.
Неправильна вимова не лише ускладнює розуміння дорослим дитини, а ще призводить до
негативних наслідків у майбутньому, через що у малюка можуть виникнути проблеми із самооцінкою,
комунікацією з оточуючими, проблемами з навчанням, а у школі дислалія може стати причиною появи
дисграфії та дислексії. Для того, щоб уникнути цих наслідків у педагогів повинно бути у наявності певна
технологія, яка б мала змогу впливати не лише на мовленнєву сферу, а ще задіяти емоційно-вольову та
когнітивну. Наразі цим ричагом виступають інноваційні технології, а саме – арт-терапія.
Ефективність використання арт-терапії під час корекційної роботи з логопедом була доведена рядом
вчених та підтверджена роботами із музикотерапії (В.І. Петрушин, Л.С. Брусиловський, І.М. Гринева),
вокалотерапії (С.В. Шушарджан), ізотерапії (А.І. Захаров, Е.Ю. Рау, Ю.Б. Некрасова), імаготерапії
(Н.С. Говоров, І.Е. Вольперт) [1].
Основним завданням статті виступає доведення ефективності використання інноваційних технологій
у роботі по корекції звуковимови.
Метою статті є аналіз корекції звуковимови завдяки інноваційним технологіям.
У логопедичній практиці почали активно використовувати такі інноваційні технології, як:
1) Лялькотерапія (виступає ідеальним помічником під час виправлення помилок дитини на занятті з
логопедом);
2) Пескотерапія (допомагає не лише позбавити малечу психічних утисків та страхів, а ще надає
змогу розвинути дрібну моторику й впливати на кору головного мозку завдяки імпульсам нервових
закінченням на кінчиках пальців);
3) Казкотерапія (слугує скарбничкою для поповнення словникового запасу дошкільника, розвитку
інтонації та формування зв’язного мовлення);
4) Вокалотерапія (розвиває дикцію, тембр голосу, а також рухомість певних артикуляційних органів);
5) Логоритміка;
6) Ізотерапія;
7) Музикотерапія;
8) Мнемотехніка та багато інших технік.
Ми знаємо, що у дітей із порушеною мовленнєвою сферою порушення мають комплексний характер
– окрім дефектів мовлення у дитини спостерігаються порушення пам’яті, уваги, сприймання. Це доводить
необхідність комплексної роботи з дефектом, тобто перед педагогом стоїть не лише задача розвинути
мовленнєву функцію, а ще й створити умови для всебічного розвитку малюка.
Багато спеціалістів підтвердять, що автоматизація звуку виступає найскладнішим із етапів роботи,
який потребує багато зусиль та часу. Якщо дітям давати однотипний матеріал, пов’язаний лише з
повтором, промовлянням та заучуванням текстів, то згодом дошкільник відмовиться від цих завдань й
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робота буде зіпсована. Інтересу більше не буде, а отже дитина не зможе навчитися. На щастя в нас є
чудова техніка, яка стане у нагоді – мнемотехніка.
Мнемотехніка виступає основою на якій ми пробуджуємо мотивацію мовленнєвого спілкування,
автоматизації звуків та корекції лексико-граматичної сторони мови.
Мнемотехніка являє собою сукупність прийомів, які ми використовуємо для облегшення
запам’ятовування необхідної інформації та збільшення об’єму пам’яті шляхом асоціацій [2].
Для того, щоб дитина не забувала слово чи звук, ми наповнюємо його змістом, завдяки асоціаціям
(зоровим, звуковим).
Актуальність використання цієї техніки у логопедичній практиці пояснюється тим, що технологія:
 відкриває нові можливості для педагога, які допомагають оптимізувати його роботу;
 гармонійно вписується у роботу із розвитку індивідуальних можливостей кожного;
 збагачує та активізує словник;
 надає можливості для більш якісної автоматизації звуків;
 розвиває лексико-граматичну сторону мови;
 несе комплексний характер [3].
Основними прийомами мнемотехніки виступають:
 створення змістовних фраз із початкових букв запам’ятовувальної інформації;
 створення рими;
 пошук ярких та незвичайних асоціацій;
 метод Айвазовського на основі тренування зорової пам’яті [4].
Наступна інноваційна технологія, яку використовують вчителі-логопеди – ейдетика (техніка
оперування символами). Застосування образів-символів мовних звуків у корекційній роботі дає змогу
повніше використовувати резерви дитячого мозку, а також створювати належне навчально-розвивальне
середовище.
У дітей дошкільного віку центри Брока та Верніке ще не достатньо розвинуті для того, щоб
забезпечувати абстрактне мислення, тому за допомогою символів ми можемо створювати відповідне
предметно-стимулююче середовище, що буде забезпечувати сенсорно-моторну цілісність дітей, яке
підтримуватиме єдність думки, почуттів та дій.
Коли дитина оперує символами, то це наближує її до природного оволодіння звуками, створює
умови для їхньої самостійної корекції та звукового самовдосконалення. До того ж символізація наочного
матеріалу допомагає нам корегувати не один звук, а декілька водночас.
Основні прийоми ейдетики для корекції звуковимови:
1. Прийом фонетичних асоціацій
Сутність цього прийому заклечається в тому, щоб вдало підібрати асоціацію, яка максимально
співзвучна із певним звуком.
2. Прийом оживлення символу
Даний прийом допомагає не лише почути звук, а й «побачити» його у словах чи тексті. (Н: символ
«жук» виконує певні дії: літає, сидить. На тлі цього протяжно вимовляється звук: ж.)
3. Прийом перевтілення
Дитині пропонується виконати роль живого символу. Вона входить в образ, фіксує свої почуття, а
власний досвід утримується найкраще в пам’яті, тобто й ефект запам’ятовування буде кращим.
4. Прийом активізації почуттів
Цей прийом передбачає під час ігор з автоматизації та диференціації звуків оптимально
використовувати системи-аналізаторів (зоровий, слуховий, моторний). Цей прийом направлений на те,
щоб допомогти дошкільнику краще запам’ятувати правильну вимову самого звуку та слів із ним, проявити
самоконтроль та самостійність.
5. Прийом зацікавлення
Даний прийом є провідним, бо він активізує дітлахів, підвищує їхню мотивацію та результат
корекційних занять. Під час проведення заняття увага дитини привертається не на сам звук, а на вид
діяльності: «жук літає», «собака бігає та лає» тощо. Це все зацікавлює дошкільників та захоплює їх.
Дитина не докладає особливих зусиль, адже включається мимовільне запам’ятовування. Вона із
захопленням грає зі всіма символами та мимоволі засвоює правильну вимову звуків.
Таким чином, завдяки ейдетиці логопед може уникати мовно-корекційного тиску на дитину, щоб не
пригнічувати її [5].
Остання інноваційна техніка, яку хотілося б розглянути – казкотерапія. Завдяки цій технології ми
маємо змогу корегувати у дитині не лише психомоторний, а ще й мовленнєвий, емоційний та загальний
психічний розвиток. Аспекти казкотерапії у корекційно-розвивальній роботі з дошкільниками спрямовані на:
 зрушення бар’єрів у спілкуванні;
 розширення словникового запасу та формування граматично правильного мовлення;
 розвиток просодичного компоненту (тембру, сили, висоти голосу);
 вдосконалення комунікативної функції мовлення;
 формування позитивних моральних рис;
 збагачення внутрішнього світу малюка тощо.
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Під час казкотерапії діти із задоволенням прослуховують сюжет казки, проживають наданні події,
співчувають героям; вони із ентузіазмом виконують завдання педагога, імпровізують, уявляють та
розв’язують проблемні ситуації. Таким чином казкотерапія надає можливість педагогу:
 стимулювати дитячу творчість;
 розвивати мовленнєву активність;
 формувати виразність діалогічного мовлення;
 розвивати загальну та дрібну моторику;
 вчить співвідносити дії із словами;
 розвиває ініціативність;
 допомагає знаходити неординарний вихід із складних ситуацій тощо [6].
Отже, ми побачили, що в наш час існує багато інноваційних технологій, які можуть стати у нагоді для
логопеда. Ці технології надають нам можливість організовувати цікаві та емоційні заняття й перетворювати
складний для засвоєння матеріал на гру. У додаток до цього ми не лише розвиваємо мовленнєву сферу, а
ще й комплексно впливаємо на психіку дитини, створюємо умови для різнобічного розвитку, активізуємо
когнітивну та моторну сферу, надаємо можливість дошкільнику на власному досвіді навчитися робити ту
чи іншу дію.
Використовуючи арт-терапію фахівець має змогу без змушення й примусу займатися із дитиною в
атмосфері позитиву та довіри, при цьому малюк буде мимоволі засвоювати пройдений матеріал, який
краще закріпиться у пам’яті завдяки емоціям, символам, асоціаціям, відчуттям тощо.
Підсумовуючи все вище сказане можемо наголосити на тому, що використання інноваційних
технологій у роботі по корекції звуковимови стає більш ефективним та змістовним.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
Сучасне суспільство ставить перед вчителями завдання розвитку особистісно значущих якостей
школярів, а не тільки передачу знань. Гуманізація освіти передбачає ціннісне ставлення до різних
особистісних проявів школяра, в тому числі і до творчих здібностей. Багато можливостей для цього надає
використання в освітньому процесі сучасних засобів мультимедіа, які допомагають підвищити
ефективність виконання будь-якого практичного завдання і розвинути творчі здібності учнів.
Багато шкіл оснащені комп'ютерами останнього покоління з новітніми програмами, які
використовуються вчителями для проведення уроків. Застосування мультимедійних засобів на уроках є
новим методом організації активної і осмисленої роботи учнів, робить заняття більш наочними і цікавими.
Уроки із застосуванням засобів мультимедіа не замінюють вчителя, вони роблять спілкування з учнем
більш змістовним, індивідуальним і дієвим. Засоби мультимедіа дозволяють одночасно використовувати
різні канали обміну інформацією між комп'ютером і навколишнім середовищем. Однією з переваг
застосування засобів мультимедіа в освіті є підвищення якості навчання за рахунок новизни діяльності,
інтересу до роботи з комп'ютером [1, с. 62].
У той же час ця робота проводиться не систематично, від випадку до випадку, так як в теорії і
методиці навчання відсутня науково обґрунтована, ефективна методика використання засобів
мультимедіа на уроках, яка сприятиме розвитку творчих здібностей школярів.
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Існує безліч визначень поняття «засоби мультимедіа» [1, 4, 6]. Майже всі вони включають в себе
текстову, графічну, анімаційну, відео - і звукову інформацію, що допускає різні способи подання. У своєму
дослідженні ми спираємося на наступне формулювання цього поняття.
Під засобами мультимедіа ми розуміємо інформаційні технології, що використовують різні програмні
і технічні засоби для найбільш ефективного впливу на учня, який одночасно є і читачем, і слухачем, і
глядачем [6, с. 157].
Засоби мультимедіа дозволяють осмисллено і гармонійно інтегрувати багато видів інформації. Це
дозволяє за допомогою комп'ютера представляти інформацію в різних формах: зображення, включаючи
відскановані фотографії, креслення, карти і слайди; звукозапису голосу, звукові ефекти і музика; відео,
складні відеоефекти; анімації і анімаційне імітування [1, 4, 6].
До засобів мультимедіа можна віднести практично будь-які засоби, здатні принести в навчання та
інші види освітньої діяльності інформацію різних видів. В даний час в сучасних школах широко
використовуються: засоби для запису і відтворення звуку; системи і засоби телефонного, телеграфного і
радіозв'язку (телефонні апарати, факсимільні апарати, телетайпи, телефонні станції, системи
радіозв'язку); системи і засоби телебачення, радіомовлення (теле і радіоприймачі, навчальне телебачення
і радіо, Dvd програвачі); оптична та проекційна кіно - та фотоапаратура (фотоапарати, кінокамери,
діапроектори, кінопроектори, епідіаскопи); поліграфічна, копіювальна, розмножувальна та інша техніка,
призначена для документування та розмноження інформації (ротапринти, ксерокси, різографи, системи
мікрофільмування); комп'ютерні засоби, що забезпечують можливість електронного представлення,
обробки і зберігання інформації (комп'ютери, принтери, сканери, графобудівники), телекомунікаційні
системи, що забезпечують передачу інформації по каналах зв'язку (модеми, мережі дротових,
супутникових, оптоволоконних, радіорелейних та інших видів каналів зв'язку, призначених для передачі
інформації) [1, с. 63].
Останнім часом в школі з'явилися нові засоби мультимедіа – інтерактивна дошка і віртуальні
об'єкти.
Програмно-апаратний комплекс «Інтерактивна дошка», володіючи всіма якостями традиційної
шкільної дошки, має більш широкі можливості графічного коментування екранних зображень; дозволяє
контролювати та проводити моніторинг роботи всіх учнів класу одночасно; природним чином (за рахунок
збільшення потоку пропонованої інформації) збільшити навчальне навантаження учня в класі; забезпечити
ергономічність навчання; створювати нові мотиваційні передумови до навчання; вести навчання,
побудована на діалозі; навчати за інтенсивними методиками з використанням кейс-методів [2, с. 33].
Інтерактивна дошка дозволяє проектувати зображення з екрану монітора на проекційну дошку, а також
управляти комп'ютером за допомогою спеціальних фломастерів, перебуваючи постійно біля дошки, як це
було б за допомогою клавіатури або маніпулятора «миша».
До віртуальних об'єктів або процесів відносяться електронні моделі як реально існуючих, так і уявних
об'єктів або процесів. Прикметник віртуальний використовується для підкреслення характеристик
електронних аналогів освітніх та інших об'єктів, що подаються на паперових та інших матеріальних носіях.
Крім цього, дана характеристика означає наявність заснованого на мультимедіа технологіях інтерфейсу,
що імітує властивості реального простору при роботі з електронними моделями – аналогами.
Віртуальна реальність – це мультимедіа-засоби, що надають звукову, зорову, тактильну, а також інші
види інформації і створюють ілюзію входження і присутності користувача в стереоскопічно
представленому віртуальному просторі, переміщення користувача щодо об'єктів цього простору в
реальному часі. Системи «віртуальної реальності» забезпечують прямий «безпосередній» контакт людини
з середовищем. У найбільш досконалих з них вчитель або учень може доторкнутися рукою до об'єкта,
існуючого лише в пам'яті комп'ютера, надівши начинену датчиками рукавичку. В інших випадках можна
«перевернути» зображений на екрані предмет і розглянути його зі зворотного боку. Користувач може
«зробити крок» у віртуальний простір, озброївшись «інформаційним костюмом», «інформаційною
рукавичкою», «інформаційними окулярами» (окуляри-монітори) та іншими приладами [5, с. 164].
Використання подібних мультимедійних засобів в системі освіти змінює механізм сприйняття і
осмислення одержуваної користувачем інформації. При роботі з системами «віртуальної реальності» в
освіті відбувається якісна зміна сприйняття інформації. В цьому випадку сприйняття здійснюється не тільки
за допомогою зору і слуху, але і за допомогою дотику і навіть нюху. Виникають передумови для реалізації
дидактичного принципу наочності навчання на принципово новому рівні.
Переваги мультимедійних засобів, в порівнянні з традиційними, різноманітні: наочне представлення
матеріалу, можливість ефективної перевірки знань, різноманіття організаційних форм в роботі учнів і
методичних прийомів в роботі вчителя.
Учні з образним мисленням важко засвоюють абстрактні узагальнення, без картинки не здатні
зрозуміти процес, вивчити явище. Розвиток їх абстрактного мислення відбувається за допомогою образів.
Мультимедійні анімаційні моделі дозволяють сформувати у свідомості учня цілісну картину освітнього
процесу, інтерактивні моделі дають можливість самостійно «конструювати» процес, виправляти свої
помилки, самонавчатися.
Використання засобів мультимедіа дозволяє учням працювати з навчальними матеріалами порізному – школяр сам вирішує, як вивчати матеріали, як застосовувати інтерактивні можливості засобів
інформатизації, і як реалізувати спільну роботу на уроці. Таким чином, учні стають активними учасниками

76

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

освітнього процесу. Працюючи з мультимедійними засобами, учні можуть впливати на свій власний процес
навчання, підлаштовуючи його під свої індивідуальні здібності і переваги. Вони вивчають саме той
матеріал, який їх цікавить, повторюють вивчення стільки разів, скільки їм потрібно, що сприяє більш
правильному сприйняттю і розвитку творчих умінь. Це сприяє розвитку особистості учня, реалізації
власного потенціалу [1, с. 70].
Можна визначити наступні завдання використання засобів мультимедіа в освітньому процесі:
стимулювання когнітивних аспектів навчання, таких як сприйняття і усвідомлення інформації; підвищення
мотивації школярів до навчання; розвиток навичок спільної роботи і колективного пізнання у учнів;
формування більш глибокого розуміння досліджуваного матеріалу; розвиток творчих здібностей учня, що
сприяє розкриттю його особистих якостей.
Засоби мультимедіа надають такі можливості для підвищення ефективності процесу навчання в
щколі: одночасно використовувати кілька каналів сприйняття в процесі навчання, що дозволяє досягти
інтеграції інформації, що доставляється різними органами чуттів; імітувати експерименти,
продемонструвати низку дослідів з біології, виконання яких неможливо в шкільних умовах, показати
складні реальні біологічні процеси; візуалізувати абстрактну інформацію та динамічні процеси.
Засоби мультимедіа допомагають вчителю реалізувати нові форми і методи навчання; отримати
додаткові можливості для підтримки і напрямки розвитку особистості учня; організувати творчий пошук і
спільну роботу з учнями; використовувати інтелектуальні форми праці. Мультимедіа виявляються
корисними і плідними засобами навчання завдяки інтерактивності, гнучкості та інтеграції різної наочності, а
також можливості враховувати індивідуальні особливості учнів і сприяти їх мотивації [3, с. 43].
Ми виділили наступні позитивні аспекти використання засобів мультимедіа на уроках у школі:
удосконалення методів і технологій відбору і формування змісту освіти; підвищення ефективності
навчання шкільних предметів за рахунок їх індивідуалізації і диференціації; організація нових форм
взаємодії в процесі навчання цих предметів; зміна змісту і характеру діяльності школяра і вчителя;
удосконалення механізмів управління системою загальної середньої освіти.
Застосування засобів мультимедіа в навчанні дозволяє вирішити завдання гуманізації освіти;
підвищити ефективність навчального процесу; розвинути особистісні якості учнів (навченість, здатність до
навчання, здатність до самоосвіти, самовиховання, самонавчання, саморозвитку, творчі здібності, вміння
застосовувати отримані знання на практиці, пізнавальний інтерес, ставлення до праці); розвинути
комунікативні та соціальні здібності учнів; істотно розширити можливості індивідуалізації і диференціації
відкритого та дистанційного навчання за рахунок надання кожному слухачу персонального педагога, роль
якого виконує комп'ютер; визначити учня як активного суб'єкта пізнання; врахувати індивідуальні
особливості учня; здійснити самостійну навчальну діяльність, в ході якої учень самонавчається і
саморозвивається; прищепити учням навички роботи з сучасними технологіями, що сприяє їх адаптації до
швидко мінливих соціальних умов для успішної реалізації своїх професійних завдань [3, с. 44].
У той же час використання мультимедійних засобів на уроках в сучасній школі має і негативні
аспекти: згортання соціальних контактів, скорочення соціальної взаємодії та спілкування; індивідуалізм;
труднощі переходу від знакової форми представлення знання на сторінках підручника або екрані дисплея
до системи практичних дій, що мають логіку, відмінну від логіки організації системи знаків; труднощі у
використанні великого обсягу інформації, який надають сучасні мультимедіа і телекомунікаційні засоби;
відволікання учнів від досліджуваного навчального матеріалу; негативний вплив на здоров'я всіх учасників
освітнього процесу [4, с. 94].
Перераховані проблеми і протиріччя говорять про те, що застосування засобів мультимедіа в
шкільному навчанні за принципом «чим більше, тим краще» не може привести до реального підвищення
ефективності системи освіти. У використанні мультимедіа-ресурсів необхідний зважений і чітко
аргументований підхід.
Існує кілька підходів до класифікації мультимедійних засобів навчання [1, 4, 6]. Найчастіше подібні
засоби класифікуються за функціональним або за методичним призначенням. Класифікація
мультимедійних засобів навчання за функціональним призначенням [6, с. 42]: навчальні, діагностичні,
інструментальні, керуючі, адміністративні, ігрові. За методичним призначенням виділяють наступні види
мультимедійних засобів навчання [6, с. 43]: наставницькі, тренувальні (тренажери), контрольні,
інформаційно-довідкові, імітаційні, демонстраційні, ігрові, дозвільні [6, с. 44].
Таким чином, мультимедійні засоби забезпечують навчання в діалоговій (інтерактивній) взаємодії
користувача з комп'ютером. Інтерактивне навчання дозволяє перейти від пасивного до активного способу
реалізації освітньої діяльності, при якій учень є головним учасником процесу навчання.
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ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОД У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Сучасні процеси соціально-економічного розвитку, орієнтація України на входження до
європейського освітнього простору зумовлюють необхідність теоретичного осмислення та якісного
оновлення системи підготовки фахівця професійної освіти на різних етапах педагогічної освіти. Відповідно
до положень «Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті», законів України «Про освіту»,
«Про вищу освіту» та Концепції педагогічної освіти визначено завдання щодо підвищення професійного
рівня і педагогічної майстерності майбутнього фахівця професійної освіти. Відтак, пріоритетним напрямом
є оновлення національної системи освіти шляхом запровадження вітчизняних та зарубіжних здобутків у
педагогічну теорію і практику, зокрема сучасних педагогічних технологій та інновацій, що забезпечить
подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти.
Серед новітніх педагогічних технологій можна назвати технології модульного або модульнорейтингового, проблемного, розвивального, комп’ютерного, імітаційного, інтенсивного навчання тощо.
Кожна з цих технологій має свої особливості в методиці, організації та контролі навчання [5, с. 114]. Але
більшість із них використовують активні та інтерактивні методи навчання, зокрема: метод кейсів, тематичні
дискусії з відеомодулями, метод проектів.
Метод кейсів. В основу цього методу покладено концепцію розвитку розумових здібностей
студентів. Кейс-метод був розроблений англійськими науковцями М. Шейером, Ф. Едейем та К. Єйтсі
вперше застосований у 1910 р. під час викладання управлінських дисциплін у Гарвардській школі бізнесу.
Сутність цього методу полягає в аналізі певної ситуації, що включає самостійну роботу студентів,
«мозковий штурм» у межах малої групи, публічний виступ з презентацією, обґрунтування запропонованого
рішення.
Питанням теоретико-методологічних основ дослідження кейс-методу та практичним аспектам його
застосування в навчальному процесі присвячено роботи українських та російських учених [4, с. 15]. Роботи
науковців підтверджують той факт, що метод кейсів розвиває здатність студентів до аналізу, вчить
співвідносити теорію та практику, самостійно приймати рішення, стимулює творче мислення, формує
навички публічного дискусійного спілкування.
Переваги кейс-методу:
- наближеність до життя в бізнесі;
- двоетапне обговорення (мікрогрупа і програма в цілому);
- співробітництво слухачів і формування навичок роботи в групі;
- співробітництво слухачів з викладачами;
- можливість перевірити пропозиції реальною практикою;
- розмаїття підходів;
- висока мотивація слухачів до навчання;
- формування навичок прийняття рішень.
Проблеми:
- високі витрати на підготовку кейсів;
- потреби у висококваліфікованих дослідниках нових кейсів;
- старіння кейсів;
- складна методика проведення занять і потреба тренінгу викладачів;
- спеціальні аудиторії (модернізована система дощок, технічні засоби та ін.);
- відсутність індивідуального підходу.
У методологічному контексті кейс-метод представляє собою складну систему, в яку інтегровано інші
методи навчання: моделювання, системний аналіз, проблемний метод, уявний експеримент, метод опису,
метод класифікації, ігрові методи, брейнстормінг («мозковий штурм») [6, 57]; дискусія, метод спроб і
помилок, метод колективного блокнота, вирішення творчих завдань в «Р-групах», метод синектики, метод
морфологічного аналізу, метод фокальних об’єктів, метод контрольних питань, метод семикратного
пошуку, метод інверсії (зворотного руху), метод номінальної групової техніки, метод Дельфі та інші [3, 87–
102].
Практика застосування традиційних загальнонавчальних, науково-пошукових та інноваційних й
евристичних методів сприятиме ефективному вирішенню завдань з аналізу проблемних, творчих ситуацій.
Тому, як викладачі, так і студенти мають досконало оволодіти цими методами. Слід зазначити, що
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застосування кейс-методу сприяє формуванню таких якостей, які необхідні майбутнім фахівцям для
здійснення інноваційної професійної діяльності, а саме: вміння виробляти та приймати рішення; здатність
до навчання; системне мислення; самостійність та ініціативність; готовність до змін та гнучкість;
комерційна та ділова орієнтація; вміння працювати з інформацією; завзятість і цілеспрямованість;
комунікативні
здібності;
здатність
до
міжособистісних
контактів;
проблемність
мислення;
конструктивність [7, 60]. Важливою особливістю кейс-методу є підготовленість викладача до його
використання, що вимагає від нього постійного професійного розвитку та вдосконалення. Першим етапом
є підготовка кейсу. Кейс – це спеціальний комплекс, що містить опис ситуації, постановку проблеми,
питання, на які мають орієнтуватися студенти, матеріали з навчальною інформацією, перелік джерел
інформації. Щодо структури кейсу, то в науці не існує єдиної думки. Так, наприклад Ю. Сурмін виділяє три
складники кейсу: - сюжетна частина, яка являє собою сукупність дій та подій, що розкриває зміст кейсу; інформаційна частина, яка містить необхідну для кейсу інформацію; - методична частина, яка пояснює
місце даного кейсу в курсі навчального предмету і формулює завдання з аналізу кейсу [4, 168].
Приступаючи до розробки кейсу, викладач має усвідомити всі технологічні етапи цього процесу.
Основою його є розуміння багатоаспектності джерел для вирішення проблеми, розгортання ситуаційного
сюжету та створення кейсу. Основними джерелами кейсів у підготовці майбутніх фахівців професійної
освіти є наука (аналітична діяльність, нові парадигми, концепції, підходи, інтегровані в кейс-метод) й освіта
(нові цілі та завдання навчання і виховання, методи навчання та виховання, інтегровані у кейс метод).
Підготовка майбутніх фахівців професійної освіти потребує використання дослідницьких та
антистереотипних (творчих) кейсів. Творчі кейси ще називають кейсами «першовідкривачів» або
«інноваційними». Інноваційні кейси містять нововведення. Під ними зазвичай розуміють новий засіб більш
ефективного задоволення якої-небудь потреби. Нововведення становлять істотну частину життя
суспільства й сучасної освіти, особливо коли вона реформується. Їх поява і розвиток призводять до
формування значного числа багатопланових проблем, що виступають предметом аналізу в кейсах.
Інноваційні (творчі) кейси можуть бути як дуже лаконічні, так і розгорнуті. Спостереження за
розв’язком такого кейса дає можливість побачити, чи здібний фахівець мислити нестандартно, скільки
креативних ідей він може видати за відведений час. Як свідчить практика, кейси слід розробляти і
реалізовувати в навчальному процесі з урахуванням ряду принципів, що забезпечують ефективність їх
використання: 1) кейс повинен відповідати цілям навчання; 2) кейс має бути максимально наближений до
реальної професійної діяльності; 3) завдання має передбачати різні шляхи для пошуку варіантів рішення;
4) кейси можуть відрізнятися за рівнем узагальненості, кількістю представленої інформації, складністю
проблеми; 5) матеріал кейсу не повинен бути застарілим, його слід оновлювати паралельно зі змінами в
реальній практиці.
Зазначений метод допомагає розвинути у процесі підготовки студентів до проектування такі навички:
навички аналізу, що передбачають уміння класифікувати та виокремлювати корисну й несуттєву
інформацію; творчі навички, які передбачають можливість прийняття альтернативних і креативних,
нестандартних рішень; соціальні навички, що дозволяють оцінювати поведінку людини, розвивають уміння
слухати співрозмовника, підтримувати дискусію та аргументувати власну точку зору; практичні навички, які
дозволяють використовувати отримані в процесі навчання знання на практиці.
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ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НЕПОВНОЛІТНІХ СВІДКІВ
На сучасному етапі розвитку нашої держави кримінальне процесуальне законодавство в частині, що
стосується провадження у кримінальних справах за участю неповнолітніх, у переважній більшості
відповідає положенням, сформульованим в Конвенції ООН про права дитини 1989 р., в Пекінських
правилах, у Зводі принципів захисту всіх осіб, що підлягають затриманню або позбавленню волі в якій би
то не було формі, 1988 р., в інших міжнародних актах. Але при цьому залишається і ряд питань, які
недостатньо ефективно врегульовані законодавцем. Так, в КПК України не вирішене в повній питання про
особливості застосування до неповнолітніх системи заходів безпеки в кримінальному провадженні. У
зв’язку з цим представляє інтерес ознайомлення із застосуванням заходів безпеки в кримінальному
провадженні зарубіжних країн, у тому числі в країнах ближнього зарубіжжя.
Питанню забезпечення безпеки в кримінальному процесі Республіки Казахстану виділено окрему
главу 12 у Кримінально-процесуальному кодексі даної держави. Закон передбачає застосування заходів
безпеки щодо суддів, прокурорів, слідчих, дізнавачів, захисників, експертів, спеціалістів, судових приставів,
а також потерпілих, свідків, обвинувачених та інших осіб.
Заяви осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, членів їх сімей та їх близьких родичів
про вжиття заходів їх безпеки повинні розглядатися органом, що веде кримінальний процес, не пізніше 24
годин з моменту їх отримання. При цьому заявник має право оскаржити прокурору або в суд відмову в
задоволенні клопотання про вжиття даних заходів.
В якості процесуальних заходів безпеки застосовуються:
1) винесення органом, що веде кримінальний процес, офіційного застереження особі, від якої
виходить погроза насильства або інших заборонених кримінальним законом діянь, про можливе
притягненні його до кримінальної відповідальності;
2) обмеження доступу до інформації про особу, яка підлягає захисту;
3) забезпечення її особистої безпеки;
4) обрання щодо обвинуваченого (підозрюваного) запобіжного заходу, що виключає можливість
застосування (організації застосування) щодо учасників кримінального процесу насильства або вчинення
(організації вчинення) інших злочинних діянь.
У даному випадку інтерес для українського кримінального провадження представляє винесення
офіційного застереження особі, від якої виходить загроза насильства або інших заборонених кримінальним
законом діянь, про можливість притягнення його до кримінальної відповідальності.
Обмеження доступу широкого кола осіб до інформації про особу неповнолітнього, що знаходиться
під захистом є одним із способів його безпеки. Очевидно, що при встановленні реальних гарантій безпеки
слід встановити найменшу, можливу кількість учасників процесу, що мають доступ до конфіденційних
відомостей [1]. На нашу думку, це повинні бути люди, які наглядають за ходом досудового розслідування (і
здійснюють його), а так само суддя, головуючий у судовому засіданні.
Ми підтримуємо позицію про зберігання документів, що містять інформацію про особу учасника
кримінального провадження, який використовує псевдонім, в тому числі і неповнолітнього, з дотриманням
режиму секретності. Саме такий порядок зберігання зазначених документів застосовується, наприклад, у
Республіці Білорусь (ч. 1 ст. 67 КПК РБ). Жорстокі вимоги до порядку зберігання та умов ознайомлення з
документами, що містять справжні дані про особу анонімного свідка, пред’являються в Естонії.
Застосування складної системи захисту свідків, інформаторів, співробітників правоохоронних
органів, суддів характерно для країн із розвиненою економікою та інфраструктурою. До таких країн можна
віднести більшість країн Європи, Канаду, США.
За наявними даними в США під дію програми захисту свідків потрапляє до 20000 свідків і членів їхніх
сімей, у ФРН – до 1000 громадян, які сприяють кримінальному процесу, в Канаді - 150-200 осіб. Безумовно
вражають цифри щодо захисту свідків у США.
Для захисту свідків у зазначених країнах активно застосовуються наступні заходи безпеки:
оголошення показань свідків без явки суд, без оприлюднення їхніх імен; зміна прізвищ, зовнішності; виїзд
для проживання за межі країни; посилений режим охорони в період слідства і судового розгляду, аж до
переховування в спеціальних бункерах, що охороняються; застосування суддівської спеціалізації;
використання Федеральних програм захисту свідків.
Досить оригінальне рішення знайшли судові органи в Колумбії, де застосовується практика розгляду
справ щодо організованої злочинності «суддею без обличчя», який веде процес за допомогою телевізійних
пристроїв так, що його ніхто з підсудних не бачить. Ім’я судді в цьому випадку відомо тільки Президенту
Колумбії.
Інститут забезпечення безпеки у всіх країнах вимагає постійного вдосконалення. Це пов’язано, перш
за все, з розвитком злочинності, її професіоналізму, зухвалості і витонченості. Завдяки сучасним технічним
і фінансовим засобам, правильній організації роботи посадових осіб, правоохоронних органів, стає

80

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

можливим успішно захищати учасників кримінального провадження, в тому числі неповнолітніх, і притягати
до кримінальної відповідальності осіб, що порушили закон. Нам видається, що в сучасному кримінальному
процесуальному законодавстві України пріоритети в напрямі захисту прав і законних інтересів осіб, які
сприяють здійсненню правосуддя, повинні бути виражені більш чітко. Багато з того, що використовується
за кордоном, могло б знайти своє відображення в національному законодавстві, для чого необхідно
вносити відповідні зміни і доповнення до діючого законодавства.
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ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОГО НАСИЛЬСТВА – ПРОБЛЕМА СВІТОВОГО МАСШТАБУ
Існування гендерного насильства означає кризу громадського здоров’я, є перепоною для рівності,
розвитку, безпеки і миру. Терміни «гендерне насильство», а також «насильство проти жінок»
застосовуються до широкого спектру зловживань, що походять від гендерної нерівності і низького статусу
жінок у суспільстві.
У 1993 р. Генеральна Асамблея ООН у Декларації про викорінення насильства щодо жінок
визначила насильство проти жінок як «будь-яку дію, що базується на гендерному насильстві та призводить
або може призвести до фізичної, сексуальної або психологічної шкоди, страждань жінки, зокрема, це
включає також і загрозу таких дій, застосування сили або позбавлення свободи, що коїться в суспільному
або особистому житті». Це визначення включає насильство, що відбувається в родині, громаді, а також
насильство, що чиниться державою. За даними ООН, кожна третя жінка в світі зазнає якогось виду
гендерного насильства упродовж свого життя.
Жінки в Україні мають рівні можливості з чоловіками, було б бажання і здібності їх втілити – така
думка є доволі поширеною. Втім хибною, наголошують експерти і доводить статистика. Українки досі
зазнають дискримінацій за ознакою статі.
Найбільшим кричущим порушенням прав жінок в Україні залишається домашнє насильство. Щороку
від рук кривдників гине близько 600 українок, такими є дані МВС [8].
«90% наших громадян, які потерпають від насильства, це жінки. Причини – стереотипи, що жінка –
«берегиня дому», її функція – приготування їжі та догляд за дітьми. І щойно вона починає заявляти про
свої права, то одразу ж піддається насильству – чи економічному, чи психологічному, чи фізичному, чи
сексуальному. І з’явилася нова тенденція: якщо жінка намагається вирватися з кола домашнього
насильства, то тоді методи стають більш виточені», – каже представник омбудсмена з питань рівності і
недискримінації Аксана Філіпішина.
Щохвилини від домашнього насильства в Україні страждає три жінки, констатує президент організації
«Ла Страда Україна» Катерина Левченко. Минулого року через знущання вдома до правоохоронців і на
гарячу лінію звернулися понад 150 тисяч осіб. Втім, це лише 10-15% від загальної кількості реальних
випадків, наголошує експерт.
Попри масштаби домашнього насильства в Україні, проблема перебуває переважно «в тіні». Бо
більше, поширений принцип – «сама винна», відтак жертви намагаються замовчувати страждання, кажуть
експерти. Показовим є те, що 68% українок не вважають проявом насильства приниження. Лише для 49%
жінок насильство – це побої, а для 56% – зґвалтування. Такі результати опитування Українського інституту
соціологічних досліджень.
Існуючий стан гендерного насильства повинен викликати стурбованість не тільки державних органів,
що здійснюють боротьбу зі злочинністю, але й вимагати значних зусиль вчених — фахівців щодо
проведення наукових досліджень проблем цього виду насильства [6, с.140].
Під гендерним насильством слід розуміти — суспільно-небезпечну поведінку особи (насильника), як
чоловіка так і жінки стосовно протилежної статі (жертви), яка проявляється у спричиненні фізичних,
сексуальних, морально-психологічних та інших страждань, або у прогнозах їх застосування. Важливою
ознакою цього аномального явища є те, що гендерне насильство вчиняється як чоловіком по відношенню
до жінки так і навпаки. Але такого роду дії можуть бути направлені батьками щодо своїх дітей так і навпаки,
діти можуть чинити певного роду насильницькі дії стосовно своїх батьків, піклувальників, опікунів або осіб
що їх заміняють [7, с. 153].
Гендерне насильство, як було вже зазначено вище, може проявлятися у різних формах. Наприклад,
фізичне гендерне насильство проявляється у нанесенні жертві тілесних ушкоджень будь-якого ступеню
тяжкості (від легких до тяжких); побоях та мордуванні; катуванні та інших видах фізичного знущання, за які
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передбачено кримінальну відповідальність відповідно до норм Особливої частини чинного Кримінального
кодексу України. Якщо брати до уваги сексуальне насильство, то воно може проявлятися у певних формах
сексуальної експлуатації, використанні в порнобізнесі людей різного віку і статі, примусовому наданні
сексуальних послуг, примусу до вступу у статевий зв'язок проти волі особи, зґвалтуванні, або проявлятися
в насильницькому задоволенні статевої пристрасті неприроднім способом та іншого роду формах
сексуального насильства. Такого роду насильство також карається Кримінальним кодексом України.
Гендерне насильство зазіхає також і на морально-психологічні блага, оскільки жертва гендерного
насильства отримує певну психічну травму, внаслідок вчинення стосовно неї таких насильницьких дій
(наприклад, доведення до самогубства — ст. 120 Кримінального кодексу України) [2]. Тому гендерне
насильство — одна із болючих проблем сьогодення, особливо, якщо мова йде про насильство в сім'ї, де
жертвами можуть бути діти, чоловік, дружина та інші близькі родичі.
За неофіційними даними, щорічно в Україні від насильницьких злочинів страждає понад 10 тис.
жінок. Домінуючими видами протиправних дій стосовно жінок були умисні вбивства та вбивства з
обтяжуючими обставинами, нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтування, задоволення
статевої пристрасті неприродним способом [5, с. 123].
Згідно зі статистичними даними, які є у відкритих джерелах, одна з п’яти жінок протягом свого життя
зазнає сексуального насильства. Наслідком цього стає не лише зазіхання на права, які охороняє закон
(життя, здоров’я, статева недоторканність та свобода), у момент посягання, а й виникнення надалі різних
фізичних та психологічних травм.
У широкому значенні слова під сексуальним насильством слід розуміти зґвалтування, сексуальне
рабство, примусове оголення, приниження сексуального характеру та інші дії сексуального характеру.
Відповідальність за правопорушення, які зазіхають на сексуальну недоторканність і свободу,
встановлено в різних статтях Кримінального кодексу України (ст. 152 ККУ передбачає відповідальність за
«Зґвалтування», ст. 153 ККУ — «Сексуальне насильство», ст. 154 ККУ — «Примушування до вступу у
статевий зв’язок» та ін.). Наприклад, ст. 152 ККУ суміжна зі ст. 153 ККУ, диспозиція якої відрізняється від
ст. 152 ККУ способом вчинення кримінального правопорушення (обов’язковою ознакою об’єктивної
сторони ст. 152 КК України виступає спосіб учинення дій сексуального характеру — «вагінальним,
анальним або оральним проникненням у тіло іншої особи»).
Диспозиція ст. 154 ККУ звучить так: «Примушування особи без її добровільної згоди до здійснення
акту сексуального характеру з іншою особою». Однією з ознак для розмежування складів злочинів,
передбачених ст.ст. 153 і 154 ККУ, без сумніву, виступатиме кінцева мета вчинення таких насильницьких
дій. Згідно з буквальним тлумаченням ст. 154 ККУ кінцевою метою винної особи виступатиме «здійснення
особою, до якої застосовується примушування, акту сексуального характеру з іншою особою», тобто
особа, яка вчиняє протиправні дії, передбачені ст. 154 ККУ, не має наміру вступити в сексуальні відносини
з потерпілою/потерпілим. Тоді як згідно зі ст. 153 ККУ дії винної особи спрямовано безпосередньо на
потерпілу/потерпілого. Крім того, якщо в диспозиції ст. 153 ККУ йдеться про «дії сексуального характеру»,
то диспозиція ст. 154 ККУ містить поняття «акти сексуального характеру», що, як можна припустити, за
своєю суттю ширше й охоплює не лише дії сексуального характеру, передбачені ст. 153 ККУ, а й акти
сексуального характеру в широкому розумінні (зокрема вагінальне, анальне або оральне проникнення
сексуального характеру в тіло іншої особи з використанням будь-якої частини тіла або предмета).
Слід також звернути увагу на принципову новацію — зміну формулювання «із застосуванням
примусу» на «без добровільної згоди потерпілої особи». Це зумовлено необхідністю якнайповніше
захистити права потенційних потерпілих від насильницьких сексуальних відносин, а також утвердити в
кожному індивідуальному випадку правило, згідно з яким отримання безумовної згоди на статеві зносини
обов’язкове.
У зазначеній редакції норми з’явилися внаслідок того, що 11 січня 2019 року набрав чинності Закон
України «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про
запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» № 2227VІІІ від 06.12.2017 [3], що викликало чимало дискусій серед громадськості. Не заглиблюючись в
особливості полеміки, звертаємо увагу на ст. 153 ККУ, якою встановлено кримінальну відповідальність за
вчинення «сексуального насильства». Відповідно до ч. 1 ст. 153 ККУ, під сексуальним насильством слід
розуміти «вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням у
тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи» [2]. Так, ця стаття ККУ регламентує
відповідальність за насильницькі акти сексуального характеру, які відбуваються без проникнення в тіло
іншої особи.
Серед чинників, що призвели до активізації зусиль у напрямку правового захисту, є зміна ставлення
суспільства до проблеми насильства в закритому середовищі сім’ї та зростання випадків скоєння
насильницьких дій. У Кримінальному кодексі з’явилася чітка диференціація понять «зґвалтування» та
«сексуальне насильство», підвищилася відповідальність за кримінальні правопорушення, що скоюються на
підставі статевої приналежності.
Новели Кримінального кодексу також стосуються теми репродуктивного здоров’я, а саме, в окремих
статтях вводиться відповідальність за незаконне проведення аборту та стерилізацію жінок і дівчат.
Приводом для кримінального провадження стає примушування до вступу у шлюб, в тому числі до
співжиття без укладання шлюбу, каліцтво статевих органів. Зазначені факти є актуальним явищем для
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України, в якій живуть представники та представниці різних культур, які іноді примусово проводять певні
насильницькі ритуальні дії стосовно неповнолітніх дівчат. Таким чином, нововведення у Кримінальному
кодексі у своїй сукупності сприяють захисту неповнолітніх та жінок від гендернозумовленого насильства,
зниженню показників кримінальних правопорушень в Україні, а також реалізації певних положень
Стамбульської конвенції.
Гендерне насильство — одна з найвищих форм зневаги до людини як до біосоціальної істоти, яка
руйнує всі морально-етичні, культурні цінності і надбання людства, перекреслюючи при цьому гендерну
рівність чоловіка та жінки, надану кожному індивіду від народження і гарантовану законом, що призводить
до виховання підростаючого покоління в обстановці суцільної агресії, зневаги до протилежної статі, що, як
внаслідок, створює морально-деградоване суспільство, де насильство — це не аномалія, а закономірність.
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ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ УКЛАДАННЯ ШЛЮБУ В УКРАЇНІ
Шлюб – це першооснова сім’ї, а вона є первинним та основним осередком суспільства. Саме шлюб в
людському суспільстві вважається єдино прийнятною, соціально схваленою та закріпленою законом
формою.
Правове регулювання сімейних відносин є основним завданням Сімейного кодексу України,
здійснюється з метою зміцнення сім’ї як соціального інституту і як союзу конкретних осіб, утвердження
почуття обов’язку перед батьками, дітьми та іншими членами сім’ї, побудови сімейних відносин на
почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги і підтримки.
Відповідно до статті 21 СК України шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в
органі державної реєстрації актів цивільного стану.
Проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та
обов'язків подружжя. Релігійний обряд шлюбу теж не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав
та обов'язків подружжя, крім випадків, коли релігійний обряд шлюбу відбувся до створення або
відновлення органів державної реєстрації актів цивільного стану.
В юридичній літературі висловлювалися різні думки щодо визначення поняття шлюбу. Різні погляди
на правову природу шлюбу існують й у сімейному праві зарубіжних країн, де визначають шлюб як договір,
статус або партнерство.
Шлюби зарубіжних країн можна поділити на види:
1) різностатевий, одностатевий, полігамний, моногамний;
2) дійсний або правозгідний, недійсний, фіктивний, умовно дійсний;
3) зареєстрований, незареєстрований (фактичний).
Зареєструвати шлюб в Україні можуть особи, які досягли повноліття. В деяких випадках і особа, яка
досягла шістнадцяти років, але тільки за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб.
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Особи повинні вступати у шлюбні відносини добровільно, бо:
1. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки або чоловіка до шлюбу
не допускається.
2. Реєстрація шлюбу з особою, яка визнана недієздатною, а також з особою, яка з інших причин не
усвідомлювала значення своїх дій або не могла керувати ними має певні наслідки (ст. 24 СК).
Виходячи з цього, недієздатна особа, а також особа, котра формально була дієздатною, але на
момент реєстрації шлюбу страждала на тяжкий психічний розлад, перебувала у стані алкогольного,
токсичного чи наркотичного сп’яніння, в результаті чого не усвідомлювала значення своїх дій або не могла
керувати ними, не має права на укладення шлюбу, тому що не могла діяти вільно.
Існують певні заборони для реєстрації шлюбу в Україні. Наприклад, жінка та чоловік можуть
одночасно перебувати лише в одному зареєстрованому у відповідних органах шлюбі, а право на
повторний шлюб виникає після припинення попереднього шлюбу. Відповідно до ст. 26 СК України не
допускається укладення шлюбу між родичами прямої лінії споріднення, між рідними (повнорідними й
неповнорідними) братами та сестрами, між двоюрідними братами й сестрами, між рідними тіткою або
дядьком і племінником чи племінницею, між усиновлювачем і всиновленим і між дітьми, що були
всиновлені всиновлювачем. Останню заборону пов’язують із тим, що між ними виникають відносини, які
прирівнюються до відносин між батьками й народженою ними дитиною. Однак існує виняток та за
рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною всиновлювача й усиновленою ним
дитиною, а також між дітьми, що були ним усиновлені (ч. 4 ст. 26 СК України).
Для державної реєстрації шлюбу жінкою та чоловіком особисто подається заява про державну
реєстрацію шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану за їх вибором. При поданні заяви
жінка та чоловік пред'являють посвідчення своєї особи паспорт або паспортний документ. В правилах
державної реєстрації актів цивільного стану в Україні визначена процедура реєстрації шлюбу.
Якщо жінка або чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про державну
реєстрацію шлюбу, таку заяву, можуть подати їх представники, але реєстрація шлюбу відбувається тільки
у присутності обох наречених.
Орган РАЦС зобов'язаний ознайомити наречених з їхніми правами та обов'язками як майбутнє
подружжя. Стаття 30 Сімейного кодексу України говорить про взаємну обізнаність наречених про стан
здоров'я. Наречені зобов'язані повідомити один одного про захворювання та за бажанням пройти медичне
обстеження, бо приховування відомостей про стан здоров'я одним із подружжя, може стати наслідком
порушенням здоров'я іншого нареченого чи їх нащадків, цей факт може бути підставою для визнання
шлюбу недійсним.
У разі відмови від вступу в шлюб особа, зобов'язана відшкодувати другій стороні затрати, що були
нею понесені у зв'язку з приготуванням до весілля. Затрати не підлягають відшкодуванню, якщо відмова
від шлюбу була викликана протиправною, аморальною поведінкою одного з наречених, прихованням нею,
ним обставин, що мають для того, хто відмовився від шлюбу, істотне значення (тяжка хвороба, наявність
дитини, судимість тощо). (ст. 31 СК).
Кожен з подружжя має право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу, можна обрати прізвище
одного з них як спільне прізвище подружжя або надалі іменуватися дошлюбними прізвищами, також в
Україні поширені випадки приєднання до свого прізвища прізвище нареченого, нареченої. Якщо вони обоє
бажають мати подвійне прізвище, за їхньою згодою визначається з якого прізвища воно буде починатися.
Якщо на момент весілля один із наречених вже має подвійне прізвище, то повинен замінити одну із частин
свого прізвища на прізвище другого.
Зазвичай реєстрація відбувається після спливу одного місяця від дня подання заяви (ч. 1 ст. 32 СК
України). Але якщо реєстрація з будь-яких причин не відбудеться у визначений день, така заява після
спливу трьох місяців від дня її подання втрачає чинність (ч. 4 ст. 28 СК України). З моменту подання заяви
про реєстрацію союзу жінка та чоловік набуває статусу нареченої і нареченого.
При наявності перешкод до реєстрації шлюбу, керівник органу РАЦС може відкласти реєстрацію
шлюбу, але не більш як на три місяці, таке рішення може бути оскаржене в суду. Державне мито за
реєстрацію шлюбу становить 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів громадян.
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ НА СУЧАСНОМУ
ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
На сьогодні сфера корупції і організованої злочинності стає конкурентом держави у здійсненні
управління суспільством, а сучасні організаційні норми і соціальний ефект корупції створюють загрозу
національній безпеці країни. За умов відсутності ефективної системи контролю на різних рівнях, втрати
результативного державного керівництва багатогранними сферами матеріального і духовного
виробництва саме за умов переходу до ринкових відносин, корупціязагрожує національному суверенітету і
територіальній цілісності нашої держави. Вона суттєвим чином протистоїть конституційному ладу України,
шляхом корумпування організована злочинність намагається «роздержавити» державні силові структури,
проникнути у законодавчі і виконавчі органи влади завдяки лобізму, підкупу, шантажу та корупції,
залучаючи до свого лона окремих політичних діячів, державних посадових осіб різних рівнів, підриває,
таким чином, у широких верств населення довіру до керівників держави та уряду, їх політичного курсу,
повагу до Конституції України як Основного Закону життєдіяльності держави, суспільства, людини.
Слід зазначити, антикорупційна політика України в сучасний період характеризувалася формальним
підходом, декларативністю, непослідовністю, зволіканням з прийняттям законів, заполітизованістю.
Загальною тенденцією еволюції корупційних відносин в Україні у період незалежності держави є поступове
перетворення їх форм до олігархічної моделі. Політичними гравцями стали не партії, а олігархічні групи, які
протягом 90-х років структурно змінилися і набули легітимізації «згори». За оцінками західних експертів, за
дослідженням М. І. Карліна [1], економіку України контролюють близько десяти кланів (фінансовопромислових груп) або близько 100 «олігархів». Між ними йдуть постійні «змагання» за наближеність до
представників верхніх щаблів влади. Деякі з олігархів претендують на вищі посади в державі. Таке
становище характеризує закон К. Ерроу, згідно з яким при незрілій демократії політичні рішення щодо
використання бюджету завжди будуть неефективними, якщо є більше двох альтернатив його
використання [1].
Проявом «залізного закону олігархії» в організаціях та суспільстві в цілому є виокремлення керівної
меншості (еліти) [2]. Тож згідно з цим законом суспільством фактично керує саме олігархічна група. При
цьому спостерігається відсутність демократії у державі або вона є недоцільною, зважаючи на
недосконалість правової культури громадян. У незалежній Україні свої правила гри завжди встановлювали
декілька найвпливовіших партій, які тривалий час існували у парламенті у складі групи чи фракції,
проводили власні закони, лобіювали власні інтереси [3]. Типовим для такого олігархічного угруповання є
наявність власних (підконтрольних) друкованих видань, телеканалів, що дозволяє здійснювати вплив на
певні політичні структури з метою вирішення інтересів власника. Олігархізація політичної влади в Україні є
однією зі специфічних форм організованої корупційної злочинності. Специфіка полягає в тому, що для
олігархізації характерно наявність так званої «політичної еліти», яка бере на себе функцію управління
масами у державі завдяки пасивності, недосконалості політичної культури громадян. Наявна проблема
порушення законів моралі у вигляді різноманітних політичних зловживань унеможливлює розвиток
демократії та сприяє поширенню корупційної злочинності [3].
Варто зазначити, що сьогодні в Україні спостерігається зростаюча кількість громадських ініціатив,
зокрема створення різних форумів, інших заходів щодо запобігання корупції. Проте, як правило, такі
ініціативи інспіровані самими олігархами, що мають вплив на політичні процеси, для створення, з одного
боку, видимості демократичної держави, а з іншого - спрямування потенціалу суспільної активності
громадян у потрібне русло.
В Україні є приклади існування громадських суспільних організацій, які насправді не здійснюють
боротьбу з корупцією, а переслідують свої корисливі (політичні, бізнес) цілі під гаслом боротьби з
корупцією, підтвердженням чому є виступи експертів на круглому столі «Кращі практики участі
громадянського суспільства в реалізації антикорупційної політики в країнах Східного партнерства ЄС»,
проведеному 16 листопада 2011 р. Українським інститутом публічної політики у м. Києві [4]. При цьому слід
констатувати, що в Україні резерв впливу громадських організацій у протидії корупційним кримінальним
правопорушенням слабо використовується державою з ініціативи самої держави. Однією з причин
активізації громадського руху в 2014 р., який часто не могли контролювати олігархи, є певне підвищення
рівня політичної культури громадян за період розбудови незалежної України - виросло нове покоління
громадян з ідеологією, що відрізняється від ідеології, яка панувала за радянських часів, близькість та
доступність відвідування та навчання української молоді в європейських країнах, яка має можливість
порівняти прозорість процедур та виконання законів у цих державах з тотальним і безкарним порушенням
законодавства високопосадовцями всіх гілок влади в Україні [4]. Показовим прикладом зазначеного
безчинства є функціонування судової системи, основною проблемою якої є корупція, про що наголошував
Д. Байден, виступаючи в українському Парламенті наприкінці 2015 року [5].
За результатами експертного опитування на тему «Оцінка концепції судової реформи», яке
проводилося Міжнародним центром перспективних досліджень 1 червня - 15 вересня 2015 р.,
прогнозовано виявилося, що трьома основними проблемами судової системи є корупція, вплив влади на
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судові процеси, а також вибіркове правосуддя. Фахівці з правових питань із різних регіонів У країни
вважають, що концепція є «не зовсім правильною» (35%), 25% стверджують, що вона повинна
проводитися інакше, а 40% експертів взагалі не розуміють, як вона проводиться. При цьому більшість
фахівців вважають, що реформа буде продовжуватися дуже довгий час і не закінчиться в найближчі роки.
77% опитаних експертів впевнені, що влада, всупереч своїм заявам, не дослухається до думки
громадськості у питанні реформування судової системи [6]. Між тим, впродовж останніх десяти років рівень
корумповано- сті судової гілки влади демонстрував тенденцію постійного зростання та на 2015 р. досяг
критичної позначки, що негативно впливає на ефективність функціонування судової системи, підриває
довіру громадян до судових органів і, загалом, знижує ефективність боротьби з корупційною
злочинністю [4].
Громадяни мають активніше долучатися до формування державної політики у сфері протидії
корупції. Громадські організації повинні використовувати такі механізми протидії корупції як консультації з
громадськістю, участь у робочих групах, круглих столах із представниками органів державної влади,
місцевих органів влади, міжнародними, зарубіжними громадськими організаціями, здійснювати громадські
експертизи і моніторинги, проводити громадські слухання з питань протидії корупції, а головне контролювати виконання органами державної влади та місцевого самоврядування Національної
антикорупційної стратегії, вносити безперервно (протягом часу дії Стратегії) пропозиції щодо її
корегування та доповнення, а також виконання політичних рішень [3].
Слід взяти до уваги положення соціально-натуралістичної концепції права, яка включає систему
організаційних, правових, соціально-культурних заходів, спрямованих на створення в суспільстві
негативного ставлення до корупції шляхом формування у громадян високого рівня соціальної культури
(політичної, економічної, правової, релігійної, наукової тощо) [7].
Отже, варто зазначити, що формування у суспільстві антикорупційної культури повинно бути
поставлено в України у державний пріоритет і будуватися на основі позитивного зарубіжного досвіду, з
викориcтанням напрацювань вчених з цього напрямку та урахуванням особливостей існування та розвитку
українського суспільства. У нормативних актах з формування антикорупційної культури слід закріпити
наступні принципи: у системі «чиновник - громадянин» додержання позиції «не брати - не давати»;
дотримання політичної культури; закріплення в суспільній свідомості (моральних і етичних нормах)
антикорупційної поведінки; здійснення подарунків в рамках правил і норм; активне залучення суспільної
уваги до корупцій- них проявів і фактів протидії корупції.
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Вікторія Ільїнова
(Харків, Україна)
ВІКТИМОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЖЕРТВИ КРИМІНАЛЬНОГО
ПРАВОПОРУШЕННЯ
Запорукою успішного розвитку та існування будь-якої держави є максимальне зниження рівня
злочинності. На сучасному етапі становлення України нагальним є розроблення відповідних концепцій
розвитку найрізноманітніших сфер діяльності суспільства, а також системне впровадження цих концепцій в
життя. Істотним бар’єром, що заважає реалізації цих ідей – є злочинність, тому розроблення системи
протидії злочинності всіх рівнів є вагомим. Розвиток суспільних відносин та вивчення людини як
особистості, поняття та основні ознаки жертви кримінального правопорушення мають важливу роль у
контексті запобігання та боротьби зі злочинністю, як одного з пріоритетів держаної політики у сфері
захисту прав людини. Саме з метою дослідження даного явища був створений самостійний науковий
напрям кримінології – віктимологія, завданням якого є вивчення кількісної та якісної характеристик жертв
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злочинів, закономірностей взаємодії жертв зі злочинцям з метою вдосконалення заходів запобігання
злочинності.
Здатність особи стати потерпілою злочину отримала у кримінології назву віктимність. Поняття
віктимізації являє собою своєрідну характеристику віктимності, що об’єктивно існує і може бути
вимірюваною кількістю випадків заподіяння шкоди жертвам злочинів, а також сукупністю кількісних і якісних
характеристик потерпілих від злочинів [1, с. 15].
Ґрунтовний кримінологічний аналіз злочинності як соціального явища неможливий без вивчення
негативних її аспектів і, насамперед, жертв злочинних посягань та ступеня віктимізації у країні.
Віктимологічна ситуація, що склалася в державі, може бути оцінена як напружена, що потребує створення
системи заходів, які забезпечать особисту та майнову безпеку громадян і юридичних осіб. Розв’язання
цього завдання неможливе без глибокого дослідження детермінаційних факторів і процесів, які
зумовлюють зростання рівня віктимізації, зокрема, з позиції криміногенної поведінки жертв кримінальних
правопорушень. Саме ця обставина ініціювала дослідження, що проводяться в межах відносно нового
напряму в кримінології, який отримав назву – кримінологічна віктимологія – вчення про криміногенну
характеристику особи потерпілого (жертви кримінального правопорушення), причини й умови такої
поведінки та систему заходів віктимологічної профілактики.
На думку професора В.О. Тулякова, основна ідея загальної теорії віктимології полягає в побудові
системної моделі взаємодії “негативне соціальне явище – жертва”, що описує і визначає шляхи
нормалізації негативних соціальних, психологічних і моральних впливів на людину (соціальну спільність) з
боку природного середовища, особистого побутового і робітничого середовища, соціального середовища,
а також кризового внутрішнього середовища самої людини (соціальної спільності) з метою їхньої корекції і
нейтралізації, підвищення адаптивних здібностей людини, соціальної групи, організації [1, с. 9]. Нова
концептуальна ідея цього вченого полягає у тому, що діада “злочинність – кримінальна віктимність” являє
собою самоорганізовану надсистему, в якій зазначені відкриті гомеостатичні системи, обмінюються одна з
одною речовиною, інформацією та енергією на речовинному, енергетичному і інформативнорегулятивному рівнях. Тому і віктимність, і злочинна поведінка особистості породжуються антагонізмом між
рівнями визнання (соціальний аспект), можливостей (психічний аспект) і домагань (моральний, духовний
аспект), і на масовому рівні відображують різні прояви існування девіантності як соціальної форми [1, с. 8].
Проблема жертв кримінальних правопорушень гостро стоїть, не тільки в межах держави, але й на
міждержавному рівні. Саме тому було створено The World Society of Victimology (Всесвітнє суспільство
віктимології), яка є неприбутковою, неурядовою організацією з спеціально консультативним статусом при
Економічній і Соціальній Раді Організації Об'єднаних Націй та Ради Європи. Мета даної організації полягає
в просуванні віктимологічних досліджень і практики в усьому світі, заохочення міждисциплінарних і
порівняльних робіт і досліджень у цій області, а також розвиток співробітництва між міжнародними,
національними, регіональними та місцевими установами та іншими групами, які пов'язані з проблемами
різного роду жертв.
Центральне поняття віктимології це - жертва. Як це не дивно, до теперішнього часу немає чіткого
визначення поняття «жертва». Тлумачні словники порівнюють поняття "жертва" зі словами
"жертвоприношення", "потерпілий", "самопожертва" та інше. Під терміном "жертва" або "жертвування
чимось" практично завжди мається на увазі втрата (матеріальна, фізична, духовна та ін.). Існує ряд
визначень цього поняття в юриспруденції, виділяють жертви автомобільної катастрофи, помсти, злочину,
інвентуальну, латентну, потенційну... Існують також поняття жертви релігійної, політичної, ідеологічної
боротьби, економічної, жертви обману, шантажу та ін. Саме фізичні особи є основним предметом
віктимологичного вивчення. Д. В. Ривман визначає віктимність як об'єктивно притаманну людині
«схильність стати за певних обставин жертвою злочину або нездатність протистояти злочинцеві, що
визначається сукупністю факторів, що роблять цю нездатність об'єктивною (незалежною від жертви) або
залишають її на рівні суб'єктивного «небажання або невміння».
Деякі вчені вважають, що у віктимології слід використовувати поняття «жертва», «потерпілий», як
рівнозначні, проте між ними наявні значні відмінності.
Потерпілим згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України визнається фізична особа, якій
кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична
особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Потерпілим не може бути особа,
якій моральна шкода завдана як представнику юридичної особи чи певної частини суспільства.
Поняття «жертви» надано в Декларації основних принципів правосуддя для жертв злочинів та
зловживання владою (Резолюція 40/34 Генеральної Асамблеї від 29.11.1985 р.) (далі – Декларація).
Відповідно до Декларації жертвою є особи, яким індивідуально або колективно була вчинена шкода, яка
включає тілесні ушкодження або моральну шкоду, емоційні страждання, матеріальну шкоду, емоційні
страждання, матеріальна шкода або істотне порушення їх основних прав в результаті дії або бездіяльності
порушення діючих кримінальних законів держав-членів, включаючи закони, забороняючи злочинне
зловживання владою.
Термін «жертва» у відповідних випадках включає близьких родичів чи утриманців безпосередньої
жертви, а також осіб, яким було завдано шкоди при спробі надати допомогу жертвам, які перебувають в
тяжкому становищі, або запобігти віктимізації. Положення, що містяться в цій Декларації, можуть бути
застосовані до всіх осіб без будь-яких відмінностей, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, віку, мови,
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віросповідання, національності, політичних чи інших поглядів, культурних переконань або практики,
майнового, станового або сімейного стану, етнічного або соціального походження і непрацездатності.
Зазначене визначення жертв можна назвати вузьким, так як воно не включає в себе юридичних осіб,
по відношенню до яких також можуть вчинятися кримінальні правопорушення. В той же час це визначення
є широким, оскільки крім безпосередніх та прямих жертв, воно охоплює непрямих жертв кримінальних
правопорушень. Головна відмінність полягає в тому, що не можна вважати жертвами інституції, жертвою
може бути тільки людина (соціальна група: за етнічнми, релігійними, расовими та іншими ознакам або
окрема частка населення країни).
Особи, що ризикують опинитися жертвами кримінальних правопорушень, поводяться по-різному:
агресивно або іншим провокуючим чином; пасивно поступаються насильству; проявляють повне
нерозуміння вивертів злочинців або елементарну необачність. Їх поведінка може бути правомірною або,
навпаки, злочинною, а внесок в механізм злочину як мінімальним, так, за певних обставин, і вирішальним.
Виходячи з їх ситуативно-орієнтованих ролей, в даній класифікації виділяються агресивні, активні,
ініціативні, пасивні, некритичні й нейтральні жертви. Слід також розрізняти потенційних (щодо яких
реального заподіяння шкоди ще не відбулося, а може й не відбудеться), реальних (уже несли збитки), а
також латентних (реальних, але з тих чи інших причин залишилися поза офіційного обліку) жертв.
Очевидно, що певні особистісні якості, певна поведінка, спеціфичне, суспільне або службове становище
створюють вразливість: схильність до заподіяння фізичної, моральної або матеріальної шкоди.
Отже, підбиваючи підсумок наведених характеристик особистості жертви кримінального
правопорушення, необхідно відзначити, що в кожній конкретній ситуації пріоритет одного з віктимологічних
чинників визначає симбіоз особистісних і поведінкових ознак, що характеризують потерпілого. Їх
вичленовування й оцінка мають не тільки важливе значення для кваліфікації вчиненого та визначення міри
покарання винного, а й для вжиття заходів загального та індивідуального запобігання з метою зниження
рівня злочинності.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Екологічні правопорушення, на жаль, все частіше спіткають кожного з нас в жорстоких умовах
сьогодення. Щодня через засоби масової інформації, телебачення, інтернет - ресурси ми можемо стати
очевидцем того навколишнє природне середовище страждає від злочинних посягань на нього,
безпосередньо шляхом завдання йому екологічної шкоди.
Чинне українське законодавство не містить належного визначення такого поняття як «екологічна
шкода», «екологічне правопорушення», «екологічна відповідальність». Законом України «Про охорону
навколишнього природного середовища», зокрема частиною першою статті 69, закріплено, що шкода,
заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища,
підлягає компенсації в повному обсязі, але це не надає належного обґрунтування без затвердження
визначених понять [6, ст. 69].
Така ситуація є досить проблематичною і створює правові невідповідності, неточності при
встановленні порядку та охарактеризуванні особливостей відшкодування шкоди за екологічні
правопорушення.
Оцінкою особливостей юридичної відповідальності та порядком відшкодування шкоди за екологічні
правопорушення шляхом висвітлення у своїх працях займались такі науковці як Г. І. Балюк,
М. В. Краснова, А. В. Ткаченко та інші, що намагались своїми твердженнями заповнити законодавчі
прогалини [3, ст. 132].
В правовій доктрині, де окремі питання щодо визначення поняття досліджували такі правознавці, як
В. І. Андрєйцева, Н. В. Дегтярь, Л. Д. Загвойська, Н. Р. Малишева, сформувалось наступне визначення
змісту дефініції «екологічна шкода» - це сформований та виявлений в сфері захисту природних ресурсів та
природного середовища юридичний склад правопорушення, що виник в результаті винних
нерегламентованих дій або бездіяльності чи прямо був пов’язаний з ними, який обов’язково повинен
бути оформлений в належному процедурному порядку та мати чинне нормативно-правове
обґрунтування [2, ст. 78].
Науковою плеядою, яка працювала над оцінкою та відшкодуванням екологічної шкоди, зокрема,
А. Г. Червенко, А. В. Котелевець, В. І. Андрейцевим, М. В. Красновою та рядом інших вчених постатей,
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було виокремлено також і те, що екологічна шкода може бути відшкодована шляхом застосування таких
способів: 1) поновлення майна в натурі, тобто відтворення природних ресурсів, які були знищені;
2) відшкодування збитків, завданих природним компонентам з метою відновлення природних ресурсів або
відшкодування збитків природокористувачу; 3) компенсація витрат, спрямованих на оздоровлення
навколишнього середовища і поліпшення його якості. Кожен із визначених способів має свої особливості.
Однак з цим не слід погоджуватися оскільки треба розрізняти поняття економічна та екологічна шкода за
порушення законодавства про навколишнє природне середовище, оскільки про економічній шкоди для
навколишнього природного середовища потенційно можна визначити розмір шкоди, а для екологічної
шкоди такий розмір визначається дуже приблизно, оскільки треба враховувати загрозу для довкілля на
майбутнє, але таке екологічне прогнозування не завжди може в повному обсязі бути доведено, зокрема, в
суді для порушення питання щодо відшкодування. Тому визначення, запропоноване вищезазначеними
науковцями не можна визначити як визначення для екологічної шкоди. Всі ці перелічені ознаки є
притаманними саме для економічної шкоди нанесеної навколишньому природному середовищу.
Відтворення знищених природних ресурсів (поновлення майна в натурі) – передбачає їх відновлення
в результаті відновлювальної здатності, яка притаманна ресурсам, яким було завдано екологічної шкоди.
Процес відновлення природних ресурсів може відбуватись самостійно (якщо вони є частково
відтворюваними (наприклад ґрунти), відтворюваними (наприклад тваринний, рослинний світ) або
невичерпними (енергія сонячного світла)) чи за допомогою діяльності людини. Однак такий спосіб має ряд
недоліків, адже у разі, якщо екологічної шкоди завдано ресурсам, що не підлягають відтворенню (напр.
корисні копалини), недоцільно буде застосовувати заходи щодо їх відтворення.
Найпоширенішим способом відшкодування економічної шкоди за заподіяння шкоди навколишньому
природному середовищу, що застосовується у практичній діяльності є відшкодування збитків, завданих
природним компонентам з метою відновлення природних ресурсів або відшкодування збитків
природокористувачу. Варто зазначити, що для використання даного способу на практиці необхідно
встановити (вирахувати) чіткий розмір збитків, завданих екологічним правопорушенням. З цією метою
створено відповідні «методики», наприклад «Методика визначення розмірів відшкодування збитків,
заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами» №303 від 29.08.2011 р., що
затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 7.
Методики встановлюють основні вимоги щодо порядку визначення заподіяних збитків і
застосовуються при визначенні розміру їх відшкодування у відповідній сфері, на яку вони поширюють свій
правовий вплив.
Доцільно вказати, що ще однією особливістю, яка є притаманною такому способу відшкодування
екологічної шкоди є встановлення спеціальних «такс», розміри яких є відповідними, тобто еквівалентними
розміру завданої довкіллю економічної та екологічної шкоди, наприклад постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу» від 23.07.2008 року
№665 8.
Саме внаслідок використання такс при встановленні розміру заподіяної економічної шкоди за
порушення норм екологічного законодавства найбільше втілюється компенсаційний аспект, що стосується
відновлення певного природного ресурсу. Такси втілюють у вартісно-майновому виразі усі наслідки
завданої довкіллю шкоди, вираженої саме у негативному ключі.
Наступна особливість шкоди за екологічні правопорушення є саме екологічна складова
правопорушення, а саме екологічна шкода, яку неможливо оцінити в грошовому еквіваленті через те, що
неможливо підрахувати скільки забруднено об’єктів навколишнього природного середовища ми виявимо в
майбутньому та як вплине така шкода на здоров’я майбутніх поколінь людей. Тому вираховувати таку
шкоду за допомогою методик, такс є недоцільним. Неможливо також її вирахувати й за допомогою
цивільно-правового інструментарію як упущена вигода. Тому зазвичай на жаль вона залишається
непокритою, та шкода, яка нанесена навколишньому природному середовищу зазвичай не відновлюється.
Також особливістю, але опосередкованою є так званий екологічний податок, який закріплений в
п.14.1 пп.14.1.57 статті 14 Податкового кодексу. Відповідно до зазначеного кодексу «екологічний податок» це загальнодержавний обов'язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне
повітря, скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу
радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених
радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня
2009 року 5, ст. 14. Як вбачається це не відшкодування шкоди в прямому розумінні цього слова, це
превенція порушення, чи так зване накопичення коштів задля нівелювання тих наслідків, які настають при
діяльності промислових підприємств.
Слід відзначити, що дійсно негативним моментом є те, що не завжди сума сплаченого екологічного
податку покриває у повному обсязі витрати, що понесені внаслідок застосування заходів спрямованих на
відновлення навколишнього середовища, тобто в більшості випадків такий вид податку не відповідає сумі
нанесеній середовищу шкоди, оскільки це є не фінансуванням заходів для відновлення природного
балансу, а фінансуванням превентивних заходів впливу на середовище.
Неродовою особливістю щодо вище визначених є відсутність єдиного систематизованого
нормативного акту з охорони навколишнього природного середовища (наприклад, «Екологічний кодекс»),
задля того, щоб позбутись плутанини у великому об’ємі законів та постанов, що регулюють дану сферу
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сьогодні та можуть суперечити один одному, а також запровадити в ньому серед іншого й механізми
відшкодування шкоди навколишньому природному середовищу.
Отже, варто зробити висновок, що підставами для виділення особливостей відшкодування шкоди за
екологічні правопорушення є можливість чи неможливість досконало вирахувати об’єм такої шкоди та
звичайно межі такої компенсації через недосконалість систематизації нормативно-правової бази щодо
цього питання.
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ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ
Правосуддя стосовно дітей є досить актуальною проблемою, оскільки судова система виступає як
карально-репресивна, тобто, така, яка виконуючи свою каральну функцію, гальмує виховну та запобіжну.
Виправна колонія, на практиці, не виправляє особистість малолітнього правопорушника.
На сьогодні система здійснення покарань, яка стосується дітей, є такою, що розцінюється як
покарання з усіма властивими йому у сучасному українському суспільстві проблемами, як: погане
харчування, надмірно жорстоке відношення, відсутність доступу до ресоціалізаційних та освітніх послуг,
обмеження контактів із зовнішнім світом, залучення до тяжкої праці та погана медицина. Така ситуація не
сприяє ре соціалізації та виправленню дітей, які вчинили кримінальне правопорушення, а робить з них
жертв, що, у свою чергу, занадто ускладнює їх повернення до нормального життя. Виходячи з цього
випливає актуальність даної теми.
Дитина, яка є підозрюваною у вчиненні кримінального правопорушення, під час взяття її під варту та
при проведенні процесуальних дій зазнає суттєвих змін і право обмежень і, відповідно, стає дуже
вразливою до подій та проблемних ситуацій. Наприклад, у Кримінальному процесуальному кодексі не
визначено чіткої процедури повідомлення батьків дитини або осіб, що їх замінюють, про затримання
дитини, а можливий термін затримання для вирішення питання щодо її тримання під вартою не відповідає
рекомендаціям Комітету з прав дитини; законодавство не вимагає від слідчих, які працюють з дітьми,
додаткових навичок роботи з цією категорією.
Окремі положення законодавства працюють в інтересах дитини, яка перебуває у конфлікті із
законом. Так, запроваджується індивідуальний підхід до дитини через обов’язковість для органів слідства
збирання інформації про неї (умови життя). Діти у конфлікті із законом повинні обов’язково мати захисника
та розуміти свої права та обов’язки.
За даними Державної пенітенціарної служби України на травень 2019 року в системі виховних
колоній налічується 6 виховних колоній, в яких перебуває 328 засуджених вихованців.
Для захисту дітей, які з тих чи інших причин мають конфлікт із законом, у нашій державі створено
певний механізм, який ґрунтується на соціальних, організаційних і правових засобах цілеспрямованого
впливу на процеси захисту неповнолітніх. Його зміст відповідає міжнародним пенітенціарним стандартам і
забезпечує гарантування гуманного, поважного ставлення до неповнолітніх,їх безпеку, умови відбування
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покарання, всебічне виховання і розвиток дитини, яка позбавлена волі, задля її повернення у
суспільство [1].
Складовими елементами механізму впливу на захист прав неповнолітніх, які відбувають кримінальне
покарання в установах ДПтС України, є комплекс виправних та ресоціалізаційних заходів, покликаних
забезпечити:
- належні умови життя неповнолітніх засуджених, сумісні з людською гідністю та нормами, які
прийняті у суспільстві;
- розвиток у неповнолітніх осіб почуття самоповаги до себе й оточуючих завдяки мінімізації
негативних наслідків позбавлення волі;
- підтримку соціально корисних зв’язків з рідними та близькими для них людьми;
- отримання освіти та професійних навичок, що допоможе їм включитися у суспільне життя після
звільнення [2, с. 267].
Кримінальний процесуальний кодекс України у главі 38 «Загальні правила кримінального
провадження щодо неповнолітніх» звертає увагу на врахування вікових психологічних особливостей
неповнолітнього піл час кримінального провадження (ст. 484), навіть, морально-побутові умови сім ї (ст.
487) [3]. Однак, мало уваги приділяється правам потерпілих дітей, допит яких без попередньої роботи з
фахівцем-психологом навіть з урахуванням їх вікових психологічних особливостей становить тяжку травму.
Врегулювавши основні питання прав неповнолітніх, в цілому, документ чекає на своє подальше
вдосконалення. Лишаються нерозкриті питання – як на практиці працюють з неповнолітніми органи
дізнання? Яку мету ставлять перед собою? Яку методику застосовують при реабілітації неповнолітнього
правопорушника і чи існує така у нас ?
В зазначених питаннях наша держава рухається в курсі взятих на себе як внутрішніх, так і
міжнародних зобов’язань. До останніх відноситься низка документів, що отримавши ратифікацію, мають
статус внутрішнього законодавства. Це, зокрема, Європейська Конвенція про захист прав людини і
основних свобод, Конвенція ООН про права дитини, мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються
здійснення правосуддя щодо неповнолітніх.
Відповідно до Конвенції ООН про права дитини, позбавлення волі має бути використано як крайній
захід і на мінімальний відповідний термін. Також держави-члени Ради Європи будуть підтримуватися в
запобіганні та попередженні позбавлення волі і криміналізації дітей за допомогою таких заходів, як
розширення можливостей заміни кримінальної відповідальності та підготовки до реінтеграції. Відповідно
до стандартів Ради Європи матеріальні умови та режими утримання повинні бути поліпшені. Рада Європи
сприятиме здійсненню стандартів Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи
нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покарання (СРТ) щодо захисту дітей,
позбавлених волі, від жорстокого поводження і насильства. Рада Європи розгляне питання про становище
дітей, чиї батьки затримані.
Актуальність проблеми захисту прав неповнолітніх у кримінальному процесі полягає ще й у тому, що
переосмислення вимагає механізму реалізації процесуальних прав дитини як малолітнього
обвинуваченого, так і потерпілого.
Про невиправдано недостатню увагу захисту прав неповнолітнього обвинуваченого в науковій
літературі не говорилось [4], однак, досі мало звертається уваги на права неповнолітнього та малолітнього
потерпілого, а також на те, що відсутність адекватного механізму роботи з таким лишає нерозкритими
певну кількість тяжких злочинів. Адже, в більшості випадків саме від свідчення дитини залежить хід справи.
Спеціалізована система правосуддя для неповнолітніх, більш відома як ювенальна юстиція,
викликала ще більш жваву дискусію в українському суспільстві, а подекуди, відверту ворожість, зважаючи
на запозиченість цього явища та недостатньо його зрозумілість для вітчизняної правосвідомості, оскільки
втручання держави у внутрішні справи сім ї не відповідає українським правовим уявленням, як і пріоритет
прав дитини, що розуміється утиск прав та інтересів батьків і родини в цілому. Положення про
спеціалізацію органів прокуратури знаходить такий самий відгук – обурення [5].
Автономною в системі загального правосуддя, кримінальна юстиція щодо неповнолітніх має бути
організаційно відокремлена від системи кримінального правосуддя для дорослих та здійснюватися у
відмінних від нього формах. Така система має визнавати, що діти не є дорослими, вони значною мірою
залежать від дорослих і суспільства, мають нижчий рівень емоційної, розумової та інтелектуальної
зрілості, й тому вимагають особливого ставлення, відповідно до їхнього віку та рівня розвитку.
Система кримінальної юстиції щодо неповнолітніх має визнавати основоположні права та свободи
дитини, в тому числі право на: гуманне ставлення та свободу від насильства при дачі показань, правову та
іншу відповідну допомогу, інформування про зміст обвинувачення проти неї, презумпцію невинуватості,
невідкладне прийняття рішення з приводу свого провадження компетентним, незалежним та
неупередженим органом, конфіденційність розгляду провадження.
Зосередженою на профілактиці правопорушень, метою системи кримінальної юстиції щодо
неповнолітніх є профілактика вчинення кримінальних правопорушень серед дітей, всі дії стосовно дітей
повинні здійснюватися саме з цією метою.
Що стосується побутового рівня, то вікова практика свідчить, що правові уявлення, як і будь які
переконання зламати неможливо. Вони можуть лише еволюціонувати, а для цього потрібна
цілеспрямована кропітка робота держави на всіх рівнях, задля усвідомлення того, що у таких важливих
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питаннях як права дитини, сім я та держава не є і не можуть бути опонентами. Важливо на всіх рівнях
забезпечити виключення неадекватного втручання в сім ю, а також чітко опрацювати механізм співпраці
сім я – держава, враховуючи вітчизняні правові уявлення, а не лише керуючись зарубіжним досвідом,
котрий може бути не лише чужим і незрозумілим для українського громадянина, але й слугувати
негативним прикладом того, як можна довести до абсурду будь яку благу ідею.
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ЕКОЛОГІЧНЕ СТРАХУВАННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ
Удосконалення процесу та засад регулювання природоохоронної діяльності та її нормативне
регулювання являє собою одну з головних цілей України в процесі інтеграції в світове економічне
співтовариство. Світовий досвід відображає зацікавленість в розвитку механізму та виокремлення в
окремих інститут такої категорії як «екологічне страхування». Існування великих ризиків екологічних
катастроф та аварій сьогодні в Україні стає основою для запровадження такого інституту, за допомогою
впровадження нормативного регулювання, завдяки досвіду світового співтовариства. Окремі аспекти
екологічного страхування розглядались такими українськими науковцями як: Л. Решітником,
В. Костецьким, О.А. Уніятовою, І.М. Синякевичем і відповідно їх досліджень вони також підтримують
необхідність впровадження такої категорії в законодавство України.
Екологічне страхування являє собою сукупність відносин, що виникають в процесі виробничої
діяльності, суб’єктами якої є страховик та страхувальник, та які виникають для врегулювання
попередження збитку та відшкодування унаслідок забруднення навколишнього середовища. Відповідно до
цього твердження, можна сформувати мету екологічного страхування - організація страхових фондів для
попередження екологічних катастроф; власне, відшкодування збитків, що були заподіяні особам;
підтримання задовільного стану для проживання населення та роботи підприємств усіх форм власності у
зонах надзвичайних екологічних ситуацій. Складність цього процесу на сьогоднішній день полягає саме у
тому, що не впроваджено відповідний нормативно-правовий акт, який був би присвячений виключно
питанням екологічного страхування. Ця колізія створює такі ситуації, коли відсутня можливість для
вирішення певного спору в процесі ліквідації наслідків екологічної аварії та катастрофи, що несе за собою
значні збитки [7, с. 221].
Для розуміння відмінності екологічного страхування від будь-якого іншого виду страхування
необхідно виділити його основні ознаки, це такі як: По-перше, виникнення відносин, пов’язаних з
екологічним страхуванням, пов’язане з наявністю екологічного ризику, що потребує грошового
забезпечення на випадок події, яка ним передбачена. Міжнародна практика, визначає страховий ризик як
явище або подію, що можуть спричини певні витрати. Прикладами таких ризиків можуть бути
понаднормативні викиди та скиди шкідливих речовин; збитки, унаслідок екологічних катастроф [7, c. 220].
По-друге, його основною метою є захист інтересів страхувальників у разі настання страхового випадку. Потретє, великий масштаб збитку внаслідок екологічних аварій. На практиці це означає, що одна страхова
компанія не може взяти на себе усі ризики, в такому випадку буде актуально створення страхового пулу.
Четвертою ознакою екологічного страхування є те, що воно здійснюється на підставі угод про страхування,
що укладається страхувальником і страховиком. Розглядаючи ознаки саме екологічного страхування,
варто звернути увагу на те, що сама вказівка на суб’єктів страхування є не достатньо розкритою в аспекті
саме цього інституту. На мою думку, можна конкретизувати це наступним чином: екологічне страхування
захищає інтереси відповідних юридичних та фізичних осіб від екологічних ризиків, розмір та вид якого
залежить від виду та масштабу діяльності визначених суб’єктів. Також необхідним є виділення такої ознаки
екологічного страхування – воно створює умови сталості розвитку, раціонального природокористування,
належної ліквідації несприятливих наслідків аварії.
На сьогоднішній день однією з найбільш поширених форм страховий організацій є господарські
товариства різних типів – товариства взаємного страхування, страхові пули, фонди страхових гарантій.
Відповідно до їх компетенції також може бути віднесено й екологічне страхування ризиків. Ці господарські
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товариства діють на основі Закону України «Про страхування». Товариства взаємного страхування
утворюються у формах закритого або відкритого акціонерного товариства, в якому кожен страхувальник
буде членом страхового товариства і страхування здійснюється виключно своїх членів. Страховий пул це
вже більше за структурою організація, оскільки вони включає в себе об’єднання декількох страхових
організацій та в основу їх діяльності покладено такий принцип як співстрахування. Це означає що компанії
передають застраховані ризики, одержує певну долю зібраних внесків і покладає на себе встановлену
долю відповідальності. Фонд страхових гарантій це також об’єднання страхових організацій, джерелами
яких є добровільні відшкодування частин їх страхових премій [2].
Важливо при розгляді питання екологічного страхування розуміти, що це окремий інститут і його не
слід ототожнювати з екологічним податком. Для цього розглянемо сутність такої категорій як «екологічний
податок» та його відмінність від екологічного страхування. Законодавець дає визначення екологічного
податку в пп. 14.1.57 п.14.1 статті 14 Податкового кодексу як «загальнодержавний обов’язковий платіж, що
справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти забруднюючих
речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх
виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних
відходів, накопичених до 1 квітня 2009 р» [1].
Поняття ж «екологічно страхування» на законодавчому рівні наразі не є визначеним. Воно
регулюється Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», деякі види
страхування також визначені п. п. 12,14,15,20,21 ст.7 Закону України “Про страхування” [2, 3]. Схожість з
страховими внесками полягає у тому, що за економічною сутністю податок є компенсацію за шкоду, що
завдана навколишньому середовищу і ця сума слугує для покриття витрат, що спрямовані на відновлення
первісного стану природнього середовища. Однак, це лише одна з функцій такого податку, що має назву
компенсаційна. Податок несе в собі також фіскальну ціль – використання коштів від сплати екологічного
податку для поповнення доходів державного бюджету. Оскільки сьогодні екологічне страхування прямо не
врегульовано законодавством, то воно здійснюється на загальних вимогах страхування. Воно не
обов’язковим, а відповідно здійснюється на договірних засадах, що виникають між страховиком та
страхувальником. То й кошти на страхування вносяться до відповідного страхового фонду. Розглядаючи ці
категорії, можна виділити відповідні особливості: податок – це кошти, внесені за вже визначені дії, які
прямо передбачені в нормативно-правових актах, страхування – це кошти, які внесені для попередження
наслідків, що можуть виникнути у майбутньому і прямо не передбачені законодавством і слугують
страхуванням саме ризиків втрат відповідних осіб.
Необхідність введення екологічного страхування можна побачити на прикладі реального випадку,
коли в одному із сіл на Волині біля врожаю картоплі виявили рак, після чого фермера зобов’язали її
знищити, а на всій території, а це понад гектар — запроваджено карантин. Проаналізувавши можна
зрозуміти, що фермер поніс значні збитки внаслідок цієї ситуації, але ж цього можна було б уникнути саме
за рахунок страхування такого ризику. То ж це й нагальним підтвердженням необхідності впровадження
інституту страхування, зокрема екологічного.
Для розуміння перспектив розвитку екологічного страхування необхідно враховувати світовий досвід
– усі його переваги та недоліки – для врахування його під час формування нормативної бази та
застосування на практиці в майбутньому. Історично склалось, що первісно екологічне страхування
з’явилось в США. Ще до 80-х років екологічні ризики відносились до полісів загальної відповідальності.
Після того як стало зрозуміло, що виникнення таких ризиків значно збільшується, постало питання для
виокремлення такого страхування в окремий інститут. Разом з цим виникла проблема у тому, що при
великому попиті на таке страхуванні, ці послуги були малодоступними. Основними важелями при цьому
були умови страхування та вартість таких послуг. На це впливали як і підвищення екологічної
відповідальності так і сама практика її застосування, про що свідчили судові прецеденти, вирішення таких
колізій було реалізовано шляхом впровадження механізму нових страхових послуг, розроблення
спеціальних програм (наприклад, страхування підземних сховищ нафтопродуктів), а також, найголовніше,
це поліпшення умов для екологічного страхування. Враховуючи значний досвід та прогрес інтеграції
екологічного страхування в законодавство США, вони все ж таки мають і недоліки у самому механізмі грошова компенсація спрямована виключно на відшкодування шкоди, що була завдана довкіллю. А
виходячи з мети самого екологічного страхування, залишається невирішеним питання компенсація шкоди,
що завдається життю, здоров’ю та майну фізичних та юридичних осіб [6, c. 101].Значним є також досвід
країн Європейського Союзу. На практиці для європейців застосовуються частіше страхування цивільної
відповідальності, але що стосується інституту екологічного страхування тут компенсаційні витрати
покриваються за договорами екологічного страхування. Нормативною базою такої реалізації є Директива
ЄС 2004/35/ЄС «Про екологічну відповідальність щодо запобігання і ліквідації шкоди навколишньому
середовищу». Якщо розглядати новели цієї директиви, то знову ж таки постає питання, щодо
неврегульованості компенсації збитків фізичним та юридичним особам [4; 8, c. 86].
Беручи до уваги те, що в Україні не має спеціалізованого нормативного акту, який би регулював
екологічне страхування цікавим буде досвід Німеччини, в якій так само не має спеціального нормативного
акту. Незважаючи на це там реалізується політика відшкодування екологічних збитків, в такому вигляді:
страхування є добровільним, окрім випадків, коли є новела законодавства щодо обов’язкового
страхування. Обов’язкове страхування передбачене лише для підприємств, де мається великий ризик
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забруднення навколишнього середовища, що передбачено Законом «Про кримінальну відповідальність за
нанесення шкоди навколишньому середовищу». В інших випадках величина збитків на оцінках позивачів, а
розумність та об’єктивність такого судження є предмет вирішення для суду [6, c. 101]. Позитивним є досвід
впровадження механізмів екологічного страхування у Франції та Фінляндії. Франція запровадила механізм,
завдяки якому постраждалі від катастроф можуть звертатись для компенсації збитків безпосередньо до
страхових компаній, а не осіб, що відповідають за збиток, а Фінляндія створила відповідний фонд
компенсації, фінансуванням якого займається комерційними страховими компаніями на основі страхових
внесків з обов’язкового екологічного страхування. Тож якщо дивитися на світовий досвід в цілому стає
зрозуміло, що впровадження механізму екологічного страхування пов’язано з існуванням перш за все
відповідальності за екологічну шкоду. Перевагами звісно ж є впровадження у ряді країн обов’язкового
екологічно страхування з відповідною нормативною базою, заснування спеціалізованих фондів та
організацій страхування, судове забезпечення та супроводження. Але залишається неврегульованість
питання відшкодування збитків життю, здоров’я та майну населення, що підтверджує необхідність
подальшого вивчення та удосконалення системи екологічного страхування.
Значним кроком вперед стало схвалення проекту Закону України «Про екологічне страхування» 9
вересня 2021 року. Вбачається, що метою цього проекту є створення дієвих механізмів для відшкодування
шкоди, що була заподіяна життю, здоров’ю та майну громадян. Проаналізувавши проект, можна побачити
позитивну тенденцію розвитку інституту екологічного страхування через такі засоби як: обов’язкове
страхування для підприємств високого ступеня ризику, створення Бюро екологічного страхування;
стимулювання підприємств до уникнення порушень вимог екологічного законодавства, за допомогою
введення норми, що передбачає повернення частини сплачених ним коштів за договорами страхування на
превентивні заходи та заходи з модернізації виробництва і дотримання природоохоронного законодавства.
Враховуючи дослідження загальних положень щодо екологічного страхування, можна зробити
висновок, що його впровадження та реформування на основі міжнародного досвіду може стати дієвим
механізмом захисту не лише навколишнього середовища, а й життя, здоров’я та майна населення від
екологічної шкоди. Найбільшу небезпеку наразі становлять підприємства високого ступеня ризику. Тому
необхідним є законодавче закріплення їх обов’язкового страхування. Взяття за основу світовий досвід стає
підґрунтям для становлення потужного механізму захисту населення та попередження як таких
екологічних аварій та катастроф, а також ліквідації їх наслідків. Цей інститут також може призвести до
розвитку й національної економіки через зростання частки страхування у перерахунок на внутрішній
валовий продукт.
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ЗАХИСТ ЖИТЛОВИХ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ
Сьогодні в нашому суспільстві чи не головнішим для кожної людини є питання наявності житла.
Питання житла є одним із самих нагальних: без нього неможливе ні сімейне життя, ні продуктивна праця,
ні навчальна, ні творча діяльність. Тобто, житлові права є одними з найголовніших для сучасної людини.
Розуміючи це, наша держава прагне створити ефективні механізми захисту цих прав.
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Одним із конституційних прав громадян є право на житло. Гарантіями здійснення цього права є
обов’язок створення державою умов, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло,
придбати його у власність або взяти в оренду; надання державою та органами місцевого самоврядування
відповідно до закону житла безоплатно або за доступну плату.
Особливі гарантії встановлені для захисту житлових прав дітей. В юридичній науці проблематику
щодо прав дітей, зокрема права на житло, досліджували В.І. Абрамов, О.Є. Аврамова, М.К. Галянтич,
О.М. Гончаренко, Н.М. Єршова, З.В. Ромовська, С.А. Саблук.
Відповідно до п.64 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із
захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 [8],
передбачено, що у разі коли у дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, відсутнє
житло, яке належить їй на праві власності (користування), або якщо повернення до нього неможливе, після
досягнення дитиною 16-річного віку служба у справах дітей за місцем походження або проживання дитини
з урахуванням її бажання подає районній, районній у містах держадміністрації, виконавчому органу міської,
районної у місті, сільської, селищної ради документи дитини, що необхідні для взяття її на облік громадян,
які потребують поліпшення житлових умов. Право на збереження житла вказаної категорії дітей також
відноситься до житлових прав.
Згідно з ч.3 ст. 25 Закону України «Про охорону дитинства» [4] держава забезпечує дітям-сиротам та
дітям, позбавлених батьківського піклування, а також особам з їх числа, які до передачі під опіку чи
піклування, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомної сім ї, заклади для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, мали впорядковане житло, що зберігалось за ними, вселення
їх у ці приміщення і повернення їм майна, що знаходилось в цих приміщеннях на день передачі дітей під
опіку чи піклування.
На підставі проведеного дослідження можна запропонувати такі висновки, по – перше, право на
житло є одним із основних майнових прав дитини, які є соціально-економічним базисом розвитку дитини.
Житлові права дитини в цілому збігаються з житловими правами повнолітньої особи за певних
особливостей. По – друге, до житлових прав дітей слід віднести: право на отримання житла (у власність та
користування); право на визнання дитини такою, що потребує житла; право на проживання з батьками;
право на користування житловим приміщенням (незалежно від того, хто є власником такого приміщення,
яке обрано та зареєстроване їх батьками (усиновлювачами) або одним з них як місце проживання,
перебування батьків (усиновлювачів). Також житловим правом дитини, що виховується у сім ї, є право на
захист житла від правочинів, які можуть погіршити стан проживання дитини.
Правовий аналіз норм законодавчих актів, зокрема ст. 177 СК України [2], ст. 12 Закону України «Про
основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» [5], та ч.3 ст. 17 Закону України «Про
охорону дитинства» [4] свідчить про те, що будь який правочин із житлом не можуть вчиняти батьки або
особи, які їх замінюють, без дозволу органів опіки та піклування. Це положення підкреслено і в судовій
практиці. Так, постановою Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ від 30.03.29012р. № 5 [6] визначено, що згідно зі ст. 32 ЦК України, ст. 177 СК України
та ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства» батьки не мають права без дозволу органів опіки і
піклування укладати договір, який підлягає нотаріальному посвідченню або спеціальній реєстрації,
відмовлятися від належних дитині майнових прав,здійснювати розподіл, обмін, відчуження житла,
зобов’язуватися від імені дитини порукою, видавати письмові зобов’язання.
Ще одним житловим правом дитини є право на користування житлом. Право користування житловим
приміщенням виникає у дитини незалежно від того, чи зареєстрована вона за місцем проживання,
перебування батьків (усиновлювачів) чи одного з них або факт такої реєстрації дитини відсутній.
Друга група житлових прав дітей – це права дітей, які позбавлені батьківського піклування. Одним із
основних житлових прав цієї групи є право на отримання житла. Згідно з п. 5 ст. 46 ЖК України [7] поза
чергою жиле приміщення надається: дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, після
завершення терміну перебування у сім ї опікуна чи піклувальника, прийомній сім ї, дитячому будинку
сімейного типу, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Незважаючи на законодавчо встановлений обов’язок батьків дбати про збереження та використання
майна дитини в її інтересах, деякі батьки по-різному розуміють свій обов’язок. Чимало дітей, які
потрапляють до притулків, залишилося без житла саме через зловживання батьківськими і опікунськими
правами і неналежне виконання службових обов’язків посадовими особами органів опіки та піклування.
Саме органи опіки та піклування мають стояти на сторожі прав дитини. Так, батьки не можуть без дозволу
цієї інституції вчиняти такі правочини щодо її майнових прав: укладати договори, які підлягають
нотаріальному посвідченню та/ або державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну
житлового будинку, квартири; видавати письмові зобов’язання від імені дитини; відмовлятися від майнових
прав дитини.
Звернемо увагу, що міжнародне та національне законодавство під час визначення категорії
«дитина» базується на віковому критерії. Ця позиція підтримується і у наукових поглядах. При цьому
В.І. Абрамов, вказуючи на пріоритет вікових параметрів, визначає категорію «дитина» («діти») як
універсальну, а категорії «неповнолітній», «малолітній», «підліток» та інші охоплюються загальним
поняттям «дитина» і водночас можуть служити підставою для формування самостійних видів правового
статусу дітей [1, с. 119].
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До житлових прав дітей слід віднести право на вселення до батьків. На вселення до батьків їх
неповнолітніх дітей згоди власника не потрібно. Згідно з положенням чч. 3,4 ст. 29 ЦК України [3] місцем
проживання фізичної особи, яка не досягла 10 років, є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або
одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони
здоров’я, в якому вона проживає. Таким чином, діти набувають право користування житлом.
Житлові права, як суб’єктивні права здійснюються за умови настання певного віку. Так, 10 річний вік
має значення для визнання місця проживання дитини, а 16 річний вік надає можливість брати дитину на
квартирний облік, визнавати членом ЖБК.
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ
Р.Ш. Абитаева, А.У. Абдихамитова
(Жезказган, Казахстан)
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
Человек по природе своей разумен, и потому каждому из нас свойственно мыслить. По сути,
качество нашей жизни - всего, что мы творим, производим, строим, – полностью зависит от качества
наших мыслей и идей. Ежедневно принимается огромное количество важных решений, и уже сегодня
стоит беспокоиться о том, каким образом эти решения принимаются. «Ценные мысли надо
культивировать», – утверждает Ричард Пол, и с ним нельзя не согласиться. Личность, способная
продуцировать «ценные» мысли, готовая к социальному творчеству и непрерывному образованию, может
быть сформирована только особой системой обучения, целью которой является развитие качеств,
адекватных критическому мышлению [1].
Способность мыслить критически была важна во все времена, но именно сейчас, в
быстроменяющемся мире, данное качество становится жизненно необходимым. Адаптация личности в
постоянно меняющемся обществе подразумевает не только и не столько воспроизведение устоявшихся
норм и традиций, сколько социальное творчество, основанное на обновлении старых и конструировании
новых ценностей. в этой связи принципиальную значимость приобретают такие качества мысли как
широта и взвешенность, независимость и непредвзятость [2].
В 1910 году в свет вышла книга американского философа Джона Дьюи «Как мы думаем», в которой
отразилась попытка описания новых способов познания мира и упорядочивания информации, и, главное,
применения этих методов в обучении. Д. Дъюи определил рефлексивное мышление (reflective thinking) как
«активное, настойчивое и тщательное рассмотрение любых убеждений или предполагаемой формы
знания в свете оснований, которые его поддерживают, и дальнейших выводов из него» [3].Указанный тип
мышления возникает как ответ на возбудителя в виде какой-либо задачи или явной несогласованности
аргументов и выводов. В сущности, рефлексивное мышление Дьюине что иное, как научный метод систематическое выдвижение некоторых предположений и их тщательная проверка, с доказательствами
или опровержениями.
В первоначальном смысле рефлексивное мышление начинается с определения гипотетических
причин какого-либо интересующего явления, затем все гипотезы тщательным образом проверяются
наблюдениями или экспериментом. Результаты этих проверок систематизируются и обрабатываются
различными способами, после чего строятся выводы о правдивости или ложности гипотезы.
Таким образом, Дьюи в основу своего рефлексивного мышления заложил созидание нового знания,
отличного от догматического и проверенного. Эти идеи очень схожи с методом Р. Декарта. Также с
идеями, высказанными в «Критике чистого разума» И. Канта, и даже диалектикой Гегеля, которая есть
«движущая душа всякого научного развертывания мысли и представляет собой единственный принцип,
который вносит в содержание науки имманентную связь и необходимость» [4, с. 206]. Это и не
удивительно - докторская диссертация Дьюи называлась «Психология Канта», а его опубликованная в
1888 году работа «Психология» классифицируется как британское нео-гегелианство [5, с. 19].
Критическое мышление является творческим процессом, который помогает человеку определить
личные пути собственного развития и профессионального в дальнейшем, умения анализировать
полученную информацию, обобщать её и делать на ее основе, самостоятельные выводы.
Родоначальником идеи развития критического мышления является Д. Халперн, который в своём
труде «Психология критического мышления» определяет критическое мышление как творческое. Природа
критического мышления раскрывается им с точки зрения развития решения задач, которое делится им на
следующие стадии: подготовка к ознакомлению, выработка решения, принятие решения и его оценка,
инкубация. Д. Халперн предлагает множество стратегий решения задач как жизненных, так и
профессиональных. Идеи данного подхода можно сравнить с идеями развивающего обучения, так как оба
процесса учат мыслить рационально [6].
В научной литературе встречается довольно много определений критического мышления, с
различной степенью полноты отражающих его сущность. Как пример лаконичных, но наименее точных
формулировок можно привести определение Р. Джонсона, где критическое мышление - это «особый вид
умственной деятельности, позволяющий человеку вынести здравое суждение о предложенной ему точке
зрения или модели поведения» [7]. Уточняя эту мысль Д. Халперн пишет: «Критическое мышление - это
использование когнитивных техник или стратегий, которые увеличивают вероятность получения
желаемого конечного результата. Это … такой тип мышления, к которому прибегают при решении задач,
формулировании выводов, вероятностной оценке и принятии решений. При этом думающий использует
навыки, которые обоснованы и эффективны для конкретной ситуации и типа решаемой задачи» [8, c. 117].
Подобные акценты прослеживаются и в определении В.Н. Брюшинкина, рассматривающего критическое
мышление как «последовательность умственных действий, направленных на проверку высказываний или
систем высказываний с целью выяснения их несоответствия принимаемым фактам, нормам или
ценностям…» [9, с. 30]. М.В. Кларин, предлагает определение, в котором «критическое мышление
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представляет собой рациональное, рефлексивное мышление, направленное на решение того, чему
следует верить или какие действия стоит предпринять» [10, c. 28]. Одно из ведущих определений
критического мышления отражает всю комплексность этого понятия. Оно было выработано по
дельфийскому методу экспертного консенсуса в конце 1980-х. Американская философская ассоциация
(англ. American Philosophical Association) организовала дельфи-группу из 46 экспертов, включавшую
ведущих исследователей в области теории критического мышления.
Консенсус был выработан за шесть раундов заочных обсуждений, длившихся более полутора лет:
«Мы понимаем критическое мышление как целенаправленное, саморегулирующееся суждение, которое
приводит к интерпретации, анализу, оценке и выводу, а также к объяснению доказательных,
концептуальных, методологических, критериологических или контекстуальных соображений, на которых
основано это суждение. Идеальный критический мыслитель – любознательный по обыкновению, хорошо
осведомленный, способный верить рассуждению, с открытым и гибким умом, справедливый в оценках,
честный в отношении собственных предубеждений, благоразумный в суждениях, готовый их
пересматривать, откровенно говорящий о проблемах, тщательный в сложных вопросах, старательный в
поиске релевантной информации, рациональный в выборе критериев, нацеленный и настойчивый в
исследованиях, которые точны настолько, насколько позволяют предмет и обстоятельства
исследования» [11; 2]. Тогда же эта группа экспертов составила список навыков, которые они посчитали
ядром критического мышления: когнитивные навыки: - интерпретация, категоризация, декодирование
значимости, уточнение смысла; - анализ: изучение идей, выявление аргументов, анализ аргументов;
- оценка: оценка утверждений, оценка аргументов; построение выводов: запрос доказательств,
предложение альтернатив, построение выводов; объяснение: изложение результатов, обоснование
процедур, предъявление аргументов; саморегуляция: самопроверка, самокоррекция. Подходы к
конкретным проблемам, вопросам или задачам: ясность в постановке вопроса или проблемы;
упорядоченность в работе с комплексностью; - прилежность в поиске релевантной информации;
- разумность в выборе и применении критериев; тщательность в сосредоточении внимания на
рассматриваемой проблеме; стойкость к встречающимся трудностям (определенная степень упорства);
точность в степени, допускаемой задачей и обстоятельствами. Открытость в отношении альтернатив и
других мнений; понимание мнений других людей; беспристрастность в оценке суждений; [12, с. 305].
Таким образом, понятие «критическое мышление» трактуется как вид интеллектуальной
деятельности человека, которая направлена на понимание и осмысление полученной информации.
Особую роль в процессе развития критического мышления выполняет практическая деятельность
человека. Благодаря собственному опыту, мы анализируем полученную информацию, оцениваем её. Тем
самым мышление выступает как оценочное, рефлексивное. Это открытое мышление, не принимающее
догм, развивающееся путём наложения новой информации на жизненный опыт. Если критическое
мышление у людей развито недостаточно, то они испытывают трудности в том, чтобы мыслить
самостоятельно. В таком случае мы не можем оценить степень убедительности доказательств. Такие
люди не могут самостоятельно и рационально решить свои проблемы, то есть не могут продуктивно
использовать свой интеллектуальный потенциал. Критическое осмысление проблемы предполагает
выход за границы предлагаемой информации, её рассмотрение с других сторон, выделение новых
характеристик объекта или явления, а также, аргументация своих мыслей, доказывающая достоверность
излагаемого материала.
Таким образом, критическое мышление выступает в роли помощника для человека не только в
познавательной деятельности, но и повседневной жизни.
Литература:
1. Paul R., Binker A., Martin D., & Adamson K. Critical Thinking Handbook. Santa Rosa, CA: Foundation for

Critical Thinking, 1995
Халперн Д. Психология критического мышления. – СПб.: Питер, 2000.
Dewey J. (1910) How we think
Халперн Д. Психология критического мышления. – СПб.: Питер, 2000.
Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. – М.: Арена,
1994.
6. Халперн Д. Психология критического мышления. М., 2000
7. Johnson R.H. Some Observations about Teaching Critical Thinking. CT News. Crirical Thinking Project.
California State University, Sacramento. – Vol. 4. – N 1. – 1985.
8. Халперн Д. Психология критического мышления. – СПб.: Питер, 2000.
9. Брюшинкин В.Н. Критическое мышление и аргументация // Критическое мышление, логика,
аргументация / Под ред. В.Н. Брюшинкина, В.И. Маркина. Изд-во Калинингр. гос.ун-та, 2003
10. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. – М.: Арена,
1994.
11. Facione Р. (1990) The Delphi Report. Executive summary.
12. Abrami, P.C. et al. (2015) Strategies for Teaching Students to Think Critically: Meta-analysis // Review of
Educational Research, №85(2), pp. 275–314.
Научный руководитель:
к.п.н., доцент Абитаева Роза Шанракбаевна.
2.
3.
4.
5.

98

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»
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(Суми, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ У КРИЗОВИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ
Світовим психологам завжди було цікаво явище поведінки мас людей у натовпі. Виходячи з досвіду
проживання в Україні, можна зазначити велику кількість кризових життєвих ситуацій, в яких, як не дивно,
велика кількість людей поводить себе чомусь однаково. В цій статті ми будемо намагатися виявити
причини даного феномену.
До числа надзвичайних ситуацій, які суттєво ускладнюють оперативну обстановку в регіоні,
відносяться групові порушення громадського порядку (ГПГП) та масові заворушення. Учасники безладів
заважають діяльності органів влади, порушують нормальний ритм життя міста, підривають його економіку,
наносять матеріальну і моральну шкоду, викликають широкий суспільний резонанс. Безладдя можуть
стати прямим продовженням будь-якого організованого масового заходу (політичного, спортивного,
видовищного і тому подібне), а також виникнути стихійно. Найбільшу небезпеку по своїй руйнівній силі при
виникненні масових безладів представляє натовп.
Зазвичай під натовпом розуміють безструктурне скупчення людей, позбавлених ясно
усвідомлюваної спільності цілей, але пов’язаних між собою подібністю емоційного стану й загальним
об’єктом уваги. Часто поведінка натовпу характеризується поняттями «колективні безчинства», «бунти»,
«повстання», «рухи за реформи», «революційні виступи». Не маючи спільної для всіх усвідомлюваної
мети, натовп здійснює сильний психологічний тиск на індивідів. Перші дослідники цього феномену
(Г. Ле Бон, З. Фрейд та ін.) вважали його ірраціональною, сліпою і руйнівною силою, якою владарюють
неусвідомлені імпульси, зараження, наслідування та навіювання [1, с. 7].
Особливість натовпу, на думку дослідників, полягає в тому, що, вбираючи в себе різнорідні та
випадкові елементи, він завжди діє як психічна цілісність. Самий вражаючий факт, що спостерігався в
натхненному натовпі, наступний: які б не були б індивіди, що складають його, який би не був їх спосіб
життя, занять, одного їх перетворення в натовп достатньо для того, щоб у них утворився рід колективної
душі, що заставляє їх відчувати, думати і діяти зовсім інакше, ніж думали б, діяли і відчували кожен з них
окремо [1, с. 8].
Маса має специфічні психологічні особливості. Отже, йдеться про психологію масової свідомості.
Масова свідомість – один з видів суспільної свідомості, найбільш реальна форма її практичного існування
та втілення. Це особливий, специфічний вид свідомості суспільства, властивий величезній кількості людей
(«масі», «масам») [2, с. 12]. О. Мень писав: «Маса некритична. Вона підвладна емоціям. Її легко можна
повернути в потрібний бік, маніпулювати у вигідному напрямку» [1, с. 8-9]. Таким чином, суб’єкт масової
свідомості дуже стихійний, мінливий та ситуативний. Він акомодує і акумулює в собі поверхневі знання,
уявлення, цінності, норми та ідеали, ніби вирівнюючи та узагальнюючи їх.
На емоції натовпу легко впливати різними засобами: повторенням, перебільшенням, ствердженням,
навіюванням тощо. Аргументи та заперечення в натовпі не працюють. Тут люди інстинктивно шукають собі
вожака і підкоряються йому. Проте нерідко лідерами стають нервово збуджені люди, які глибоко вірять у
правильність власних безрозсудних дій та закликів. Цю віру вони передають і людям. Чим коротші заклики,
кинуті у натовп, тим більший вплив вони мають. Повторена багато разів головна ідея закріплюється в
підсвідомості, потім вона стає програмою дії. Цю установку дуже важко змінити. Чим харизматичніший
лідер, чим більшу силу волі він має, тим сильніше він може впливати на натовп.
Натовп відкритий для простих і ясних образів, які виникають стихійно, без будь-якого логічного
зв’язку. Ці образи часто суб’єктивні, віддалені від реалій та фактів, але головне те, що вони впливають на
емоції, вимикаючи раціональність та критичне мислення. В натовпі ми фактично втрачаємо своє «Я»,
піддаючись впливу колективного підсвідомого, інстинктивного та хаотичного по своїй суті. Разом з
індивідуальністю втрачається й індивідуальна відповідальність.
Натовпу також властиві категоричність, яка виражає авторитетність у своїх судженнях, нетерпимість;
консерватизм, який проявляється у глибокому почутті відрази до усіх нововведень і висловлює
благоговіння перед традиціями, навіюваність, яку З. Фрейд розглядав як форму масового гіпнозу, в якому
джерелом навіювання виступає ілюзія, народжена невиразними спогадами одного індивіда. Натовпу дуже
легко вселити, наприклад, почуття обожнювання, що примушує його знаходити щастя у фанатизмі,
підпорядкуванні і готовності жертвувати собою заради свого ідола. Натовп характеризується високим
ступенем заражуваності та емоційного резонансу. Іноді емоції є настільки владними, що перемагають
особисте і навіть інстинкт самозбереження.
Отже, з психологічного погляду натовп є неорганізованим скупченням позбавлених спільної
усвідомленої мети людей, які перебувають у стані емоційного збудження [1, с. 11].
Велике значення має чисельна характеристика натовпу. По кількості людей, які намагаються вийти
одночасно з приміщення у випадку пожежі, можна прогнозувати ймовірність виникнення паніки. На оцінку
точності кількості людей у натовпу впливає форма натовпу і умови простору. Труднощі виникають й тому,
що склад натовпу швидко змінюється, і він постійно знаходиться у русі. Виявлено, що всі натовпи мають
тенденцію набувати кільцеподібної форми. Кільцева реакція – це такий тип емоційного збудження, в
рамках якого реакція одного індивіда відтворює збудження іншого. Таке взаємне збудження набуває
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кільцевої форми. Соціальна занепокоєність – це характеристика емоційного стану натовпу, яка виникає в
результаті «кільцевої реакції». Натовп може виявити іноді дуже високу моральність. Діючи на індивіда в
натовпі і викликаючи в нього почуття слави, честі, релігії і патріотизму, легко можна змусити його
пожертвувати навіть своїм життям. Тільки натовп здатен до прояву найбільшої безкорисливості і
найбільшої відданості [1, с. 12].
Виходячи з усього вищесказаного, можна дійти до наступних висновків: натовп є дійсно тією
неконтрольованою силою, яка здатна на масштабні без цільові дії. Особливо це проявляється в кризових
ситуаціях, в яких натовп, тобто велика маса людей, не замислюється про наслідки вчинених дій. Але слід
відмітити, що в кожній ситуації натовп діє по різному, залежно від самого характеру який його формує.
Тобто натовп можна розділити на два види: контрольований та неконтрольований. Якщо говорити про
перший вид, то в ньому маса людей діє під владою вожака та здатна вчиняти дії, які ставить на меті лідер і
кожен індивід, знаходячись під його впливом не оцінює ситуацію з усіх боків. Другий же вид вирізняється
тим, що він формується під впливом якогось випадкового явища і в ньому немає того, хто може вплинути.
Що характерно, в цій масі кожен думає тільки про себе та свою безпеку. Але, ці два види є рівноцінно
небезпечними і не можна виділити, який з них може нанести більш тяжкі наслідки.
По своїй суті індивід на тлі натовпу втрачає свої власні вольові якості. Маса завжди підвладна
емоціям та ілюзії, тобто образу, який виник у одного з індивідів та який не має логічного зв’язку з
наступними образами, які можуть виникнути. Це можна пояснити на прикладі, коли людям втілюють ілюзію
про настання «кінця світу». У людей з’явиться тривожний стан та вони почнуть вигадувати самі події цього
явища та подальший порядок їх дій або ж оратор, який буде втілювати свою ідею приходу до влади, навіє
масі образ ідеального світу, а вона буде його уявляти. Наслідки від цього можуть бути
непередбачуваними, адже натовп може вдатися до неконтрольованих дій, які він вважає необхідними.
Оточуючому середовищу загрожують масові безлади, вбивства та руйнування місця, де ці дії будуть
здійснені та за які, на думку натовпу, кожен уникне відповідальності за вчинене.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В современных условиях реформирования системы образования социально-педагогическая
поддержка подростков с низким уровнем успеваемости является одной из важнейших задач специального
и инклюзивного образования, так как оно должно обеспечить комплексную педагогическую поддержку и
помощь в их развитии. Особые трудности возникают в процессе социализации подростков. В современной
специальной педагогике ученые отмечают относительно низкий уровень социальной адаптации,
сформированности жизненных планов, недостаточную сформированность коммуникативной и
мотивационной сферы личности как основы самоопределения. Установлено, что своевременное и раннее
психолого-педагогическое сопровождение является приоритетным в формировании практических навыков
у таких подростков. В работах ученых отражен вопрос методического обеспечения процесса
формирования и коррекции навыков учебной и практической деятельности учащихся. Л.А. Головей
анализирует психолого-педагогическое сопровождение подростков с низким уровнем успеваемости как
процесс устранения барьеров в профессиональной и социальной деятельности, подготовки
образовательных программ и проектов, повышающих активность учащихся [1]. Основной целью
специалистов в процессе сопровождения ученые называют обучение учащихся самостоятельно решать
сложные проблемы и ситуации, а не давать им готовое решение.
Поддержка учителя может повлиять на академическую мотивацию, вовлеченность в учебный
процесс и принадлежность к школе. Классы, поддерживающие автономию, способствуют позитивной
адаптации, поощряя подростков с низкой успеваемостью брать на себя ответственность за обучение, и
это очень важно в среднем школьном возрасте, когда подростки все больше стремятся к независимости.
Результаты исследования показали, что аспекты поддержки автономии имеют уникальное влияние на
адаптацию, расширяя понимание того, как учителя поддерживают опыт учащихся в школе. Хотя
предоставление выбора может позволить учащимся выбирать задания, которые они считают
интересными [2]. Поддержка со стороны педагогов может заложить основу для позитивной адаптации в
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школе. Следовательно, педагогам необходимо найти способы значимого поощрения реального обучения
в классе, чтобы способствовать автономии и позитивной адаптации подростков.
Зарубежные исследования также показали, что структура преподавателя имеет как академическую,
так и социальную природу, поскольку академическая поддержка была наиболее эффективной в контексте
благоприятных взаимоотношений. Следствием этого является то, что педагоги должны понимать, как
обеспечить структуру в контексте высококачественных отношений между учителем и учеником, чтобы
удовлетворить потребности подростков.
Психолого-педагогическое сопровождение мы понимаем, как комплексную систему средств и
методов, обеспечивающих помощь подростку в необходимости принятия собственных решений,
индивидуального выбора, самореализации в учебной, коммуникативной деятельности. Основу структуры
методики психолого-педагогического сопровождения составили базовые концептуальные положения:
когнитивный,
деятельностный,
личностно-ориентированный,
мотивационно-ценностный
и
компетентностный подходы, которые определили содержание основных компонентов методики:
- содержательный (цели, задачи, принципы, направления);
- функциональный (этапы, формы, методы, технологии);
- оценочный (критерии, уровни) [3].
Методология создается на основе следующих принципов:
- взаимосвязь различных форм образовательной деятельности (урок, вебинар, семинар, практикум,
экскурсия, образовательная эстафета, факультатив, коррекционные занятия и различные внеклассные
мероприятия);
- принцип систематичности, целостности, последовательности, непрерывности и преемственности
образовательного процесса в учебном заведении;
- соответствие методов обучения современным потребностям школы;
- личностно-ориентированное обучение;
- индивидуальность и независимость в принятии решений;
- принцип взаимодействия и сотрудничества;
- принцип интегративности - овладение мягкими технологиями и социальными компетенциями [4].
Эти принципы реализовывались через взаимосвязь методических объединений центра с работой на
основе кейсов (конкретных социальных ситуаций, которые предоставлялись подросткам для решения и
закрепления знаний, полученных на школьных занятиях, с целью формирования у них базовых
компетенций). Методика психолого-педагогической поддержки на основе кейсов дает возможность ставить
перед школьниками задачи и постепенно добиваться результата их выполнения путем решения
проблемной ситуации. Основная цель методики - создание педагогических условий на уроке и во
внеурочной деятельности для целенаправленного, личностно-ориентированного процесса формирования
необходимых знаний.
Рассмотрим алгоритм работы с кейсом в условиях обновленного содержания образования в РК:
- восприятие учащимися ситуации и информации, предоставленной на уроке;
- понимание ситуации учащимися с помощью объяснений и вопросов;
- воспроизведение информации;
- понимание события;
- осознание недостатка информации и компетентности для его решения;
- изменение отношений к ситуации, нахождение новых мотивов для ее решения или обращение за
помощью;
- новое решение ситуации.
Метод индивидуально подобранных кейсов позволяет обеспечить успешность их реализации для
всех учащихся. Психолого-педагогическое сопровождение подростков с низкой успеваемостью
осуществлялось с помощью кейсов с учетом направлений их поведения (ведущая деятельность, общение,
самосознание) по следующим направлениям:
- отработка учебно-практических действий на этапе средней школы;
- развитие индивидуально-личностных качеств, межличностных отношений и коммуникативной
сферы;
- формирование личностного и профессионального самоопределения, развитие мотивационной
сферы и самосознания подростков.
На основе вышеперечисленного можно описать следующие основные методы работы группы
сопровождения:
- кейс-метод, индивидуальные беседы, объяснения;
- консультации, коррекционные занятия, просмотр видеоматериалов, игры-драматизации,
тренинговая работа, задания, флешмобы, работа кружков и факультативов.
А также реализация методики включает:
- создание кейсов на материале, изучаемом в школе и подкрепленном практическими действиями
во внеклассной работе учителей;
- создание междисциплинарных ситуаций, взаимосвязь классной работы и внеклассной
деятельности;
- актуализация базовых знаний перед решением кейсов;

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

101

- использование различных методов общения в системе «учитель-ученик» (объяснение, помощь,
поддержка, посредничество, демонстрация действий, совместное проектирование и планирование);
- индивидуальный подход при формировании учебных групп для выполнения заданий-кейсов;
- индивидуальная мотивация;
- самостоятельная работа ученика при решении проблемной ситуации;
- вариативность заданий (несколько правильных решений);
- демонстрация алгоритмов решения сложных проблем (конфликтные ситуации, ситуации создания
социальных связей);
- создание преподавателями модели общения и межличностного взаимодействия при выполнении
заданий [5].
Таким образом, на основе теоретического анализа психолого-педагогической литературы
установлено, что психолого-педагогическое сопровождение - это система последовательной,
комплексной, психологический ориентированной педагогической деятельности коллектива специалистов,
которая обеспечивает процессы индивидуализации личности, а также создает условия для
самоопределения его способностей и защищает права ученика.
Таким
образом,
комплексное психолого-педагогическое
сопровождение
подростков
в
образовательном процессе, должно опираться на основные методологические принципы, позволяющие
создавать и внедрять эффективные инновационные технологии обучения подростков, направленные на
развитие всех сфер социализации. Также на определенные показатели эффективности методов
психолого-педагогической поддержки в различных сферах: в знании и представлении об окружающем
мире, формировании навыков учебной и практической деятельности, развития интересов, учебной
мотивации, склонностей и способностей.
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МІСЦЕ ПСИХОЛОГА НА ВИРОБНИЦТВІ
Технічний прогрес в інформаційних технологіях, сфері обслуговування, промисловості незмінно
супроводжується підвищенням ролі кваліфікованого персоналу організацій в досягненні високої
ефективності діяльності підприємства. Зростає і коло фахівців, від надійності та якості роботи яких
залежить прибуток організації. Все частіше до суб'єктів системи управління людськими ресурсами
відносять крім власне персоналу також і партнерів, клієнтів, споживачів даної організації. Людські ресурси
організації являють собою сукупність знань і досвіду, здібностей і талантів, оригінальних ідей і мудрості
людей, що працюють як усередині організації, так і в тісному контакті з нею. [1]
Психолог вивчає вплив психологічних, економічних і організаційних факторів виробництва на
трудову діяльність працівників підприємства, установи, організації з метою розроблення заходів щодо
поліпшення їхніх умов праці і підвищення ефективності роботи. [2]
Працюючий в організації психолог може займати одну з двох позицій:
 «Зовнішню» - психолога-консультанта і дослідника (робота на замовлення різних фірм, найчастіше
пов'язана з оцінкою і атестацією персоналу, вивченням психологічного клімату, вирішенням конфліктних
ситуацій, навчанням персоналу і т.д.);
 «Внутрішню» - практичного психолога, який працює безпосередньо в організації. [5]
Залежності від сфери діяльності та специфіки виробництва, робоче місце психолога може мати
різноманітні форми та зміст, але головне, що обов’язково повинно бути, це можливість створення бази
психологічних та психофізіологічних даних працівника певного підприємства, установи, наявність
психограм та професіограм, паспортів робочого місця кожного з працівників та забезпечення системності в
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роботі. Бажано мати спеціалізовану кімнату для проведення психодіагностики та індивідуального
консультування, окрему кімнату для психологічного розвантаження тощо. [3]
Ключовий напрям діяльності психолога організації, його найважливіша функція – психологічне
забезпечення управлінської діяльності, допомога менеджерам в організації управління на наукових
основах з урахуванням психологічних чинників, яке направлене на підвищення ефективності управління
організацією, індивідуальною і груповою діяльністю співробітників. Процес управління підприємством
досить складний, і сучасний менеджер при виборі управлінського рішення стикається з безліччю
альтернатив, і не завжди легко вибрати вірний варіант рішення. Тому важливого значення набувають такі
дії практичного психолога, як надання керівнику психологічної інформації важливої для прийняття того чи
іншого рішення, оцінка і прогнозування психологічних наслідків рішень керівництва.
Робота організаційного психолога може бути спрямована на розвиток у менеджерів організацій вмінь
та навичок приймати ефективні управлінські рішення. Дослідження показують, що велику частину робочого
часу (від 50 до 80%) керівники проводять в комунікації, але, в той же час, вони в рамках свого
професійного навчання (наприклад, під час вивчення економіки виробництва або технічних наук) не
пройшли ніякої підготовки у сфері комунікації. Тому завданням психолога стає навчання керівників
встановленню і підтримці комунікації. Діяльність психолога доцільно спрямувати на навчання і аналіз інших
окремих функцій управління (визначення проблем, постановка мети, інформування, мотивація
співробітників, координування їх дій, контроль і т.п.). Консультації психолога можуть бути зорієнтовані на
корекцію індивідуальної управлінської діяльності. Їхньою метою, на думку Л.Е. Орбан Лембрик, є
погодження рівня розвитку особистості керівника з вимогами системного оточення, визначення напрямку й
методів самоаналізу та корекції.
В сучасних умовах все більша кількість керівників усвідомлює той факт, що успішність діяльності
підприємства дуже багато в чому залежить від людей, які на ньому працюють. Це привело до тому, що
робота з персоналом організації (навчання, заходи командоутворення, відбір персоналу і т.д.) є все більш і
більш актуальною. В цій роботі практичний психолог займає важливе місце, його завданням є
забезпечувати повну реалізацію потенціалу співробітників, можливостей мотиваційної мобілізації їх
здібностей, формування згуртованого колективу. Традиційно сферою діяльності практичного психолога на
підприємстві виступає професійний відбір, який виступає як система заходів, що дозволяє виявити
кандидатів, які за своїми індивідуальними якостями найбільш придатні до навчання і подальшої
професійної діяльності за конкретними спеціальностями. Професійний відбір передбачає оцінку не тільки
стану здоров'я, фізичного розвитку, рівня освітньої підготовки, професійних здібностей, конкретної людини,
а й індивідуально-психологічних можливостей. З психологічної точки зору, професійний відбір — це
система спеціальних процедур вивчення й оцінки професійної придатності людини до оволодіння певною
професією або групою професій, досягнення в їх межах необхідного рівня майстерності й успішності
виконання професійних обов'язків у типових та нестандартних професійних ситуаціях.
Отже, завданням психолога в процесі психологічного відбору є встановлення відповідності між
психологічними особливостями кандидата і успішністю його професійної діяльності. В даному напрямку
психолог працює не лише з претендентами на посаду, через певні проміжки часу доцільно проводити
планову і систематичну оцінку психологічних професійно важливих якостей персоналу, які впливають на
ефективність виконуваної роботи. [4, ст. 2]
Обов'язки психолога в компанії / підприємстві:
 Виконує роботу по складанню проектів планів і програм соціального розвитку, визначення
психологічних факторів, що впливають на працівників. Проводить разом з фізіологом обстеження
індивідуальних якостей працівників, особливостей трудової діяльності робітників і службовців різних
професій і спеціальностей, а також пов'язані з професійним добором, перевіркою психологічних умов
праці, виявленням інтересів і схильностей, задоволення працею.
 Бере участь в експериментах з визначення впливу умов праці на психіку працюючих.
 Аналізує трудові процеси і психологічний стан людини під час роботи.
 Разом із соціологом та іншими фахівцями бере участь у розгляді завдань соціального розвитку.
Здійснює вибір найбільш актуальних питань і проблем, що потребують вирішення (плинність кадрів,
порушення трудової дисципліни, малопродуктивна праця), визначає шляхи усунення причин, що їх
викликають.
 Розробляє професіограми і детальні психологічні характеристики професій робітників і посад, які
визначаються впливом виробничого середовища на нервово-психологічне напруження працюючих, дає
рекомендації стосовно умов оптимального використання особистих трудових можливостей людини з
урахуванням перспективи розвитку її професійних здібностей.
 Бере участь у здійсненні заходів з виробничої і професійної адаптації молодих робітників і фахівців.
Готує рекомендації і пропозиції щодо впровадження результатів психологічних досліджень у практику, а
також заходи з конкретних напрямів удосконалення управління соціальним розвитком, сприяють
організації оптимальних трудових процесів, установленню раціональних режимів праці та відпочинку,
поліпшенню морально-психологічного клімату, умов праці і підвищенню працездатності людини, здійснює
контроль за їх виконанням.
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 Аналізує причини плинності персоналу, добір та його розстановку, виходячи з вимог організації
праці та управління виробництвом, розробляє пропозиції щодо забезпечення стабільності кадрів,
прийняття необхідних заходів з адаптації працівників.
 Бере участь у формуванні трудових колективів, проектуванні систем організації праці (організації
робочого часу, робочих місць) з урахуванням технологічних факторів і ергономічних вимог.
 Консультує керівників підприємства, установи, організації за соціально-психологічних проблем
управління виробництвом і соціального розвитку колективу, а також працівників, які займаються кадровими
і трудовими питаннями. [2]
Ще одним популярним напрямком роботи психолога в бізнесі за останні роки стала участь
психологів в психологічному забезпеченні переговорного процесу, оптимізації ділового спілкування
керівників різного рангу можливість підвищення її конкурентоспроможності за рахунок ефективного
використання психологічних чинників, що сприяють підвищенню продуктивності і ефективній взаємодії
ззовнішнім середовищем.
Зростання потреби виробництва та бізнесу у кваліфікованих спеціалістах-психологах обумовлює
необхідність впровадження в вищих навчальних закладах програм і психолого-педагогічних технологій, які
мають за мету підготовку спеціалістів-психологів до роботи в бізнес-організаціях. [4, ст. 4]
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ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ІСТОРІЯ ЇЇ РОЗВИТКУ

Соціальна психологія – складне культурне явище, що жодним чином, не зводиться тільки до
наукової форми свого існування. Людині, як істоті, включеній в складні й різноманітні відносини і взаємодії
з іншими людьми, завжди був властивий соціально-психологічний тип мислення, що й породило різні
форми існування соціальної психології.
Предметом дослідження соціальної психології є:
1. Особистість у групі, соціумі, суспільстві. На відміну від загальної психології, соціальна
психологія досліджує не просто психічні процеси індивіда, а їх специфіку у зв’язку із системою соціальних
взаємодій. Із цього погляду предметом дослідження є людина серед людей.
2. Соціальні групи в суспільстві. Це, насамперед, психологічні характеристики груп, проблеми
внутрішньогрупової динаміки, внутрішньогрупових відносин, міжгрупових відносин і т.д. Соціальна група
розглядається як функціональна одиниця, що має інтегральні психологічні характеристики, такі як груповий
розум, групова воля, групове рішення т.д. Група розглядається як унікальна цілісність, яка не може бути
зрозуміла тільки на підставі вивчення суб’єктів, її складових. Група є щось більше, ніж сукупність її
представників. Вона має власні характеристики, що існують незалежно від індивідуальних особливостей
суб’єктів, що увійшли до її складу.
3. Соціальна психіка або масовидні явища психіки. Виділяються різні явища, відповідні до цього
поняття: психологія класів, соціальних прошарків, масових настроїв, стереотипів та установок; громадська
думка й психологічний клімат, масові дії й групові емоційні стани. Вивчається також
соціальнопсихологічний аспект традицій, моралі, вдач і т.д. [1, с. 5, 6-7]
Соціальна психологія як самостійна галузь наукового знання формувалася з кінця соціології і
психології. Інтегруючи дві наукові дисципліни, котрі почали її своєрідним теоретичним фундаментом,
соціальна психологія активно вбирає у собі все нове, що накопичується в суміжних гуманітарних науках.
Психологічно-соціальну психологію - цікавлять переважно психологічні проблеми поведінки
особистості в групі і орієнтована на традиційні для психології методи. [2, с. 1]
Стадія соціальної філософії характеризується накопиченням соціально-психологічних знань. Так,
ще у первісних суспільствах люди зіткнулися з соціально-психологічними явищами й спробували їх
використати. Наприклад, в системі давніх релігій використовувалися такі форми масового настрою, як
схильність до психологічного зараження, обряди; табу стають регуляторами спілкування, оратори
використовують секрети впливу на публіку. Взагалі процес створення передумов соціальної психології не
відрізняється від розвитку інших наук. Це зародження у надрах філософії. А потім поступове відділення від
неї. Так, родоначальниками соціологічної думки вважаються древні філософи Платон і Аристотель. [3, с. 3]
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Історію розвитку соціальної психології можна умовно розділити на такі етапи:
 Перший етап – становлення соціальної психології як науки (із середини ХIХ ст. по 1908 р.).
Визначаються предмет вивчення й основні проблеми. Видаються перші фундаментальні роботи з
основних питань соціальної психології. На цьому етапі рішення і теоретичний аналіз соціальнопсихологічних проблем привертають увагу фахівців різного профілю: психологів, соціологів, філософів,
літературознавців, етнографів і т.д.
 Другий етап (з 1908 р. до середини 40-х рр. ХХ ст.) характеризується появою наукових соціальнопсихологічних шкіл, орієнтованих як на розробку фундаментальної теорії, так і на прикладні аспекти
дослідження.
Один з найбільш впливових соціальних психологів цього періоду – К. Левін, творець теорії групової
динаміки. Він досліджував проблеми соціальних факторів волі як цілеспрямованої поведінки; соціальної
психології малих груп, лідерства, особистості в групі і т.д. Була проведена велика кількість
експериментальних робіт та одночасно розроблялися фундаментальні теорії, які не втратили своєї
актуальності і в наш час.
 Третій етап – із середини 1940-х рр. до наших днів. Він пов’язаний з вирішенням практичних
завдань, роботою на соціальне замовлення. Експериментальна психологія продовжує свій розвиток,
фундаментальні теоретичні розробки відступають на другий план.
Розробляються так звані малі теорії, що мають конкретне прикладне значення: соціальнопсихологічні особливості керівництва дитячою групою, психологія бізнесу, психологія реклами, психологія
формування громадської думки й ін. [1, с. 9]
У історії соціальної психології можна також назвати 3 періоди:
1) період накопичення знань у сферах філософії і загальної психології;
2) період виділення описової соціальної психології з філософії на самостійну область знання;
3) період оформлення соціальної психології в експериментальну науку і її сучасного
розвитку. [2, с. 1]
Великий вплив на розвиток соціальної психології надали роботи Георга Зіммеля (1858-1918) і
Чарльза Кулі (1864-1929). Ці дослідники стали розглядати особистість не абстрактно, а в її взаємодії з
людьми всередині групи і з різними характеристиками груп. Вони представляли особистісні риси як
проекції взаємин людини з соціальними групами. Ч. Кулі першим в соціальній психології ввів поняття "Яконцепція" як уявлення людини про саму себе. "Я-концепція" - це відображення того, що, на думку
особистості, думають про неї інші. Згідно з підходом Кулі, особистість формується на основі безлічі
взаємодій людини з навколишнім світом. Дослідження Г. Зіммеля і Ч. Кулі дозволили зробити висновок про
те, що особистість необхідно вивчати в соціальному контексті. [4, с. 1]
Офіційною датою народження соціальної психології вважається 1908 рік. Саме цього року
вийшли дві роботи, у назві яких фігурувало поняття «соціальна психологія». Перша – «Введення в
соціальну психологію» психолога Вільяма Мак-Дугалла була опублікована в Лондоні, друга –
«Соціальна психологія» соціолога Едварда Росса з’явилася в Нью-Йорку. Основна ідея, що міститься в
роботах цих авторів, полягала в тому, що поведінка людей, їх мислення, планування життя, спілкування,
взаємодії і т.д. – усе це відбувається в рамках соціальної психології. Однак чіткого визначення що таке
соціальна психологія, яка сфера її проявів ні Мак-Дугаллом, ні Россом зроблено не було.
Відсутність критеріїв у визначенні предмета соціальної психології призвело до того, що уявлення про
соціальну психологію в Росса й Мак-Дугалла виявилися різними. Почасти це пояснюється ще й тим, що
автори відображали погляди різних наукових напрямків і традицій. Росс, будучи соціологом, дотримувався
концепції колективного групового розуму, запозиченої ним з арсеналу ідей французької соціологічної
школи. І насамперед ідеї колективної свідомості Еміля Дюркгейма й колективних уявлень Люсьєна ЛевіБрюля. Крім того, оскільки в його книзі розглядаються такі теми, як дух юрби, поведінка маси, суспільна
думка, соціальні конфлікти і т.д., то можна з повною визначеністю говорити про вплив на Е. Росса ідей
теоретиків психології мас – Густава Лебона й Габриеля Тарда. Мак-Дугалл відштовхувався не від
соціологічної, а від психологічної традиції й був автором теорії інстинктів соціальної поведінки. Тому
основний його інтерес зосереджений на таких явищах, як інстинкти, мотивації діяльності, почуття.
Основною рушійною силою соціальної поведінки, на думку МакДугалла, є інстинкти.
Вплив концепцій, як Росса, так і Мак-Дугалла, виявився обмеженим тому, що їх ідеї неможливо було
застосовувати в рамках методів експериментальної психології, що стала на той час найбільш
авторитетним і визнаним науковим напрямком. Тому їх ідеї сьогодні найчастіше називають «першими
ластівками, що не зробили погоди» [1, с. 8-9].
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2.
3.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ
СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ РЕФОРМ
Профільне навчання створює сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей,
інтересів та потреб здобувачів освіти.
Профільне навчання найповніше реалізовує принцип особистісно- зорієнтованого навчання, що
значно розширює можливості здобувача освіти у виборі власної траєкторії.
Сучасний випускник, вступаючи у самостійне життя, відчуває на собі труднощі чітко визначених
життєвих орієнтирів та суттєву розбіжність між змістом життя і змістом того, чого навчили в школі.
Саме профільне навчання забезпечує можливості для рівного доступу здобувачів освіти як сільської
місцевості так і міської до профільної освіти.
У Концепції профільного навчання в старшій школі відзначається, що загальною тенденцією
розвитку старшої профільної школи є її орієнтація на широку диференціацію, варіативність,
багатопрофільність, інтеграцію загальної і допрофесійної освіти [1].
Основними завданнями профільного навчання є:
- створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів,
нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальної підготовки;
- виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого і професійного
самовизначення, формування готовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньою професією;
- формування соціальної, комунікативної, інформаційно-технічної, технологічної, компетенцій учнів
на допрофільному рівні, спрямування підлітків щодо майбутньої професійної діяльності;
- забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою і професійною освітою
відповідно до обраного профілю [1, 2, 3].
В процесі реформування шкільної освіти, а саме перехід від загально-освітніх шкіл до профільних,
дає можливість учням вибрати профіль споріднений до їх інтересів, нахилів, здібностей, а це в свою чергу
забезпечує більш свідомий вибір професії у недалекому майбутньому. Виходячи з цієї можливості
профорієнтаційна робота школи направлена на допомогу учням у вірному виборі профілю. Учневі, який
визначився з напрямом профілізації: суспільно-гуманітарний, природничо-науковий, художньо-естетичний,
фізико-математичний набагато легше ознайомитись з майбутньою професією, вивчаючи поглиблено курси
за вибором, профільні дисципліни тощо.
Готовність учня до профільного навчання має базуватися на орієнтації в світі професії та вимогах з
їх боку до особистості.
Основні концептуальні положення моделювання профільного навчання на основі «м’якої»
диференціації:
- у класі з кожного предмета (якщо є учні, які обрали цей предмет як профільний) виділяються групи
базового і профільного рівнів;
- учні груп базового рівня працюють за базовими програмами та підручниками, а учні профільних
груп – за програмами та підручниками для профільних класів;
- до підручників базового й профільного рівнів розроблено дидактичні матеріали чи навчальні
посібники, які дають змогу школярам працювати на навчальному занятті на вибраному рівні;
- основним видом навчальної діяльності школярів стає самостійна робота;
- учень має право вибирати, на якому рівні буде вивчати даний предмет – базовому чи профільному;
- вибір школярем рівня вивчення предмета дозволяє кожному учневі конструювати власну освітню
траєкторію;
- окремі теми, які не входять до базового курсу, але вивчаються за профільними програмами,
оформляють в елективні модулі й дають школярам профільних груп для самостійного вивчення;
- дальше розширення і поглиблення знань з обраного профілю відбувається в курсах за
вибором [1, 2].
Як показує практичний досвід, сучасна молодь виявилася недостатньо підготовленою до нових
вимог політичної та соціально-економічної ситуації. Як правило, багато хто з них не володіє інформацією
про вимоги до особистості в тій чи іншій сфері діяльності, не враховує своєї відповідності щодо обраної
професії. Профільне навчання не лише допомагає розв’язати ці проблеми, але й дає більш глибокі знання
з предметів певної спрямованості [4, 5].
Сучасні умови розвитку і реформування життєдіяльності нашого суспільства потребують докорінних
змін традиційної системи професіогенезу у напряму оптимального професійного самовизначення
особистості з урахуванням внутрішніх механізмів її саморозвитку. Вибір професії – одне з найважливіших
стратегічних рішень у житті людини, що є складною комплексною проблемою. Процес професійного
самовизначення завершується досягненням стабільного становища у тій чи іншій професійній сфері
соціального життя та формуванням відповідних переконань, принципів, ціннісних орієнтацій, мотивації та
професійного спрямування.
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Вибір професії для кожної молодої людини – це вибір свого місця в житті, подальшого шляху
навчання і праці. Проблема професійного самовизначення учнівської молоді посідає важливе місце
оскільки стосується вирішального моменту у життєвому становленні особистості. Особливої актуальності
вона набуває у ранньому юнацькому віці. У зв’язку з цим, центральним і досить складним завданням
профільної школи є формування в учнівської молоді, яка вже свідомо вибрала собі професію –
подальшого оволодіння нею. Вирішення цього завдання багато в чому залежить від активної позиції самих
учнів, від усвідомленості себе суб’єктом власного життя, прагнення до особистісної самореалізації, вміння
виважено і самостійно приймати відповідальні рішення. Тому вивчення особливостей професійного
самовизначення учнів профільної школи може відкрити нові шляхи його оптимізації [5].
Завдання психолога і класного керівника полягає в тому, щоб допомогти учням дізнатися про свої
психологічні особливості, які й забезпечать вибір професії школярем, а саме вивчити:
 психічні прояви властивостей нервової системи;
 схильність, інтереси, пов’язані з вибором професії;
 риси характеру, що проявляються в діяльності, щодо інших людей, себе самого тощо;
 типові для особистості емоційні стани, а також рівень розвитку вольових якостей;
 сформованість інтелектуальних здібностей;
 комунікативні якості особистості, що проявляються в процесі спілкування і взаємодії з людьми.
Професійний відбір – процедура вірогідної оцінки професійної придатності людини, вивчення її
можливостей до оволодіння певною спеціальністю, досягнення необхідного рівня майстерності та
ефективного виконання професійних обов'язків [2, 4, 5].
Завданням професійного відбору є визначення придатності людини до виконання того чи іншого
виду роботи. Під професійним відбором розуміють процес вибору з групи кандидатів на певну посаду
найбільш придатних, тобто тих, від кого можна чекати успішного освоєння і наступного ефективного
виконання функцій. Професійно придатними вважаються особи, які успішно оволодівають професією у
процесі навчання, вдосконалюються в цій діяльності, а у сприятливих умовах вдосконалюють саму
професію.
Придатність людини до певної діяльності розглядається на двох рівнях: як потенційна, зумовлена
наявними властивостями особистості, яку можна виявити за допомогою адекватних методик, і як
актуалізована, що виявляється в процесі виконання діяльності. Рівень професійної придатності та
успішність її формування зумовлюються вимогами професії та індивідуальним психофізіологічним
потенціалом людини.
Профільна підготовка відрізняється від загальноосвітньої підготовки більш конкретними професійнозорієнтованими характеристиками мотивів, мети, засобів і результатів навчальної, продуктивної, творчої
діяльності, які виступають стосовно до учня у вигляді певних вимог. Учні повинні перейти від більш
загального, точніше загальноосвітнього, до більш конкретного профілю діяльності, який передбачає певну
специалізацію, конкретизацію навчальної діяльності навколо визначеної групи професій.
Узагальнюючи вимоги з боку профільного навчання до особистості учня, можна визначити такі їх
головні групи:
1. Активізація, інтенсифікація навчальної діяльності, що виявляється в збільшенні навантаження на
нервову систему учня. Це викликає необхідність виховувати і формувати психофізіологічну готовність учня
до профільного навчання.
2. Збільшення інтелектуального напруження - через необхідність розв’язання значно більшої
кількості спеціалізованих, профільних навчальних завдань, що потребує розвитку відповідної
інтелектуальної готовності учня.
3. Інтенсивне нарощування профільного і продуктивного досвіду – спеціальних знань, умінь і
навичок відповідного напрямку, що ставить питання про готовність учня.
4. Підвищення рівня самоорганізації, самостійності у виконанні завдань навчальної діяльності й
життєдіяльності, оскільки саме в період профільного навчання в старшій школі стають провідними:
особистісне, життєве і професійне самовизначення.
Тому слід відокремлювати так звану рефлексивну готовність учня до профільного навчання.
5. Профільне навчання вимагає від учня підвищеної уваги до тих рис характеру, які сприяють
успішній напруженій продуктивній діяльності.
6. Профільне навчання вимагає від учня значної відповідності його потреб, мотивів, інтересів,
схильностей, потягів специфіці профілю і професій, що його складають, тому слід говорити про
мотиваційну готовність особистості. При цьому відбувається зміщення спрямованості в майбутнє,
активізація процесів прогнозування, програмування діяльності учня.
Діяльність учня в процесі опанування профілю навчання має починатися з актуалізації відповідних
потреб і мотивів, бути забезпеченою необхідною вихідною інформацією й розгортанням пізнавального
процесу, на основі чого він ставить нову мету і складає програму профільної навчально-продуктивноїтворчої діяльності, перебіг якої має обов’язково призводить до суспільного та особистісного значущого
результату.
Профільні дисципліни дають можливість вчителям-предметникам не лише викладати відповідний
матеріал, але ознайомити учнів з професіями, в яких їхній предмет відіграє важливу роль. Тому слід в
процесі викладання предмету виразніше показати учням ті сторони знань і навичків, які мають практичне
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значення для сучасної виробничо-трудової діяльності, сформувати в старшокласниках вірне розуміння
суспільного характеру цих знань і навичок, збудити до них інтерес. Необхідно захопити школярів
перспективою практичного застосування отримуваних ними знань. Саме усвідомлення практичного
значення шкільного предмету, його місце в трудовій діяльності формує інтерес до предмету, а разом з ним
і до професій, науково-теоретичну основу яких він складає. Так, наприклад, учитель математики в класах
фізико-математичного, науково-природничого, технічного профілю знайомить учнів з видатними
відкриттями в науці і техніці, з біографією відомих вчених. За рахунок позакласних годин проводить
екскурсії на підприємства. Вчитель іноземної мови в класах гуманітарного, філологічного профілю може
більш ретельно розповісти учням про роботу перекладача, лінгвіста, журналіста тощо.
Основною метою вчителя-предметника при профорієнтаційній роботі в будь-якому профілі навчання
є:
- знайомити учнів з різними видами труда і професії;
- вивчати їх нахили, здібності, професійні інтереси, формувати в них суспільно-значущих мотивів
вибору професії;
- консультувати учнів з питань, які пов’язані з продовженням навчання та працевлаштуванням [4, 5].
Виходячи з цього в процесі формування в учнів готовності до вибору професії необхідно звертати
увагу на такі індивідуальні особливості. Перш за все – це інтереси, нахили учнів. Це інтерес до тієї
професії, яку обирає для себе учень Розвиток та формування професійних інтересів безпосередньо
зв’язані з пізнавальними інтересами. Таким чином вибір вірної професії залежить не тільки від
індивідуально-типологічних відмінностей учнів, а від їх пізнавальних інтересів, здібностей, нахилів. Перехід
до ринку праці за сучасних умов не лише вніс корективи, але й істотно змінив підходи до питань
професійного самовизначення школярів. У зв’язку з цим зростає необхідність у профільному навчанні, що
має допомогти учням у виборі професії в нових умовах.
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(Переяслав, Україна)
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ТВОРЧОГО РОЗПОВІДАННЯ СТАРШИХ
ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАЗОБАМИ ІЛЮСТРАЦІЙ ДО КАЗОК
У період дитинства мовлення дитини стає основою для навчання, виховання і творчості. Розвиток
дитячої мовленнєвої творчості, розкриття і максимальна реалізація творчих здібностей кожної особистості
підкреслюється у державних документах: законах «Про дошкільну освіту», «Про мову», «Базовому
компоненті дошкільної освіти України».
Важливим засобом формування мовленнєвої діяльності дошкільників є використання наочності.
Наочність – один із компонентів цілісної освітньої системи, що може допомогти дітям якісніше засвоїти
досліджуваний світ. Завдяки наочності у дітей старшого дошкільного віку складається свідоме естетичне
сприйняття, яке виявляється в розумінні змісту та ідеї зображеного, здатності виділяти та усвідомлювати
його через мовлення – у складанні власних творчих висловлювань, розглядаючи ілюстрації.
Творче розповідання найбільш складний вид мовленнєвої діяльності дитини. Елементи творчості
наявні в будь-якому дитячому розповіданні. Творче розповідання розглядали як умовну назву розповідей,
які діти придумують самі. Обов'язковим компонентом такої розповіді мають бути самостійно створені
дитиною нові образи, ситуації, дії, які дитина повністю в житті не сприймала, але елементи якої є у її
розповіді. Продуктом цієї діяльності повинна бути невелика логічно-послідовна розповідь сюжетного або
описового характеру. Створенню творчих розповідей дітьми сприяє наочність, зокрема ілюстрації.
Ілюстрація – це зображення, що супроводжує текст літературного твору, з метою полегшення для
читача візуалізації змісту. Книжкова ілюстрація – елемент книжки, що або пояснює текст наочними
образами, або активно тлумачить його, даючи можливість читачеві по-новому зрозуміти і відчути цінність
літературного змісту і форми. Ілюстрації допомагають зорієнтуватися у змісті книжки, спонукають її
прочитати та допомагають засвоїти зміст тексту [9].
Проблемі творчого розповідання присвятили свої праці багато авторів (А. Богуш, Д. Бараніна,
Н. Гавриш, Т. Постоян, Н. Корткова, Н. Михайленко, С. Шадріна та ін.). Розробкою спеціальних прийомів
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навчання дітей фантазування займалися вчені Н. Гавриш, Дж. Родарі, Н. Короткова, Н. Михайленко,
Н. Фесюкова та ін.
Є. Тихеєва описала такі види творчої розповіді: «придумування початку і закінчення подій,
зображених на картині; закінчення оповідання, розпочатого вихователем; складання оповіді за планом, за
заголовком; складання розповіді за опірними словами» [8].
Є. Шабад, аналізуючи дитячі твори зазначала, «що діти у власних казках, розповідях вживають, крім
придуманих ними, запозичені літературні та фольклорні сюжети, образи персонажів, навіть деякі засоби
художньої виразності, що значно збагачує їхнє самостійне мовлення».
А. Шибицька підкреслює, «що діти самі створюють елементи художнього образу, а процес словесної
творчості потребує цілеспрямованого педагогічного впливу, який може бути пов'язаним з розгляданням
ілюстрацій, театралізованою діяльністю, малюванням.
В основі творчої розповіді лежить творча уява. Л. Виготський, О. Запорожець, С. Рубінштейн,
О. Петровський «розглядають творчу уяву як складний психічний процес, нерозривно пов'язаний з
життєвим досвідом дитини».
Творчу уяву в дослідженні розвитку творчого розповідання дітей розглядали як процес створення
нових, оригінальних образів та ідей. За своєю суттю творча уява є особливою інтелектуальною діяльністю,
спрямованою на перетворення довколишнього світу. Опорою для створення образу з її використанням,
слугує не лише реальний предмет, а й виражені у слові уявлення. Це зумовлює активний розвиток
словесних форм уяви, пов'язаних із розвитком мовлення, мислення, коли дитина створює в уяві казки,
історії поза конкретною ситуацією, переживаючи почуття свободи, незалежності від неї, бачить її очима
різних людей, тварин, предметів [4].
За способом організації розрізняють колективну, групову та індивідуальну мовленнєво-творчу
діяльність (словесну творчість). Кожен із видів передбачає використання специфічних методів та прийомів
керівництва та супроводу словесної творчості, що зумовлено певним рівнем розвитку мовленнєвих умінь,
літературознавчої обізнаності та творчої уяви.
У дошкільній лінгводидактиці розрізняють такі види творчих розповідей залежно від матеріалу, що є
джерелом виникнення сюжету. Творчі розповіді на наочній основі (сюжетна розповідь про іграшку);
розповідь за сюжетною ігровою обстановкою; розповідь за сюжетною картиною; розповідь-мініатюра за
картинкою-сюрпризом; розповідь за картинкою про природу; розповідь-роздум; розповідь-етюд [5].
Крім цього, за змістом розрізняють реалістичні творчі розповіді, де дитина може вигадувати події та
дії неіснуючого героя (або неіснуючої події і дії з існуючим героєм), але при цьому дотримуватися життєвої
вірогідності та з елементами фантазування [3, с. 312].
Однією з умов успіху дітей у творчій діяльності є постійне збагачення їхнього досвіду враженнями з
життя. Ця робота може мати різний характер залежно від конкретного завдання: екскурсії, спостереження
за працею дорослих, розгляд картин, альбомів, ілюстрацій у книгах і журналах, читання книг. Так, перед
описом природи використовуються систематичні спостереження за сезонними змінами в природі й читання
літератури з описом природних явищ.
Твори усної народної творчості містять багато художніх прийомів (алегорія, діалог, повтори,
уособлення), залучають своєрідним будовою, художньою формою, стилем і мовою. Все це впливає на
словесну творчість дітей.
Розповідання за ілюстрацією – це складна розумова діяльність, в якій мають місце аналіз, синтез,
порівняння, умовиводи. Формування умінь розповідати за наочністю не можна розглядати ізольовано від
особливостей сприймання дітьми. Сприймання ілюстрації – складний психічний процес, під час якого
працює лише один аналізатор – зоровий, що веде до ускладнення сприймання [2].
Зображене на ілюстрації не просто повторює реальний предмет, а передає його за допомогою
специфічних художніх прийомів і засобів. Дитина повинна навчитися правильно співвідносити зображене з
тим, що воно передає, і розповісти про нього. Успіх навчання розповідання залежить насамперед від
розуміння дітьми сюжету малюнка. Він повинен відповідати досвіду, почуттям переживанням дітей.
Практичні методи навчання творчого розповідання за ілюстраціями – вправи розглядали як метод
навчання, який передбачає цілеспрямоване, багаторазове повторення дітьми певних дій чи операцій з
метою формування умінь і навичок [2]. Використовують такі види вправ:
1) підготовчі – готують дітей до сприйняття нових знань і способів їх застосування на практиці;
2) вступні – сприяють засвоєнню нового матеріалу на основі розрізнення споріднених понять і дій;
3) пробні – перші завдання на застосування щойно засвоєних знань;
4) тренувальні – набуття дітьми навичок у стандартних умовах;
5) творчі – за змістом і методами виконання наближаються до реальних життєвих ситуацій;
6) контрольні – переважно навчальні (письмові, графічні, практичні вправи) [2, с.127].
Основним методом є розглядання ілюстрації у супроводі бесіди. Розглядання картин, на думку
Є. Тихеєвої, має потрійну мету: вправи у спостереженні, розвиток мислення, уяви, логічного судження,
розвиток мовлення дитини.
Під час сприймання ілюстрації треба пам'ятати, що сприймання цілого первинне по відношенню до
сприймання частин. Необхідно насамперед забезпечити структурність і цілісність сприймання:
інформаційної сторони картини, наочно представленої ситуації, головного та другорядного, суттєвого та
фонового [3, с. 312 ].
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Прийоми навчання: основні (зразок, план, аналіз); допоміжні (запитання, нагадування, вказівка,
заохочення, підказка); специфічні (запис дитячих розповідей, створення альбомів та книжок із творчими
розповідями дітей, придумування розповідей-мініатюр об'єднаних однією дійовою особою; повторення
розповіді товариша) [6].
Отже, головною умовою творчого розповідання дітей – вміння зв'язно розповідати, знати композицію
казки. Ілюстрація має визначальний вплив на розвиток творчих розповідей дітей, вони цікаві для дітей
своєю фантастичністю, яскравістю, простотою та зрозумілістю. Ілюстрації розвивають уяву, цим самим
збагачують словниковий запас дитини, розвивають зв’язне діалогічне мовлення, допомагають правильно
будувати діалоги, також сприяють розвитку процесів сприймання, уяви, логічного мислення.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ЗБАГАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ
В умовах сьогодення актуальною є проблема збагачення мовлення дітей старшого дошкільного віку,
яка тісно пов’язана із підготовкою дитини до школи. Про важливість збагачення мовлення дітей лексикою
зазначено в документах, що регулюють освітню діяльність закладів дошкільної освіти, зокрема у Базовому
компоненті дошкільної освіти і у Законі України «Про дошкільну освіту».
Мовлення насичене багатою і різноманітною за відтінками лексикою є ознакою та показником
високого рівня розумового розвитку дитини. Багатство словника залежить від вживання дітьми різних
частин мови і розуміння їх лексично-смислового і структурно-лінгвістичного значення. Це пов’язано з
розвитком мовленнєвої активності, чуттям мови, наслідування мовлення, уявленнями дітей про мову та
мовні одиниці. Обмеженість словника заважає повноцінному спілкуванню і загальному мовленнєвому
розвитку дитини.
Мовлення дитини розглядається з точки зору його багатоаспектності, а саме з лінгвістичної,
психологічної, та психолінгвістичної позицій. Вивчення дитячого мовлення в лінгвістичному плані
передбачає аналіз засвоєння норм словника, граматики, фонетики, інтонаційної виразності та ін. У
психологічному контексті мовлення вивчається як взаємозв’язок різних сторін психіки, тому що мовленнєва
діяльність займає центральне місце в психічному розвитку особистості та розглядається як таке, що
пов’язане з усіма пізнавальними процесами.
Мовлення – функціонування мови, продукт мовленнєвої діяльності у процесі якої використовуються
одиниці, категорії, форми та норми мови; послідовність мовних знаків, що організовуються відповідно до
потреб інформації, яка висловлюється [5].
Проблема мовлення, мовленнєвої діяльності цікавила багатьох учених-мовознавців, психологів,
серед них: Л. Виготський, І. Синиця, С. Рубінштейн, О. Леонтьєв, О. Лурія, І. Зимня, Л. Калмикова. та ін.
Різні аспекти методики розвитку мовлення дітей дошкільного віку розробляли вітчизняні педагоги А. Богуш,
О. Гвоздєв, А. Усова, К. Ушинський, Є. Тіхеєва, Є. Фльоріна та ін. Особливості словника дітей
досліджували М. Красногорський, Г. Ляміна, А. Маркова, серед зарубіжних учених: В. Штерн, Ш. Бюлер
та ін.
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А. Маркова у своїх дослідженнях накреслила певну послідовність оволодіння словом. Перший етап –
поява слова-складу; дитина вживає скорочене слово у вигляді одного складу. Другий етап – поява
двохскладових слів. Спочатку це просте повторення першого складу; пізніше з’являються слова з двох
різних складів. Третій етап – поява трьохскладових слів. На четвертому етапі у дітей з’являються
чотирьохскладові слова. Авторка також описувала особливості перших слів дитини: багаторазове
повторення складів, розкладання збігу приголосних, уподібнення складів, скорочення збігу приголосних.
Дітям старшого дошкільного віку важко дається засвоєння абстрактних понять. Не точно розуміють діти
прислівники, прикметники. Для дітей характерна ситуативність розуміння деяких дієслів [2].
Особливості словника дітей старшого дошкільного віку досліджували Т. Ляховська, В. Логінова,
Г. Бавикіна вони відмічали, що у словнику старших дошкільників серед іменників переважають слова, що
позначають назви конкретних предметів, мало використовують порівняльні ступені прикметників, а також
прикметники з префіксами, суфіксами. Деякі назви предметів діти замінюють розгорнутими означеннями.
Спостерігаються неточності у вживанні дієслів, особливо тих, які передають відтінки змісту дії.
В. Логінова уточнила методику збагачення словника на основі ознайомлення дітей з предметами, їх
ознаками і властивостями, матеріалами, з яких вони зроблені, показала вплив системи знань про
предмети на розумовий, мовленнєвий розвиток. Розвиток словника дітей вона розглядала у зв'язку з
оволодінням дітьми поняттями [2].
Проблема вивчення особливостей граматичної структури мовлення, а саме – вживання дітьми
дошкільного віку прийменників досліджувалась у науково-методичній літературі в декількох аспектах, як от:
В. Глухов, О. Корнєв, О. Леонтьєв, Т. Ушакова вивчали лінгвістичний аспект даного питання, А. Богуш,
Н. Гавриш, О. М. Гвоздєв – лінгводидактичний, Д. Ельконін, О. Шахнарович – психологічний.
Процес формування мовних понять у дошкільників досліджував Л. Виготський. Для формування
понять необхідні дві передумови: чітка система знань, яка є необхідною для пізнавальної діяльності дітей;
мовне спілкування дитини з дорослим, яке вчений назвав головним фактором розвитку дитячих понять.
Спочатку діти засвоюють слова-уявлення, які відрізняються від слів-понять у дорослих. Розвиток понять,
за Л. Виготським, – це виникнення якісних новоутворень у різні вікові етапи дитинства, а формування
понять дає можливість дитині усвідомлювати власне мовлення, довільно оперувати мовленнєвими
вміннями. Тобто її мовлення «переходить із неусвідомленого автоматичного плану в довільний,
навмисний, свідомий» [4, с. 23-80].
Л. Виготський розглядав житейські поняття як форму мислення або спонтанно сформоване поняття,
що розвивається у практичній діяльності дитини, в безпосередньому спілкуванні з іншими людьми,
залишається неусвідомленим. Зміст стихійних життєвих псевдопонять розпливчастий, дифузний, вони
формуються на основі тих ознак, які потрібні для задоволення потреб дитини в практичній діяльності. Ці
житейські псевдокомплекси не можуть стихійно самі собою перетворюватися у наукові поняття. Поняття
слід спеціально формувати в процесі організованого навчання [4, с. 34-38].
Психологічні й лінгвістичні підходи щодо розвитку в дітей здатності об’єктивувати мовлення як
лінгвістичну дійсність вивчали Л. Айдарова, Л Калмикова, Т. Ушакова, Т. Ладиженська та ін. Розвиток
об’єктивації мовлення, оволодіння лексичним значенням відбувається з урахуванням мислительних
операцій: аналізу, синтезу, узагальнення.
Аналіз – уявне розчленування об'єктів свідомості, виокремлення в них частин, аспектів, елементів,
ознак і властивостей. Синтез – це уявне поєднання окремих частин, аспектів, ознак об'єктів у єдине ціле.
Узагальнення – це продовження і поглиблення синтезуючої діяльності мозку за допомогою слова.
Узагальнення потребує виокремлення в предметах не просто загальних, а істотних ознак [6].
Мовлення дітей старшого дошкільного віку збагачується такими частинами мови як іменник,
прикметник та дієслово, сполучниками та прийменниками. У мовленні дітей наявні слова всіх граматичних
категорій, але переважають іменники і дієслова. Серед іменників переважну більшість становлять назви
конкретних предметів, тварин, пори року, професій, рослин, явищ природи, предметів домашнього побуту,
видів транспорту, та ін.
Дієслова, вживані дітьми, різноманітні в лексичному відношенні, вони позначають конкретні дії,
положення в просторі, стан людини і природи та інше. Діти засвоюють слова – назви предметів, дій, їхніх
якостей, оволодівають узагальнюючими словами. Легкі для розуміння слова діти засвоюють у
повсякденному спілкуванні. Над важкими словами, які засвоюються повільно, з помилками, потрібна
цілеспрямована робота. Прикметники у мовленні дітей зустрічаються досить рідко і за своїм характером
одноманітні. Проте з допомогою спеціальних навчальних прийомів можна значно збільшити кількість
прикметників в активному мовленні дитини, урізноманітнити їхній склад. Сполучники в мовленні дітей
зустрічаються досить рідко, діти використовують сполучники при складанні простих, складних речень у
дидактичних іграх, бесідах. Прийменники зустрічаються у мовленні дітей старшого дошкільного віку досить
рідко. Допоміжні слова з'являються пізніше та засвоюються повільно, як і їх узгодження з іменником.
Навчання дітей правильно вживати як прості, так і складні прийменники займає важливе місце у
формуванні мовленнєвої компетенції дошкільника, його подальшому навчанні у школі. Використання
ігрових прийомів дає змогу урізноманітнити заняття з розвитку мовлення та закріпити правильність
вживання прийменників. Поступове ускладнення навчальних завдань, що реалізуються у дидактичних
іграх, забезпечує доступність викладу матеріалу, допомагає усвідомити граматичні зв’язки, що
передаються прийменниками
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Завдання словникової роботи (збагачення, уточнення, закріплення, активізація словника)
вирішуються в єдиному педагогічному процесі, проте кожне з них має свою специфіку, а, отже, і свої
прийоми та методи. До методів збагачення мовлення дітей даною лексикою (іменниками, прикметниками,
дієсловами, допоміжними словами) належить спостереженням, показ картинки, дидактичні ігри, заняття,
дидактичні вправи та ін.
Отже, у мовленні дітей старшого дошкільного віку наявні всі частини мови, однак переважають
іменники, меншу кількість складають дієслова, прикметники, рідко дошкільники вживають допоміжні слова
(прийменники, сполучники) та об’єктивують мовну дійсність.
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ФЕНОМЕН САМОЕФЕКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Теоретико-методологічні аспекти дослідження понятійного трактування самоефективності
викликають низку невирішених питань. На сьогодні не снує однозначного підходу до концептуалізації
самоефективності, її змісту, особливостей, що, відповідно, є значною перепоною для побудови емпіричних
та прикладних досліджень у даній сфері, визначення чіткої діагностичної бази. Багато науковців
зосереджені у своїх дослідженнях самоeфективності лише особистісними опитувальниками (де потрібно
оцінити ту чи іншу власну здібність, вміння, навички), які не здатні повною мірою ідентифікувати дану
змінну, адже самоефективність виявляє себе у конкретній ситуації, яка потребує від суб’єкта вирішення.
Феномен самоефективність може претендувати на роль самостійного конструкта, що пов’язаний із
сприянням досягненню поставленої мети особистістю, чи самоефективність є лише частиною іншої функції
та спроможна проявляти себе у певній сфері життєдіяльності особистості, не поширюючись на інші.
Кожній особистості заради власного саморозвитку та самореалізації важливо вибудовувати
самомотивацію, яка є необхідною у певний проміжок часу власної діяльності. Саме тому, конструкт
самоефективності як співставлене поняття, як ідея самомотивації виглядає дуже привабливою. Можливо,
у певний проміжок часу стосовно конкретної діяльності людина може мати мотиви і не потребувати
додаткового впливу з метою їх підсилення або формування (тобто мотивації). Але існують відносно стійкі
особистісні утворення, які сприяють або виступають основою виникнення мотивів до будь-якої діяльності.
Одним з таких утворень можна вважати самоефективність особистості.
Згідно з визначенням Альберта Бандури (Bandura, 1997; 2000), засновника соціально-когнітивної
теорії (Теорії соціального навчання), «самоефективність – це усвідомлена здатність людини протистояти
складним ситуаціям та впливати на ефективність діяльності і функціонування особистості в
цілому» [106, с. 500], Також наше дослідження можна базувати на вченнях інших відомих науковців,
їхнього розуміння самоефективності (Г. Олпорт) та суб’єктного (Е. Десі, Р. Райан, 1995; С.Л. Рубінштейн,
К.С. Абульханова-Славська, С.Д. Максименко та ін.) підходів.
Згідно з теорією А.Бандури самоефективність є похідною від трьох взаємопов’язаних головних
джерел – поведінки, впливу оточення і особистісних факторів (віри, очікувань, самосприйняття, пізнання,
прогнозування майбутнього, здатності до соціального навчання тощо).
Поняття самоефективності збігається з визначенням відчуття компетентності Е. Еріксона. Він
відзначає, що саме четверта психосоціальна стадія розвитку (навчальні досягнення та спілкування з
однолітками) сприяє подальшому успіху дитини у житті.
Існує декілька підходів до визначення самоефективності особистості -функціональний та
процесуальний: одними вченими самоефективність розуміється як результат досвіду та вчинків (Bellier,
2002), іншими – як процес життєтворення, адаптації власних здібностей до вимог реальності
(Samurcay&Pastre, 1995).
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Можна стверджувати, що самоефективність є таким конструктом, що базується на знанні та минулих
переживаннях, це така собі впевненість особистості у власній здатності досягати певного результату при
певних витратах. Чим вища самоефективність, тим більших результатів очікує від себе людина при
однаклвих витратах. Бандура акцентував увагу на тому, що навіть при наявності скромних здібностей,
майстерне їхнє використання дозволяє людині досягати високих результатів.
Тому опираючись на концепцію самоефективності А. Бандури, люди, які усвідомлюють власну
самоефективність, докладають більше зусиль для виконання складних завдань, ніж люди, які мають
серйозні сумніви щодо власних можливостей.
Більшість науковців посилаються на когнітивну складову само ефективності. Вона визначає
характеристики найбільш адаптивної поведінки особистості у всіх сферах її життєдіяльності - професія,
сім’я, спілкування тощо.
З точки зору сучасної когнітивної психології, доречним буде дану складову представити як
когнітивний стиль. Когнітивний стиль (КС) – когнітивні утворення організуючого порядку, які зв’язують
функціонування пізнавальних процесів (сприймання, пам’яті, мислення, мови) один з одним і обмежують та
опосередковують мотиваційні впливи, виконуючи, таким чином, в структурі індивідуальності функцію
суперординатної контролюючої інстанції, забезпечуючи реалістично адаптаційні форми активності
(Р. Гарднер).
На думку ученого Р. Стенберга, саме КС – це самоуправління думкою. Він надає можливість
здійснювати контроль та самоконтроль процесів мислення. КС здатен, тою чи іншою мірою, сприяти
(підвищувати або знижувати) якості самоефективності особистості (Зінченко Т.П., Холодна М.А., К. Гроот).
Саме когнітивна складова самоефективності визначає характеристики найбільш адаптивної
поведінки особистості у всіх сферах її життєдіяльності (професія, сім’я, спілкування та ін.). З точки зору
сучасної когнітивної психології, доречним буде дану складову представити як когнітивний стиль.
Отже, можна зробити висновок, що когнітивний стиль (КС) – когнітивні утворення організуючого
порядку, які зв’язують функціонування пізнавальних процесів (сприймання, пам’яті, мислення, мови) один з
одним і обмежують та опосередковують мотиваційні впливи, виконуючи, таким чином, в структурі
індивідуальності функцію суперординатної контролюючої інстанції, забезпечуючи реалістично адаптаційні
форми активності (Р. Гарднер).
Згідно зі Р. Стенбергом, КС – це самоуправління думкою, що дає можливість здійснювати контроль
та самоконтроль процесів мислення. КС здатен, тою чи іншою мірою, сприяти (підвищувати або знижувати)
якості самоефективності особистості (Зінченко Т.П., Холодна М.А., К. Гроот).
Згідно аналізу наукових джерел можна виокремити такі аспектів вивчення самоефективності
особистості: змістовний та формально-динамічний.
Змістовний аспект розглядає самоефективність як:
1) соціальну та загальну (Дж. Маддукс та М. Шеєр);
2) набір відносно незалежних видів самоефективності (Гайдар М.І., Могильовкін Є.О.);
3) тільки загальну (Шварцер – Єрусалем);
4) загальну та її специфічні похідні (A.Bandura, B. Almudever, S. Croity-Belz, V. Hajjar, F. Fraccaroli).
Формально-динамічний аспект описує самоефективність (її структуру) як:
1) інтегративну якість особистості (Гайдар М.І) – диференційну якість (V. Hajjar);
2) континуальне явище (A.Bandura, B. Almudever) – дискретне.
Питання стосовно дискретності самоефективності особистості на даний момент залишається
відкритим.
Аналіз наукової літератури дозволив виявити можливі властивості самоефективності []:
1. Генералізація як механізм «нарощування» самоефективності (A.Bandura). Віра у власні
можливості, отримана після досягнення успіху в одній сфері життєдіяльності (або в окремій роботі), здатна
мобілізувати ресурси, щоб мати успіх в іншій сфері. Існує думка вчених з приводу того, що вагома
роз’єднаність між сферами життєдіяльності, відсутність переносів досвіду, сприяє низькому психологічному
благополуччю особистості (B. Almudever, S. Croity-Belz).
2. Здатність до ефективного регулювання настрою, поведінки (рефлексивна функція).
3. Зв’язок з іншими психологічними змінними.
Характеристиками самоефективної особистості є наступні:
1) вона характеризується гнучкою системою когнітивних стилів (у певній ситуації обирає
найоптимальнішу когнітивну стратегію);
2) самоефективна особистість має ефективну емоційно-вольову саморегуляцію (у першу чергу,
навички самосугестії, програмування позитивних очікувань та ін.);
3) її пам`ять орієнтована на селекцію тієї інформації, яка необхідна особистості в певній діяльності;
4) її мислення характеризується здатністю планувати, структурувати, упорядковувати;
5) наявність тривожності не є критерієм відсутності самоефективності (стан тривожності здатен
мобілізувати психіку при певних особистісних якостях);
6) самоефективна особистість здатна не тільки досягати власних цілей, а й взагалі реалізовувати
різні завдання, навіть, якщо вони повністю не співпадають з метою людини (або, на перший погляд,
суперечать головній меті), тобто це універсальна здатність особистості вирішувати завдання ефективно,
успішно, конструктивно;
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7) здатність слідувати корисним рекомендаціям (для чого потрібно відрізняти серед них корисні і
неслушні для даної ситуації), засвоювати опосередкований, чужий досвід, тобто мати високу спроможність
до навчання, особливо, до надбання нового досвіду.
Таким чином, самоефективність – це готовність і спроможність діяти, це намір (стратегічний і
тактичний план), сформований патерн поведінки.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
Человек по природе своей разумен, и потому каждому из нас свойственно мыслить. По сути,
качество нашей жизни - всего, что мы творим, производим, строим, – полностью зависит от качества
наших мыслей и идей. Ежедневно принимается огромное количество важных решений, и уже сегодня
стоит беспокоиться о том, каким образом эти решения принимаются. «Ценные мысли надо
культивировать», – утверждает Ричард Пол, и с ним нельзя не согласиться. Личность, способная
продуцировать «ценные» мысли, готовая к социальному творчеству и непрерывному образованию, может
быть сформирована только особой системой обучения, целью которой является развитие качеств,
адекватных критическому мышлению [1].
Способность мыслить критически была важна во все времена, но именно сейчас, в
быстроменяющемся мире, данное качество становится жизненно необходимым. Адаптация личности в
постоянно меняющемся обществе подразумевает не только и не столько воспроизведение устоявшихся
норм и традиций, сколько социальное творчество, основанное на обновлении старых и конструировании
новых ценностей. в этой связи принципиальную значимость приобретают такие качества мысли как
широта и взвешенность, независимость и непредвзятость [2].
В 1910 году в свет вышла книга американского философа Джона Дьюи «Как мы думаем», в которой
отразилась попытка описания новых способов познания мира и упорядочивания информации, и, главное,
применения этих методов в обучении. Д. Дъюи определил рефлексивное мышление (reflective thinking) как
«активное, настойчивое и тщательное рассмотрение любых убеждений или предполагаемой формы
знания в свете оснований, которые его поддерживают, и дальнейших выводов из него» [3]. Указанный тип
мышления возникает как ответ на возбудителя в виде какой-либо задачи или явной несогласованности
аргументов и выводов. В сущности, рефлексивное мышление Дьюине что иное, как научный метод систематическое выдвижение некоторых предположений и их тщательная проверка, с доказательствами
или опровержениями.
В первоначальном смысле рефлексивное мышление начинается с определения гипотетических
причин какого-либо интересующего явления, затем все гипотезы тщательным образом проверяются
наблюдениями или экспериментом. Результаты этих проверок систематизируются и обрабатываются
различными способами, после чего строятся выводы о правдивости или ложности гипотезы.
Таким образом, Дьюи в основу своего рефлексивного мышления заложил созидание нового знания,
отличного от догматического и проверенного. Эти идеи очень схожи с методом Р. Декарта. Также с
идеями, высказанными в «Критике чистого разума» И. Канта, и даже диалектикой Гегеля, которая есть
«движущая душа всякого научного развертывания мысли и представляет собой единственный принцип,
который вносит в содержание науки имманентную связь и необходимость» [4, с. 206]. Это и не
удивительно - докторская диссертация Дьюи называлась «Психология Канта», а его опубликованная в
1888 году работа «Психология» классифицируется как британское нео-гегелианство [5, с. 19].
Критическое мышление является творческим процессом, который помогает человеку определить
личные пути собственного развития и профессионального в дальнейшем, умения анализировать
полученную информацию, обобщать её и делать на ее основе, самостоятельные выводы.
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Родоначальником идеи развития критического мышления является Д. Халперн, который в своём
труде «Психология критического мышления» определяет критическое мышление как творческое. Природа
критического мышления раскрывается им с точки зрения развития решения задач, которое делится им на
следующие стадии: подготовка к ознакомлению, выработка решения, принятие решения и его оценка,
инкубация. Д. Халперн предлагает множество стратегий решения задач как жизненных, так и
профессиональных. Идеи данного подхода можно сравнить с идеями развивающего обучения, так как оба
процесса учат мыслить рационально [6].
В научной литературе встречается довольно много определений критического мышления, с
различной степенью полноты отражающих его сущность. Как пример лаконичных, но наименее точных
формулировок можно привести определение Р. Джонсона, где критическое мышление - это «особый вид
умственной деятельности, позволяющий человеку вынести здравое суждение о предложенной ему точке
зрения или модели поведения» [7]. Уточняя эту мысль Д. Халперн пишет: «Критическое мышление - это
использование когнитивных техник или стратегий, которые увеличивают вероятность получения
желаемого конечного результата. Это … такой тип мышления, к которому прибегают при решении задач,
формулировании выводов, вероятностной оценке и принятии решений. При этом думающий использует
навыки, которые обоснованы и эффективны для конкретной ситуации и типа решаемой задачи» [8, c. 117].
Подобные акценты прослеживаются и в определении В.Н. Брюшинкина, рассматривающего критическое
мышление как «последовательность умственных действий, направленных на проверку высказываний или
систем высказываний с целью выяснения их несоответствия принимаемым фактам, нормам или
ценностям…» [9, с. 30]. М.В. Кларин, предлагает определение, в котором «критическое мышление
представляет собой рациональное, рефлексивное мышление, направленное на решение того, чему
следует верить или какие действия стоит предпринять» [10, c. 28]. Одно из ведущих определений
критического мышления отражает всю комплексность этого понятия. Оно было выработано по
дельфийскому методу экспертного консенсуса в конце 1980-х. Американская философская ассоциация
(англ. American Philosophical Association) организовала дельфи-группу из 46 экспертов, включавшую
ведущих исследователей в области теории критического мышления.
Консенсус был выработан за шесть раундов заочных обсуждений, длившихся более полутора лет:
«Мы понимаем критическое мышление как целенаправленное, саморегулирующееся суждение, которое
приводит к интерпретации, анализу, оценке и выводу, а также к объяснению доказательных,
концептуальных, методологических, критериологических или контекстуальных соображений, на которых
основано это суждение. Идеальный критический мыслитель – любознательный по обыкновению, хорошо
осведомленный, способный верить рассуждению, с открытым и гибким умом, справедливый в оценках,
честный в отношении собственных предубеждений, благоразумный в суждениях, готовый их
пересматривать, откровенно говорящий о проблемах, тщательный в сложных вопросах, старательный в
поиске релевантной информации, рациональный в выборе критериев, нацеленный и настойчивый в
исследованиях, которые точны настолько, насколько позволяют предмет и обстоятельства
исследования» [11; 2]. Тогда же эта группа экспертов составила список навыков, которые они посчитали
ядром критического мышления: когнитивные навыки: - интерпретация, категоризация, декодирование
значимости, уточнение смысла; - анализ: изучение идей, выявление аргументов, анализ аргументов;
- оценка: оценка утверждений, оценка аргументов; построение выводов: запрос доказательств,
предложение альтернатив, построение выводов; объяснение: изложение результатов, обоснование
процедур, предъявление аргументов; саморегуляция: самопроверка, самокоррекция. Подходы к
конкретным проблемам, вопросам или задачам: ясность в постановке вопроса или проблемы;
упорядоченность в работе с комплексностью; - прилежность в поиске релевантной информации;
- разумность в выборе и применении критериев; тщательность в сосредоточении внимания на
рассматриваемой проблеме; стойкость к встречающимся трудностям (определенная степень упорства);
точность в степени, допускаемой задачей и обстоятельствами. Открытость в отношении альтернатив и
других мнений; понимание мнений других людей; беспристрастность в оценке суждений; [12, с. 305].
Таким образом, понятие «критическое мышление» трактуется как вид интеллектуальной
деятельности человека, которая направлена на понимание и осмысление полученной информации.
Особую роль в процессе развития критического мышления выполняет практическая деятельность
человека. Благодаря собственному опыту, мы анализируем полученную информацию, оцениваем её. Тем
самым мышление выступает как оценочное, рефлексивное. Это открытое мышление, не принимающее
догм, развивающееся путём наложения новой информации на жизненный опыт. Если критическое
мышление у людей развито недостаточно, то они испытывают трудности в том, чтобы мыслить
самостоятельно. В таком случае мы не можем оценить степень убедительности доказательств. Такие
люди не могут самостоятельно и рационально решить свои проблемы, то есть не могут продуктивно
использовать свой интеллектуальный потенциал. Критическое осмысление проблемы предполагает
выход за границы предлагаемой информации, её рассмотрение с других сторон, выделение новых
характеристик объекта или явления, а также, аргументация своих мыслей, доказывающая достоверность
излагаемого материала.
Таким образом, критическое мышление выступает в роли помощника для человека не только в
познавательной деятельности, но и повседневной жизни.
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АРОМАПСИХОЛОГІЯ: НАВИЧКА САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ
Здоров’я – найцінніше, особливо на даний час. Є кілька чинників, які впливають на нього. І
найважливіший із них – психоемоційний стан людини. Разом з психоемоційним компонентом
взаємозв’язані також фізичний, інтелектуальний, соціальний, особистісний і духовний.
Охорона психічного здоров’я — одна з основних складових національної безпеки та благополуччя
країни.
В сучасному світі нестабільної політичної, економічної та соціальної ситуацій недостатня увага
приділяється профілактиці, психосоціальним методам збереження психічного здоров’я. А враховуючи ще й
карантинні обмеження через пандемію COVID-19, вміння саморегуляції свого психоемоційного стану
неабияк актуальне! Поєднуючи свій понад 10-річний досвід співпраці з швейцарською компанією, що
поширює альтернативну концепцію здоров’я із застосуванням натуральних ефірних олій терапевтичної
якості класу А, із фахом магістрантки клінічної та реабілітаційної психології ПНУ – вважаю вкрай
необхідним донести до максимальної кількості читачів доречний, дієвий та доступний метод профілактики,
збереження та відновлення здоров’я – АРОМАПСИХОЛОГІЯ. Це застосування якісних ефірних олій для
управління психоемоційним станом, відновлення рівноваги та стійкості.
Кожна хвороба володіє власною частотою і якщо на неї впливати речовиною з частотою більш
високого рівня, то хвороба зникає. Вібрації аромату можна сприймати тільки органами нюху. Варто лише
вдихнути аромат ефірних олій (а це найцінніше, що є в рослині), і вже в перші миті він починає впливати на
людину. Біля 22 секунд знадобиться після вдихання для проникнення, тоді мозок починає посилати
сигнали органам на відновлення нормальних функцій. Це так, немов запустити програму антивірусу в
комп'ютер.
Доведено, що ефірні олії наділені частотою, що в кілька разів перевищує всі природні речовини на
цій планеті, відомі науці. Їх діапазон складає 52-320 Герц. (науковці Брюс Таінйо, Доктор Райф) [1, с. 23]
Завдяки високим вібраціям, ефірні олії здатні подавляти джерела хворіб – віруси, бактерії, грибки.
Масла з високими вібраціями впливають на духовне і психологічне здоров'я людей, з нижчою частотою –
лікують тіло, лагодять в ньому неполадки, з середньою частотою – мають здатність виводити з затяжних
депресій, покращують розумову діяльність, покращують концентрацію уваги. Натуральні ефірні олії не
токсичні, а працюють лише тоді, коли в них є потреба.
Цікавою та пізнавальною є версія про можливі чинники впливу на здоров’я людини, представлена
медиком, доктором педагогічних наук, ректором Міжнародної академії здоров’я і саморозвитку людини –
Бутаковою Ольгою Олексіївною. Зокрема, в своєму збірнику лекцій на тему «Академія здоров’я»
О.О. Бутакова виділяє кілька взаємопов’язаних чинників впливу на здоров’я (психоемоційний стан, їжа,
водний режим, спадковість, травми, фізична активність, екологія, звички, біоенергетика та ін.). Але
пріоритетним називає такий чинник, як психологія. І відзначає, що значний вплив на нормалізацію
психоемоційного стану мають аромати, зокрема якісні ефірні олії.
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Мета її праць – навчити розбиратись в причинах хворіб, дізнатись, як зміцнити здоров’я, зрозуміти
навколишній світ вірусів, бактерій, грибів та інших паразитів. Як жити в цьому густонаселеному світі і не
хворіти, а захворівши - вилікуватися. [1, с. 3]
З точки зору психології, на наш психоемоційний стан негативно впливають неправильні установки,
відсутність віри та сенсу життя, відсутність серйозних розумових програм, що стосуються самоосвіти та
саморозвитку. Якщо людина невдоволена собою, якщо вона нікого не любить, або її ніхто не любить, то це
позначиться на внутрішньому середовищі організму. Він відчуватиме заздрість, образу, суміш емоцій, що
розхитують нервову систему. Людина не може спати, їсти, апетит знижується, не може зосередитись на
роботі. Тільки про негатив думає. Через боротьбу емоцій ця ділянка мозку згорає, тобто йому не вистачає
кисню. Психологія є найпотужнішим чинником. Найкраще, що може порадити лікар, це - щоб пацієнт не
нервував та зберігав спокій. Варто будь-яке лікування починати з психології. Потрібно визначити життєві
пріоритети. Насправді людина може не нервувати взагалі. Але перед цим мають бути певні усвідомлені дії.
Ми самі себе заганяємо у стрес. Люди самі собі вигадали щось, і навколо цього все крутиться. За версією
Бутакової О. кожен четвертий мешканець страждає на психічне захворювання. І радить подивися на трьох
своїх друзів, а якщо з ними все нормально, то це – ти. Часткова доля правди в такому жартівливому
твердженні допускається. [1, с. 12]
Аромапсихологія - це новий напрямок у психології, що дозволяє за допомогою ефірних олій
звільнятися від негативних блоків на рівні підсвідомості.
В поєднанні з ароматерапією і її комплексним підходом - допомагає звільнити негативні емоції та
відновити загальний стан всього організму.
Здатність ефірних олій впливати на фізичний, психоемоційний та біоенергетичний стан людини
зробило аромапсихологію та ароматерапію серйозними напрямками компліментарної (додаткової до
традиційної) медицини.
Ефірна олія – це найцінніше, що є в рослині.[3, с. 9] Завдяки вдиханню різних ефірних олій, через
реакцію людини можна визначити її психотип, схильність до хвороби; деякі аромати здатні зарядити
енергією, деякі – заспокоїти, зняти стрес; більшість – антибактеріальні та противірусні; деякі – діють як
антиоксиданти проти онкологічних захворювань.[4, с. 27]
В глибоку давнину сягає історія застосування ефірних олій.
Ароматерапія – наука древньої естетики та медицини. Застосування ароматів древніми народами
Єгипту, Греції, Риму, Китаю було таким же природнім, як угамування спраги чи прийом їжі.
Таємниці їх отримання і застосування були відомі лише обраним, оскільки цілющі властивості
ароматів вважались надприродними і відкривались тільки посвяченим особам.
Аромати застосовували під час релігійних церемоній – щоб ввести прихожан в транс і впливати на їх
свідомість; при будуванні храмів, наприклад, до будівельних матеріалів додавали (згідно таємних
рецептів) ефірні масла, що не тільки сприяло дезінфекції повітря в приміщенні, а й створювало атмосферу
прохолоди, налаштовувало на спокій, роздуми і медитації.
Протягом всієї історії ефірні олії були символами достатку і багатства і позиціонувались як
найцінніші дари.
На початку 20 століття французький хімік Рене Моріс Гаттфосс, експериментуючи в своїй
лабораторії, випадково обпік руку і опустив її в стоячу поруч посудину з олією лаванди. На його
здивування, опік на руці зажив набагато швидше, ніж зазвичай, до того ж - не залишилось жодних шрамів.
Це його зацікавило настільки, що він почав вивчати властивості лавандової олії більш детально.
Результати цих досліджень він виклав в книзі “Ароматерапія” і саме Гаттфосс запропонував цей термін.
Під час воїн тим’ян і лаванду використовували для лікування вогнепальних поранень і стерилізації
інструментів, а оперували поранених в ялівцевих лісах (майже стерильних саме через високу
концентрацію хвойних ефірних олій).
Сьогодні застосування ефірних олій – це не повернення до медицини минулого, а немов новий виток
спіралі: використання уже відомих і перевірених віками відомостей про аромати і впровадження нових, що
базуються на наукових даних та на більш глибшому знанні біології людини.
Ароматерапія – це безпечний, мудрий, повністю науковий метод профілактики та лікування багатьох
хворіб.
Ароматами ми користуємось з дитинства, не потребуючи спеціального навчання: чай з м’ятою,
полоскання шавлією, букет роз, часник.
Хімічний склад ефірної олії дуже складний, тому штучним, хімічним шляхом скопіювати його
неможливо. Саме тому синтетичні олії не володіють лікувальними властивостями натуральних ефірних
олій.
Аромапсихологія використовує методи та засоби ароматерапії для гармонізації психоемоційного
стану. Аромапсихологія вивчає вплив ароматичних речовин на свідомість та підсвідомість людини. Спільне
поєднання ароматерапії та знання про психоемоційні аспекти дії рослин з психологічними та
психотерапевтичними техніками дає найбільш дієві результати. Застосування у повсякденному житті
навичок аромапсихології дозволить тонко регулювати власний стан та досягати успіхів у різних галузях
діяльності.
Рослини мають величезний запас життєвої енергії, що дозволяє їм пристосовуватися до будь-яких
несприятливих умов довкілля. Як енергоносії, вони при контакті з людиною вступають з нею в процес
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енергообміну, як втім, і все живе в природі. Летючі енергоносні сполуки ароматів, проникаючи в квантове
тіло людини, насичують його, усуваючи голодування та імунний дефіцит, сприяють відновленню. Вони
допомагають перерозподілити та гармонізувати всю енергію в організмі, ущільнити та освітлити її [2, с. 14].
Більше того, аромати мають складний вплив на фізіологічне здоров'я людини та мотиви її поведінки,
а також позитивно впливають на активні емоції людини. Аромати можуть допомогти відновити біополе,
втрачену душевну рівновагу, усунути комплекси та недоброзичливість, а головне – смакувати і
насолоджуватись добром та радістю.
Зараз ера постантибіотиків. Саме тому варто звертатись до натуральних, природніх і безпечних
способів діагностики і лікування. Стародавні лікарі, перш ніж лікувати пацієнта, робили тест з ефірними
маслами. Оскільки аромат Рози має найвищу частоту вібрацій з усіх вивчених, то найрезультативніший
тест саме з цим ароматом. Це цікаво, безпечно і результативно: капали на зап'ястя, через 30 хвилин
зчитували результат. Наприклад, якщо аромат став кислим – пацієнт страждає істерією чи психозом;
солодким – пацієнт романтик, лояльний; з відтінком чайного листя - стійкий пацієнт з сильним характером.
Є певні правила безпечного використання ефірних олій:
1. Застосовувати ефірні олії тільки категорії А (терапевтичної дії, натуральні та якісні, без домішок,
частина придатна для внутрішнього застосування).
2. Перед застосуванням будь-якої ефірної олії - протестувати на відсутність алергії (1 краплю
нанести на згин ліктя і через певний час виключити набряк/припухлість/печіння чи ін. А також перевірити
реакцію на запах – на носовичок 1 краплю – час від часу вдихати – виключити сльозотечу/чхання/нежить).
3. Не перевищувати рекомендовані дози. Починати з мінімальної дози.
4. Не застосовувати ті, аромат яких категорично не подобається.
5. Вагітним та хворим на епілепсію – обмежити, лише під контролем лікаря.
6. У разі серцевих захворювань, при бронхіальній астмі – є обмеження.
7. Не наносити нерозведену ефірну олію на шкіру і слизові оболонки (є деякі винятки: бородавки,
опіки, рани).
Аромати мають безмежні можливості застосування, при цьому завжди залишаючись естетичними,
запашними, дарують радість, насолоду та приємні емоції [2, с. 61].
Поширення знань з основ аромапсихології сприятиме створенню теплої та затишної атмосфери в
оточенні кожного, адже населення володітиме знаннями щодо недопущення затяжних депресій,
покращення розумової діяльності та гармонізації психоемоційного стану.
Світ наповнюватимуть здорові, енергійні та мотивовані мешканці, які володітимуть основами
охорони здоров’я, що підвищить працездатність та здатність виживання.
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СЕКЦІЯ: ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Оксана Воденнікова, Лариса Воденнікова, Павло Головков
(Запоріжжя, Україна)
ОГЛЯД СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЕСУЛЬФУРАЦІЇ СТАЛІ В УМОВАХ
МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Видалення сірки з металу (десульфурація металу) – одна з головних умов виробництва якісної сталі.
При киснево-конвертерному виробництві сталі динаміка десульфурації тісно пов'язана з процесом
формування шлаку і зростання його основності [1]. При чому із збільшенням основності збільшується і
ступінь десульфурації [2].
Серед основних шляхів зниження вмісту сірки в розплаві є [3]:
– використання чистих за вмістом сірки шихтових матеріалів;
– проведення десульфурації чавуну, якщо він використовується для виплавки сталі;
– проведення операції десульфурації сталі при її виплавці;
– проведення позапічної десульфурації сталі.
В сучасних металургійних умовах для десульфурації сталі широко застосовується метод обробки
сталі твердими шлакоутворюючими сумішами (ТШС), який дозволяє підвищити якість металу та
відмовитися від дорогої обробки синтетичним шлаком (СШ) [4]. Так при необхідності зниження масової
частки сірки до 60 % від початкового виконують комплексну десульфурацію розплаву ТШС на основі вапна
та плавикового шпату. При позапічній десульфурації сталі твердими шлакоутворюючими сумішами у
вигляді суміші вапна та плавкого шпату або флюориту в масовому співвідношенні від 3:1 до 4:1
досягається ступінь десульфурації від 30 до 50 % при відносно невеликій витраті реагенту 0,7–1,7 % маси
металу. З метою зниження теплових втрат при десульфурації сталі ТШС можна використовувати
комплексну технологію обробки конвертерної сталі ТШС і рідким розкисленим конвертерним шлаком.
Максимально досягнута ступінь десульфурації вуглецевої сталі при її комплексному рафінуванні складає
64 % [5].
Найбільш технологічно та економічно обґрунтованим способом рафінування сталі також є
застосування рідких вапняно-глиноземистих шлаків CaO+Al 2O 3 [6].
При позапічній обробці сталі з метою видалення сірки часто застосовують і силікокальцій,
однак при обробці сталей з низьким вмістом кремнію його застосування не доцільно [4].
Одним із шляхів інтенсифікації процесу десульфурації сталі на установці «піч-ківш» (УПК) є
збільшення кратності шлаку. Однак при збільшенні кількості рафінувального шлаку зростають витрати
матеріалів на його формування, а також витрати електроенергії на нагрів та розплавлення
шлакоутворючих матеріалів. Підібравши оптимальний хімічний склад рафінувальні шлаку та глибоко
розкислив метал, можна значною мірою підвищити коефіцієнт розподілу сірки між металом і шлаком, тобто
провести більш глибоку десульфурацію. Так в умовах ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь»» є
можливість забезпечити стабільну десульфурацію металу в УПК за допомогою високоосновного
розкисленого шлаку:
– шлак до обробки на УПК містив 47 % CaO, 14 % SiO 2, 3,6 % FeO+MnO, 23 % Al 2O3, 5 % MgO при
основності 3,9;
– шлак після обробки на УПК містив 47 % CaO, 12 % SiO2, 0,7 % FeO+MnO, 27 % Al2O3, 6 % MgO при
основності 4,4;
Для вивчення кінетики процесу десульфурації авторами роботи [8] були проведені промислові
дослідження в киснево-конвертерному цеху ПрАТ «МК «Азовсталь»» при виплавці сталі 17Г1СУ в 350тонних конвертерах за різними варіантами обробки металу в сталерозливних ковшах. Всього було
проведено 1456 плавок: 460 – при обробці СШ, 271 – при обробці твердою ТШС, 630 – при використанні
спільно СШ та ТШС, а також 94 – без обробки СШ та ТШС. При обробці сталі в ковші використовували
синтетичний шлак складу: 47–52 % СаО; 32–39 % Аl2О3, 3–7 % SiO2, 10–14 % МgО, до 1,5 % МnО + FeO, 4–
6 % TiO2, до 0,035 % S та тверду шлакоутворюючу суміш (фракції до 5 мм), що складається з 76–78 %
вапна (до 0,05 % S) та 22–24 % плавикового шпату (до 0,1 % S). Порівняльний аналіз ефективності
десульфурації різних варіантів в зіставленні з варіантом, коли метал нічим не оброблявся, показав, що
кількість вилученої з металу сірки при обробці його твердою шлакоутворюючою сумішшю, синтетичним
шлаком, спільно шлаком і сумішшю зросла в 1,36; 2,1 і 2,46 рази відповідно. Методом кореляційного
аналізу виявлено, що питома кількість вилученої сірки при застосуванні ТШС в 14 разів вище, ніж при
застосуванні СШ (при їх роздільному застосуванні).
Значний інтерес представляють дослідження десульфурації металу в технологічному комплексі
«Установка десульфурації чавуну (УДЧ) – конвертер» [9]. Аналіз виконано з використанням даних по 145
плавок поточного виробництва, проведеним в киснево-конвертерних цехах з конвертерами ємністю 130 та
140 т, що працюють за технологією з комбінованою продувкою при вдування кисню зверху і подачею
нейтрального газу через донні дутьєві пристрої.
Авторами показано, що в умовах роботи з використанням знесірченого чавуну в металі на випуску з
конвертера вміст сірки може виявитися вище, ніж в вихідному чавуні, що пов'язано з надходженням сірки в
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конвертерну ванну з іншими шихтовими матеріалами. Тому в умовах технологічного комплексу «УДЧ –
конвертер» при виробництві низькосірчистих сталей головним завданням є збереження досягнутого на
УДЧ вмісту сірки шляхом видалення шлаку після позапічної обробки, спеціального відбору та скорочення
кількості металевого брухту.
Практична оцінка можливостей десульфурації металу в технологічного комплексу «УДЧ – конвертор
– «піч-ківш»» для забезпечення отримання низькосірчаної (менше 0,01 % сірки) сталі представлена
авторами роботи [10]. Дослідження виконано на основі аналізу 41-ї плавки кисневого конвертера ємністю
100 т з комбінованою продувкою. Авторами показано, що виплавка сталі з вмістом сірки ≤0,01 % може бути
здійснена з використанням глибоко знесірченого чавуну (<0,005 % сірки) без ковшового шлаку і
низькосірчистого металевого брухту, або знесірчених до рівня 0,01 % сірки чавуну та подальшої обробки
сталі на УПК.
Для умов киснево-конвертерному цеху ПрАТ «МК «Азовсталь» розроблена технологія отримання
сталі з масовою часткою сірки 0,003–0,005 %, із застосуванням порошкових дротів з різними
наповнювачами. Дана технологія включає в себе наступні операції [11]:
– десульфурація чавуну в заливальних ковшах магнійвмісними порошковими проволоками;
– витримка чавуну в ковші не менше 15 хв. і повне скачування шлаку;
– повне відсічення конвертерного шлаку;
– наведення в ковші шлаку з ТШС на основі СаО, СаF2 та Al2O3;
– обробка металу на установці доведення сталі в ковші силікокальцієвим порошковим дротом з
витратою 1,3–1,5 кг/т силікокальцію (зокрема, марок СК-25, СК-30) і продування сталі аргоном не менше
15 хв.;
– остаточне модифікування сталі в проміжному ковші машини безперервного лиття заготовок (МБЛЗ)
порошковим дротом по ходу розливки з витратою 0,2–0,5 кг/т силікокальцію.
Для умов ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» розроблена методика
вибору оптимального складу шлаку-десульфуратора в умовах обробки напівпродукту трубних марок сталі
(09Г2С, 20ТР, 45ТР та ОС, LF2) на УКП [12]. У дослідженнях визначено граничні умови параметрів шлаку,
а також співвідношення CaO/(SiO2+Al2O3) та FeO+MnO, що визначають його сіркопоглинальну здатність і
забезпечують виплавку якісного за вмістом сірки металу трубних марок сталі.
Оцінка процесу десульфурації металу на 60-ти та 100-ти тонних УПК в умовах ВАТ «Інтерпайп
Нижньодніпровський трубопрокатний завод» та ТОВ «Електросталь» приведена у роботі [13]. Розроблена
технологія десульфурації металу на УПК з спільним використанням ТШС (56,5–59,73 % СaO, 24,93–
25,81 % SiO 2, 8,1–9,38 % MgO, 3,89–5,99 % Al 2O 3, 0,32–0,5 % MnO, 1,87–2,01 % Feаг, 0,17–0,2 % Cr2 O 3,
0,12–0,15 % P2O 5 та 0,22–0,29 % S) і силікокальцієвого дроту марки СК30 (вводили у кількості 0,1–0,13 %
від маси металу) дозволяє отримувати вміст сірки в сталі менше 0,01 %. Дані промислово-дослідних
плавок підтверджують гіпотезу адитивного впливу «дифузного» та «осадового» механізмів на процес
десульфурації. При цьому частка «дифузійного» механізму становить 70–80 %, а «осадового» – 20–30 %.
Автором роботи [14] встановлено основні термодинамічні та кінетичні особливості десульфурації
низьколегованої сталі рідкими синтетичними шлаками та кусковими твердими шлакоутворюючими
сумішами при випуску її в великовантажні 350-тонні сталерозливні ковші, а також на установках доведення
металу в ковші. Показано, що при використанні запропонованої технології в умовах киснево-конвертерного
цеху ПрАТ «МК «Азовсталь» досягається ступінь десульфурації до 70–75 % (при використанні ковшів з
основною футеровкою 75–85%) і кінцевий вміст сірки до 0,004%. Автором апробована на технологія
десульфурації сталі порошкоподібними сумішами на основі вапна і плавикового шпату, що інжектується в
метал в струмені аргону через занурювальну футеровану фурму на установці десульфурації металу. При
вдуванні порошкоподібної суміші в кількості до 4 кг/т досягнута ступінь десульфурації 70 %, що дозволяє
при широкому освоєнні цієї технології повністю відмовитися від застосування дефіцитного і дорогого
синтетичного шлаку.
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(Тараз, Казахстан)
ОБЗОР И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОСЫХ ВОЛОКОННЫХ БРЭГГОВСКИХ
В начале 90-х годов уже были коммерчески доступны разные лазерные источники излучения,
волоконно-оптические компоненты, измерительные приборы и оптические волокна (ОВ). Эти два факта
дали толчок к активным исследованиям в области записи ВБР и их практическое применение.
Волоконно-брэгговская решетка (ВБР) является участком ОВ, в сердцевине которого показатель
преломления (ПП) периодически изменяется в продольном направлении (рисунок 1.1) [1].
Для представления принципа работы ВБР сначала представлены будут БР без наклона, тоесть
прямые решетки.

Рисунок 1. Волоконно-брэгговская решётка [1]
Коэффициент отражения зависит от глубины модуляции ПП и длины ВБР, а центральная длина
волны отражения определяется условием Брэгга.
λБ = 2𝑛𝑒𝑓𝑓 Λ,
(1.1)
где: λБ – длина волны брэгговского резонанса, neff – эффективный ПП сердцевины ОВ для
центральной длины волны, Λ – период брэгговской решётки.
Свет, распространяющийся в сердцевине ОВ, рассеивается каждой гранью ВБР. Если условия
Брэгга не выполняются, то отраженный от каждой грани периодической структуры свет не попадает в
фазу и в конце концов затухает. Для длин волн, которые удовлетворяют условию Брэгга, вклады
отраженного света от каждой грани решетки ПП складываются и распространяются по ОВ в обратном
направлении.
Одним из важнейших параметров ВБР является величина наведенной модуляции ПП Δn. Для
оценки амплитуды наведенной модуляции ПП слабо-отражательной ВБР можно использовать следующую
формулу [2]:
𝜆
Δ𝑛 = 𝜋𝑙Б 𝑡𝑎𝑛ℎ−1 (√𝑟𝑚𝑎𝑥 ),
(1.2)
где: 𝑟𝑚𝑎𝑥 – коэффициент отражения на центральной длине волны брэгговского резонанса, l - длина
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решетки.
Так, например, для ВБР, имеющей брэгговский резонанс на 1550 нм, с коэффициентом отражения
10% и длиной периодической структуры 15 мм, величина наведенной модуляции ПП Δn составляет
примерно 1,077×10-5 [1].
Основное выражение для расчета ширины спектра отражения ВБР имеет вид [3]:
Δ𝜆 = 𝜆Б 𝛼√(

Δ𝑛

2𝑛0

2

1 2

) +( ) ,
𝑁

(1.3)

где: N – число штрихов решетки. Параметр α принимается равным 1 для сильно-отражательных
решеток (ВБР с отражением около 100%), в то время как для слабо-отражательных решеток α ≈ 0,5 [3].
В 1990 году на конференции Optical Fiber Communication Г. Мельца впервые представила
теоретическую модель межмодовой связи в ОВ, реализуемой с помощью косых брэгговских решеток.
Косая брэгговская решетка — это штрихи которой имеют не нулевой угол наклона относительно
поперечного сечения световода. В отличие от стандартных решеток, косые решетки, помимо связи
основных мод сердцевины, распространяющихся во встречных направлениях, реализуют также связь мод
сердцевины и мод оболочки световода. Другими словами, они выводят часть излучения из сердцевины
ОВ в его оболочку [4].
Косая брэгговская решетка (КБР) обладает периодической модуляцией показателя преломления
вдоль оси волокна, однако отличаются от ВБР тем, что имеют определенный угол наклона между
плоскостью решетки и поперечным сечением волокна, что приводит к возникновению более сложного
модового взаимодействия.
В спектре отражения косых брэгговских решеток, как и в случае стандартных,
наблюдается один резонансный пик. В спектрах пропускания таких структур, кроме основного
минимума, обусловленного связью основных мод сердцевины ОВ, распространяющихся во
встречных направлениях, наблюдается ряд дополнительных минимумов (рисунок 2). Их
появление обусловлено связью основной моды сердцевины и мод оболочки световода. Иными
словами, эти провалы соответствуют резонансным длинам волн излучения, которое
выводится из сердцевины в оболочку ОВ [14].

Рисунок 2. a, b – спектры пропускания и отражения прямой брэгговской решетки, c, d – спектры
пропускания и отражения косой брэгговской решетки [5]
В настоящее время брэгговские решетки записывается в планарных или волоконных световодах,
которые используется в телекоммуникационных системах и полупроводниковых лазерах, как
сглаживающие фильтры в оптических усилителях, для компенсации дисперсии в магистральных каналах
связи. Другой областью применения волоконных брэгговских решеток является использование их в
разных измерительных системах, которые контролируют параметры окружающей среды, такие как:
температура, влажность, давление, деформация, содержимое химических веществ и т.д.
Применение сенсоров на основе волоконно-оптических брэгговских решеток является одним из
перспективных методов распределенного измерения температуры, давления и др. физических величин.
Основными преимуществами таких сенсоров являются высокая чувствительность, малые размеры,
способность работы без подвода электричества, нечувствительность к электромагнитным помехам и
возможность объединения сенсоров в распределенные системы [6].
Распределенные по длине световодов решетки Брэгга позволяют создавать системы, которые
отличающиеся от традиционных комплексов аналогичного назначения стоимостью и технологичностью
производства [6].
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Изготовления решеток в волокне основано на использовании фоточувствительности определенных
типов оптических волокон. Обычное кремниевое волокно при добавлении примеси германия становится
чрезвычайно фоточувствительным. Подвергая это волокно воздействию ультрафиолетового света, можно
вызвать изменения показателя преломления в сердцевине волокна. В таком волокне решетка может быть
создана с помощью облучения волокна двумя интерферирующими ультрафиолетовыми пучками [6].
Волоконно-брэгговская решетка (ВБР) представляет собой участок волоконного световода, в
сердцевине которого наведена структура показателя преломления с примерным периодом Λ~0,5 мкм [6].
Наиболее важным свойством ВБР является отражение оптического излучения на брэгговской длине
волны. Возмущение состояния решетки (растяжение, нагрев) вызывает изменение положения максимума
в спектре отраженной волны. Это свойство ВБР положено в основу создания волоконно-оптических
сенсоров [6].
В основе использования волоконных брэгговских решеток (ВБР) лежит зависимость резонансной
длины волны БР от температуры световода и от приложенных к нему механических растягивающих или
сжимающих напряжений.
Предложено большое число способов измерения смещения ВБР [6]. Наиболее прямым из них
является измерение спектра пропускания/отражения решетки с помощью широкополосного источника
излучения и спектроанализатора либо с помощью узкополосного перестраиваемого лазера и
фотоприемника.
Такой способ является нечувствительным к оптическим потерям, которые могут возникать в
оптическом тракте при проведении измерений, и обеспечивает высокую точность измерений
спектральных характеристик ВБР. Вместе с тем такая схема регистрации использует достаточно
дорогостоящее оборудование и имеет ограниченное быстродействие.
С помощью ВБР можно измерить физическую величину, там где часто возникают задачи измерения
пространственного распределения этой величины. Для этого разработаны разные структуры,
позволяющие мультиплексировать чувствительные элементы, в том числе расположенные в одном
световоде. К числу таких схем следует отнести:
 спектральное мультиплексирование каналов, при котором чувствительные элементы разнесены на
различные длины волн;
 использование оптических переключателей, подключающих тот или иной чувствительный элемент
к системе измерения;
 пространственно-временное мультиплексирование, при котором отклик от каждой из решеток
регистрируется в различные моменты времени;
 комбинированные схемы, включающие в себя несколько принципов мультиплексирования
каналов.
Каждая ячейка брэгговской решетки отражает малую часть излучения, пропускаемого через
оптоволокно. Для длины волны, в 2 раза большей, чем период решетки, отраженные лучи складываются в
фазе. В результате получается отраженный световой сигнал с узкой спектральной полосой. Отражаемая
решеткой длина волны называется Береговской, а зависит она от температуры и натяжения волокна [6].
При воздействии на оптическое волокно (температура, давление и др.) показатель преломления и
расстояние между ячейками решетки изменяются и от нее отражаются волны другой длины. По
изменению отраженной длины волны определяется необходимые характеристики (температура,
давление, деформация и др.) [16].

Рисунок 3. Особенности работы прямых волоконных-брэгговских решеток [6]
Длина волны отражения ВБР зависит от температуры и деформации, имеет вид [16]:
𝜆Б = 2𝑛𝑒𝑓𝑓 (𝑇)Λ(𝑇, 𝜀),
(1.4)
где: 𝑛𝑒𝑓𝑓 - эффективный ПП; Λ - период решетки; 𝑇- температура; 𝜀 - удлинение.
На рисунке 3.7 представлена базовая схема волоконно-оптической сенсорной системы [16].
Оптическое излучение с широкополосного источника поступает на массив, записанных в одном
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оптоволокне брэгговских решеток.
Отраженный сигнал сканируется анализатором спектра, данные поступают в компьютер, где по
положениям максимумов отражения вычисляется температура каждого сенсора.
В ходе тестирования системы проводились как точечные измерения отдельными сенсорами, так и
измерения поля температур. Было показано, что возмущения одного датчика никак не влияют на
соседние, а погрешность измерении в данной системе не превышает 0,5 °С [16].

Рисунок 4. Сенсорная система на основе анализатора
оптического спектра: 1 – широко полосный источник излучения; 2 – циркулятор; 3 – массив брэгговских
сенсоров; 4 – анализатор оптического спектра; 5 – компьютер
Были рассмотрены особенности применения сенсоров на основе волоконно-оптических брэгговских
решеток, которые являются одним из перспективным для измерения температуры, давления и др.
физических величин.
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СЕКЦІЯ: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ
Тамара Драч
(Львів, Україна)
УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ
ЗАНЯТЬ ПОВІТРЯНОЮ АКРОБАТИКОЮ НА ПОЛОТНАХ
Анотація. Загальноосвітні навчальні заклади України пропонують для дітей та батьків цікаві
інноваційні програми. Виключенням не стала і школа Global Kids (м. Львів) – інноваційний садок та школа,
де дітям пропонують не тільки загальноосвітні програми для розвитку учнів, але й додаткові розвиваючі
предмети, які дають змогу всесторонньо розвинути особистість дитини. Окрім загальноосвітніх предметів в
цій приватній школі дітям запропонували додаткові заняття з фізичного виховання, а саме футболу,
карате, повітряних полотен та ін. Тож, дітям молодшого шкільного віку, яким важко всидіти протягом
довгого часу нерухомо - це дає важливу можливість порухатися та набратися додаткової енергії для
занять гуманітарними предметами.
Ключові слова: фізичне виховання, молодший шкільний вік, методика викладання, повітряна
акробатика, повітряні полотна.
Аналіз раніше опублікованих праць. Сучасні методи фізичного виховання учнів молодшого шкільного
віку були висвітлені в працях Холодова Ж.К. (2004), Чаленко І.Я. (2003), Степаненкової О.Я. (2006),
Козленко Н.О. (1985). Огляд основних методів підготовки у повітряній акробатиці можна знайти в
іноземному виданні Santos Steven. Simply Circus. (2013) та Гуревич З.Б. (1984). Однак питання
удосконалення фізичного виховання учнів молодшого шкільного віку засобами повітряної акробатики на
полотнах ще не піднімалося у сучасній літературі.
Тому перед нами була поставлена мета: дослідити методи удосконалення фізичного виховання
учнів молодшого шкільного віку засобами занять повітряною акробатикою на полотнах.
У зв’язку з цим були поставлені завдання:
- Проаналізувати літературу, яка стосується питання фізичного виховання учнів молодшого
шкільного віку;
- Визначити основні методи фізичного виховання учнів молодшого шкільного віку;
- Застосувати заняття з повітряної акробатики як засіб удосконалення фізичного виховання учнів
молодшого шкільного віку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Фізичне виховання учнів є невід’ємною частиною всієї
навчально-виховної роботи школи і займає важливе місце у підготовці учнів до життя та суспільно корисної
праці.
Робота з фізичного виховання в школі відрізняється великим різноманіттям форм, які вимагають від
учнів від учнів прояву організованості, ініціативи, що сприяє вихованню організаційних навичок, активності,
винахідливості. Здійснюване в тісному зв’язку з розумовим, моральним, естетичним вихованням і
трудовим навчанням, фізичне виховання сприяє всебічному розвитку школярів [4, с. 22].
Фізичне виховання молодших школярів має свою специфіку, зумовлену їх анатомо-фізіологічними і
психологічними особливостями, а також пристосуванням до нових умов. З початком навчання значно
зростає обсяг розумової праці дітей і відчутно обмежується їх розумова активність, можливість перебувати
на відкритому повітрі. У зв’язку з цим правильне фізичне виховання в молодшому шкільному віці є не
тільки необхідною умовою всебічного гармонійного розвитку особистості учня, але і дієвим чинником
підвищення його розумової працездатності [7, с. 55].
Згідно інформації на офіційному сайті нової початкової школи Global Kids – це інноваційна початкова
школа з авторською програмою навчання та розвитку. Школа у якій дитина буде гармонійно розвиватись,
навчаючись у атмосфері добра, поваги та, звичайно ж, дисципліни. Школа, у якій дітей люблять, у якій
переймаються майбутнім дітей, адже розуміють, що діти – це творці майбутнього світу! Школа навчає не
тільки академічним знанням, але й актуальним моделям успішності, практичним навичкам і вмінням, які
відповідають сучасним викликам глобального світу [3].
Тож, на базі школи було встановлене спеціальне обладнання студією повітряної акробатики
«Шоколад» та створено умови для проведення занять на полотнах. В приміщені висотою 4 м, були
підвішені полотна та розміщене спеціальне татамі, котре забезпечує безпечне проведення занять з
повітряних полотен. До занять запросили дітей молодшого шкільного віку (6-7 років) та почали
практикувати з ними акробатичні вправи на полотнах. Для цього з ними займається кваліфікований тренер,
який допомагає під час виконання елементів.
Заняття з повітряної акробатики в таких навчальних закладах потребує ретельної організації
тренувального простору перед початком занять, адже діти молодшого шкільного віку вимагають до себе
активної уваги з боку тренера та класного керівника. Перед заняттям слід підготувати зал, розкласти
татамі та розташувати відповідним чином мати (за наявністю) для того, щоб діти мали можливість
безпечно виконувати всі необхідні акробатичні елементи. З залу слід прибрати всі зайві речі (м’ячі,
пірамідки, килимки, і т.д.), що може відволікати увагу дітей, адже під час занять вся їхня увага має
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концентруватися на роботі з тренером та процесу занять на полотнах. Тож, від того, наскільки добре буде
організований простір залежить і результативність тренувань.
Повітряні полотна — це різновид повітряної гімнастики, учасники якого виконують трюки на
підв'язаних до стелі тканинних полотнах. Цей вид спорту у 90-х роках ХХ століття популяризував Цирк дю
Солей, додавши до нього концепцію повітряних мистецтв як танцювальної форми та театральної
виразності, а не суто гімнастичного мистецтва руху [1, с. 56].
У повітряних полотнах є 3 невіддільні елементи виконання трюків:
 Піднімання на висоту використовують під час виконання трюків у повітрі. Існує три різновиди
піднімання — базове, французьке та російське.
 Обмотування тканиною — процес обмотування частин тіла гімнаста тканиною, на якій він висить.
Цей процес супроводжується додатковим гімнастичним елементом — шпагатом, розгойдуванням тощо.
 Політ з висоти — техніка падіння, за якої попередньо обмотане полотно розкручується та
допомагає гімнасту безпечно спуститися на підлогу [2, c. 56].
З трьох типів трюків політ з висоти є найскладнішим і найнебезпечнішим елементом. Повітряні
полотна — мистецтво, яке вимагає високого ступеня міцності, сили, гнучкості, сміливості, витривалості та
спроможності багато практикуватися.
Перш ніж, почати роботу на полотнах, слід добре розігрітися з дітьми, необхідно провести відповідну
розминку, яка добре підготує тіло учнів, до виконання вправ на полотнах. Слід зробити партерну
гімнастику, в яку можна включити вправи на розтяжки, підкачку пресу, спини та рук, адже ці м’язи
найактивніше залучаються в процесі занять на полотнах. Окрім того, заняття може містити і елементи
хореографічної підготовки. Адже виступи на повітряних полотнах – це не тільки гімнастичні та акробатичні
елементи, також це хореографічні зв’язки, вправи у партері, завершенні та статичні позиції, які мають
виконуватися граційно та елегантно для кращого сприйняття глядачем виконанних акробатичних
елементів. [Мал.1]
Заняття на полотнах можуть включати в
себе вивчення обмотів, висів, круток та зривів.
Тож, починати необхідно з вивчення найпростіших
обмотів ніг та рук, для того, щоб сконцентрувати
увагу дитини на важливості цих вправ варто
показувати ці елементи спочатку тренеру, а потім
вже радити дітям виконувати ці вправи. Діти
молодшого шкільного віку можуть працювати на
полотнах в парі (коли один виконує вправу на
полотні, інший робить, за завданням тренера,
вправи на розтяжку, гнучкість або підкачку м’язів),
це допомагає дитині відновити сили після
інтенсивної роботи м’язів на полотні, а також
задіяти більшу кількість дітей під час занять. Ставати до одного полотна більшою кількістю дітей не
рекомендується, адже це затримує час тренувань та робить його малоефективним, адже не дає змогу
створити відповідну дисципліну та порядок під час занять [Мал.2].
Перед тренуванням слід добре розігрітися вправами пересувань
по колу: це можуть бути кроки по колу, біг, підняття ніг, стрибки, лазіння
по підлозі, виконання галопу, або польки, які дозволять, добре
розігрітися дитині та привести свій м’язовий апарат у відповідну фізичну
форму перед початком виконання вправ на полотні. З дітьми молодшого
шкільного віку, варто виконувати нескладні елементи, це можуть бути
вправа «свічка», «скорпіон», тримаючись за два полотна, перевороти з
зігнутими та рівними ногами, «кувирки». Далі можна переходити до
вивчення обмотів ніг та рук. Вивчення цих елементів може зайняти
кілька занять (чотири-п’ять), адже необхідно, щоб кожна дитина добре
засвоїла ці прості елементи, які є складовою частиною майже всіх висів
та зривів на полотнах. Окрім того, слід враховувати, те що, заняття на
полотнах є травмонебезпечним напрямком спорту, тому слід
підстраховувати дитину під час виконання вправ, а також слідкувати,
щоб діти виконували вправи лише під наглядом тренера.
Після вивчення основних обмотів, варто пробувати вивчати з
дітьми шпагати на полотнах, для цього слід обмотати обидві ноги та
зробити шпагат у повітрі, робити слід як поперечний, так і повздовжний
шпагат. Діти легко виконують ці елементи, адже, хоча вони не є технічно
складними, тим не менш, виглядають дуже ефектно.
В інноваційній школі Global Kids є можливість розмістити фото з
занять на власному сайті, де викладачі висвітлюють успішність кожного
учня та мають можливість описати успіхи та прогрес кожного виконавці,
зробити власні зауваження та надати домашні завдання кожному
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підопічному, тож, це дає можливість контактувати з батьками, що є дуже важливо для роботи з цією
віковою категорією дітей.
Після виконання висів у шпагат, можна запропонувати дітям навчитися лазити на полотно. Для
початку, з дітьми варто вивчити звичайний лаз, що дозволить їм у майбутньому виконувати вправи на
висоті, що викликає особливе захоплення під час виступів та є важливою передумовою доброго огляду
елементу під час його виконання. Після цього з дітьми можна виконувати нескладні виси з замотування
однієї ноги та руки, а також вправи на «вузлику», поперечний шпагат або інші елементи вниз головою, з
зачепленням однієї ноги за полотна, важливо навчити дітей залазити наверх, у вузлик, що дозволить
пізніше, виконувати їм нескладні зриви.
Після закінчення вправ на полотнах слід перейти до заминки. Для цього слід зійти з татамі або матів
та розташувати дітей на середині залу. Для заминки підійдуть прави por de bras у стилі модерн, або
розтяжки, в залежності від індивідуальної програми тренера та його планів на подальші елементи. Може
підійти, наприклад, plie з виконання body roll або deep body bend, ці вправи добре розтягнуть тіло
виконавців та налаштують дитину на більш спокійний ритм для продовження дня. Після заминки слід
вивести дітей із залу та передати класному керівнику керування навчання дітей, адже дисципліна під час
занять на полотнах, повітряною акробатикою – є гарантія безпеки дітей, а також, доброго та продуктивного
заняття та допоможе у подальшому підготувати дітей до виступів та спрямувати найбільш здібних учнів до
професійних навчальних закладів в цьому напрямку.
Важливою складовою ефективності занять є також спілкування з батьками, адже кожна дитина
вимагає до себе індивідуального підходу, і навчити дітей складним акробатичним елементам на полотнах
можливо, коли до дитини знайдений індивідуальний підхід та вона може себе почувати в безпеці, а також
буде зацікавленою в заняттях. Для цього може стати в нагоді система оцінювання знань підопічних, а
також стимулювання їх розвитку завдяки оцінкам, наліпкам, карткам, що буде стимулом для дітей та
гарним гарантом їхнього розвитку. Для молодшого шкільного віку – це вкрай важливо, адже вони можуть
таким чином відповідати за свої дії перед батьками.
Висновки: Таким чином, завдяки проведеному дослідженню, ми проаналізували літературу, яка
стосується питання фізичного виховання учнів молодшого шкільного віку, визначили основні методи їх
фізичного виховання та застосували заняття з повітряної акробатики як засіб удосконалення фізичного
виховання дітей. Інноваційна школа та садок Global Kids дала можливість учням молодшого шкільного віку
спробувати власні сили у цьому напрямку та зробити вибір дітям, щодо можливості професійних занять на
повітряних полотнах у Школі повітряної акробатики. Даний експеримент підтверджує важливість
застосування новітніх методів в освіті, адже дає хороші результати для покращення фізичного стану учнів
молодшого шкільного віку та сприяє удосконаленню їхньої фізичної підготовки.
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РОЛЬ ТРЕНЕРА В ПСИХОЛОГІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ БАГАТОРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНА
У сучасному спорті велику увагу приділяють розробці системи психологічного забезпечення
тренувального та змагального процесів. Важливо відзначити, що психологічне забезпечення охоплює
галузь не тільки індивідуальної психологічної підготовки, а й роботу з тренером, який передусім впливає на
особистість і поведінку спортсмена, а також сферу міжособистісної командної взаємодії.
Специфіку змагальної діяльності значною мірою зумовлюють напрями і зміст багаторічної підготовки
спортсменів (принципи, засоби, методи, програмування процесу тренування, відбір, оцінювання
тренованості й здібностей спортсмена, контроль за його поточним станом тощо). Через це на всіх етапах
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підготовки дуже важливо враховувати вплив зовнішніх факторів, які залежно від місця, часу і умов
проведення змагань багато в чому визначають психічний стан спортсмена і пов'язаний з ним стан
оптимальної бойової готовності та прагнення до перемоги [1, 4, 7].
Сучасні тенденції розвитку спорту орієнтовані на прикладний характер психологічного забезпечення
тренувальної діяльності. Вдосконалення саме практичної складової процесу спортивної підготовки вимагає
матеріального, технічного, медико-біологічного і психологічного забезпечення. З точки зору
психофізіологічних функцій організму спортсмена результат змагань визначається точністю і швидкістю
виконання сенсомоторних реакцій, рівнем працездатності мозку, силою нервових процесів, їх
функціональною рухливістю, ступенем і співвідношенням процесів гальмування і збудження в корі
головного мозку тощо. В психологічному плані ці структурні елементи отримують свою реалізацію як
усвідомлення спортсменом своєї сили і потенційних можливостей, впевненості, рішучості, високої
мотивації досягнення, стресостійкості, самоконтролю, уважності й зосередженості. Комплексний вплив
таких характеристик є основою для вироблення і підтримки у спортсмена стану оптимальної бойової
готовності. Аналіз запропонованої структури показав, що психологічне забезпечення тренувальної
діяльності тісно переплітається з усіма аспектами цілого науково- організованого процесу в системі
підготовки спортсменів [2, 6].
Розглядаючи психологічний компонент стану готовності, важливо наголосити на необхідності
присутності у спортсмена внутрішнього психологічного комфорту, почуття задоволеності своєю діяльністю,
чіткого бачення її цілей і перспектив. Від ступеня психологічної готовності спортсмена до змагань залежить
його настрій та емоційний стан, що значною мірою зумовлює спортивний результат. Серед інших чинників,
які побічно впливають на психологічну готовність спортсмена, можна виділити режим навантажень і
відпочинку, особистісні психологічні особливості спортсмена, наявність або відсутність стресів й
індивідуальний ступінь адаптації до них, специфіку і стиль спілкування з оточенням, психологічний клімат в
команді, особистісні взаємини тощо.
Головною метою змагальної діяльності є перемога в змаганнях, досягнення якої відбувається в
результаті послідовного вирішення спортсменом завдань, що орієнтують його на успіх. Цей процес
здійснюється шляхом виконання конкретних дій щодо вирішення поставлених завдань. Таким чином, зміст
дій, завдань і умов змагальної діяльності, і визначають її структуру [3, 6].
Для виявлення впливу факторів зовнішнього середовища на індивідуальні показники змагальної
діяльності слід окремо розглядати показники змагальної діяльності кожного спортсмена. На основі цих
показників оцінюють ефективність змагальних дій і намічають шляхи вдосконалення професійних навичок
спортсмена, внаслідок чого можна визначити основні фактори індивідуального впливу як на змагальну
діяльність, так і на його психічний стан.
Оскільки змагальна діяльність безпосередньо пов'язана зі спортивним результатом, це зумовлює
необхідність ретельного вивчення її змісту та виявлення факторів, що визначають результативність
спортсмена. Такий взаємозв'язок пояснюється тим, що структура змагальної діяльності і чинники, що
зумовлюють її ефективність, є основою для побудови процесу підготовки спортсменів та організації
раціонального управління цим процесом.
Аналізуючи змістовну складову змагальної діяльності, ми визначили, що в її основі лежить оцінка
змагальних дій, які є продуктом фізичних і психічних здібностей спортсмена, а також його функціональних
можливостей.
Дослідження структури змагальної діяльності та її компонентів дозволяє визначити зовнішні
фактори, що впливають на рівень досягнень спортсмена і його психологічний стан. Найважливішим
фактором є облік умов, у яких здійснюється змагальна діяльність спортсменів.
Постійна участь у змаганнях накладає відбиток на психіку спортсмена і формує у нього комплекс
унікальних особистісних особливостей, що відповідають виду змагальної діяльності. Для вироблення і
вдосконалення у спортсменів необхідних бійцівських якостей, що сприяють ефективному виступу у
відповідальних змаганнях, необхідно раціонально розпланувати участь у змаганнях різного рівня і з
різними за характером, стратегією поведінки і рівню підготовленості суперниками.
На кожному етапі підготовки і в річних циклах має бути достатня кількість спортивних змагань для
успішного розв'язання завдань багаторічної підготовки. Надмірна кількість змагань може негативно
відбитися на процесі підготовки і психологічному стані спортсмена, так само як і їх відсутність.
Таким чином, проведений аналіз свідчить, що сьогодні психологія спорту вимагає нового бачення і
нових підходів вчених до раціональної організації психологічного забезпечення підготовки спортсменів, що
передбачає вихід на практичну реалізацію величезного масиву накопичених знань. При цьому, однією з
важливих проблем, що стоять перед спортивною наукою, є відсутність системи взаємодії між спортивними
психологами і спортсменами, що є негативним фактором і знижує конкурентоспроможність українських
спортсменів на змаганнях міжнародного рівня [1, 5].
Незважаючи на те що спорт з кожним роком набуває все більш професійного характеру, він, як і
раніше, є однією з форм суспільного устрою і життєдіяльності людини, являє собою невід'ємну частину
світової культури, галузь виробництва матеріальних і духовних цінностей, що дозволяє повною мірою
розкритися психічним і фізичним можливостям спортсмена, реалізувати його внутрішній потенціал,
сформувати високорозвинені вольові якості через подолання перешкод, самовиховання і
самовдосконалення [3, 5, 7].
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Аналізуючи змістовну складову змагальної діяльності, ми визначили, що в її основі лежить оцінка
змагальних дій, які є продуктом фізичних і психічних здібностей спортсмена, а також його функціональних
можливостей.
Дослідження структури змагальної діяльності та її компонентів дозволяє визначити зовнішні
фактори, що впливають на рівень досягнень спортсмена і його психологічний стан. Найважливішим
фактором є облік умов, у яких здійснюється змагальна діяльність спортсменів. Це кліматичні і погодні
умови, особливості поведінки глядачів, специфіка суддівства, контингент суперників тощо. Крім того,
велике значення має політичне і економічне становище країни, в якій проходять змагання, контингент
уболівальників, повноцінний сон і харчування, дотримання режиму навантажень і відпочинку, сімейне
благополуччя, матеріальна стійкість (наявність гідної оплати праці, житла тощо).
Постійна участь у змаганнях накладає відбиток на психіку спортсмена і формує у нього комплекс
унікальних особистісних особливостей, що відповідають виду змагальної діяльності. Для вироблення і
вдосконалення у спортсменів необхідних бійцівських якостей, що сприяють ефективному виступу у
відповідальних змаганнях, необхідно раціонально розпланувати участь у змаганнях різного рівня і з
різними за характером, стратегією поведінки і рівню підготовленості суперниками [1, 6, 7].
Отже, серед багатьох факторів, що впливають на змагальну діяльність і на психологічний стан
спортсменів, найбільш значущими, на наш погляд, є ті, що беспосередньо стосуються змагальної
діяльності – умови проведення змагань, місце проведення, час тощо. Високий рівень інтенсивності та
чималі фізичні навантаження спортсменів істотно впливають на стан їхньої психіки. У процесі багаторічної
підготовки спортсмен може активно функціонувати в такому режимі понад десять років. Внаслідок цього
стосунки спортсменів із колегами, тренером, лікарем тощо, а також сформований на тренуваннях і
змаганнях психологічний мікроклімат, зумовлюють домінуючу роль спорту в їхньому житті й діяльності.
спорт 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.
Розглядаючи проблему психологічної підготовки спортсменів в спорті, фахівці вивчають особливості
спортивної діяльності та її психологічні аспекти як один із напрямів психологічного забезпечення.
Незважаючи на багатий досвід вітчизняної спортивної психології та велику кількість засобів і методів
психологічної підготовки, більшість з яких запозичені із зарубіжної практики, існує ряд питань, які
потребують уваги і пошуку альтернативних шляхів їх вирішення, з урахуванням сучасних тенденцій
розвитку олімпійського спорту [1, 2, 5, 7].
Крім того, рядом авторів всебічно досліджено психологічні резерви і психологічні характеристики, що
сприяють удосконаленню спортивної майстерності і самовизначенню спортсмена. Водночас, одним з
актуальних напрямів, що відображають прогалини в сфері психологічної підготовки, які необхідно
заповнити, є відсутність у спортсмена і тренера інформації щодо використання засобів психологічного
забезпечення. При цьому практично не враховується особливого (часто зміненого) психічного стану
спортсменів, які досягли рівня чемпіона.
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. 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.
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.
У багаторічній підготовці спортсменів існує ряд особливостей, що зумовлюють стратегію
психологічної 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.
Особливе місце в психологічному забезпеченні спортивної діяльності посідає мотивація, що
спонукає людину займатися спортом. Також до складу психологічного забезпечення входять
психодіагностика, відбір, психологічний супровід тренувальної та змагальної діяльності спортсменів,
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психологічні особливості спортивного змагання, загальна і спеціальна психологічна підготовка, планування
підготовки до змагань, психорегуляція і психогігієна. Незважаючи на багатогранний характер
запропонованої схеми, докладний її розгляд дозволяє побачити ряд суперечностей та прогалин. Поперше, структура містить різнопланові, не зіставленні за спрямованістю впливу поняття, по- друге, не
вистачає чіткого розуміння, на якому з етапів і в якій послідовності необхідно проводити психологічне
тестування і вплив, по-третє, відсутня адаптація зазначених методів до специфіки рухової активності
спортсменів. 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 психологічної підготовки.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІТНЕС-ПРОГРАМ
Сучасний період розвитку сфери оздоровчого фітнесу характеризується
великою кількістю та різноманітністю форм рухової активності, модернізацією адаптованих
оздоровчих програм з метою залучення до занять більшої кількості людей, завоювання визнання та
створення реклами. Добре спланована фітнес-програма повинна включати аеробне тренування для
розвитку кардіореспіраторної витривалості та поліпшення складу тіла, силове тренування для розвитку
сили та силової витривалості та стретчинг-вправи для
розвитку гнучкості. Фітнес‐програма – організована послідовність діяльності, яка спрямована на
сприяння розвитку фітнесу [5].
Фітнес-програми, засновані на одному виді рухової активності, можуть бути розділені на програми, в
основу яких покладені:
 види рухової активності аеробної спрямованості;
 оздоровчі види гімнастики;
 види рухової активності силової спрямованості;
 види рухової активності у воді (аквафітнес);
 рекреативні види рухової активності;
 засоби психоемоційної регуляції.
Крім того, виділяють інтеграційні, узагальнені фітнес-програми, орієнтовані на спеціальні групи
населення:
 для дітей;
 літніх людей;
 жінок в до- і післяродовому періоді;
 людей з високим ризиком захворювань;
 для людей з особливими потребами;
 програми корекції маси тіла.
Найбільшого розповсюдження отримали фітнес-програми з використанням рухової активності
аеробної спрямованості. Змістом цих програм є циклічні види рухової активності: ходьба, біг, плавання,
ходьба на лижах, їзда на велосипеді, аеробні танці, вправи на кардіотренажерах. Широка популярність
науково обґрунтованих К. Купером програм аеробіки (ходьби і бігу) викликала інтерес і до інших видів
оздоровчих занять – плавання, велоспорту, силових видів спорту, єдиноборств тощо. Це зумовило
переорієнтацію спрямованості традиційних видів рухової активності зі спортивної на оздоровчу. Так, на
базі велоспорту інтенсивно розвивається сайклінг (спінінг), на основі плавання – аквафітнес, на базі ушу,
таеквондо, кікбоксингу – тай-бо (або кі- бо) тощо. У сфері фітнес-індустрії існує більше ста програм, що
засновані на видах оздоровчої гімнастики. Класифікація цих програм викликає певні труднощі через їх
велику кількість, різну мету, засоби, характер музичного супроводу.
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Останніми роками інтенсивно розвиваються комп’ютерні фітнес-програми. Таке різноманіття фітнеспрограм визначається прагненням задовольнити різні фізкультурно-спортивні та оздоровчі інтереси
широких верств населення. Враховуючи, що в зміст поняття фітнес входят багато компонентів
(планування життєвої кар’єри, гігієна тіла, фізична підготовленість, раціональне харчування, профілактика
захворювань, соціальна активність, психоемоційна регуляція, в тому числі боротьба зі стресами та інші
чинники здорового способу життя), кількість створюваних фітнес-програм практично не обмежена.
Різноманіття фітнес-програм не означає довільність їх побудови – використання різних видів рухової
активності повинне відповідати основним принципам оздоровчого фітнесу. Будь-яка фітнес-програма
повинна сприяти розвитку всіх компонентів оздоровчого фітнесу (кардіореспіраторної витривалості, сили
та силової витривалості, гнучкості та складу тіла). Структура фітнес-програми може піддаватися змінам
залежно від цільової спрямованості заняття, рівня фізичного стану учасників програми та інших чинників.
Проте якою б оригінальною не була б фітнес-програма, в її структурі повинні бути наступні частини:
розминка (warm-up), тренування (workout) та заминка (cool-down). Важливим компонентом сучасних
фітнес-програм є стретчинг. Стретчинг-вправи організовані після основної розминки, після закінчення
аеробного або силового тренування, а також у вигляді самостійного заняття [1].
Основні чинники, що визначають створення нових фітнес-програм:
 результати наукових досліджень проблем рухової активності;
 поява нового спортивного інвентарю та обладнання (степ-платформи, тренажери, фітболи,
спінбайки тощо);
 ініціатива та творчий пошук професіоналів фітнесу.
Створюючи фітнес-програму необхідно враховувати фітнес-цілі людини, вихідний рівень її фізичного
розвитку, вік, стан здоров’я, рухові вміння і навички та інтереси. Важливим фактором є створення фітнеспрограми з метою забезпечення належного рівня рухової активності для досягнення максимальної користі
за мінімального ризику [2]. Особливу увагу необхідно звернути на фактори, що сприяють зміненню способу
життя людини на більш фізично активний та здоровий. Під час побудови фітнес-програму треба включати
фізичні вправи або фізичну активність для розвитку кожного компоненту оздоровчого фітнесу. Кожне
фітнес-заняття повинно починатися з розминки та закінчуватися заминкою. Приступаючи до виконання
програми фізичних вправ, важливо починати повільно. Це не тільки попередить виникнення травм та
перетренування, а також допоможе продовжувати дотримуватися складеної фітнес-програми. Адже
відомо, що 60% людей полишають тренуватися після першого місяця. Особливу увагу необхідно звертати
на необхідність дотримання складеної фітнес-програми та зробити її частиною свого життя [2]. Для цього
найбільш ефективним є постановка фітнес-цілей, які повинні бути:
 конкретними;
 реалістичними;
 містити в собі результат та завдання.
Звичайною причиною для тренування є бажання знизити масу тіла або поліпшити свою фізичну
форму. Для збільшення шансу досягти успіху треба бути більш конткретним. Якщо метою є зменшення
маси тіла необхідно визначити на скільки конкретно кілограмів необхідно зменшити масу тіла та за який
період часу. Окрім контркетності, фітнес-цілі повинні вимагати від людини зусиль, проте бути досяжними.
Якщо фітнес-цілі вимагають від особистості надзвичайних змін у поведінці, шанс на успіх буде значно
меншим. Для досягнення успіху необхідно здійснювати поступові зміни в поведінці. Наприклад, якщо
людина вела відносно сидячий спосіб життя, починати тренуватися потрібно 3 рази на тиждень. Спочатку
треба зосередитися на виконанні фізичних вправ у заплановані дні, потім поступово збільшувати
тривалість та/або інтенсивність занять. Для збільшення шансу досягти успіху фітнес-цілі мають містити, як
результат, так і завдання. Завдання – це ті зміни в поведінці, які призведуть до поставленого результату.
Ключовим фактором для правильного вибору фізичних вправ для розвитку та підтримання всіх
компонентів оздоровчого фітнесу є дотримання наступних принципів тренування:
 специфічності;
 суперкомпенсації;
 систематичності;
 індивідуалізації;
 безпечності.
Принцип специфічності. Необхідно вибирати правильний вид фізичної активності для впливу на
кожний компонент оздоровчого фітнесу. Тканини людського організму адаптуються до фізичного
навантаження, якому вони підлягають. Заняття бігом збільшують кількість капілярів та мітохондрій у
м’язах. Заняття силового спрямування призводять до гіпертрофії м’язів. Або біг розвиває переважно м’язи
ніг, тоді як плавання – м’язи грудей, рук та плечей. Тому при планування фітнес-занять необхідно
враховувати чергування навантаження переважного впливу на розвиток сили, силової та
кардіореспіраторної витривалості [3].
Принцип суперкомпенсації. Якщо тканина або орган вимушені долати навантаження, до якої вони не
адаптовані, то ця тканина або орган не пошкоджуються та не слабнуть, а навпаки, стають сильнішими.
Після виконання роботи наступає стомлення, а потім спостерігається підвищення метаболічних процесів
та поліпшення працюючих функцій органів та систем наступає фаза суперкомпенсації. Це можливо лише

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

131

при збільшені навантаження. Якщо ж воно залишається незмінним, то його вплив стає малоефективним.
Тому принцип суперкомпенсації є одним з найважливіших під час програмування фітнес-занять.
Принцип систематичності. Основою для підвищення рівня фітнесу є систематичність впливу
навантаження, регулярне повторення занять. Саме тому рухова активність повинна стати невід’ємною
частиною способу життя людини. Неможливо один раз набути високого рівня фітнесу і залишати його без
продовження тренування. Щонайменше 3 збалансовані фітнес-заняття необхідні для підтримання
бажаного рівня фітнесу.
Принцип індивідуалізації. Фітнесом можуть займатися люди різного віку, різного рівня
підготовленості та різних індивідуальних особливостей, включаючи й відхилення в стані здоров’я. Для
кожного оптимальне лише те навантаження, яке відповідає функціональним можливостям організму.
Індивідуальна регламентація вибір виду рухової активності, інтенсивності та тривалості навантаження,
фізичного навантаження передбачає правильний частоти занять. Індивідуальний підхід повинен
враховувати не тільки фізіологічні, але й психологічні особливості. Люди відрізняються в таких речах як:
фітнес цілі, мотивацією до занять тощо. Тому персональний підбір вправ повинен бути заснований на
врахуванні індивідуальних цілей, потреб, функціональних можливостей, рівня стресу в житті людини,
стилю її життя, особливостей навчання або роботи, дієти та її інтересів.
Принцип безпечності. Безпека людей під час фітнес-занять є першочерговим завданням. До початку
програми, людина повинна пройти медичне обстеження. Необхідно уважно планувати фітнес-заняття,
підбирати відповідне спорядження та обладнання, здійснювати постійне керівництво вибором фізичних
навантажень, що значно знижує ймовірність отримання травм. Пошкодження часто відбуваються як
результат неправильного планування фітнес-програм через переоцінку людиною своїх функціональних
можливостей. З метою запобігання небажаних наслідків перетренування, особливу увагу при створенні
програми занять з оздоровчого фітнесу треба звернути на початковий етап, особливо для новачків або
студентам з низьким рівнем фізчного розвтку. Тому починати фітнес-програму треба повільно і поступово
підвищувати навантаження з урахуванням можливостей та особливостей. Для досягнення і підтримання
належного рівня оздоровчого фітнесу необхідно тренуватися регулярно. Створення фітнес-програми
відбувається на основі вибору відповідної інтенсивності навантаження, тривалості та частоти занять та
виду фізичної активності. Всі чотири компоненти тренування необхідно враховувати під час планування
фітнес-програми [4].
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СПЕЦИФИКА ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Методические основы выбора содержания учебной программы по физической культуре и спорту
связаны с изучением и решением общих и специальных задач процесса обучения. Этот факт продиктован
необходимостью дифференцированного решения в организации и осуществлении учебно-воспитательной
системы в зависимости от специфики какого-либо вида спорта.
Цель системы физического и спортивного образования заключается в создании условий для
обеспечения физической подготовленности граждан всех возрастов к обучению, производственному труду
и творческой деятельности.
Эта цель реализуется решением общих и специальных задач совершенствования физической
культуры и спорта на современном этапе развития. В процессе обучения и воспитания в образовательных
учреждениях формируются основные общие задачи системы физической культуры и спорта, к числу
которых относятся:развитие и совершенствование физических качеств обучающихся; овладение каждым
из них основными прикладными навыками физической культуры; воспитание общечеловеческих качеств,
таких как целеустремленность, смелость и решительность, инициативность и находчивость,
настойчивость и воля, выдержанность и спокойствие, чувство коллективизма и взаимопомощи;
укрепление здоровья и закаливание организма, повышение устойчивости к влиянию неблагоприятных
движущих сил и условий профессиональной деятельности.
Специальные задачи курса физической культуры-реализация целей и задач обучения, включение в
программу направленного обучения всех разделов физической культуры, установление гармоничного
соотношения учебного времени к освоению каждого из них, активизация учебно-воспитательного
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процесса.Каждая задача имеет свою отличительную особенность.
Первая задача: в числе задач физической культуры основное место занимает развитие и
совершенствование физических качеств.Значение высокого уровня развития выносливости, силы,
скорости и упорства является общеизвестным и общепризнанным принципом.В современных условиях
значимость этих физических качеств не только доказана, но и составлена количественная и качественная
характеристика их влияния на общее состояние организма человека.
Человек с высоким уровнем физической подготовленности, разносторонне развитый в условиях
больших физических нагрузок и влияния нервно-психических нагрузок, по опыту, по показателям
работоспособности, утомляемости, нервной устойчивости, находится в значительном приоритете, чем
другие.
Вторая задача заключается в том, чтобы каждый овладевал основными прикладными навыками
физической культуры в процессе ходьбы, бега, прыжков, самозащиты.
Методы и упражнения как часть двигательной компетентности человека являются эффективным
средством развития и совершенствования физических и психологических качеств.Они служат основой для
формирования аварийно-спасательных навыков в экстремальных условиях, специальных навыков, таких
как плавание в одежде, водолазном снаряжении, и других водных и подводных действиях, в случае
непредвиденных обстоятельств формирование умений бегать по неровной, шероховатой поверхности, бег
с препятствиями, преодоление расстояния в условиях снежных заносов, при необходимости, прохождение
на лыжах.
Третья задача-формирование личностных качеств обучающихся в процессе обучения,
преподавания и воспитания.
Индивидуальность-это основная составляющая психолого-социальных качеств человека.
В понятии «личность» определяются признаки, подчеркивающие, что личность является частью
общества.
Воспитание целеустремленности, смелости и решимости, инициативности и находчивости,
настойчивости и милосердия, сдержанности и терпимости, чувства коллективизма и взаимопомощи
является важной задачей формирования характера и качеств личности подрастающего поколения и
гражданина.
Практические возможности развития и совершенствования вышеперечисленных качеств через
физическую культуру и средства спорта осуществляются только при условии их систематического и
целенаправленного использования при выполнении заданий на занятиях, специальных упражнений и
методических приемов, используемых с учетом решения учебных и воспитательных задач, поставленных
перед человеком с учетом его личностных особенностей.
Личностные качества человека (индивидуальность) - это неповторимое духовное состояние и
внутреннее чувство, свойственное каждому человеку, как обладателю умениями в процессе развития
общественно-исторической культуры, реализации поставленных перед ним учебных и воспитательных
задач.
Четвертая задача - оздоровительное направление в учебно-воспитательном процессе. Это, в
первую очередь, укрепление здоровья и закаливание организма, противостояние влиянию
неблагоприятных условий, повышение выносливости, что является специфической особенностью
профессиональной деятельности.
В решении этой задачи находит свое отражение принцип взаимосвязи теории и практики в процессе
физической культуры и спорта.
Решение любой спортивной задачи должно быть обеспечено не только благодаря здоровью
студента, но и на основе постоянного укрепления здоровья и выполнения целевых задач закаливания
организма. Хорошее здоровье рассматривается как один из главных результатов правильной организации
физической культуры и спорта.
Большое количество неблагоприятных движущих сил (факторов) различного вида, возникающих в
процессе учебной и профессиональной деятельности, требует мер повышения постоянной устойчивости
организма человека.Основой этого является доведение всесторонней физической подготовленности до
необходимого уровня.
В ряде случаев всесторонняя физическая подготовка для достижения высокой выносливости
организма к воздействию отдельных неблагоприятных внешних воздействующих сил дополняется
специальными средствами и методами тренировки тела.
Движущей силой психического развития студента является несовместимость между его
способностями и достигнутым уровнем развития видов связей с окружающей средой.
Решение специальных задач в области физической культуры и спорта имеет большое значение для
формирования духовных и физических качеств личности. Их выполнение является необходимой
возможностью подготовки спортсменов по каким-либо видам спрота.
Для отдельных (групп) в целях реализации особых заданий специально рассматриваются задачи
организации занятий со студентами с отклонениями в физическом развитии и низкой физической
подготовкой. Решение этих задач требует от преподавателя специальных знаний в области медицины и
возрастной физиологии и морфологии.
Основы структуры личности, то есть интересы и потребности студента, направления сложной
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психической структуры определяют его поведение, деятельность, спортивный интерес.
Содержательная разница в состоянии и характере учебной и профессиональной деятельности
человека определяет необходимость решения общих и специальных задач физической культуры и
спорта. В специальных задачах находят отражение четкое, особое требование к физической подготовке.
Решение специальных задач и пути их реализации имеют важное значение в правильной
организации физической и психологической подготовки студентов.
Большое затруднение вызывает распределение основных требований к решению специальных
задач, так как для каждого вида спорта сущестсвует особая специфика в процессе их решения.
Специальные задачи осуществляются за счет включения всех разделов физической культуры в
программу обучения, установления гармоничного соотношения учебного времени, выделенного для
занятий по отдельным темам. Правильное определение специальных задач имеет обоснованное
(принципиальное) значение, так как эти задачи оказывают существенное влияние на содержание и
направление учебно-воспитательного процесса. Описание специальных задач зависит от необходимости
качественного осмысления особенностей вида спорта, требований, которые связаны с целью и задачами
обучения.
Важным направлением совершенствования физической культуры является индивидуализация
процесса обучения в спортивных школах, специализированных спортивных залах, системах
дополнительного образования, таких как спортивные кружки, где есть учебные программы со сложными
частями (дифференцированными), учитывающими особенности различных видов спорта.
Кроме того, формирование учебной программы обучения по физической культуре и спорту на
основе обучения и индивидуализации разделов осуществляется с учетом влияния биологических,
географических и социальных движущих сил на обучающихся. Вместе с тем, эти движущие силы
оказывают существенное влияние на определение и реализацию специфических задач обучения.
Содержание, характер, условия обучения и специфические особенности подготовки студентов
определяют специальные направления их обучения и воспитания.Под специальной ориентацией
понимается подбор и практическое применение системных средств, форм и методов обучения и
воспитания в процессе физической культуры, обеспечивающих наилучшую степень решения общих и
отдельных адаптационных задач к какому-либо виду спорта.
Большое теоретическое и практическое значение приобретают проблемы специального
направления воспитания и обучения физической культуре в условиях современных изменяющихся
условий жизни.
Одной из важнейших задач физического воспитания является привлечение, формирование
интереса каждого занимающегося к выполнению физических упражнений. Здесь в большей степени
многое зависит от квалификации, способностей и опыта преподавателя, материально-технической и
учебно-спортивной базы учебного заведения, санитарно-гигиенического состояния, оснащенности места
проведения занятий спортивным инвентарем и спортивным оборудованием.
Коллектив учебной группы, как правило, состоит из занимающиеся одинакового возраста.В
процессе обучения учитываются специфические особенности каждого занимающегося, осваиваются
различные упражнения, методы и действия, которые могут быть выполнены и без спортивного инвентаря
и спортивных сооружений.Чем выше уровень подготовки студентов, тем сложнее и разнообразнее будут
средства и методы обучения и преподавания.
Движущие силы, определяющие специальные направления обучения и преподавания, тесно
взаимосвязаны с содержанием и характером учебно-воспитательного процесса. Наиболее важная задача
каждого преподавателя – уяснение того, что в физическом воспитании студентов все эти движущие силы
могут быть всесторонне проанализированы и взяты на учет.Реализация специальной направленности
обучения, преподавания и воспитания физической культуре позволит эффективно использовать все
средства и методы для повышения работоспособности студентов, а также улучшения
успеваемости.Поэтому для успешного проведения профессиональной деятельности преподаватель
должен учитывать основные движущие силы, определяющие специальную направленность учебновоспитательного процесса; учитывать их влияние на физические и психологические условия
занимающихся; использовать наиболее эффективные средства и методы обучения и преподавания
физической культуры.
Литература:
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2. Ю.И. Евсеев. Физическая культура. Ростов-на-Дону. «Феникс». 2004.
3. Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и
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Неля Семенчук
(Дніпро, Україна)
ВІТАМІНИ ЯК ЗАСІБ ВІДНОВЛЕННЯ СПОРТИВНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Великі обсяги та інтенсивність тренувальних навантажень у професійних спортсменів призводять до
перевантаження опорно-рухового апарату, морфофункціональних змін в тканинах і органах, виникнення
травм і захворювань спортсменів. У зв'язку з цим проблема відновлення так само важлива, як і саме
тренування, оскільки неможливо досягти високих результатів тільки за рахунок інтенсивних і об'ємних
тренувань. Необхідною передумовою підвищення ефективності занять є єдність процесів впливу фізичного
навантаження на організм і процесів відновлення [4, c. 3].
Саме відновлення працездатності спортсмена здійснюється за рахунок різноманітних засобів, які
умовно поділяють на три групи: педагогічні, медико-біологічні та психологічні. Всі ці три групи засобів
відновлення використовуються в процесі окремих тренувальних занять, змагань, в інтервалах між
заняттями і змаганнями, на окремих етапах річного циклу підготовки [2, c. 149].
В даній статті розглянемо один з найбільш популярних засобів відновлення — вітаміни. Вони
відносяться до медико-біологічної групи, підгрупи фармакологічні засоби — це засоби для підтримки
працездатності спортсменів, прискорення процесів відновлення після великих навантажень, при гострому і
хронічному стомленні, перевтомі, хворобливому стані; речовини, що стимулюють функцію кровотворення
тощо [6].
Згідно з сучасними уявленнями вітаміни – це група низькомолекулярних органічних сполук різної
хімічної природи, які не синтезуються в організмі людини і більшості тварин, і в невеликих кількостях
необхідні для забезпечення перебігу метаболічних процесів в організмі, а також для росту і регенерації
клітин і тканин організму [3, c. 8].
Зрозуміло, що потреба в них під час занять спортом зростає, проте на сьогодні мало досліджено, які
саме вітаміни, у яких кількостях та під час яких типів навантажень необхідні. Тому актуальними у
спортивній медицині залишаються проблеми їх дозування та збалансовування. Дефіцит або
передозування вітамінів в організмі може стати причиною погіршення фізичної працездатності, негативно
вплинути не тільки на спортивний результат, але й на здоров’я. Узагальнюючи викладене, можна
рекомендувати середні добові дози вітамінів (табл.1) [5, c. 132]. При використанні вітамінів необхідно
також враховувати етапи підготовки спортсменів, різне спрямування тренувального процесу, конституційні
та метаболічні особливості організму спортсмена та багато інших чинників [5, c. 131].
Таблиця 1
Добова потреба спортсменів у вітамінах (мг.)
Вітаміни

Швидкісно-силові навантаження

Навантаження на витривалість

А

3,0

3,0

D

0,0125

0,125

Е

-

6,0

В1

5,0

10,0

В2

2,5

5,0

В6

25,0

2,5

РР

25,0

2,5

В15

300,0

200,0

С

250,0

300,0

Р

50,0

50,0

В даний час в спорті застосовуються, як правило, комплексні вітамінні препарати, що необхідні для
підтримання імунологічної реактивності організму, відновлення після захворювань і травм, у період
активного росту та статевого дозрівання, при зміні клімату, часових поясів тощо. Найбільш поширені
препарати [5, c. 131-139]:
- “Глутамевіт” (містить вітаміни А, В1, В2, В6, В5, С, Е, РР, Р, глутамінову кислоту, мікро- та
макроелементи – Ферум, Купрум, Калій, Кальцій) – вживають при значних фізичних навантаженнях, під час
тренувань в умовах середньогір’я чи спекотного клімату, приймають по одному драже тричі на день
упродовж 2–3 тижнів.
- “Дуовіт” (комплекс із 11 вітамінів та 8 макро- і мікроелементів). Вживають по 1 червоному і 1
синьому дражже один раз на добу після сніданку. Рекомендують для спортсменів, які тренуються в умовах
спекотного клімату.
- “Полівітаплекс” (складається із вітамінів В12, D, А, В6, В2, В1, РР, С) – приймають при втомі і
перевтомі, для профілактики гіповітамінозів по одному драже 3–4 рази на день.
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- “Ундевіт” (містить вітаміни А, В1, В2, В6, В5, В12, С, Е, РР, Р) – приймають при швидкісно-силових
навантаженнях по два драже двічі на добу впродовж 10 днів; при навантаженнях на витривалість – по 2
драже двічі на добу, курс 15–20 днів.
- “Вітрум” – збалансований комплекс, що містить 15 вітамінів, 22 макро- і мікроелементів. Приймають
по 1 таблетці на добу, щоб підвищити працездатність організму.
- “Аскорутин” – включає аскорбінову кислоту – 0,05 г., рутин – 0,025 г., глюкозу – 0,2 г. До складу
препарата входить вітамін Р, що відноситься до біологічно активних поліфенолів; разом з вітаміном С вони
зміцнюють стінки судин і регулюють їх проникність. Вітамін Р більш ефективно діє в присутності
аскорбінової кислоти, зокрема в процесах біологічного окислення і відновлення, має антимікробні
властивості. Приймають аскорутин при фізичних навантаженнях на витривалість по 1 таблетці 3 рази на
день.
- Комплекс вітамінів В – застосовують в умовах спекотного клімату, при значній пітливості і
гіповітамінозі, вводять внутрішньо-м’язово по 1 ампулі або вживають по 1 таблетці двічі на день.
- Інші: „Енергін”, „Вітам”, „Есмін”, „Фітовіт”, „Активал”, „Комплевіт”, „Квадевіт”, „Теравіт” „Геримакс”.
Крім комплексних вітамінних препаратів у спорті застосовуються й окремі вітаміни. Найбільш часто
використовуються наступні:
- Вітамін С (аскорбінова кислота) – є ефективним засобом стимулювання окислювальних процесів,
підвищення витривалості. Профілактичний засіб при гострих захворюваннях верхніх дихальних шляхів,
отруєннях. Він входить до складу поживних сумішей, які застосовуються під час тренувань в горах. Вітамін
С приймають всередину в таблетках по 0,5 г. 3 рази на день. За 10–15 хв. до старту при короткочасних
інтенсивних навантаженнях рекомендується приймати 150–200 мг. аскорбінової кислоти. Недостатність
вітаміну С спостерігається зазвичай взимку та ранньої весни, що зумовлено низьким вмістом аскорбінової
кислоти в продуктах в ці сезони року, і проявляється в зменшенні опірності організму простудним
захворюванням, підвищеній стомлюваності. Вітамін С міститься в шипшині, шпинаті, цитрусових [5, c. 190].
- Вітамін В15 (кальцію пангамат) – підвищує стійкість організму до гіпоксії, покращуючи засвоєння
кисню тканинами, збільшує синтез глікогену в м'язах, печінці, міокарді, а також креатинфосфата в м'язах і
міокарді, особливо при м'язовій діяльності. Застосовується для прискорення відновлення працездатності
після великих фізичних навантажень при вираженій кисневій заборгованості, при явищах перенапруження
міокарда, больовому печінковому синдромі, під час тренувань в середньогір'ї. Приймають вітамін В15 по
150–200 мг. на день за 4–6 днів до змагань і в наступні дні перебування в середньогір'ї. Вітамін міститься в
рисі, печінці, нирках. [1].
- Піридоксальфосфат – коферментна форма вітаміну В6 – впливає на вміст холестерину і ліпідів,
збільшує кількість глікогену в печінці і покращує її детоксикаційні властивості, зменшує інтоксикацію від
іонізуючої радіації, запобігає деяким вестибулосенсорним порушенням; міститься в м’ясних продуктах.
Препарат застосовують при хронічному гепатиті, ураженнях периферичної нервової системи, а також як
профілактичний засіб при вестибулосенсорних порушеннях по 10 мг. 2 рази на день. При недостатності
вітаміну В6 відзначаються дратівливість, зниження апетиту, лущення шкіри, кон'юнктивіт, порушується
ресинтез АТФ. [5, c. 181].
- Вітамін Е (токоферол ацетат) – регулює окислювальні процеси, сприяє накопиченню АТФ в м'язах,
підвищує працездатність, особливо в умовах кисневої недостатності в середньогір'ї. При перетренованості
і гострому стомленні приймають по 1 чайній ложці 5 % або 10 % масляного розчину, при звичайних
тренуваннях – по 15–50 мг. 2 рази на день, протягом 5 – 10 днів. Недостатність вітаміну проявляється в
порушенні периферичного кровообігу, м'язовій слабкості, руйнуванні еритроцитів. Вітамін знаходиться в
багатьох продуктах (злаки, рослинне масло, боби, вівсяна крупа, пшенична мука) [4, c. 19].
Існує близько 30 вітамінів, які необхідні людському організму, але розглянуті вище — широко
використовуються у сучасному спорті при процесах відновлення “сил” організму. І головне — прийом
вітамінів спортсменами самостійно не рекомендується, тільки лікар може призначати ті чи інші вітаміни,
визначати дозу препарату, враховуючи не тільки індивідуальні особливості організму, а й інтенсивність
фізічних навантажень.
Отже, відновлення спортивної працездатності не можливе без використання вітамінів (вітамінних
комплексів), адже вони необхідні для правильного протікання багатьох обмінних процесів, а також для
росту і відновлення клітин і тканин організму. Вітаміни мають велике значення не тільки для професійного
спортсмена, але й для звичайної неспортивної людини, адже здійснюють профілактику гіповітамінозів (на
гіповітамінози страждають від 20 до 70 % населення планети), підтримують імунологічну реактивність
організму, корегують анаболічні і катаболічні процеси, відновлюють після захворювань і травм, під час
інтенсивних тренувальних навантажень, при зміні харчового раціону, клімату, часових поясів, регулюють
фізіологічні та біохімічні реакції.
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СЕКЦІЯ: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Антон Бабаян
(Ізмаїл, Україна)
МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
З ВИКОРИСТАННЯМ ГРУПОВОЇ РОБОТИ
Конкуренція на ринку праці з кожним днем збільшується і знання англійської мови стало додатковою
конкурентною перевагою здобувача освіти, незалежно від сфери його професійної діяльності. Володіння
англійською мовою – це виправдана необхідність в сьогоднішній соціально-економічної ситуації. Однак
досить важко забезпечити розвиток мовленнєвих умінь і навичок в урочний час і Інтернеті. Тому потреби
школярів роблять необхідним зміну методів, прийомів навчання на уроках та створення у старшій школі
різних курсів навчання англійської мови, наприклад, введення в старших класах профільних курсів,
факультативів, репетиторських гуртків.
Урок іноземної мови в старшій школі спрямований на розвиток англомовної комунікативної
компетенції і розвиток особистості. Це означає, що предмет «англійська мова» представляє великі
можливості для формування і розвитку цієї компетенції.
Нові вимоги до формування англомовної комунікативної компетенції та здійснення особистісноорієнтованого підходу припускають використання форм роботи на уроці, що сприяють «активізації» учня як
суб'єкта навчально-пізнавальної діяльності. Однією з таких форм роботи є групова робота, яка знайшла
відображення в роботах таких вітчизняних вчених, як: М. Виноградова, В. Дяченко, О. Ярошенко,
С. Танцоров, Дятленко Т. А також закордонних дослідників: Е. Пасов, Н. Кузовлева, Д. Браун, Д. Хармер,
P. Славін, Е. Аронсон, С. Торнбері, Д. Скрівенер, М. Есфандіарі, П. Найт та ін.).
Аналіз робіт (Е. Пасов, О. Ярошенко, Д. Браун, Д. Хармер) дає нам можливість визначити групову
роботу на уроці іноземної мови як форму організації освітньої діяльності, яка передбачає тимчасову
залученість 2 і більше учнів для виконання навчального завдання, заснованого на принципах співпраці та
стимулювання використання іноземної мови за власною ініціативою [2, 5, 6, 7]. З цього випливає, що мета
групової роботи не зводиться до кінцевого результату виконання завдання, метою також є розвиток вміння
слідувати принципам спілкування і співпраці.
З урахуванням групової роботи процес формування та розвитку англомовної комунікативної
компетенції можна визначити як – свідому орієнтацію учнів на позицію інших людей як партнерів у
спілкуванні та спільній діяльності, будівництво продуктивної співпраці з однолітками і дорослими на основі
оволодіння вербальними і невербальними засобами комунікації, що дозволяють здійснювати вільне
спілкування англійською мовою.
При значному потенціалі методів активного навчання для формування комунікативних умінь
дослідники виділяють не тільки переваги, а й недоліки групової роботи. Отже, провівши аналіз ряду робіт,
виділимо плюси і мінуси роботи в групі, результати представлені в таблиці 1. [3, 6, 7].
Таблиця 1. Переваги і недоліки групової роботи
Переваги
Групова робота сприяє:
-активній, ініціативній комунікативній діяльності;
- поліпшенню психологічного клімату в колективі;
- розвитку автономії учнів;
- підвищенню навчальної та пізнавальної мотивації;
- розвитку іншомовної комунікативної компетенції
(мовленнєвої, мовної, соціокультурної, компенсаторної,
навчально-пізнавальної);
- розвитку лідерських якостей, ініціативності і
впевненості в собі.

Недоліки
Групова робота має такі недоліки:
- можлива «втрата контролю» над класом;
- використання учнями рідної мови;
- закріплення помилок в учнів в силу того, що вчитель
не має можливості їх виправити;
- деякі учні полюбляють індивідуальну роботу;
- організація групової роботи вимагає більшого часу і
зусиль з боку вчителя; - деякі учні користуються
працями сильніших членів групи.

Организація роботи в групах повиннапередбачувати певніпринципи навчання. У методиці навчання
англійської мови існують різні підходи до виділення принципів навчання [1, 4]. За словами С. Ніколаєвої,
українського педагога та лінгвіста, «одним з можливих підходів до класифікації принципів навчання є зміст
базисних для методики наук, на які викладач орієнтується у своїй роботі: дидактика, лінгвістика,
психологія» [1, с. 239]. У нашому дослідженні ми скористаємося даними підходом і розглянемо принципи
групової роботи стосовно до даних наук.
Принцип позитивної взаємозалежності означає те, що результати учнів взаємопов'язані, група не
може досягти успіху без участі кожного [1, с. 241]. Вчителю важливо забезпечити хід уроку таким чином,
щоб кожен учень розумів, що він пов'язаний з іншими членами групи так, що не зможе досягти успішного
виконання завдання, поки вони не зроблять свій внесок.
Принцип індивідуальної відповідальністі передбачає, що учень відчуває особисту відповідальність
перед однокласниками [1, с. 241]. Учитель сприяє розвитку індивідуальної відповідальності за допомогою
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організації роботи таким чином, щоб матеріал був розділений між усіма членами однієї групи і оцінювання
проводилося за допомогою індивідуального тестування.
Принцип інтелектуальної та емоційної взаємодії учнів включає вербальні і невербальні реакції інших
членів колективу, що забезпечують важливий зворотний зв'язок діяльності учнів [1, с. 241]. Учитель, поперше, може заохочувати успіх учнів, по-друге, він може надати учням змістовні опори при здійсненні
комунікації англійською мовою.
Принцип добровільної участі передбачає бажання учня працювати в тій чи іншій групі і виконувати
спільне завдання [1, с. 242]. Отже, важливе завдання педагога створити умови, при яких учні самі прагнуть
брати участь в передбачуваній діяльності.
Принцип активності означає, що в ході групової роботи учні включені в активну мовно-розумову
діяльність, джерелами активності учнів виступають їхні інтереси і бажання [1, с. 242]. Як наслідок, вчителю
важливо відбирати вправи, спрямовані на активізацію діяльності учнів.
Принципи наочності та доступності тісно пов'язані з відбором матеріалу для групового
обговорення [1, с. 242]. Реалізація даних принципів передбачає відбір матеріалу, що враховує вікові
особливості учнів, відповідає їхнім інтелектуальним рівням; використання в процесі взаємодії візуальнослухові зразки, наприкладзвуки, музика, комп'ютерні програмами, ілюстрації, схеми.
Принципи обліку індивідуально-психологічних особливостей учнів та мотивації мають зв'язок з
індивідуалізацією навчання в школі [1, с. 243]. Вчителю необхідно здійснювати підбір матеріалу для
групового обговорення відповідно до здібностей учнів до навчання, а також з їх інтересами, для цього слід
використовувати різноманітні форми групової роботи і різноманітні теми спілкування.
Таким чином, розглянуті принципи є опорою для вчителя при плануванні колективних форм роботи.
У своїй сукупності вищезазначені принципи роботи в групі сприяють забезпеченню ефективності процесу
навчально-пізнавальної діяльності.
Отже, групова робота на уроці іноземної мови має значний потенціал для формування та розвитку
англомовної комунікативної компетенції, оскільки робота в групах передбачає дотримання принципів
співробітництва та використання англійської мови як засобу вирішення поставленого завдання (проблеми).
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СЛІДИ РАДЯНСЬКОЇ ЦЕНЗУРИ В УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ
ДЖ. СЕЛІНДЖЕРА «THE CATCHER IN THE RYE»)
У світлі переосмислення сучасним українським суспільством спадщини СРСР на часі постає
проблема наслідків радянської цензури, наявних зокрема й у художньому перекладі. Ідеологічному аспекту
перекладу загалом та цензурі в ньому зокрема приділяло увагу багато українських (Р. Зорівчак [4],
І. Коханська [6], Н. Рудницька [13], М. Стріха [19], О. Федотова [22], О. Чередниченко [24]) та зарубіжних
(С. Шеррі [28], Г. Єрмолаєв [25]) дослідників та дослідниць. Утім, хоча загалом питання впливу цензури на
переклад, зокрема український, вивчається широко, проблема подолання цього впливу в контексті
сучасного українського художнього перекладу не отримує достатньої уваги науковців.
Актуальність цієї розвідки зумовлюється потребою формування нового погляду на культурні
надбання радянської доби, зокрема цензуровані радянські українськомовні переклади художніх творів,
чимало з яких і досі публікують видавництва сучасної України.
Мета статті полягає у здійсненні порівняльного перекладознавчого аналізу радянського та сучасних
українських видань роману Дж. Селінджера «The Catcher in the Rye» в перекладі О. Логвиненка для
визначення ступеня подолання впливу радянської цензури на переклад роману сучасними видавцями та
оцінювання необхідності подальшої роботи в цьому напрямі.
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Об’єктом дослідження є лексико-стилістичні особливості роману «The Catcher in the Rye» та різних
видань його українського перекладу О. Логвиненка.
Предметом аналізу є ступінь подолання впливу на український переклад роману радянської цензури
в його сучасних виданнях.
Чимало вітчизняних та зарубіжних перекладознавців [1; 15; 29] погоджуються, що головне завдання
перекладача полягає в досягненні адекватності перекладу, яку В. Балахтар та К. Балахтар визначають як
«вичерпну передачу смислового змісту оригіналу і повну функціонально-стилістичну відповідність йому»
[1]. Як зазначає О. Чередниченко, саме завдяки адекватності перекладу досвід його читачів може
наблизитися до досвіду читачів оригіналу [24, с. 153]. Підтвердження цієї думки знаходимо й у
В. Беньяміна, який стверджує: «Завдання перекладача — віднайти ту інтенцію щодо мови перекладу, яка
пробудить у ній відлуння ориґіналу» [2, с. 30].
Утім, за умов, коли на процес створення перекладу впливає цензура, зв’язок між текстом оригіналу
та перекладом розривається, перекладач не може забезпечувати функціональну відповідність перекладу
до тексту оригіналу, а отже, й не може виконувати свого головного завдання. Яскраві приклади цьому
знаходимо в художніх перекладах радянської доби.
Цензура в СРСР мала яскраво виражений «державницький» характер та була побудована за
моделлю, яку О. Федотова визначає як «контрольно-заборонну машину, що включає різні форми й методи
впливу й пресингу» [22, c. 67]. На противагу «суспільній» моделі, за якою цензуру розглядають як
безпосередню частину суспільства, цензуру державницьку слід тлумачити як системний та всеохопний
контроль держави над засобами інформації, за якого держава отримує важелі впливу на процес створення
будь-якого інформаційного продукту та може змінювати/зупиняти цей процес на власний розсуд.
Чіткі прояви такого впливу бачимо у сфері художнього перекладу радянської доби. Як пише
Н. Рудницька, цензура формувала в СРСР окремий канон світової літератури, що характеризувався
відбором творів не тільки (а часом не стільки) за художнім критерієм, скільки за критерієм їх доцільності
для радянської ідеології. Передусім увагу приділяли: 1) особистості автора та відповідності його творчості
й поглядів радянській ідеології (персональна цензура); 2) відповідності ідей твору комуністичній ідеології
(ідеологічна цензура); 3) «моральній чистоті» твору (пуританська цензура) [14, c. 49].
Часто цензорські втручання в текст проявлялися у вигляді змін оригінального змісту та/або стилю
тексту, як-от, скажімо, в наведеному нижче прикладі з тексту першого видання українського перекладу
роману Дж. Селінджера «The Catcher in the Rye», що вийшов 1984 року із назвою «Над прірвою у житі».
Так, наприклад, під час суперечки сусід головного героя роману, підлітка Голдена Колфілда, адресує йому
таку репліку: «You always do everything backasswards» (тут і далі курсив наш — В. С.) [27, с. 53].
Натомість у перекладі ця сама репліка звучить так: «У тебе все виходить догори дригом!» [18, с. 36]. Як
бачимо, перекладач був вимушений пом’якшити колоквіалізм «backasswards», який українською можна
було б точніше перекласти як «через дупу», «через сраку» тощо, та замінює його на нейтральне «догори
дригом».
Подеколи ж внаслідок цензорського втручання оригінальний текст зазнавав купюр та втрачав
фрагменти, які вважалися невідповідними. Для прикладу візьмемо уривок із українського перекладу
роману «The Godfather» авторства В. Батюка та О. Овсюка, опублікованого в журналі «Всесвіт» у 1973–
1974 рр. [11] Так, скажімо, в оригінальному тексті автор дає одному з персонажів роману таку
характеристику: «He was generous and his heart was admitted to be as big as his organ» [26, с. 13]. Натомість
у перекладі натяк на розмір статевого члена героя відсутній, а речення скорочено: «До того ж, він був
щедрий» [11, с. 114].
Із розпадом СРСР та переходом українського суспільства від тоталітаризму до демократичного
устрою змінилася й ситуація з цензурою. У царині української перекладної літератури відбувалися стрімкі
зміни. Як зазначає М. Стріха, «…Українські видавництва й перекладачі інтенсивно взялися за заповнення
лакун, що залишилися від радянського часу» [19, c. 305].
У правовому полі на цензуру було накладено заборону: так, наприклад, частина 3 статті 15
Конституції України проголошує: «Цензура заборонена» [5]. Цю заборону також закріплено в низці інших
українських законів [7, ст. 2; 8, ст. 2; 9, ст. 24; 10, ст. 5; 23, ст. 309].
Утім, як стверджує О. Федотова, наслідки тривалої цензурної політики «відчуваються й дотепер у
незалежній Україні і, можливо, будуть позначатися ще довгий час» [21, с. 3]. Підтвердження цьому можна
знайти, зокрема, проаналізувавши стан сучасного ринку українськомовних художніх перекладів. Попри
появу на ньому творів досі маловідомих українському читачеві авторів, а також нових перекладів творів,
що вже видавалися українською в СРСР, на полицях книгарень і досі можна знайти чимало видань
радянських перекладів. І хоча в деяких із них помітно роботу подолання наслідків радянської цензури,
зокрема відновлення купюр або виправлення лексико-стилістичних неточностей, як це сталося, скажімо, зі
згадуваним перекладом «Хрещеного батька» [12], решта й далі публікується практично без змін.
Як один із прикладів таких радянських перекладів можна розглянути переклад роману «The Catcher
in the Rye» у виконанні О. Логвиненка. Цікаво, що в незалежній Україні цей текст, який в СРСР вийшов
1984 року із назвою «Над прірвою у житі» [18], публікували два різних видавництва — «Фоліо» [17] та
«Клуб сімейного дозвілля» [16]. На відміну від першого радянського видання, назва якого копіювала назву
російського перекладу Р. Райт-Ковальової «Над пропастью во ржи» [20], обидва видання вийшли із
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ближчою до оригіналу назвою «Ловець у житі» — однак на цьому перейменуванні зміни, внесені до тексту,
фактично закінчилися в обох видавництв.
Передусім розгляньмо цензурні втручання, яких зазнав український переклад роману у виданні 1984
року. Їх можна поділити на такі категорії:
1. Цензурування згадок сексу, статевого збудження, проявів сексуальності, наприклад: «That didn't
interest Stradlater, though. Only very sexy stuff interested him» [27, с. 42] // «Та це його не цікавило.
Стредлейтера тільки всяке таке паскудство цікавило» [18, с. 30];
2. Цензурування лайки, наприклад: «I'll be up the creek if I don't get the goddam thing in by Monday, the
reason I ask» [27, с. 37] // «Бо мені буде не з медом, якщо в понеділок не здам отого проклятого твору. Того
ж я й прошу» [18, с. 26]; Як бачимо, тут перекладач нейтралізує колоквіалізм «to be up the creek»,
передаючи його через цілком неприродний для неформального мовлення підлітків вираз «не з медом»,
хоча точніше цей вираз можна було б перекласти так: «Якщо я в понеділок не здам того довбаного твору,
то буду в глибокій сраці. Того ж я й прошу» (Переклад наш — В. С.);
3. Цензурування згадок певних фізіологічних процесів, деяких елементів одягу, спортивного
спорядження, наприклад: «I like to be somewhere at least where you can see a few girls around once in a while,
even if they're only scratching their arms or blowing their noses or even just giggling or something» [27, с. 5] // «А
я люблю бувати там, де бодай вряди-годи з'являються дівчата, хай навіть вони просто собі стовбичать,
чухаються та шморгають носами чи хихотять» [18, с. 5]. Зауважуємо, що словосполучення «to blow one’s
nose» («сякатися»), в перекладі замінено на менш біологічне «шморгати носом», яке, втім, не передає
змісту оригіналу.
Слід також окремо згадати деякі змістові помилки перекладу — як загальні неточності, так і помилки,
пов’язані з американськими реаліями, про які перекладачеві на час створення перекладу могло бути не
відомо:
«…We’d take a bus into Agerstown and have a hamburger and maybe see a lousy movie [27, с. 47]
//«…Надумали гайнути автобусом до Егерстауна — з’їсти по біфштексу, а може, й подивитись якийнебудь зачуханий фільм» [18, с. 32].
Таким чином, бачимо, що стиль, а подеколи й зміст оригінального тексту роману зазнає у першому
виданні українськомовного перекладу численних викривлень. Утім, у своїй переважній більшості такі
викривлення залишаються і в сучасних українських перевиданнях тексту.
Проаналізувавши деякі розділи двох видань «Ловця у житі», опублікованих уже в незалежній Україні
(вид-во «Фоліо», 2012 рік [17], вид-во «Клуб сімейного дозвілля», 2016 рік [16]), бачимо, що видавництва
просто передруковували радянський переклад із мінімальними змінами, а подеколи й узагалі без змін —
так, наприклад, у сучасних виданнях незмінними залишаються всі наведені вище приклади цензорських
втручань у роман та перекладацьких помилок [17, с. 64, 51, 44, 6, 56; 16, с. 54, 45, 39, 9, 48–49].
Подібну закономірність щодо цілковитого ігнорування цензурованих деталей та змістових помилок
можна простежити у поданих нижче прикладах:
1. «All he did was keep talking in this very monotonous voice about some babe he was supposed to have
had sexual intercourse with the summer before» [27, с. 48–49] // «Розлігся й усе торочить, торочить своїм
занудним голосом про якесь дівчисько, що з ним нібито тягався минулого літа» [18, с. 33; 17, с. 58; 16,
с. 50].
2. «One day he was giving it to her in his cousin’s Buick, the next minute he’d be giving it to her under
some boardwalk» [27, с. 49] // «То він, мовляв, робив це з нею в кузеновому б’юїку, а то вже під якимсь
помостом на пляжі». [18, с. 33; 17, с. 58; 16, с. 50] (слід зазначити, що у виданні «Фоліо» слово «б’юїку»
взято в лапки, тож певна зміна, зрештою, була внесена).
3. «He'd even pick up your jock strap or something» [27, с. 29] // «Що побачить, те й згребе в руки —
пояс від штанів, що завгодно» [18, с. 21; 17, с. 35; 16, с. 33].
4. «…What my lousy childhood was like…» [27, с. 3] // «…Як минало моє безголове дитинство…» [18,
с. 4; 17, с. 3; 16, с. 7].
5. «You had to feel a little sorry for the crazy sonuvabitch» [27, с. 51] // «Навіть трохи шкода
каналію» [18, с. 35; 17, с. 61; 16, с. 52].
6. «He had this big chateau and all on the Riviera, in Europe, and all he did in his spare time was beat
women off with a club» [27, с. 121] // «Він ще мав такий здоровенний замок на Рів’єрі, в Європі, і весь
вільний час згаював тим, що лупцював дубцем жінок» [18, с. 78; 17, с. 142; 16, с. 117].
У процесі порівняння ми виявили лише один випадок, коли присутній у виданні 1984 року евфемізм
було замінено на точніший, грубіший відповідник: «…Then all of a sudden this guy sitting in the row in front of
me, Edgar Marsalla, laid this terrific fart» [27, с. 23] // «…Коли раптом Едгар Марсалла, — цей сидів якраз
поперед мене, — як бабахне на всю каплицю! [18, с. 17] // «…Коли раптом Едгар Марсалла, — цей сидів
якраз поперед мене, — як пердне на всю каплицю! [17, с. 27] // «…Коли раптом Едгар Марсалла, — цей
сидів якраз поперед мене, — як пердоне на всю каплицю!» [16, с. 27]. Утім, безперечно, з огляду на значно
численніші випадки ігнорування цензурних викривлень, подібні одиничні виправлення не змінюють
загальної ситуації.
Отже, український переклад роману Дж. Селінджера «The Catcher in the Rye» авторства
О. Логвиненка, вперше опублікований 1984 року, зазнав численних цензорських втручань у вигляді
узагальнень, пом’якшень та вилучень тих фрагментів, які не вписувалися в рамки пуританської цензури. У
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сучасних виданнях подолання наслідків цензурування тексту обмежилося зміною назви на ближчу до
оригінальної, а також деякими поодинокими корективами в самому тексті твору. Утім, абсолютна більшість
цензорських втручань залишилася без змін як у виданні «Фоліо», так і у виданні «Клубу сімейного
дозвілля».
Таким чином, бачимо, що, перевидаючи деякі радянські українськомовні переклади художніх творів,
сучасні видавці не приділяють достатньої уваги подоланню наслідків цензури та виправленню тогочасних
перекладацьких помилок. Цензуровані в СРСР твори, які через численні викривлення стилю й змісту
спотворюють читацьке уявлення про оригінальний твір, а отже, не можуть вважатися адекватними, й
надалі видають у незалежній Україні майже без жодних змін. Щоб виправити ситуацію, необхідно
передусім визнати проблему присутності впливу радянської цензури в українському художньому перекладі
та докласти цілеспрямованих зусиль для подолання цього впливу. Досягти цієї мети можливо шляхом
ретельного редагування перекладів радянської доби (як, це, наприклад, відбулося у випадку з
перевиданням перекладу «Хрещеного батька» авторства В. Батюка та О. Овсюка у видавництві «Клуб
сімейного дозвілля» [12]), або й створення нового перекладу за відсутності державного цензурного тиску
(як зробило, наприклад, «Видавництво Старого Лева», видавши роман Е. Гемінґвея «The Sun Also Rises» у
новому перекладі В. Морозова [3]).
Література:
1. Балахтар В. В., Балахтар К. С. Адекватність та еквівалентність перекладу. VI Міжнародна науковопрактична Інтернет-конференція «Спецпроект: аналіз наукових досліджень». 2011 р. URL:
http://www.confcontact.com/20110531/fk-balahtar.htm
2. Беньямін В. Вибране / Пер. з нім. Ю. Рибачук, Н. Лозинська. Львів: Літопис, 2002. 214 с.
3. Гемінґвей Е. Фієста. І сонце сходить. Львів: Видавництво Старого Лева, 2017. 288 с.
4. Зорівчак Р. Художній переклад в Україні як чинник формування нації: спроба історико-літературного
осмислення Мовні і концептуальні картини світу. Київ, 2001. Спец. вип.: Мови, культури та переклад у
контексті європейського співробітництва. С.129–132.
5. Конституція України: офіц. текст. Київ: Алерта, 2020. 80 с.
6. Коханська І. С. Літературна репутація роману Е. Хемінгвея «По кому подзвін» в американському,
російському та українському літературознавстві: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.05.
Тернопіль, 2007. 24 c.
7. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16.11.1992 р. № 2782-ХІІ.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2782-12#Text (дата звернення: 05.04.2021).
8. Про інформаційні агентства: Закон України від 28.02.1995 р. № 74/95-ВР. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/95-вр#Text (дата звернення: 05.04.2021).
9. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-ХІІ. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (дата звернення: 05.04.2021).
10. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993 р. № 3759-ХІІ. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12#Text (дата звернення: 05.04.2021).
11. П’юзо М. Хрещений батько: роман. Всесвіт. Київ, 1973. № 10, С. 107–167.
12. П’юзо М. Хрещений Батько: роман. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. 480 с.
13. Рудницька Н. М. Ідеологічно мотивована асиметрія радянських перекладів творів західних
письменників, присвячених громадянській війні в Іспанії. Мовні і концептуальні картини світу. Київ, 2015.
Вип. 2. С. 123–132.
14. Рудницька Н. М. Переклад як засіб формування радянського канону світової літератури: ідеологічний
аспект Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Філологічні науки. Мовознавство. Луцьк, 2015. № 3. С. 48–53.
15. Рябокінь Н. О., Стукаленко В. В. Поняття еквівалентності, адекватності та повноцінності в перекладі.
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Полтава, 2020. № 3 (334). С. 96–103.
16. Селінджер Дж. Д. Ловець у житі: роман. Харків: Книжковий Клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2016. 256 с.
17. Селінджер Дж. Д. Ловець у житі: роман. Харків: Фоліо, 2012. 317 с.
18. Селінджер Дж.-Д. Над прірвою у житі: Повісті, оповідання. Київ: Молодь, 1984. 272 с.
19. Стріха, М. В. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням. Київ: Факт, 2006. 344 с.
20. Сэлинжер, Дж. Д: Над пропастью во ржи. Львов: Вища шк. Изд-во при Львов. ун-те, 1986. 200 с.
21. Федотова О. О. Політична цензура в УСРР—УРСР: практика обмеження друкованої продукції. Вісник
Книжкової палати. Київ, 2012. № 2. С. 45–47.
22. Федотова О. О. Політична цензура друкованих видань в УСРР–УРСР (1917–1990 рр.): монографія. Київ:
Парламентське вид-во, 2009. 352 с.
23. Цивільний кодекс України: Редакція від 01.01.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43515#n1693 (дата звернення: 05.04.2021).
24. Чередниченко О. І. Про мову і переклад. Київ: Либідь, 2007. — 248 с.
25. Ermolaev, H. Censorship in Soviet Literature, 1917-1991. Lanham: Rowman & Littlefield, 1997. 323 pp.
26. Puzo, M. The Godfather. London: William Heinemann Ltd., 1969. 448 p.
27. Salinger, J. D. The Catcher in the Rye. Boston: Little, Brown and Company, 1951. 277 p.

142

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

28. Sherry, S. Censorship in Translation in the Soviet Union in the Stalin and Khrushchev Eras: thesis … Doctor of
Philosophy / The University of Edinburgh. Edingurgh, 2012. 318 pp.
29. Yuschenko, E. Adequacy problems in translation. Translation Journal, January 2019. URL:
https://www.translationjournal.net/January-2019/adequacy-problems-in-translation.html
Наукова керівниця:
кандидатка філологічних наук, Гриценко Марія Валеріївна.
Назира Игибаева
(Жезказган, Казахстан)
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В КАЗАХСКОЙ ШКОЛЕ
Русский язык в Казахстане - средство многонационального общения, он используется активно во
всех сферах жизни казахстанцев. И как учебный предмет он введен в систему дошкольного, школьного и
высшего образования.
Центральное место в учебном предмете «Русский язык» занимают четыре вида речевой
деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо), которые способствуют развитию уже имеющихся у
учащихся компетенций, благодаря спиральной программе обучения, при которой учащиеся учатся
понимать основную и детальную информацию текста, высказывая критическое отношение к услышанному
определять основную мысль на основе микротем, выражая свое отношение к услышанному
пересказывать содержание текстов смешанного типа, творчески интерпретируя информацию. Основная
идея обучения русскому языку в современных условиях - это постепенное углубление имеющихся у
учащихся знаний, увеличение объема знаний и навыков, развитие коммуникативных навыков по всем
видам речевой деятельности: слушания, говорения, чтения, письма[1].
Таким образом, в обучении русскому языку в школах Казахстана усиливается аспект чтения и
интерпретации текстов, отбора нужной информации, постоянно в центре внимания должны
присутствовать базовые ценности, определенные в патриотическом акте «Мәңгілік Ел», такие как
казахстанский патриотизм, уважение, толерантность, гражданская ответственность, труд и творчество,
образование в течение всей жизни.
Преподавание русского языка как неродного имеет много общего с изучением русского языка как
родного. Их объединяет: 1) система русского языка как предмета изучения: владение на основе знаний
фонетическими особенностями, словарным составом, грамматическим строем русского языка, владение
навыками и умениями свободного пользования языком в его устной и письменной формах; 2) общие
дидактические принципы и воспитательная направленность обучения, связанная с развитием всех сторон
личности учащегося; 3) идентичность психологических процессов, психологической деятельности в
условиях обучения у представителей разных национальностей, связанных с качественной
трансформацией умственных операций и действий, с формированием мотивации, познавательных
интересов, активности субъекта обучения.
Второй язык, как и родной, усваивается в ходе разнообразного по характеру речевого
взаимодействия. Существует несколько видов такого взаимодействия, различающихся между собой:субъектами взаимодействия (взрослые – дети, говорящие на разных языках); - объектами взаимодействия
(предметно-практические, когнитивно-интеллектуальные речевые задачи); - предметно-деятельностной
средой (развивающая среда школы, учебно-методические комплексы, пособия по обучению русскому);
- ситуациями коммуникации (ситуации повседневной, учебной жизни); - целенаправленностью общения
(усвоение нового языка, поддержание неродного языка, развитие понимания, развитие продуктивной речи
и т.д.); - речевыми характеристиками коммуникации (общение на элементарном уровне, общение с
использованием языкового богатства неродного языка).
Это двусторонний процесс, в котором в совместной деятельности участвуют учитель и учащиеся.
Деятельность обучающегося и ее эффективность зависят от мотивации, интересов, потребностей,
индивидуализации процесса обучения, максимального учета особенностей личности обучающегося, от
собственной активности учащихся, гибкого, творческого подхода педагога к отбору материала, способам
его введения и закрепления.
Обучение письменной речи на неродном языке предполагает овладение процессами ее
производства и восприятия. Осознание этих двух явлений тесно связано с пониманием сущности
мышления, соотношения внутренней и внешней речи.
В психологии проблема внутренней речи ставилась и решалась в работах Л.С. Выготского,
Б.Г. Ананьева, А.Н. Соколова, А.Р. Лурии и др. Раскрывая сущность понятия «внутренняя речь»,
А.Н. Соколов, в частности, указывает, что оно «обычно означает беззвучную, мысленную речь, которая
возникает в тот момент, когда мы думаем о чем-либо, решаем в уме какие-либо задачи, мысленно
составляем планы… Внутренняя речь - это и есть речь про себя, или скрытая вербализация, с помощью
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которой происходит логическая переработка чувств данных, их осознание и понимание в определенной
системе понятий и суждений» [2, с. 10].
Как отмечают ученые-психологи, внутренняя речь носит предикативный характер, так как
«номинальная функция речи, указание на то, что имеется в виду, …уже включена во внутреннюю речь и
не нуждается в специальном обозначении» [3, с. 240].
Таким образом, внутренняя речь, с психологической точки зрения, вся состоит из одних сказуемых,
ей свойственна абсолютная предикативность, отрывочность и фрагментарность. Эти характеристики
являются определяющими в структуре внутренней речи, которая строится по типу конспекта или даже
оглавления.
Как известно, развитию внутренней речи генетически предшествует внешняя речь (устная и
письменная), которая представляет собой процесс превращения мысли в слово. Наибольшая
развернутость внутренней речи наблюдается в письменной форме. Характерной особенностью
письменной речи является отсутствие каких-либо дополнительных внеязыковых форм выражения мысли
(жесты, мимика и т.д.), поэтому письменное выражение мысли должно опираться на достаточно полное
использование развернутых грамматических средств. Все это делает процесс обучения монологической
письменной речи предметом специального изучения. Как отмечал А.Р. Лурия, письмо с самого начала
является осознанным актом [3], требующим использования всех видов речевой деятельности. Это
определяется сложностью психологической структуры письменной речи. Так, если при овладении устной
речью предполагается образование нервно-мозговых связей только между слуховым и речедвигательным
анализаторами, то для существования письменной речи требуется установление дополнительных
ассоциативных связей: зрительно-слуховой и речедвигательно-моторнографических.
Л.С. Выготский, рассматривая соотношение устной и письменной речи, указывает, что обе эти
формы так же различны по своему строению, как внутренняя и внешняя речь человека, как отвлеченное и
наглядное мышление. «Письменная речь, - отмечает ученый, - является более абстрактной, чем устная.
Ситуация письменной речи есть ситуация двойной абстракции: от звучащей стороны речи и от
собеседника» [4, с. 103].
Таким образом, письменная форма выражения мысли как проявление одной из сторон внешней
речи – это особая речевая функция, осложненная отсутствием собеседника, к которому обращена речь, и
невозможностью использования различных дополнительных средств (голос, интонация и т.д.),
облегчающих процесс понимания написанного.
Содержание языкового образования младших школьников в полиэтнической образовательной среде
определяется следующими целями обучения русскому языку как неродному: - формирование
положительной мотивации к овладению русским языком как средством общения; - развитие
познавательного интереса к содержанию школьного курса русского языка; - создание педагогических
условий для «мягкого» включения детей-инофонов в процесс обучения русскому языку; -формирование
представлений учащихся о фонетических, лексических и грамматических особенностях русского языка;
- формирование коммуникативной компетентности учащихся; - развитие и совершенствование всех видов
речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения, письма); - обеспечение базового уровня
владения русским языком, необходимого в процессе учебной деятельности и для общения в жизненно
важных ситуациях; - воспитание толерантности и взаимоуважения в условиях межнационального
общения).
Важным направлением в обучении младших школьников русскому языку в условиях поликультурной
среды является развитие их словаря. Процесс обучения русскому языку как неродному предполагает
усвоение учащимися-инофонами многообразия и богатства лексики русского языка. В современной
методической литературе определены общие подходы к работе над словом, как единицей речи. Ученые
указывают на необходимость реализовать требование обеспечения взаимосвязи работы по развитию
словаря с деятельностью по развитию познавательной активности учащихся, осуществлять пополнение
словаря ребенка на основе обогащения знаниями, реальными впечатлениями, опытом. Отмечается, что
целенаправленная работа над словом должна осуществляться на уроках русского языка, так и во
внеклассной работе по данному предмету. При этом следует обращать внимание на специфику
реализации признаков языкового слова в речи (на специфику звучания слова, место ударения, на случаи
нарушения непроницаемости слова, специфику грамматического оформления слова).
Работа по развитию речи младших школьников на лексическом уровне предполагает
количественное пополнение словаря, его обогащение (уточнение значений слов), развитие готовности
словаря к реальной речевой практике (обучения выбору слова, включению его в контекст), устранение
нелитературных выражений.
Мы в своей повседневной работе на уроках рекомендуем соблюдать следующий порядок работы с
новым словом:
1) обнаружение, верное восприятие нового слова в тексте, что обеспечивает возникновение
познавательной задачи, мотивации, цели работы как осознанной потребности; 2) семантизация слова,
точное понимание его значения; 3) усвоение слова, введение его в активный словарь посредством
упражнений; 4) самостоятельное употребление новых слов в творческих работах, собственной речи при
выполнении коммуникативных задач.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО
В настоящее время в Казахстане преподавание в вузе осуществляется на трех языках: казахском,
русском и английском. В связи с чем учащиеся казахских школ к моменту завершения обучения в школе
стараются улучшить знания всех трех языков, чтобы обучаться затем в университете в странах как
дальнего, так и ближнего зарубежья.
Под билингвизмом в узком смысле этого слова понимается более или менее свободное владение
двумя языками: родным и неродным. Это позволяет считать наших учеников билингвами.
Общением на неродном языке можно овладеть более эффективно при условии, что обучение носит
характер сотрудничества, адекватно возрасту обучающихся; учебный материал, его формальные и
прагматические характеристики практико-ориентированы и приспособлены к нуждам обучающихся;
применяемые методики видоизменяются в зависимости от конкретных обстоятельств и больше значения
придается ситуативному и визуальному контексту коммуникации [1].
Тем не менее, иногда мы встречаем такие ситуации, когда грамотность казахского говорящего
ребенка может быть выше, чем грамотность русских детей. И эти случаи связаны с тем, что мы с
учащимися-казахами сначала обучаемся предложно-падежной системе и лексике русского языка и только
после этого, в отличие от русских детей, правописанию и анализу слов и предложений. И так как наши
учащиеся прописывает и заучивает слово в различных его формах, это делает связь между звуковой
формой слова и графической более крепкой.
По словам О. В. Синевой, не русскоговорящий ученик очень рано (раньше, чем русскоязычный
ребенок) знакомится с закономерностями образования слов в русском языке и поэтому у него возникает
меньше проблем при их написании. Раннее знакомство с моделью «яблоко-яблочко» приводит к тому, что,
«у инофона и мысли не возникает, что тут где-то “может быть” мягкий знак». Эти наблюдения
свидетельствуют о высокой результативности подходов к преподаванию родного языка и ставят вопрос о
пересмотре базовых положений методики преподавания русского языка в школе.
Коммуникативно-речевые задачи русского языка в казахской школе побуждают делать упор прежде
всего на общеречевые умения. Во-первых, они, и только они, являются показателем спонтанного,
свободного владения речью и способности общаться на данном языке. Во-вторых, упражнения,
вырабатывающие коммуникативные умения, несут в себе наибольший воспитательный и познавательный
заряд. В-третьих, в процессе формирования коммуникативных умений всегда одновременно
отрабатываются самые различные навыки: орфоэпические, грамматические, орфографические и пр. И как
указано в ГОСО РК, формирование коммуникативных умений является конечной целью работы по
русскому языку в казахской школе. В настоящее время наблюдается тенденция ставить коммуникативные
задачи уже на начальной стадии отработки материала.
При изучении русского языка с позиций практической методики целесообразно использовать
следующие принципы: - сознательность обучения; - коммуникативный характер обучения;- ситуативнотематическое представление учебного материала; - функциональный подход к отбору и подаче языкового
материала; - принцип системности в изучении языкового и речевого материала;- концентрическое
распределение материала;- изучение лексики и морфологии на синтаксической основе; - рациональный
учёт родного языка учащихся; - учёт конкретных условий, целей и этапов обучения; - учёт индивидуальнопсихологических особенностей личности; - достижение в процессе обучения русскому языку
общеобразовательных, развивающих и воспитательных целей [2].
Сознательный подход к формированию умений и навыков должен пронизывать весь процесс
обучения. Как отмечал Л.С. Выготский, изучение иностранного языка «начинается с осознания языка и
произвольного овладевания им и завершается свободной спонтанной речью» [3]. Только сознательное
овладение языковым материалом содействует формированию речевых навыков и умений, активизирует
речевую активность учащихся, делает процесс обучения коммуникативным. Опора на сознательность
особенно важна при овладении русским, с его развитой морфологической, синтаксической системами и
множеством нерегулярных изменений. Понимание языковых фактов, сознательное их усвоение
способствует быстрейшему овладению языком, содействует коммуникативной направленности обучения и
коммуникативной активности учащихся. Например, сознательное усвоение глагольной лексики
реализуется, если работа ведётся по моделям. Так, если учащимися в результате тренировочных

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

145

упражнений отработан глагол читать, то усвоение таких глаголов, как работать, делать, слушать,
отдыхать, гулять, опаздывать, знать, будет идти быстрее, так как они составляют одну парадигматическую
модель с глаголом читать, поэтому учитель при введении этих глаголов может уже опираться на
осознанные знания учащихся.
Обучение носит коммуникативный характер в том случае, если вся работа направлена на
формирование у учащихся речевых навыков и умений, необходимых для осуществления речевой
деятельности - процесса общения. Коммуникативный подход предполагает не пассивное накопление
знаний о языке, а активное владение языковым материалом, умение построить собственное
высказывание на изучаемом языке.
Речевая деятельность возникает уже тогда, когда отдельные высказывания объединяются в
простейшие диалоги и краткие монологические высказывания. В практической деятельности следует
использовать такие методические приемы, которые способствуют активному говорению. Преподавателю
надо знать и то, что именно он направляет речевую активность учащихся на занятиях, с каждым разом
повышая её. Учащимся должна быть предоставлена возможность больше говорить, писать, слушать,
читать.
Обучение практическому владению языком, умению воспроизводить мысли на неродном языке
заставляет учитывать функциональную организацию языковых единиц. Функциональный принцип
предполагает, что все факты языка должны рассматриваться с точки зрения их необходимости для
выражения мысли. Поэтому отбирается тот лексико-грамматический материал, те синтаксические
конструкции, на основе которых осуществляется коммуникативная деятельность учащихся в условиях
коммуникативно-речевых ситуации. Организуя беседу на уроке на тему: «Семья», учитель добивается
овладения учащимися такими типами структур, как: мой брат - дошкольник; моя мать - врач; у меня есть
брат и две сестры; моя сестра учится в пятом классе и т.п. Системность в изучении языкового материала
закладывается в обобщающих уроках современных учебников. Постепенно овладевая языком, учащийся
должен научиться постигать языковую структуру, семантику структурной единицы, сферу и
закономерности ее употребления, распознавать зоны влияния родного языка, осознавать и закреплять в
памяти до уровня автоматизма элементы изучаемого языка, не совпадающие с элементами родного
языка. А преподаватель должен поставить в качестве одной из самых главных задачу формирования в
сознании учащегося русской языковой системы. Системность трактуется как внутренне организованная
совокупность различных элементов (единиц) языка, связанных устойчивыми отношениями,
свойственными для данного языка и определяющими построение речевых высказываний.
Основное требование методики - коммуникативный характер обучения не исключает, а
предполагает использование родного языка учащихся. Рациональное использование родного языка, с
одной стороны, помогает переносу знаний, умений и навыков из родного языка в изучаемый язык, а с
другой, - помогает преодолеть специфические трудности, обусловленные несоответствием родного и
изучаемого языков. Известно, что при изучении русского языка у представителей разных аудиторий
возникают и неодинаковые трудности. Сопоставление структур родного и русского языков, вне всякого
сомнения, облегчает процесс овладения русским языком. Работая над русским материалом, имеющим
аналог в родном языке учащихся, преподаватель отмечает это сходство и даёт необходимые упражнения.
Рассматривая явления, отсутствующие в родном языке, учитель объясняет их значение через ближайший
эквивалент и даёт достаточное количество упражнений, чтобы навык употребления явления в речи
сформировался достаточно прочно. Самое пристальное внимание мы обращаем на случаи частичного
совпадения в родном и русском языках, давая максимальное количество упражнений на наблюдение и
усвоение этого материала, постоянное возвращается к нему.
Таким образом, мы признаем, что объяснение нового материала с учётом возможных трудностей и
ошибок - самый экономный способ подачи языкового материала, который позволяет обеспечить
максимальный эффект.
Для эффективного обучения детей русскому языку, необходимо: 1) не давать учащимся
непосильного по объему и сложности материала; 2) добиваться полного усвоения тем на уроках всеми
учащимися. При усвоении (заучивании) текстов происходит работа одновременно над произношением,
правописанием, усвоением словаря, умением задавать вопросы, запоминанием конструкций
предложений, диалогической речью. Прививается любовь к изучению русского языка.
Интерес к занятиям формируется содержанием учебного материала, организацией учебной
деятельности учащихся, внимание учеников привлекает новизна учебного материала, его практическая
значимость, расширение знаний по определенным темам.
Познавательный интерес учащихся во время занятий поддерживается изучением художественных,
публицистических и научно-популярных текстов, беседами, выразительным чтением, викторинами,
введением в учебный процесс дополнительных языковедческих знаний.
При определении содержания основной части урока обязательно планируется коллективная работа.
Первая группа: – Как деление текста на микротемы помогает определить его основную мысль?
Вторая группа:Упражнения. Выполните задания.
Дескрипторы:
– делят текст на микротемы;
– определяют основную мысль текста на основе микротем;
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– выражают свое отношение к услышанному, дают комментарии, используя вводные слова и
словосочетания (на мой взгляд, по моему мнению, и др.).
Презентация работ на класс «Быстрая карусель».
ФО. Взаимооценивание «Две звезды и пожелание».
3. Работа в парах. Упражнения. На основе прочитанного текста упражнения составьте диалог между
вами и автором данного текста, разыграйте его. Обязательно используйте тезис «Культура
не может существовать без традиций», аргументы из текста, а также свои доказательства.Дескрипторы:–
формулируют оригинальные вопросы и идеи; – интерпретируют содержание текста;– могут использовать
приемы сжатия текста. ФО. Похвала учителя.
Подбираемые для занятий темы должны в значительной степени развивать познавательные
возможности учащихся, способствовать формированию умений анализировать, обобщать, видеть
явления во взаимосвязи и взаимообусловленности, что усиливает интерес к изучению языка. Отобранные
тексты должны соответствовать возрастным возможностям школьников с точки зрения психологии их
восприятия и доступности в языковом отношении. Чтение, анализ событий, размышления должны
органично сочетаться с работой над языковым материалом. Например, при чтении фрагмента текста
предлагается охарактеризовать определенные части речи, использовать их в построении собственных
предложений, словосочетаний. Работая над художественными или научно-популярными текстами,
ученики самостоятельно переводят отдельные фрагменты текстов, составляют планы, стремятся стать
участниками общения с учителем и друг с другом. На занятиях следует попытаться обеспечить
мотивацию изучения учебных тем содержанием языкового материала и разнообразием методов обучения.
Чтобы увлечь учащихся следует подбирать наиболее интересный фактический материал, стараться
изложить его ярче, эмоциональнее. В результате появляется заинтересованность, смутное ощущение
нужды в коммуникативной деятельности на русском языке, представление о необходимости выполнения
речевых операций и действий, желание работать в соответствии с коммуникативной задачей. Такие
осознанные переживания являются необходимым мотивационным состоянием, способствующим успеху в
обучении.
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С. 292
Мәдина Уйсембай
(Талдықорған, Қазақстан)
З.СӘНІК «СЕРГЕЛДЕҢ» РОМАНЫНДАҒЫ ОРОНИМДЕРДІҢЭТНОМӘДЕНИ, АҚПАРАТТЫҚ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Халқымыздың ардақ тұтар перзенттерінің бірі, көрнекті жазушы, этнограф, әдебиет пен тарихты
зерттеген кең құлашты қаламгер Зейнолла Сәнік Қытайда туып-өскен.Қаламгердің көп жылғы
ізденістерінен өмірге келген «Қаракерей Қабанбай», «Хан батыр Қабанбай», «Тұғырыл хан», «Демежан
батыр», «Халық күйшісі Қайрақбай», «Баспай» атты кітаптары мен еңбектері Қазақстанда жарияланған.
Қытай қазақтарының ғасырлық өмірінен хабардар ететін бұл шығармалардың Қазақстанда жарық көруі оқырмандарға үлкен сый. Қытай қазақ әдебиетінің негізін қалап, кемелдендірген үркердей топтың ішінде
Зейнолла Сәніктің орны бөлек. Қаламгердің «Хан батыр Қабанбай», «Қаракерей Қабанбай», «Қазақ
ертегілері», «Қазақ емшілігі мен дәрігерлігі», «Қазақ этнографиясы» сынды ұзақ жылдық қажырлы еңбегі
нәтижесінде жазылған кітаптарының тарих саласына, этнографияға, фольклорға қосар үлесі зор.
Қытайдың мемлекеттік Жазушылар Одағының, мемлекеттік фольклор қоғамының мүшесі болған
Зейнолла Сәнік 2013 жылдың 26 қыркүйегінде дүниеден өтті. Өзіндік қолтаңбасы бар қалам иесі Зейнолла
Сәнік шығармашылығы әлі де зерттеуді, зерделеуді, талдауды, насихаттауды қажет етеді.
Зейнолла Сәнік ұлт болып сақталып тұрудың төрт тағаны бар деген: «әуелгісі – сол халықтың үні,
ән-күйі; екінші – тілі; үшінші – тарихы, салт-дәстүрі және соңғысы – атамекені мен тарихи қонысы. Осы
төртеуінен айырылған ұлт ел болудан қалады. Осы төрт тағанның бір де бірі кем болса, яки кінәратқа
ұшыраса, ол кемтар жанның күйін кешеді…» [1, 11 б.]. Жазушының әр шығармасы осы төрт тағанға
негізделіп жазылғанын байқауға болады. Қазақ әдебиетінің толымды мұрасына баланған, кешегі тарихтан
сыр шертетін жазушының «Сергелдең» атты тарихи романын алайық. Атақты батыр Қабанбайдың інісі
Туматай ұрпақтарының тағдыр-тауқыметі осы романға арқау болған. Арқадан Тарбағатайға, одан Өр
Алтайдан Гималай тауын асып, Үнді мұхиты арқылы Қара теңізге дейін төрт-бес ұрпақ бойына сергелдең
күй кешкен Қабанбай ұрпақтарының өмір жолдары, қиын-қыстау заманда басынан өткергендері
баяндалады. Романда сөз болатын сергелдеңге түскен үш атаның үлкені Бәшкеден ұрпақ қалмаған. Ал
Төлебайдан Рақымбай, Кәкімбай, Ақымбай; Әлкембайдан Мұқай, Әубәкір, Құсайын деген ұрпақтар дүниеге
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келеді. Осы үш ата ұрпақтарының басынан өткерген алмағайып заман, азапты күндер бүкіл қазақтың
басынан өткен тауқымет, тағдыр тәлкегіне тап болғандардың бастан кешкені тәрізді көрінеді. Сол себепті
романды оқу барысында оқырманның бірде көңілі түсіп, бірде айызы қанып, сол оқиғалардың қақ
ортасында жүргендей сезінеді.
Автор тарихи деректерді Нығмет ақсақалдың аузынан жазып алғанын айтса, кітаптың эпилогындағы
Рахат Батыралиннің хатынан көптеген тарихи деректерге қанық боласыз. "Сергелдең" тарихи роман
болғандықтан, кейіпкерлердің бәрі шынайы өмірден алынған. Кітаптың тілі жатық қазақы тілде
жазылғанымен, адам есімдерінде, жер атауларында ерекшеліктер байқалады. Қытайдағы
отандастарымыздың қолданысындағы кейбір сөздер де еніп кеткен. Мысалы: Чаң-ән, Чын-Мәшін, Бижің,
Майуңчи, Шиху, Манчың, Чиянлүң т.б.
Шығармада қолданылған тілдік тұлғалардың бір тобы – ономастикалық атаулар. Әрбір атау –
тарихтың табы сіңген нысаналы белгісі болғандықтан, зерттеу нысаны етіп шығармадағы оронимдердің
этномәдени, ақпараттық ерекшеліктерін алып отырмыз.
Ұлттық және рухани байлығымыз саналатын ономастикалық атауларды зерттеу бүгінгі күн
талабынан туындап отыр. Кез-келген өңірдің жер су атаулары өзінің бойына тарихи деректерді,
этнографиялық мәліметтерді, географиялық сыр-сипаттарды сақтап отыратыны анық. Телғожа Жанұзақ
осы тұста: «Халқымыздың өткен дәуіріндегі тарихын, көрші елдермен жасалған мәдени қарым-қатынасын
және әдет-ғұрпын танып білуде де бұлардың атқарар рөлі аса зор. Өйкені ол атауларының бәрі – халық
тарихы, қоғам өмірімен, адамдардың жеке басы, іс-әрекетімен біте қайнасып, ғасырдан ғасырға ұласып,
ұрпақтан ұрпаққа жетіп, кейінгі буындарға мирас болып отырған мәдени мұра, өшпес шежіре, халықтың
шынар ой, ұшқыр қиял, данышпандық зердесі мен ұлттық мінез-құлқы, барша болмысының көрінісі» деген
тұжырым жасайды [2, 520 б.]. Біздің мақсатымыз да осы міндеттерден туындаған еді. Жалпы романдағы
жалқы есімдер статистикасы төмендегідей: 150-ден аса антропоним, 11 этноним, 40-тан аса ойконим, 20дан аса астионим, 13 гидроним, зооним мен теонимдер бір-бірденболса,күй атауы-4. Байқағанымыздай,
шығармада топонимнің бірнеше түрі қамтылған, атап айтқанда: ойконимдер, гидронимдер, астионимдер,
оронимдер.
Ойконимдерден жиі кездесетіндері: Боғда, Құлыстай, Манас, Сауан, Жемсары, Ежен, Бесбалық,
Буыршын, Жеменей т.б.;
Гидронимдерден: Алакөл, Қызыл өзен, Анжықай, Ертіс, Құрөзек, Сыр, Баркөл т.б.;
Астионимдерден: Шинжаң, Үрімжі, Шәуешек, Семей, Санжы, Отырар, Афина, Шаңхай, Медине,
Мекке т.б.;
Оронимдерден: Жәйір, Барлық, Тарбағатай, Ортатау, Жоңқалы, Жалпақтас, Сарыбөктер, Сүйін,
Шүршіт, Жоңғар, Еренқабырға, Жайыр, Көктоғай, Ғар, Тянь-Шань, Тарым, Мори, Талғар, Арқа, Сауыр,
Қалба, Торғайты, Айнабастау, Гималай, Мұзтау, Көкшілтау, Алтынтау. Шығармадағы топонимдер
географиялық атаулар туралы ақпарат беріп қана қоймай, географиялық ортаға қатысты ұлттық таным
мен тарихи, мәдени құндылықтарының шежіресі, халықтық білім кешені болады.
Романдағы сан жағынан молы әрі географиялық жақтан аумағы кең жалқы есімдер – тау атаулары
немесе оронимдер. Ороним –гректің «oros» - «тау» деген сөзі жер бетіндегі бедерінің кез-келген бірлігінің
жалқы атауы, оның ішінде тау, төбе, шоқы, құз және т.б. атауы [3, 327 б.].
Романдағы тау атауларын зерттеу –тіл тарихы үшін маңызы зор болмақ. Көркем шығармадағы
оронимдердің статистикасы, қолданылу реті әртүрлі екендігіне көз жеткізуге болады. Олардың бір әдеби
мәтін ішінде орналасуы мен жиілігі әртүрлі болады және кемінде 15-19 бірліктен 50-ге дейін аталады.
Кейбір тау атаулары 1-2 рет қана аталады. «Сергелдең» романындағы оронимдердің қолданылу жиілігі
арқылы роман оқиғасының қай жерлерде өткендігін аңғаруға болады. Мәселен, Алтай –51, Тарбағатай –
19, Арқа –19, Барлық –15, Еренқабырға –15, Жәйір –8 рет қолданылған. Басқа да елдімекен, тау, су, қала
атаулары толығымен тарихи фактілерге негізделген. Тарихи кезеңнің болмысын шынайы суреттеу үшін,
шығарманың эстетикалық бейнесін таныту үшін қолданылған.
Қ.Сарбасованың «І. Жансүгіров шығармаларының ономастикалық кеңістігі» еңбегіне сүйене отырып,
шығармада берілген тау атауларын географиялық орындарына қарай жіктеуге болады: Бірінші -Шығыс
Қазақстан облысындағы тау атаулары; Екінші -Қазақстаннан шет аймақтағы тау атаулары.
Оронимдердің көркем шығармадағы қызметтерін қолдану мақсатына қарай:
1. Адрестік қызметте жұмсалған тау атаулары.
2. Сипаттау мақсатында қолданылған тау атаулары.
3. Атауыштық қызметте жұмсалған тау атауларыдеп жіктеуге болады [4, 73 б.].
Романда Жәйір, Барлық, Алтай, Сауыр таулары адрестік қызметте жұмсалып, оқиға өткен орын
ретінде аталады:
«Кібіртік аяңмен Жәйірдің жотасына әрең ілінген жалғыз жаяу осынау қаратастың түбіне жеткенде
әлі құрып әбден діңкелеп кетті де, құлаған теректей гүрс етіп отыра кетті. Ағайынды үшеу анау тұрған
Барлықтың жотасынан шыққанына аптадан асқан болатын. Сауырдың өріне қарай тартқан алғашқы әлетте
сәл тыңая қалған тәрізденген еді, біраз жүрген соң кейбір аттардың аяқтары шалысып, босаңси бастағаны
білінді.
Мекені біздің елдің Алтай – Қарпық,
Келеміз кең далада керуен тартып.
Кейуана қара жердің қайығындай
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Барады жер бетінде судай қалқып» [1, 16 б.].
Алтай тауы –терістік жағы Ресей, шығысы Қытай, оңтүстік-шығысы Қазақстан аймағында жатқан биік
тау. «В.В. Радлов Алтай –ал (биік) + тай (тау) сөздерінен жасалғанын, Ғ. Қоңқашбаев бұл монғолдың алт
(алтын) сөзі мен та («та» + «сы") жұрнағының қосылуынан туындағанын, Э. Мурзаев алтай монғ. «таулы
ел», «бай тау» деген сөз екенін пайымдайды» [5, 40 б.]. Профессор Т.Жанұзақ «Алтай атауының ал
сыңары көне түркі тілдерінде «қызыл», «алтын» мағынасындағы лексикалық бірлік, дербес сөз болған.
Атаудың екінші сыңарындағы тай сөзі көне түркі тіліндегі тағ «тау» сөзінің кейіңгі кезеңдерде дауыссыз
ғдыбысының жартылай дауысты й дыбысына алмасуынан туған» деп пайымдайды [5, 40 б.].
Барлық жотасы – Қазақстан мен Қытай мемлекеттік шекара аралығында орналасқан. Солтүстікшығыстан оңтүстік-батысқа қарай 150 км-ге созылған, енді жері 55 км. Батысындағы сілемдері (Шүршіттау,
Кертау, Жайлаутау, Арасантау) Шығыс Қазақстан облысының Үржар ауданының аумағына енеді. Ең биік
жері – Катушан тауы (2923 м) [6, 137 б.].
Сауыр тауы – Зайсан қатпарлығы жүйесіндегі тау жотасы; Шығыс Қазақстан облысы Зайсан
ауданында. Жота 47 с.е. бойымен 150 км-ге созылған, оның 50 км-ге жуығы Қазақстанда. Ең биік жері
Қытайдағы Мұзтау тауы (3816 м), қазақстандық бөлігіндегі ең биік жері 2930м. Көп жылдық қар жиегі 3150 м
шамасындағы биіктіктен өтеді. Жота басында (қытай жерінде) жалпы аумағы 16,6 км2 болатын мұздықтар
бар [6, 268 б.].
Кей тау атаулары табиғат көріністерін суреттеуде аталады:
«Мынау жатқан шеті-шегі жоқ кең алқап –Жоңғар өлкесінің төбесін шаңыт тұман басып, жан-жағын
сандаусыз қымтап тастапты. Батыстан шығысқа созылған алып жота Еренқабырғаның биік-биік самғау
шоқылары алыстан мұнартып, теңізге шөккен түйенің өркешіндей сорайып, көз ұшында андыздап
көрінеді» [1, 35 б.].
Жоңғар тауы – Қазақстанның шығысында, Қытай мен Қазақстанның шекарасы, Іле мен Алакөл
өзендерінің аралығында орналасқан және батыстан оңтүстік-батысқа, солтүстік-шығысқа созылып жатыр.
«Жоңғар атауы Гун тауы, Гундер тауы дегенге саяды. Ал Жоңғар Алатауы атауының 18 ғ. Жоңғар
мемлекеті кезінде қойылғаны, батыс және орыс саяхатшылары мен жағрапия ғылымында Джунгария,
Джунгарский Алатау боп жазылып, қалыптасып кеткені байқалады» [5, 98 б.].
Атауыштық қызметте мына тау атаулары жұмсалған:
«Алтын тау, Гансу-Чиңхай өңірінің оңтүстік қапталын көрсететін қартаға қарап отырсаңыз Мұзтау,
Көкшілтау, Алтынтау, Қаракөл, Соркөл, Қазкөл, Есекбатқан, т.б. қазақша жер аттары кезігеді. Міне, енді ол
бұрынғы Тарбағатай айналатын ұзақ сапарларыңды қысқартып, Семейден Жеменей –Буыршын арқылы
Көктоғайға келетін жаңа жолды ашты» [1, 273 б.].
«Мұзтау – Алтай тауларының ең биік жоталарының бірі, Қазақстан, Ресей, Қытай және Монғолияның
шекаралары ұштасатын, кей аңыздарда «жер кіндігі» саналатын мекен» [7, 165 б.].
«Тарбағатай – Шығыс Қазақстандағы таулы жота. Бұл өңірден ерте көшпенділердің тарихынан
мәлімет беретін «Алтын - оба» қорғандары табылған. Жер мен елдің тұтастығын сақтап қалған ұрпаққа
ұран, халқына мақтан болған Қаракерей Қабанбай, Би Боранбай, Дәулетбай бабаларымыз Тарбағатай
өңірінің тумасы» [7, 170 б.].
Қорытындылай келе, “Сергелдең” романының ономастикалық кеңістігі этномәдени мазмұны жағынан
аса бай және ауқымды. Мұнда оронимдердіңқойылу сипатының танымның барлық деңгейімен сабақтасып
жатқандығын және барлығы да этностың дүниетанымына негізделгенін және халықтың шаруашылығынан
ақпарат беретіндігін байқаймыз. Сонымен қатар шығарманың көркемдік, өзіндік бітім-болмысын
айқындауда жазушы қолданған оронимдердің орны ерекше. Себебі көркем шығармада автор этностың
өмір сүрген кезеңі мен сол кезеңнің ерекшеліктеріне, қоғам мүшелерінің тарихилығы мен қоғамдағы
орнына көзқарасын, ой- пікірін, ақиқат дүниеге қатынасын тіл арқылы білдіріп отыр. Қаламгер бейнелеген
дәуірдегі халықтың дүниетанымын танытуға ұмтылған, шығармаларында кең қолданыс тапқан ұғымдары
мен мәтіндік құрылымында танылған оронимдерге талдау жүргізіліп, сипаттама берілді.
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Ғылыми жетекші:
Филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор
Сарбасова Қарлығаш Базарбековна.
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ЛЕКСИКОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК
Русские народные сказки - тема, заслуживающая серьезного научного исследования. Так как, они
являют собой сохраненную память народной и нравственной идеи, воплощенную в образном, ясном и
точном слове. Русская сказка является уникальным феноменом, так как о на привлекает исследователей
разных направлений, а именно литературоведов, лингвистов, этнографов и историков. В. Я. Пропп в
своем труде «Исторические корни волшебной сказки» сказал: «Область сказки огромна, для её
исследования требуется работа нескольких поколений учёных. Изучение сказки – не столько частная
дисциплина, сколько самостоятельная наука энциклопедического характера» [1].
Сказка настолько многогранна и богата, что изучить все явления сразу же невозможно.
Для русской народной сказки, как для ярчайшего образца фольклора, характерно наличие
лексических компонентов, подразумевающих под собой те иноязычные слова, которыми владеют
носители языка. Слова являются ключом к пониманию образа жизни и уклада соответствующего
лингвосоциума к приобретению знаний о других существующих культурах. Е. А. Маклакова выделяет
следующие формы проявления стилистики языковых явлений:
 «наименования культурологических реалий (бесструнная балалайка, вольный казак, сибирский
валенок);
 наименования ономастических реалий (не помнящий родства Иван; Иванов, Петров, Сидоров);
 наименования, связанные с национальными прецедентными текстами (лебедь, рак да щука,
Маша-растеряша, кисейная барышня, лишний человек); наименования национально-исторических
безэквивалентных реалий (барин, боярин, мужик, стрелец);
 наименования национально-материальных (бытовых) реалий (аршин с шапкой, кладезь
премудрости);
 наименования, отражающие национально -культурную символику (например, национальнокультурные различия выявляются в цветовой символике. Черный цвет символизирует безобразие,
ненависть, печаль, смерть, черная сотня, черная душа, чернь)» [2].
В исследовании мы будем придерживаться мнения Е. А. Маклаковой о том, что стилистика
языковых явлений заключается в представлении национальной культуры в языковых явлениях только в
таком виде, которое возможно увидеть и рационально объяснить. Для русских народных сказок
характерно частое использование эмоционально-экспрессивной лексики, позволяющей выразить
положительную или отрицательную оценку героев и происходящих событий. Одной из особенностей
народных сказок является широкое использование определенных устоявшихся выражений: «в некотором
царстве, за тридевять земель - в тридесятом государстве», «в тридевятом царстве», «пир на весь мир»,
«ни в сказке сказать, ни пером описать», «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», «долго
ли, коротко ли», «идти куда глаза глядят», «стали они жить - поживать и добра наживать» [3].
Главной задачей инициальных форм является обозначение главных персонажей сказки: «жили,
были старик со старухой», показ места действия или времени: «в стародавние времена…», «в тридевятом
царстве, в тридесятом государстве…». Целью финальных формул является пояснение, что рассказ
закончен: «Тут и сказке конец, а кто слушал молодец», рассказывать о дальнейшей судьбе персонажей
«Стали они все вместе жить поживать и добра наживать». Перечислим также лексические особенности
русских народных сказок, которые могут отражать национально-культурную специфику русского этноса.
Особый слой лексики в сказке, призванный на отражение национального колорита, это так
называемая культурно -маркированная лексика:
 безэквивалентная лексика (слова и устойчивые словосочетания, у которых отсутствуют полные и
частичные эквиваленты в другом языке);
 реалии (слова, которые обозначают национально специфические черты жизни и быта);
 фоновая лексика (лексические единицы, которые несут в себе как межнациональную, так и
национальную информацию),
 культурно-коннотативная
лексика
(лексические
единицы,
обладающие
культурными
коннотациями»);
 экзотизмы (слова и выражения, заимствованные из других языков, употребляемые для придания
речи местного колорита);
 национальные словесные образы («словесное выражение образа обусловлено законами
номинации языка, само же его возникновение и характер определяются внутренней формой слова и его
внешними ассоциативными связями») [4].
Главной особенностью культурного пространства русской сказки являются различные народные
волшебные и бытовые предметы и сказочные герои. Прежде всего, сюда можно отнести использование
имен собственных (говорящих). В русской волшебной сказке для описания характерных черт персонажей
используются прозвища - определения, указывающие на их волшебное происхождение. В семантическом
плане имена-прозвища героев необыкновенно богаты. Существует немало имен-прозвищ, которые
характеризуют героя через определенные смысловые ассоциации с его спецификой. Имя сказочного
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героя обычно представляет собой имя собственное плюс титул или определение, и рассматривать их
следует как единое целое.
Например:
 Царевна Несмеяна: царевна имеет такое имя потому, что никогда она не улыбается, не смеется;
 Василиса Прекрасная: царевна невиданной красоты;
 часть прозвищ-эпитетов указывают на какую-то мифическую особенность портрета, например:
Одноглазка, Двуглазка, Баба -Яга Костяная Нога, Кощей Бессмертный, Царевна-лягушка, Морозко,
Водяной;
 часто можно встретить устаревшую лексику (чело, перст, сусеки и т.д) что дает возможность
почувствовать национальный колорит, ощущение того времени.
Лексические особенности русской народной сказки отражают национальный колорит при помощи
культурно -маркированной лексики. В подпараграфе ниже, мы разберем следующие особенности русской
народной сказки как грамматические.
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Марина Гончаренко, Наталія Караульна
(Київ, Україна)
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР ГЛОБАЛІЗАЦІЇЇ
Особливе місце соціокультурного аспекту обумовлено самою «генетикою» культури, як сфери
людської життєдіяльності. З моменту свого зародження культура стає ареною вироблення смислів
людського буття, опробування та співставлення різних способів життя, форм цивілізаційного устрою. На
рівні культури підтверджується або заперечується історичне право цивілізаційного устрою на значимість та
довголіття. Більш того, народження та загибель цивілізації в кінцевому підсумку обумовлені зрушеннями й
змінами в культурі, зміною системи цінностей та мотивацією людської діяльності.
Соціокультурний підхід базується на принципі діалогу – між народами та націями, культурами і
цивілізаціями, між минулим та сучасним, теперішнім та майбутнім. Діалог культур включає, вміщує в себе
та робить предметом своєї уваги та розуміння сферу відносин, людини з природою, суспільством,
економікою, політикою і т.д. Культура пропонує свій спосіб виміру надбань та втрат, прогресу і регресу,
старого й нового, свободи і відповідальності людини. Такий діалог передбачає взаєморозуміння,
взаємопроникнення, співробітництво. Мова йде про співавторство єдиного процесу під знаком глобалізації.
Визнання іншого у якості рівного собі складають онтологічну основу повноцінного діалогу культур, де
суб’єкти (культури) розглядають і усвідомлюють себе як частину, фрагменту єдиного цілого. Саме в такому
розумінні діалог культур виступає альтернативою різного роду катастрофічним моделям становлення
глобального суспільства, що не мислять всесвітню інтеграцію без застосування сили та насилля.
Феномен глобалізації давно став маркером сьогодення. Його трактують по різному, вкладаючи
розуміння, як негативного, так і позитивного сенсу. Термін «глобалізація» з часів входження у науковий обіг
породив безліч різнобічних підходів та точок зору, але всі вони сходяться у визнанні того, що сучасна
цивілізація переживає переломний момент у своїй історії. Глобалізація, глобальне суспільство це дещо
новий тип соціального устрою, прояв якого фіксується у різних формах та параметрах – способу життя
соціальної організації, етосу, ідеології, влади, економіки і т.д.
Поняття глобалізації несе у собі безліч конкретних значень та смислових відтінків. Зазвичай, її смисл
зводять до сукупності деяких основних класичних проблем сучасності (екологічних, ядерних,
демографічних, антропологічних, ресурсно-споживчих і т.д.). Але при всій важливості та значущості цих
проблем вони у сумі не визначають і не розкривають сутності і сокровенного смислу даного історичного
явища. Непродуктивними виявилися і намагання звести глобалізм до «глобальності обмінів»,
«глобальності загроз» або «нерозривності єдності світу», хоча всі ці фактори й ознаки у глобалізації
присутні. Інші смисли пов'язані з тенденцією демонізації явищ та фетишизації поняття глобалізації, котра
сприймається як стихійне лихо, навала на людське суспільство. Або стан, котрий людству належить ще
віднайти задля безпечності та справедливості. Спостерігається виникнення ідеології та навіть міфології
глобалізму, що в різних варіантах не відповідають дійсній природі даного феномену.
Неясність, розмитість самого поняття глобалізація є серйозною перепоною на шляху осмислення та
практичного вирішення фундаментальних питань сучасного людського буття. Мова йде про
самовизначення людством свого місця та стану в історичному просторі та часі. Тому змістовнішим є
уявлення про глобалізацію як початку й одночасно провіснику гігантського зрушення і розлому, що
передбачає зміну русла розвитку самої людської історії. Така, з першого погляду абстрактна відповідь на
питання є доволі конкретною та історичною. Це дозволяє окреслити загальний принцип, закон формування
такого складного, суперечливого та багаторівневого процесу, яким є глобалізація. Вона знаменує собою
наступ особливої стадії (епохи) у розвитку людської цивілізації, за масштабом рівноцінної неолітичній
(аграрній) та індустріальній (машинно-промисловій) революціям. У свій час вони спричинили
фундаментальні зміни в укладі та способі життя людей, соціальному устрої, управлінні, характері
суспільних в’язків и т.д. Дещо подібне очікується й від процесів глобалізації, котрий стрімко з інтенсивністю
пронизує усю світову спільноту. Будучи результатом, продуктом та закономірним продовженням всього
попереднього історичного розвитку людства, глобалізація знаходиться у глибокому протиріччі з
цивілізаційними основами та всією системою цінностей успадкованого сучасним світом життєустрою у
всьому його різноманітті (як традиційного, так і техногенного суспільства).
Реалії сьогодення демонструють загострення кризових явищ сучасної цивілізації, а тому відновлення
згаслої вітальної сили ідеї особистісної, екзистенційної відповідальності людини та людства за збереження
цілісності і єдності створеного ними колись «земного» світу, постає вкрай актуальною. Глобалізація, якщо
брати її ідеально, як деякий мисленневий образ та уявлення, яке виникло ще у давньому світі, здатна (за
певних умов) відродити віру людства в універсальний сенс і зв'язок часів усієї історії. Використовуючи
доступні засоби «примусу» до миру, свободи і прогресу, сучасне суспільство у притул підійшло до ідеї
діалогу культур та цивілізацій як єдиного дійсно гуманного способу вирішення протиріч, суперечок та
конфліктів. В цьому сенсі глобалізація є історичний шанс на відродження великої ідеї гуманізму, неабияк
дискредитованої сучасними світовими катаклізмами. Проблема у тому, чи опиниться людина та людство
на вершині своїх творчих можливостей та відповідальності.
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Глобалізація має витоком уявлення, які виникли задовго до розділення культур на «східні» та
«західні», у певних грецьких філософів, ізраїльських пророків, конфуціанців та даосистів у Китаї, буддистів
та джайністів у Індії. Ідея всеєдності людського буття лише згодом була підхоплена християнством та по
своєму інтерпретована. Тому ні одна із існуючих культур світу та релігій немає підстав претендувати на
особистісне авторство і присвоєння ідеї, котра від народження знайшла форму загальнолюдськогозагальнозначущого завіту, заявленого від імені цілого ряду мислителів різних народів та культур для усіх
майбутніх часів та поколінь. Цей завіт пронесений через століття та тисячоліття зберігає свою
актуальність, хоча сьогодні ідея глобалізації сприймається у світі з різним ступенем доброзичливості і її
далеко не всі сприймають та підтримують. За цим стоїть досвід обманутої довіри, відмінність інтересів,
гегемоністські та неоколоніалістські жадання одних, незахищеність та неготовність відповісти на виклики
часу – інших.
На процес глобалізації можна дивитися з різних точок зору, як з минулого, сучасного так і
майбутнього. Мова йде про часовий вибір такої позиції. Безперечно, досвід минулого допомагає
занурюватися у витоки та логіку розгортання процесу глобалізації, але його основи недостатньо для
побудови майбутнього. Воно занадто консервативне, тяжіє до традицій та архаїки, а новації нерідко
сприймає, як замах на вічні цінності. Нинішнє, як правило, не завжди усвідомлює вичерпність, або і
хибність своїх ідей, що чітко ілюструє сучасна історія. Тому цікавим видається пізнавальний підхід, де є
предметом уваги та розгляду стає переважно майбутнє. Безперечно, пам’ятаючи про минуле та
враховуючи реальність, дивлячись із майбутнього відкривається можливість уявлення історичної
панорами, динаміки ходу подій, з позиції «проективного мислення». Перевагою такого підходу є не
обтяженість зарозумілістю реалізму, одномоментних інтересів, які заважають проглядати майбутнє та
уникати упередженості. У ситуації, коли традиційні уявлення про лінійний, поступальний «прогрес»
людства поставлений під сумнів і мова йде не лише про зміни, а й поворот самого русла всесвітньої
історії, такий підхід видається перспективним.
Серед безлічі пропонованих інтерпретацій і версій глобалізацій світу яскраво простежуються три
найбільш вагомі проекти, (моделі, сценарії), котрі являються більш вірогідними, тобто можуть стати
реальністю.
Перший – це проєкт Модернізації світового універсуму, який вибудуваний на принципах демократії
та ліберальних цінностях, подальшого прогресу існуючої світової науки та культури, повсюдне
впровадження досягнень індустріалізму, новітніх технологій, інформаційної комунікації, соціальних
інститутів та механізмів регулювання міжнаціональних та міжнародних відносин. Але у такого проекту є
один суттєвий недолік – відсутність адекватних відповідей на виклики часу. Тим не менш, він залишається
цілком реальним, оскільки, не дивлячись на розмови про багатополярний світ, процес глобалізації
розгортається за сценарієм домінування розвинутих країн над іншим світом.
Другий – проект Постмодернізації прогнозує появлення деякого наднаціонального універсуму,
соціально і культурно однорідного великого простору, яке об’єднане прагматичною основою світських та
посттрадиційних культур різних частин планети. В соціокультурному плані це своєрідний колаж цінностей,
еклектична суміш Сходу і Заходу, Півночі та Півдня, що видається за глобальний синтез. Поки що це
всього лише цивілізаційний посил, але він підкріплений економічними та соціокультурними процесами та
має могутніх покровителів.
Третій – проєкт Гуманістичного Глобалізму, який орієнтований на формування співтовариства країн,
народів, культур, які об’єднані на основі гуманістичних цінностей як техногенного, так і традиційного
суспільства. Поняття гуманістичного глобалізму дозволяє масштабно визначити смисл та основний вектор
трансформацій сучасного світу. Таке бачення процесу глобалізму уявляється більш конструктивним, ніж
два попередніх, оскільки його підхід виходить з синергетичного, «нелінійного» бачення вирішення
загальноцивілізаційних проблем. Саме в такому випадку можливий дійсно гуманітарний підхід від
«техногенної» моделі розвитку до коеволюційної моделі їх співіснування та взаємодії, який щонайменше
дозволить знизити й пом’якшити накопичені протиріччя. Адже реалії сьогодення засвідчують, що в історії
людства склалася безпрецедентна ситуація – світ виявився на межі виживання та духовної катастрофи, із
яких немає простого виходу. З цього і потрібно виходити, проектуючи можливий хід подальшого розвитку
та контури майбутнього глобального суспільства.
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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 30 ноября 2021 г. проводится XLІІ Международная научно-практическая интернет-конференция
«Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии».
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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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3. СПОСОБ ПЕРЕВОДА MEEST Transfer Бобровник Юрий Викторович (BOBROVNIK JURIY
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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:
5. 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: 30.11.2021 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 30 листопада 2021 р. проводиться XLІІ 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.
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3. Програмне забезпечення.
4. Інформаційна безпека.
XV. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА
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дослідження мови.
4. Синтаксис: структура, семантика,
функція.
5. Методи та прийоми контролю рівня
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8. Радіотехніка
9. Будівництво
XIX. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ.
МЕДІА.
1. Журналістика. Теорія та історія
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3. Соціальна інформатика. Прикладні
соціально-комунікаційні технології
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7. Фізика функціональних металів
8. Нанофізика
XXI. ХІМІЯ
1. Аналітична хімія
2. Неорганічна хімія
3. Органічна хімія
4. Фізична хімія
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