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Ніна Аль-Хадрамі 

 

РОЛЬ МІСТ ЯК ГЕОГРАФІЧНИХ ОБʼЄКТІВ 

 

Як відомо з наукових джерел, місто – це історично сформована 

природно-соціо-економічна територіальна система, що є організуючим 

центром у розвитку навколишніх територій та характеризується багато-

функціональністю, динамізмом функціонування, концентрацією виробництва 

та населення, що закріплене національним законодавством у відповідності 

з особливостями господарського розвитку даної території [2; 4]. 

Як соціокультурне явище де зосереджується певний арсенал 

інформації, сполучаються різні сфери діяльності, що сприяє росту в 

культурі, науці, економіці, політиці місто створює сприятливі умови для 

розвитку суспільства. Все це фіксується і зосереджується в містах у 

вигляді історико-культурної спадщини, писемної історичної памʼяті 

народів і країн та особливого «бетонного архіву» людства, що зберігає 

кожне місто. В цьому полягає величезна цінність міста як надзвичайно 

складного витвору людини, але чим місто стає складнішим, тим більше 

ускладнюється знання про нього. 

Крім того, місто передбачає комунально-господарський комплекс, 

містобудівельну систему, що вимагає у його забудові діяльності багатьох 

науковців різних сфер, які розуміють місто як багатогранний науковий 

обʼєкт, що впливає на територіальну організацію суспільства й на 

цивілізаційні процеси. Нові міста на обличчі планети зʼявлялись і 

зʼявляються постійно, принаймні протягом останніх десяти тисяч років, 

відбувається прогресуюче зростання міської мережі. З двох перманентних 

процесів планетарного масштабу – зародження нових міст і втрата міських 

функцій та, так би мовити, «міського обличчя» іншими поселеннями, 

переважає, вочевидь, перший [7, с. 72]. 

Крім того, міста є основним фактором територіального поділу праці, 

що охоплює різні території зі сполученням ресурсів в специфічних 

географічних умовах. Міста, що виникають, «розподіляють» поміж собою 

обовʼязки, набуваючи певної спеціалізації. Являючи собою ланки одного 

ланцюга системи розселення, вони різняться розмірами, функціями, 

властивостями середовища, виглядом та віком, що робить їх надзвичайно 

цікавими обʼєктами для вивчення [1; 2]. 

Основними складовими міста є населення, економічна база та сфера 

життєзабезпечення. Населення – головна складова підсистема будь-якого 

міста, що визначає організацію і параметри всіх інших підсистем. 

Чисельність населення недарма завжди була однією з основних 

характеристик при наданні поселенню статусу міста, оскільки саме 

населення є тим активним і найбільш рухливим як у просторі, так і у часі 

елементом, що здатний перебудовувати структурну та функціональну 
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організацію інших підсистем міста, але ця ознака є кількісною. Ще одна з 

основних характеристик міського населення – зайнятість переважної 

більшості мешканців міста поза сільським господарством – є якісною 

ознакою [3; 6]. 

Економічна база міста охоплює містоутворюючі й містообслуго-

вуючі галузі. Містоутворюючі галузі характеризують його спеціалізацію, 

роль в територіальному поділі праці, роботу певного міста на задоволення 

потреб країни, регіону, його прилеглих територій. Містообслуговуючі 

галузі існують для задоволення потреб самого міста, його населення. Вони 

виробляють продукцію або послуги, що споживаються містом або в його 

приміською зоною. Одні і ті ж галузі виробництва і сфери послуг у різних 

містах і, відповідно, в різних умовах можуть бути як містоутворюючими, 

так і містообслуговуючими. Сьогодення розвитку міст підтверджує думку 

про те, що економічна база міста може формуватись не тільки на основі 

розвитку промислового виробництва, але й на основі галузей невиробничої 

сфери, що створюють основу для подальшого розвитку. 

Сфера життєзабезпечення містить в своїй структурі різноманітні 

галузі виробничої та соціальної інфраструктури, що забезпечують життя 

населення і функціонування економічної бази. 

До своєрідних особливостей міста, фундаментальних його ознак як 

природно-соціо-економічної спільності, завдяки яким воно посідає таке 

важливе місце в територіальній організації суспільства, відносять його 

урбаністичну концентрацію і багатофункціональність [6; 8]. 

Міську багатофункціональність розуміють не тільки у виробничому 

аспекті, а більш широко, охопивши всі види людської діяльності. Кожне, 

навіть найменше, місто з периферійного сільського району, що не має 

виробничої багатофункціональності та розвиненої інфраструктури, зали-

шається втіленням багатофункціональності цілого району, що його оточує, 

виконуючи управлінські, торгівельні, культурні, освітні та інші функції. 

Місто не може існувати без свого оточення. Воно повʼязане з ним, 

використовує ресурси оточуючого району, покликане обслуговувати цей 

район, а для цього його функціональна структура повинна бути 

розвиненою. Отже, багатофункціональність – це не просто ознака, це 

призначення міста [6]. 

До переліку основних функцій міст належать: демографічна, 

виробнича, адміністративно-управлінська, комплексна соціальна функція 

(вміщує культурно-освітню, охорони здоровʼя, комунально-господарську 

та ін.), торговельно-розподільча, транспортна, рекреаційна та природо-

охоронна. Ці функції відображають основні сфери життєдіяльності 

городян та сутнісно розкривають особливості міського середовища. Кожна 

з міських функцій є багатоваріантною за формою та інтенсивністю свого 

прояву, однак, в різних природних та суспільних умовах їх зміст 

залишається незмінним. 
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Отже, міста зʼявлялись у різні історичні часи з різних причин: як 
результат торгівлі, розвитку промислів та промисловості, як наслідок 
потреб в обороні й спрямованої державної політики; вони виникають на 
новоосвоєних територіях та у результаті переходу невеликих поселень до 
категорії міст. Багатофункціональність дозволяє повніше використовувати 
елементи потенціалу міста: географічне положення, специфічне середовище, 
розвинену інфраструктуру, кваліфіковані кадри, виробничі фонди тощо. 
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Тетяна Андрущук 
 

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ  

ДО ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В КОНТЕКСТІ  

ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 
 
Зміна суспільних пріоритетів, модернізація національної системи 

освіти на засадах особистісно орієнтованого підходу обʼєктивують 
необхідність посилення уваги до створення в сімʼї та закладах дошкільної 
освіти сприятливих умов для розвитку творчої, самодостатньої, життєздатної 
особистості з розвиненим почуттям самовартісності, позитивного само-

ставлення. 
Створення законодавчої бази для забезпечення захисту прав дитини 

на особистісний розвиток підтверджує підвищену увагу держави до 
проблем формування ціннісного ставлення до дитини дошкільного віку. 
Так, Законом України «Про дошкільну освіту», «Конвенцією ООН про 
права дитини», Законом України «Про охорону дитинства», «Базовим 
компонентом дошкільної освіти», визначено, що забезпечення особис-

тісного розвитку дітей є обовʼязком для держави та суспільства. 
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Сьогодні доводиться визнати, що внаслідок істотної зміни суспільних 
орієнтирів усталена система вартостей обʼєктивно потребує певної 
переоцінки й усвідомленого переосмислення поняття «цінності». 

В основу поняття «цінності» покладено наявність у певних предметах, 
явищах ознак і властивостей, які відображають їхню значущість для 
людини чи суспільства [1]. Цінності історично мінливі і відбивають 
сутнісний рівень буття особистості. Предметним полем формування 
цінностей є культура певного суспільства, а цінності, в свою чергу, є 
основою культури. 

Впродовж багатовікового розвитку суспільства проблема формування 
ціннісного ставлення до дітей дошкільного віку мала різне розуміння, яке 
залежало від соціально-економічних, політичних та історичних умов, рівня 
розвитку філософсько-релігійних і педагогічних уявлень про дитину та її 
місця у соціумі. 

Аналіз історико-педагогічних праць І. Кона, Ф. Арієса, Л. Демоза, 
Е. Еріксона, Л. Виготського, О. Запорожця дає підстави стверджувати, що 
у різні історичні періоди розвитку суспільства ставлення до дітей 
змінювалося. Про взаємозалежність між рівнем розвитку суспільства і його 
ставленням до дітей неодноразово вказувала в своїх працях С. Русова: «Що 
свідоміше робиться громадянство, то з більшою увагою ставиться воно до 
виховання дітей, до забезпечення їм найкращих умов життя» [4, с. 34]. При 
цьому, слід відзначити, що уся історія людства свідчить про те, що дитина 
не завжди була у центрі світоглядних пошуків і предметом наукового 
дослідження [2, с. 45]. 

Спробуємо розглянути проблему особливостей ціннісного ставлення 
до особистості у вимірі філогенезу суспільства, відштовхуючись від 
основних положень образу дитинства, з одного боку, та місця дитини в 
суспільстві – з іншого. Адже правомірним було би врахувати у цих 
дискусіях часовий чинник як домінанту, що визначає відмінності між 
складовими ставлення до дітей на різних етапах розвитку історико-
педагогічних знань. 

Для цього звернімося до психогенної теорії історії Ллойда Демоза, 
що виявив у своєму дослідженні загальні закономірності взаємин дітей і 
батьків. На думку Л. Демоза «психогенні зміни в особистості, які 
відбуваються внаслідок взаємодії поколінь батьків і дітей є центральною 
силою історичних змін. Історія дитинства є послідовним рядом зближень 
між дитиною і дорослим. Чим глибше ми повертаємось в історію, тим 
менш ефективними будуть способи, якими батьки відповідають на потреби 
дітей що зростають» [3, с. 56]. У відповідності зі своїми ідеями Л. Демоз 
поділяє всю історію дитинства на шість періодів, які характеризуються 
певним стилем виховання і формою взаємодії між батьками і дітьми. 

Інфантицидний стиль (з первіснообщинного ладу до IV століття н.е.) 
характеризується масовим дітовбивством, а ті діти, які виживали, часто 
ставали жертвами насилля. 
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Покидаючий стиль (ІV‒XIII століття н.е.) характеризується куль-

турним визнанням наявності душі у дитини, що призвело до того, що 
інфантицид проявлявся рідше. Водночас дитина для батьків залишається 
обʼєктом проекцій та реактивних утворень. Головним засобом уникнення 
спілкування з дитиною є її покидання та намагання позбутися піклування 
про неї. Малюка віддавали годувальниці, чи в монастир, або на виховання 
в чужу родину, абозалишали в занедбаному та приниженому стані у 
власному будинку. 

Амбівалентний стиль (XIV–XVII століття н.е.) характеризується тим, 
що дитині дозволялося увійти в емоційне життя батьків, які почали 
приділяти увагу до малюків, однак відмовляли в самостійному духовному 
існуванні. Типовим педагогічним образом цієї епохи стає «ліплення» 
характеру дитини, яку порівнювали з мʼяким воском чи глиною. Якщо ж 
дитина проявляла протидію, її безжалісно били, знищуючи самостійність 
як небажану якість. 

Навʼязливий стиль (XVII ст.). Дитину вже не вважали небезпечною 
істотою чи простим обʼєктом фізичного догляду, батьки зближувалися з 
дитиною. Однак така взаємодія супроводжувалася контролем не тільки 
поведінки, але і внутрішнього світу, думок і волі дитини, що посилювало 
конфлікти батьків і дітей. 

Соціалізуючий стиль (XIX – середина ХХ століття). Метою 
виховання стає не стільки обмеження свободи дитини, скільки тренування 
волі та підготовка до майбутнього самостійного життя, а дитина 
сприймається обʼєктом, а не субʼєктом соціалізації. 

Допомагаючий стиль (починається в середині ХХ століття) передбачає, 
що дитина краще своїх батьків знає, що їй потрібно на цій стадії життя. 
Тому батьки намагаються не дисциплінувати особистість, а допомагати її 
індивідуальному розвитку на засадах емоційної близькості, порозуміння, 
емпатії з дітьми. 

Отже, проаналізовані дослідження дають змогу прослідкувати змінну 
позицію суспільства до дитинства загалом, та до ставлення до неї зокрема. 
Недарма Л. Демоз наголошував на тому, що «історія дитинства – це 
жахливий сон, від якого ми тільки недавно почали пробуджуватися». Чим 
глибше поринаєш в історію, тим нижчий рівень догляду за дітьми і тим 
частіше дітей, вбивають, калічать, кидають, бʼють і знущаються [3, с. 56]. 

Поєднання історико-педагогічних підходів з досягненнями сучасної 
науки забезпечить реальні можливості для вироблення ефективної 
методики формування ціннісного ставлення дітей дошкільного віку. 
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Юлія Бабаєва 

 

СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ДІЄСЛОВА THINK 

 

В даний час особливу увагу дослідників сфокусовано на ментальних 

образах лексичних одиниць англійської мови. Фреймові значення деяких 

лексем, які в залежності від контекстного оточення можуть перетинатися з 

іншими фреймами, всі дієслова мисленнєвої діяльності мають одну спільну 

основу – здатність репрезентувати ментальну активність. Актуальність 

роботи зумовлена неповнотою вивчення аналізу мовних явищ, повʼязаних 

з відображенням у мові розумової діяльності людини. 

Метою роботи є дефініційний аналіз лексико-семантичної структури 

дієслова think і виявлення подібних та відмінних семантичних варіантів 

прочитання цього дієслова в англійській мові. 

Серед тих, хто зробив внесок у вивчення даної проблематики такі 

дослідники: А. Р. Керопʼян, В. Г. Павленко, А. А. Протащук [2; 3; 4]. 

Розглянемо лексико-семантичні варіанти (ЛСВ) дієслова think, 

зафіксовані в словникових дефініціях, оскільки саме він передає найбільш 

повно семантику мислення або розумового процесу, діяльності, стану. У 

Oxford English Dictionary [1] дається 17 дефініцій дієслова think. Наведемо 

лише ті ЛСВ дієслова, які є актуальними для нашого дослідження: 

ЛСВ-1: Тo conceive in the mind, exercise the mind, etc. To form in the 

mind, conceive (a thought, etc.); to have in the mind as a notion, an idea, etc.; to 

do in the way of mental action. Дієслово think має значення «здійснення 

мисленнєвої діяльності», експлікується ментальний процес. Таке значення 

можна назвати лідуючим і позначити як think-1 (ментальний процес). Дане 

значення є основним або базовим для всіх ментальних дієслів. Разом з тим, 

даний варіант дієслова вказує і на мисленнєву дію, що можна позначити як 

think-3 (мисленнєву дію). 

ЛСВ-2: Тo meditate on, turn over in the mind, ponder over, consider. 

Даний варіант перегукується з ЛСВ-1. Тут дієслово think має також 

значення здійснення ментального процесу, взятого в аспекті ментального 

стану, а саме: «роздум, обдумування», що можна позначити як think-4 

(ментальний стан). 
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ЛСВ-3: Тo exercise the mind, esp. the understanding, in any active way; 

to form connected ideas of any kind; to have, or make, a train of ideas pass 

through the mind; to meditate, cogitate. У цьому ЛСВ дієслово think має 

значення «тренування розуму, здійснення розуміння» – think-5 (здатність 

здійснювати мисленнєву дію), а також маркує процес медитації та 

мислення – think-4 (ментальний стан). 

ЛСВ-4: Тo form or have an idea of (a thing, action, or circumstance, real 

or imaginary) in oneʼs mind; to imagine, conceive, fancy, picture. Дієслово 

think в даному ЛСВ несе значення «наявності або формування ідеї», і саме 

він формує ментальний процес як «уявлення», або «фантазувати, уяву в 

розумі» – think-З (мисленнєва дію). В даному випадку він синонімічний 

дієсловам: imagine, conceive, fancy, що відображає також мисленнєву 

діяльність. Це доводить наявність певних парадигматичних відносин між 

дієсловом і всією лексико-семантичною групою мисленнєвих дієслів. 

ЛСВ-5: To call to mind; to consider, reflect upon; to recollect, remember, 

bear in mind, to think that(!): Introducing a statement of a fact thought of as 

remarkable or surprising. У цьому ЛСВ дієслово think в перехідній формі 

експлікує значення «роздуми, спогади, відновлення в памʼяті», в 

неперехідній формі значення «здивування». Тут він має значення як 

ментального процесу (think-1), так і здатності здійснювати мисленнєву 

діяльність (think-5). 

ЛСВ-6. Тo take into consideration, have regard to, consider. У цьому 

ЛСВ дієслово think несе значення «розгляду питання, що заслуговує уваги» 

(think-3). 

ЛСВ-7. Тo bethink oneself of something in the way of a plan or purpose; 

to find out or hit upon (a way to do something) by mental effort; to contrive, 

devise, plan, plot. У цьому ЛСВ дієслово think експлікує значення 

«нагадування самому собі визначених цілей та плану» (think-3). 

ЛСВ-8: Тo conceive or entertain the notion of doing something; to 

meditate, contemplate, intend, purpose, design, mean, ʼhave a mindʼ, ʼhave 

thoughts (of)ʼ. Згідно дефініцій, дієслово think має значення «роздуми, 

обдумування», і в цьому значенні він позначає ментальний стан (think-4). 

Він також передає значення «наміри, планування» і «наявності думки» 

(think-5). 

ЛСВ-9 a.: Тo be of opinion, hold the opinion, believe, deem, judge, 

apprehend, consider; usually, to believe without any great assurance, to regard 

it as likely, to have the idea, to suppose; in reference to a future event, to expect. 

В даному значенні дієслово think – перехідне і має значення «впевненості в 

думці». Таке значення можна визначити як think-5. (Здатність здійснювати 

мисленнєву дію). 

ЛСВ-9 b.: Тo hold the opinion (indicated by context), to think so, to be of 

that opinion; to think from, to dissent from, to disagree with; to think with, to be 

of the same opinion as. Дієслово think в даному випадку має значення 
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«вираження думки», якого дотримується мовець. Залежно від контексту 

воно може являти собою «думку-згоду» або «думку-незгоду» ‒ think-2 

(мисленнєвий результат). 

ЛСВ-10: Тo believe, consider, or suppose (to be); to look upon as. У 

цьому ЛСВ дієслово think має епістемічні значення, а саме «можливу 

думку» (think-2). 

ЛСВ-11: Тo have a (good, bad, or other) opinion with regard to a person 

or thing; to value or esteem something (highly or otherwise). Згідно дефініцій 

дієслово think має значення «оціночно думки по відношенню до людини 

або предмету» (think-2). 

ЛСВ-12: Тo believe possible or likely; to suspect; to expect, anticipate. В 

даному ЛСВ, дієслово think висловлює «передбачення, очікування 

можливих подій» (think-5). 

ЛСВ-13: Тo judge or consider to exist; to believe in the existence of rare. 

Згідно дефініції дієслово think має значення «прийняття віри в існування 

чого-небудь» (think-5). 

ЛСВ-14. With adverbial extension, (ahead, back, out, over, through, up). 

Цей варіант дієслова представляє випадки його вживання з адвербіальними 

частками і прислівниками і експлікує різні відтінки значення, повʼязані з 

мисленням як процесом (think-1), або ж вказується обʼєкт, на який 

спрямована мисленнєва діяльність, тобто в даному випадку дієслово має 

предметно-референтне значення (think-3). 

Дефініційний опис дієслова think показав, що це слово має 

розширений набір лексико-семантичних варіантів, які розкривають його 

семантичну структуру. Залежно від контекстного оточення, дане дієслово 

може виражати епістемічні і неепістемічні значення. Дієслово think 

(думати) в якості недосконалого неперехідного дієслова містить сему 

мислення і висловлює значення ментального процесу, а саме уявну 

концентрацію на чому-небудь (think-1). Але він також може мати і 

епістемічні значення через вираження результату мисленнєвої дії (think-2) 

з різними відтінками (думка / судження / надія / сумнів). Особливо це 

стосується речень, в яких присутній маркер «субʼєктивності» у вигляді 

особистого займенника. Дієслово think (подумати) в якості досконалого як 

перехідного, так і неперехідного дієслова також містить сему мислення і 

має значення мисленнєвої дії (think-3) і сему думки, умовиводи, а саме 

результату ментального процесу (think-2) в формі «припущення», 

«ймовірності». 

Отже, дієслово think як прототипне дієслово мисленнєвої діяльності 

має широкий семантичний спектр і покриває різноманітні фреймові 

значення, повʼязані з ментальними процесами (think-1), результатами 

мисленнєвої дії (think-2), мисленнєвими діями (think-3), ментальними 

станами (think-4), а також з проявом ментальних здібностей (think-5). 

Диференціальні значення дієслова think, одного з найбільш репрезентативних 
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дієслів мисленнєвої діяльності англійської мови, можна подати наступним 

чином. Дана лексема в функції предиката передає: – семантику 

припущення; – семантику роздумів, уявлення; – семантику думки і знання; – 

семантику віри і надії; – семантику оцінки і конклюзивного виведення. 

Дієслово think може мати різні семантичні варіанти прочитання, де він 

функціонує як дієслово мислення і мисленнєвої діяльності. Актуалізація 

одного з цих значень відбувається тільки в реальній комунікативній 

ситуації. З цієї причини необхідно вивчення контекстів реалізації 

потенційних фреймових значень ментальних дієслів і їх похідних, оскільки 

структурно-синтаксичні параметри зумовлюють експлікацію того чи 

іншого фреймового значення. 
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Любов Байдюк 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ  

ЯК КОМПОНЕНТІВ ПРАГМАТИЧНОГО МОДУЛЯ ДИСКУРСУ  

У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ 

 

Підхід до мовленнєвого акту, як до способу досягнення мовцем 

певної мети й вивчення мовних засобів, які використовуються – важлива 

особливість теорії мовленнєвих актів і теорії дискурсу, яка привернула 

увагу багатьох лінгвістів. На думку Ф. Бацевича, мовленнєвий акт – це 

«цілеспрямована мовленнєва дія, що здійснюється згідно з приниципами і 

правилами мовленнєвої поведінки, прийнятою в даному суспільстві; 

мінімальна одиниця нормативної соціомовленнєвої поведінки, що 

розглядається в межах прагматичної ситуації» [1, с. 170]. 

Дж. Серль виділяє такі типи мовленнєвих актів: 

https://www.oed.com/
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1) репрезентативи (вважати, констатувати, передбачати, стверджувати, 

заперечувати, робити висновки та ін.); 

2) директиви (наказувати, командувати, дозволяти, радити, 

запрошувати та ін.); 

3) комісиви (намагатися, обіцяти, зобовʼязуватися та ін.); 

4) експресиви (дякувати, вітати, просити вибачення, співчувати та ін.); 

5) декларації (заявляти, оголошувати та ін.). 

Натомість В. Гак пропонує виділяти всього два види таких одиниць: 

інформативні й неінформативні мовленнєві акти [2, с. 561]. До перших 

належать мовленнєві акти констатуючого і перформативного характеру, до 

других – контактоустановлювальні, емоційно-оцінні та ін. 

Ми поділяємо позицію тих авторів, які пропонують використовувати 

універсальну типологію мовленнєвих актів. Так, Е. Руле та його однодумці 

[5, с. 167] на основі двох критеріїв – цілеспрямованості (orientation 

illocutoire) й очікуваної реакції (réactions de réponse et de ratification) – 

виділяють такі класи мовленнєвих актів, як: 

1) інформативи (informations), які можна описати формулою dire de 

croire; 

2) питання (questions), описувані формулою dire de dire; 

3) вимоги (requitês), описувані формулою dire de faire. 

Інший підхід до класифікації ілокутивних актів пропонує Н. Рябцева 

[4, с. 144–145]. Автор поділяє всі ілокутивні акти на бенефактивні, 

апелятивні й акузативні для адресата. Так, направлені на слухача 

перформативні корисні повідомлення можуть бути порадою, попередженням, 

запрошенням, пропозицією та ін. Здійснюючи такі акти, мовець передає 

своє небайдуже ставлення до співрозмовника, тобто виражає емпатію, 

включення сфери інтересів адресата у свою особисту сферу. Бенефактивні 

повідомлення конструктивні: вони встановлюють позитивний психологічний 

звʼязок між комунікантами. 

Висловлювання, які апелюють до адресата, спонукають його до 

емпатії й виражають психологічний тиск мовця на слухача. Констатуючи 

факт своєї біографії й переживаючи її, субʼєкт мовлення підштовхує 

адресата до реакції, яка вимагає від нього включення вказаного факту в 

його особисту сферу (наприклад: Мені незручно тут сидіти. Поміняймося 

місцями). Апелятивні повідомлення наступальні, «агресивні», вони 

змушують адресата переживати факти особистої сфери мовця як власної. 

Акузативні повідомлення – погроза, заборона, викриття – виражають 

різні інтереси мовця й слухача, розмежування їх особистісних сфер, 

психологічну дистанцію й відчуження між ними. Такі висловлювання 

деструктивні: вони протиставляють сфери інтересів мовця й слухача. 

Ця класифікація нам видається найбільш слушною, оскільки вона 

опирається не тільки на ілокутивний критерій, але й на інтерактивний. 

Дійсно, емпатія відображає особливості взаємодії комунікантів у процесі 
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спілкування, а точніше – їх залучення у сфери інтересів один одного. 

Розглянемо класифікацію мовленнєвих актів на основі інтерактивного 

критерію, яку запропонувала Н. Кудрявцева. Відповідно до охоплення 

комунікантів усі мовленнєві акти можна поділити на три групи: 

алокутивні, елокутивні, делокутивні [3, с. 55]. 

Критерії, які дозволяють розмежувати алокутивні акти від інших, 

полягають у тому, що 

1) слухач представлений у мовленнєвому акті через різні мовні 

форми (особові займенники tu / vous, власні назви або загальні, які 

дозволяють ідентифікувати адресата; звернених до нього наказових або 

питальних форм дієслова та ін.); 

2) слухач може експлікувати свій комунікативний статус (Jefais 

lʼobjet dʼun ordre, dʼune question, dʼun appel, dʼun avertissement), на що 

мовець може сказати: Je donne/fais ип ordre, иnе question, ип avertissement etc.; 

3) після алокутивного акту мовлення адресанта припиняється, щоб 

той міг відповідно відреагувати на нього, крім того, у звичайних умовах 

слухач зобовʼязаний відреагувати на алокутивний мовленнєвий акт. 

Елокутивний мовленнєвий акт характеризується тим, що в ньому 

мовець виражає свою позицію до того, що він говорить. 

Критеріями цього акту є такі: 

1) адресат зазвичай не представлений у цьому, а, навпаки, присутній 

за допомогою різних мовних форм (особових займенників 1 особи je / 

nous; власних та загальних назв, які дозволяють ідентифікувати його; 

окличних або оптативних елементів та ін.): Je pense quʼil a tort. Je, 

soussigné X, accepte de louer lʼappartement à Y. Puisse-t-il réussir!; 

2) слухач не може експлікувати свою інтерактивну позицію, якщо 

скаже Jefais lʼobjet de..., оскільки не він є предметом мовлення. Мовець, 

навпаки, може експліцитно заявити про свій комунікативний статус, 

сказавши Moi, je pense / crois/ souhaite / veux que...; 

3) після здійснення елокутивного акту (на відміну від алокутивного) 

мовлення адресанта не обовʼязково переривається, оскільки слухач не 

повинен на нього реагувати [3, с. 55–56]. 

Зауважимо, що, хоча будь-який мовленнєвий акт адресований 

співрозмовнику, не кожний з них є алокутивним. Так, мовленнєвий акт Je 

dois partir призначений конкретному співрозмовнику, але останній 

формально не залучений до цього акту й не представлений у ньому. Навіть 

якби висловлювання містило займенник 2 особи (Je dois te / vons dire que je 

ne mʼy attendais pas), мовленнєвий акт не змінив би свого інтерактивного 

(елокутивного) статусу: адресат присутній у висловлюванні у звʼязку з 

дією dire, а не з дією devoir і не зобовʼязаний реагувати на цей 

мовленнєвий акт. Інакше кажучи, якщо відносно алокутивних мовленнєвих 

актів можна сказати, що до них залучені обидва комуніканти (слухач є 

обʼєктом дії, позначуваної модально-прагматичним, зазвичай перформа-
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тивним, дієсловом, ужитим мовцем), до елокутивних мовленнєвих актів 

адресат не залучений. Не випадково, що, на відміну від елокутивів, 

комунікативний статус слухача в алокутивних мовленнєвих актах зазвичай 

може бути описаний за допомогою пасивної конструкції: Ти es / vous êtes 

informé, рrévепи, autorisé, prié, interrogé, invité та ін. 

Делокутивний мовленнєвий акт характеризується тим, що ні мовець, 

ні слухач формально до нього не залучені й у ньому не представлені: Il est 

vrai que се пʼest pas simple. 

Критеріями цього акту є такі: 

1) висловлювання мають або безособову форму (Il / Сʼest certain 

quʼil viendra), або містять посилання на іншого мовця, тобто є формою 

вираження переданого мовлення (Il a dit quʼil viendrait); 

2) ні мовець, ні слухач не можуть експлікувати свою інтерактивну 

позицію, сказавши Je fais Iʼobjet de.. / Je fais.., оскільки висловлювання 

існує «само собою»; 

3) після делокутивного акту мовлення мовця не переривається, а 

слухач не повинен реагувати на цей акт [3, с. 59]. 

Отже, кожний із трьох типів мовленнєвих актів може в подальшому 

диференціюватися завдяки різноманітності ілокутивних модальностей, які 

реалізуються в цих актах. Так, алокутивні мовленнєві акти можуть 

виражати розпорядження, питання, попередження тощо, з одного боку, 

залучення мовця і слухача до комунікативного акту, а з іншого, – спосіб 

залучення кожного з них до цього акту та інтенції мовця. Наприклад, 

мовленнєвий акт наказу залучає слухача до комунікації таким чином, що 

для нього не існує іншої альтернативи, крім як реагувати на волевиявлення 

з боку мовця. Навпаки, мовленнєвий акт поради передбачає, що слухач 

може або не може скористатися тим, що йому пропонує мовець. 
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Анна Барабаш 

 

ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

М. І. ПИРОГОВА НА ПОСАДІ ПОПЕЧИТЕЛЯ  

КИЇВСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ 

 

Київський навчальний округ як навчально-адміністративна одиниця 

Російської імперії був утворений 14 грудня 1832 р. і охоплював розкидані 

на великій території навчальні заклади Київської, Подільської, Волинської, 

Чернігівської та Полтавської губерній. Навчальний округ управлявся 

попечителем, при якому знаходилися попечительські ради та окружні 

інспектори, губернські директори народних училищ, губернські та повітові 

училищні ради. До обовʼязків попечителя входив контроль за діяльністю 

навчальних закладів Міністерства народної освіти. Маючи безпосередні 

відносини з імператором, попечитель навчального округу мав подеколи 

більшу вагу, ніж навіть міністр освіти. При цьому така посада була суто 

російським винаходом: практика розгортання діяльності європейської 

середньої та вищої школи не знала попечительства [1, с. 32]. 

В Києві Микола Іванович проводить ряд заходів, спрямованих в 

першу чергу на поліпшення середньої освіти. Він проводив щодня по 

декілька годин в навчальних классах, уважно слухаючи вчителів. Сприяв 

покращенню взаємовідносин між учнями та вчителями, обміну методів 

навчання між вчителями, виявленню їх творчої натури. 

До вибору гімназійних вчителів попечитель навчального округу 

ставився передбачливо. Щоб не допустити до вчителювання людей 

випадкових або малопідготовлених, Микола Пирогов практикував 

призначення викладачів за конкурсом і переслідував прийом на роботу за 

протекцією, який широко практикувався до нього [2, с. 14]. 

Переймався підготовкою кадрів вищої кваліфікації. Він просував 

ідею організації доцентури на конкурсній основі. Тобто за його планом 

викладати при університетах мали право найбільш здібні науковці, ті хто 

мають реальний досвід та готовий ділитись своїми знаннями з 

наступниками. 

Відкриття київських недільних шкіл запротекцією М. Пирогова – 

одна з найяскравіших сторінок в історії вітчизняної освіти. Найважливіші і 

найточніші відомості про ці школи дає сам М. Пирогов у статті «Про 

недільні школи»: «У 1859 році попечителі отримали право відкривати без 

дозволу вищої інстанції приватні школи, і тому, коли засновники, студенти 

Київського університету, попросили дозволу відкрити Подільську недільну 

школу (на Подолі, в дворянському училищі), то я, розглядаючи її як 

приватний заклад і відповідність певним вимогам, відразу дозволив 

відкриття» [3, с. 65]. 

Перша недільна школа була відкрита 11 жовтня 1859 р. в приміщенні 
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Києво-Подільського повітового дворянського училища. Основною 

відмінністю цієї школи від інших була її безкоштовність. Навчання велося 

у святкові дні та по неділях. Викладачами виступали студенти Київського 

університету, а навчались ті, хто не могли дозволити собі навчання в 

приватних школах. 

Цікаві свідчення про історію відкриття недільних шкілу Києві 

знаходимо у спогадах безпосереднього учасника тих подій С. Кулябки, 

який зазначає, що М. Пирогов підтримав ідеювідкриття недільних шкіл, 

яка виникла у гуртку студентів університету з Полтавської гімназії. 

Розпорядником у школі був студент гімназії, пізніше професор 

Ніжинського ліцею і директор кишинівської, бердянської та прилуцької 

гімназій Ф. Вороний. Кошти для придбання навчальних посібників були 

пожертвувані місцевим населенням. Неграмотних навчали два студенти у 

двох групах, а грамотних розподіляли між рештою студентів, по 4–5 учнів 

на кожного вчителя [4, с. 13]. 

Пирогов був одним з найперших, хто не лише хотів повністю 

реформувати систему освіти, а й зробити її доступною для жінок на рівні з 

чоловіками. Він переконував громадсткість, що жінка може досягти в 

суспільстві того ж що і чоловік. Проте слід памʼятати, що хоч Пирогов і 

виступав за рівноправність, але не підтримував обсолютної рівності між 

чоловіком і жінкою. 

У статті «Питання життя» Микола Іванович активно виступав проти 

станової системи виховання й освіти. Педагог намагався довести, що не 

становище жінки в суспільстві, а стан її виховання має зазнати змін. Він 

стверджував, що освічена дівчина зможе так само добре засвоїти наукову, 

художню та суспільну культуру, як і чоловік. М. Пирогов писав: «Те, що в 

суспільстві доручається обраним людям, відомим своєю високою 

моральністю, глибокими релігійними переконаннями, хистом слова та 

знаннями, створеними наукою, у сімейному колі має бути доручено 

жінці»[5, с. 20]. 

Пирогов переймався і життям жінки після завершення навчання в 

таких пансіонатах. Адже після завершення курсу вона повертається назад 

до сімʼї, де її результати навчання залишають невідомими. Тому 

наголошував, що у жіночих пансіонатах контроль не менш важливий ніж в 

чоловічих гімназіях. 

Мав Пирогов і свої уявлення стосовно особистості вчителя. Вчитель 

мусить бути прозорливим і спостережливим оком помічати дії дитини, її 

природні нахили, розвивати їх чи стримувати й надавати їм іншого 

спрямування. Микола Пирогов вказував на необхідність бережного і 

уважного ставлення до дітей, розум і серце яких під впливом виховання і 

навчання, подібно мʼякому воску, можуть набувати різних форм. Для 

Пирогова було аксіомою, що кожен вчитель будь-якого ступеня школи 

тільки тоді відповідає своєму призначенню, коли одночасно з 
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викладанням, виховує своїх учнів. Велике значення надавав самостійній 

роботі вчителів над підвищенням рівня знань і над удосконаленням своєї 

майстерності. 3 цією метою запровадив взаємні відвідування уроків та 

обмін досвідом [6, с. 132]. 

Пирогов був не лише талановитим медиком, яким памʼятає його світ, 

а й засновником ліберального напряму в навчанні. Його ідеї були 

прогресивними у той час і не завжди сприймались як ефективні, але саме 

його роботи, бачення системи освіти і дало поштовх до зміни та 

удосконалення однієї з найважливіших сфер в житті кожного. 
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Кароліна-Марія Барань 

 

LEARNING OPPORTUNITIES IN A LANGUAGE SCHOOL  

IN TRANSCARPATHIA: A CASE STUDY 

 

Learning a foreign language is not an easy task. Nowadays it is especially 

important to know foreign languages. Some people learn languages because they 

need them for their work, others travel abroad, for the third category of people 

studying languages is a hobby. An essential place in teaching foreign languages 

is occupied by language schools. In modern society language schools, or 

language centers are created to help people to study and master languages. There 

are language schools all over the world. We can also find them in Ukraine. 

The task of these theses is to investigate the language schools in our own 

locality, the Transcarpathian region, and in Berehove, in particular. In this small 

Transcarpathian town there is only one language school, which is called “Start 

Language Center”. This language center gives an opportunity for young learners 

to study foreign languages (English, German and Ukrainian for Hungarian 

children). Pupils have a chance to learn these languages from their childhood. 
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The language center has a direct orientation on language exams. Teachers of the 

language center have a high level of knowledge. Educators use innovative 

methods of teaching foreign languages. The lessons in the language center are 

mainly held in a playful way. 

The object of the theses is the “Start Language Center”. The subject 

matter of the theses is the characteristics and features of the language centre 

which provide the effective teaching and mastering of the English language. 

Language schools offer different courses which are connected with 

foreign language learning. Special methods of teaching are worked out in the 

language schools by the educators. Effective learning is led by skilled and 

experienced methodologists. The lessons are held in well-equipped classrooms, 

what makes the learning effective. 

With the help of an empirical piece of research using questionnaires, 

pupils of the “Start Language Center” were tested to find out how they like 

learning in the language center. Teachers were also included in the research. 

Scientific questionnaires were prepared beforehand in English and Hungarian 

languages. 

“Happy house 2” is a set of books which is useful and appropriate due to 

the context for the children with whom they are being used (beginners). The set 

includes a class book, activity book and the book for teachers. The set of books 

contains different useful exercises, which develop the knowledge of pupils. 

Due to the fact that the Transcarpathian society is not quite homogenous, 

but a melting pot of both Ukrainian and Hungarian cultures of the Ukrainian 

territory, different foreign languages are taught in the language center. One of 

the main goals of the investigation is to find out the role of language schools and 

language centers while foreign language learning. 

The theoretical value lies in the fact of investigating those methods and 

techniques which are used by the teachers in the language school for teaching 

English language. It focuses on the type of course book and additional material 

used for teaching English. 

The practical value of the research is in its results. It gives the opportunity 

to ascertain the attitude of pupils toward foreign language learning in the 

language center. A clear vision appears whether the young generation 

understands the importance of learning foreign languages from childhood. The 

results that are elicited during the research procedure may be used in further 

research. 

The “Start language center” was opened 4 years ago. The peculiarity of 

the language center is that there are students of primary school age. Teachers in 

the language center have a high level of knowledge. They are trained annually in 

relevant courses, particulary in the UK, where they can get acquainted with the 

latest methods of teaching English. Based on the research, it has been found that 

students like visiting the “Start language center”. According to the survey 

results, it is revealed that most students are motivated to learn a foreign 
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language. Motivation plays an important role in the learning process. Teachers 

always try to create a pleasant atmosphere for students, to make the learning 

process more interesting. 

Teachers use innovative methods in learning English. Educational games 

are applied during the learning process by using an interactive whiteboard. 

Pupils develop their communication skills while working in small groups or in 

pairs. Another advantage is that teachers pay more attention to each student. The 

Language Center offers high quality books that are suitable for study. It is also 

worth pointing out that the teachers in the language center develop textbooks for 

their pupils to use during the classes. The compilers of the textbooks draw on 

the European experience of preparation for the language exam at different 

levels. 

The language center focuses primarily on preparing students for language 

exams, textbooks, workbooks and guidelines for teachers have been created 

according to European standards for teaching foreign languages. Priorities of the 

language center include: modern European methods of teaching foreign 

languages, compiled according to European standards, textbooks and workbooks, 

use of already available textbooks and manuals of this type, use of modern 

equipment, studentsʼ motivation for learning, small group teaching (5‒6 

students). 

The research allows us to draw the following conclusions: 

 students are motivated by their parents and teachers to attend classes 

at the language center every week; 

 modern European methods encourage children to learn foreign 

languages (in particular, the usage of game during the lessons, 

working in small groups, the usage of modern textbooks, the usage of 

modern technical equipment). 

 cozy interior, pleasant atmosphere attract children to visit the language 

center; 

 the teacherʼs personality is one of the main motivating factors. 

 textbooks which are published by Oxford University Press and 

Cambridge University Press are mostly used and are up-to-date in the 

teaching foreign languages (part of these textbooks are used by 

students both at home and in class, some only in class); 

 teachers independently work out textbooks and workbooks for 

students, taking into account modern European standards of foreign 

language teaching; 

 the textbooks are built on a level of complexity, as a result, students 

can successfully pass the language exams recognized in Ukraine and 

other countries. 

Language schools and language centers are the best options for those who 

want to learn a foreign language. 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 1 

 

 - 27 - 

Каріна Білик, 

Марина Нечипоренко 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОЇ У ПРИРОДНИЧИХ НАУКАХ 

 

Похідна – основний інструмент диференціального числення, який 

єфундаментальним методом математики, про що свідчать слова видатного 

математика Андрія Колмогорова: «Сила і загальність методу диференці-

ального числення така, що без нього неможливо повністю оцінитивсю 

красу і придатність самої математики». 

За допомогою похідної досліджують процеси і явища в природничих 

та економічних науках. У згаданих процесах та явищах стан тіл та їхні 

властивості неперервно змінюються. Задача про визначення швидкості, з 

якою змінюється величина, і приводить до поняття похідної. Відкриттю 

похідної і основ диференціального числення передували роботи 

французького математика і юриста Пʼєра Ферма, який у 1629 році 

запропонував способи знаходження найбільших і найменших значень 

функції, проведення дотичних до довільних кривих за допомогою похідної. 

Цьому сприяли також роботи Рене Декарта, який розробив метод 

координат і основи аналітичної геометрії. 

В хімії знайшло широке застосування диференціальне числення для 

побудови математичних моделей хімічних реакцій і подальшого опису їх 

властивостей. Хімія – це наука про речовинах, про хімічних перетвореннях 

речовин. Хімія вивчає закономірності перебігу різних реакцій. Швидкістю 

хімічної реакції називається зміна концентрації реагуючих речовин в 

одиницю часу. Так як швидкість реакції v безперервно змінюється в ході 

процесу, її зазвичай висловлюють похідною концентрації реагуючих 

речовин за часом. 

Якщо C (t) – закон зміни кількості речовини, що вступив в хімічну 

реакцію, то швидкість v (t) хімічної реакції в момент часу t дорівнює 

похідної. 

Приклад 1. Кількість бактерій 𝑁 у деякій біомасі змінюється за 

законом tttN 252450)(  . Скільки бактерій було у біомасі у початковий 

момент 𝑡 = 0? Яка швидкість приросту кількості бактерій в момент часу 

3,5 хв? 

Розвʼязання: Зрозуміло, що у початковий момент часу 0t  у біомасі 

було 450 бактерій. Оскільки швидкість приросту кількості бактерій є 

похідною від чисельності популяції, тобто )(')( tNtv  , то для відповіді на 

друге питання використаємо правило знаходження похідної. 

1) Надамо 𝑡 приросту ∆𝑡. 
2) Знайдемо приріст залежної змінної 
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3) Складемо відношення: tttNttN  2452)( . 

4) Знайдемо границю цього відношення, якщо  
.452)2452(0lim:0 ttttt   

Ця границя і є швидкістю приросту кількості бактерій в момент часу 

𝑡.Тому коли 𝑡 = 3,5 хв, то 𝑣 = 66 бакт./хв [3, с. 20]. 

Відповідь: 450 бактерій, 66 бакт./хв. 

Приклад 2. Чисельність популяції бактерій у момент часу 𝑡 (у 

годинах) задається формулою tttp
2

103104106)(  . Протягом якого часу 

популяція зростає? Починаючи з якого моменту часу її чисельність почне 

зменшуватися? [1, с. 26]. 

Розвʼязання: Знайшовши похідну функції 𝑝(𝑡) і розвʼязавши 

нерівність 01032104  t , на основі ознаки зростання функції на проміжку 

робимо висновок про те, що протягом 5 год. Чисельність популяції 

збільшуватиметься. А оскільки 0)(' tp  при 5t , то на основі ознаки  

66 спадання функції стверджують, що після 5 години чисельність 

популяції почне зменшуватися. 

Відповідь: Протягом 5 год чисельність популяції збільшуватиметься, 

а після 5-ої години чисельність популяції почне зменшуватись. 

Похідна функції використовується всюди, де є нерівномірне 

протікання процесу: це і нерівномірний механічний рух, і змінний струм, і 

хімічні реакції і радіоактивний розпад речовини і т.д. Ми переконалися у 

важливості вивчення теми «Похідна», її ролі в дослідженні процесів науки 

і техніки, в можливості конструювання за реальними подіями математичні 

моделі, і вирішувати важливі завдання. 
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Ольга Бісик 

 

ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ЯК ЛІНГВІСТИЧНА КАТЕГОРІЯ 

(НА ПРИКЛАДІ ФРАНЦУЗЬКИХ ФРАЗЕОЕМОТИВІВ) 

 

За допомогою мови люди передають не тільки свої думки, але й 

почуття та емоції, відповідно почуттєва основа мови становить важливу її 

частину. Саме мова формує емоційну картину світу представників тієї чи 

тієї лінгвокультури, з огляду на це для лінгвістики емоцій важливим є 

вивчення картини світу, основним фрагментом якої є емоції індивіда. 

Одним із складників емоційної картини світу вважають фразеологічні 

засоби вираження емоцій (емотивні фразеологізми). Їх дослідження є 

важливим у межах сучасної антропоцентричної наукової парадигми, воно 

націлює дослідника на пізнання емоційного світу людини і, як наслідок, на 

усвідомлення його ролі в навколишньому світі. Саме такий підхід до 

вивчення емоційних станів людини визначив актуальність нашого 

дослідження. 

Аналіз останніх джерел і публікацій свідчить, що питання мовного 

вираження емоційних станів вивчали О. Вольф, Н. Гранько, Д. Романов, 

І. Яковлєва та інші. 

Мета статті – зʼясувати специфіку мовного вираження емоцій на 

прикладі французьких фразеологічних одиниць. 

Репрезентація емоційних станів індивіда є однією з універсальних 

мовних категорій, яка має такі ознаки: 1) часова локалізація; 2) фазовість; 

3) повторюваність; 4) одновалентність; 5) несполучуваність з родовими 

найменуваннями; 6) статичність; 7) дуративність; 8) неконтрольованість; 

9) пасивність [4, с. 6]. 

Часова локалізованість співвідносить ситуацію з певним часовим 

проміжком. Наприклад, фразеологізм être là сотте ипе souche «стояти, як 

пень, як бовдур» виражає здивування й має варіанти домінантного 

компонента demeurer (rester) сотте ипе souche. Дієслова demeurer, rester 

містять сему «знаходитися протягом деякого часу» і вказують на часову 

локалізованість значення ФО. 

Дуративність, тобто тривалість почуття, також є однією з ознак 

емоційного стану, який може бути тривалим або коротким, перманентним 

або однократним. Так, наприклад, у ФО tenir sa colère «довго сердитися» 

значення дієслова tenir відображає тривалість стану. Тривалість емоції 

також входить до поняття її інтенсивності. Д. Романов називає таку 

тривалість темпоральною, наприклад, гнів нетривалий, а злоба – назва тієї 

самої модальності, але більш стійка в часі [3, с. 14–15]. 

Важливою ознакою категорії стану є те, що його субʼєкт, на відміну 

від субʼєкта дії, пасивний. Так, у вислові être сотте ипе saucisse 

«зніяковіти, отетеріти» емоційний стан «Здивування» представлено як 
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такий, що не потребує зусиль для своєї підтримки. Крім того, через 

пасивність цей стан одночасно неконтрольований. 

Категорії емоційного стану притаманна ознака фазовості, яка 

проявляється в тому, що стан існує «пофазно», тобто в кожний окремий 

момент є тільки одна фаза стану. Наприклад, у вислові en jeter plein les 

уеих «здивувати, уразити» семи дієслова jeter «кидати» і прикметника plein 

«повний, наповнений» дозволяють представити пофазний розвиток стану 

здивування. ФО en devenir bleu «роззявити рота від здивування» має різні 

варіанти використання головного слова: en être bleu, en rester bleu, en 

bâiller tout bleu. Кожний варіант певним чином конкретизує різні фази 

емоційного стану: постійність (en être bleu), тривалість (en rester bleu, en 

bâiller tout bleu), початкову стадію (en devenir bleu). 

Предикати станів можуть позначати повторювані явища, тобто 

описувати однакові ситуації, указувати на короткочасність, можливе 

переривання станів: – Nous levons les yeux et apercevons les deux gros 

Allemands qui repoussent impatiemment la danseuse de tarentelle. Une seconde 

elle reste bouche beé... [5] – Звівши очі, ми бачимо двох товстенних німців, 

які нетерпляче відштовхують танцівницю. На мить вона завмерла, 

роззявивши рота… 

Будь-який емоційний стан має ознаку змінюваності. Зміну стану 

«Здивування», наприклад, можна простежити за допомогою дієслів руху, 

які входять до складу ФО: tomber «падати» (les bras lui en tombent 

«остовпіти від здивування»), ouvrir «розплющувати» (ouvrir des уеих 

сотте des soucoupes «широко розплющити очі від здивування»). 

Характерною особливістю мовних засобів вираження емоційних 

станів є здатність передавати їх інтенсивність, оскільки емоції можуть 

бути більш чи менш сильними. О. Вольф виділяє чотири зони на шкалі 

емоцій: слабкий ступінь емоції, середній і сильний ступені й афекти 

(емоції надто сильної інтенсивності, коли субʼєкт утрачає контроль і над 

своїм станом, і над його виявом) [1]. Ці стани тісно повʼязані між собою й 

доповнюють один одного. На їх основі формується структура категорії 

емоційного стану, основними елементами якої ми вважаємо субʼєкт, 

предикат і причину (фактор). 

Субʼєкт емоційного стану має такі властивості: цілісність та 

інактивність. У ФО французької мови, які виражають емоційні стани, 

субʼєкт відсутній або представлений іменником, займенником чи 

присвійним прикметником у ролі додатка чи означення. Так, наприклад, у 

вислові avoir sa chique «бути не в дусі» займенник sa «свій» (чийсь, який 

належить певному субʼєкту) указує на присутність субʼєкта стану. 

Другою властивістю субʼєкта емоційного стану є інактивність, коли 

емоційні стани виникають мимовільно й провокуються або внутрішніми 

причинами, або подіями, які не залежать ні від волі, ні від бажання 

субʼєкта. Ця властивість субʼєктів емоційного стану відображається в 
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метафорах, наприклад: compter (toutes) heures «рахувати години, нудитися, 

нудьгувати»: – Pour le moment, par example, mal dans sa peau, il comptait les 

heures qui le séparaient de Lausanne, puis de Paris [6]. – У цей час йому 

стало не по собі, він рахував години, які відділяли його від Лозанни, потім 

від Парижа. 

Серед ФО є такі, яким притаманна сема приведення субʼєкта до того 

чи того стану: taper lʼœil «уразити, здивувати»; faire sortir les уеих de la tête 

«викликати здивування»; en jeter plein les yeux «здивувати, вразити»; 

couper bras et jambes à qn «здивувати, привести до стану заціпеніння, 

паралізувати через здивування»; en boucher ип coin à qn «приголомшити». 

Як бачимо, у структурі фразеологізмів головним словом є перехідне дієслово. 

Причина (фактор), яка є наступним елементом структури емоційного 

стану, визначає присутність агенса, який виражається в мові перехідним 

дієсловом у ролі домінантного слова ФО. Виявлення причин будується за 

моделлю, куди входять основні елементи – задоволення / незадоволення 

субʼєкта емоції, користь / шкода відносно «іншого», оцінка «добре / 

погано» [2, с. 57]. Причина (фактор) сприяє переживанню субʼєктом 

певного емоційного стану. 

Емоційні стани можуть позначатися різними видами предикатів: 

дієсловами й дієслівними конструкціями, прикметниками, іменниками, 

фразеосполученнями. Предикати емоційного стану не містять актанта – 

обʼєкта ставлення. Вони мають загальні властивості, які характеризують 

предикати внутрішнього стану в цілому, такі, наприклад, як обмежений 

часовий проміжок, інактивний субʼєкт. І одночасно виявляють властивості 

емоційних станів – специфічність, оцінність, здатність до інтенсифікації 

[2, с. 59]. 

Більшість емоційних станів має у своїй структурі оцінний елемент 

«добре / погано». Однак не всі вони повʼязані з певними оцінним знаком. 

Емоційні стани можуть бути і хорошими, і поганими. Хвилюватися можна 

і від радості, і від горя, так само здивування може бути і позитивним, і 

негативним. 

Отже, репрезентація емоційних станів представляє одну з 

універсальних мовних категорій, яка має такі ознаки: часова локалізація, 

фазовість, повторюваність, одновалентність, несполучуваність з родовими 

найменуваннями, статичність, дуративність, неконтрольованість, пасивність. 

Фразеологічні одиниці – це найбільш ефективний засіб для вивчення  

ознак емоційних станів та їх структури. Компоненти фразеосполучень 

дозволяють найбільш чітко виявити не тільки ознаки станів, але й 

емоційний компонент у значенні фразеологізму. До структури категорії 

емоційного стану входять субʼєкт, предикат і причина (фактор). Субʼєкт 

емоційного стану має такі властивості: цілісність та інактивність. 

Причиною є подія, яка викликає відповідний стан. Більшість емоційних 

станів має у своїй структурі оцінний елемент «добре / погано». 
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Марина Богомаз 

 

СТАНОВЛЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ 

У ШВЕЙЦАРСЬКІЙ КОНФЕДЕРАЦІЇ 

 

Мова, яка є важливою частиною культури будь-якого народу, 

найбільш яскраво виражає особливості національного світобачення. 

Сьогодні увагу мовознавців привертають питання існування й розвитку 

французької мови, яка є полінаціональною та має статус державної більше 

як у 20 країнах світу. Найбільш перспективним у цих дослідженнях є 

поєднання етнокультурного, соціолінгвістичного й власне лінгвістичного 

підходів до розуміння французької мови як елемента національно-

культурної специфіки спільнот, які користуються цією мовою. З огляду на 

це можна стверджувати, що на широких теренах французька мова виявляє 

себе як єдиний комунікативний інструмент і як система соціально 

зумовлених варіантів, кожний із яких характеризується певною функціо-

нальною своєрідністю, структурними й нормативними особливостями. 

Одним із таких національних варіантів є франко-швейцарська мова, 

ґрунтовні дослідження якої почалися у ХХ ст., однак відсутність її 

комплексного аналізу зумовила актуальність нашої наукової розвідки. 

Аналіз останніх джерел і публікацій свідчить, що питання 

історичного розвитку французької мови у Швейцарії розглядали у своїх 

працях М. Бородіна, В. Вишенський, А. Доза, Ж.-Дж. Дюбоше, Ч. Гіліард, 

В. Клоков, О. Кулинич, Ф. Райнгардт. 

Мета статті – зʼясувати особливості становлення національного 

варіанта французької мови у Швейцарії. 

Сьогодні французькою мовою розмовляють переважно в західних 

трьох кантонах Швейцарії: Невшателі, Женеві, Во; двомовними 
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кантонами, де використовується французька й німецька мови, є Вале, 

Фрибург, Бернська Юра. Це друга мова за численністю носіїв і за 

територією, як літературна вона остаточно утвердилася в середині ХІХ ст., 

змінивши провансальський діалект. В основному вона відповідає нормам 

французької мови Франції, однак існує її розмовний варіант, який має 

незначні відхилення від літературного стандарту. Це свідчить про те, що 

існує особливий регіональний варіант французько-швейцарської мови, 

причому лінгвісти вважають, що це літературна мова в стані інтерференції 

з місцевим діалектом [2], яка обслуговує переважно міське населення, а в 

сільській місцевості виступає допоміжною під час спілкування носіїв 

багатьох різних говірок – патуа, що є своєрідними реліктами колишньої 

французько-провансальської спільноти. Винятком є лише зона Юри й 

суміжна з нею частина території Невшателю, говірки яких є продовженням 

діалекту Франш-Конте на території Швейцарії. 

Як відомо, колискою французької мови стала північна частина 

завойованої римлянами Галлії, але сьогодні географічні кордони 

французької держави не збігаються з межами поширення французької 

мови. З одного боку, до складу Франції були включені території, населені 

цими етносами, так що вона перетворилася на поліетнічну державу. З 

іншого боку, деякі регіони з франкомовним населенням залишилися поза 

Францією, увійшовши до складу суміжних з нею держав: Бельгії, 

Швейцарії, Італії [7]. Своєрідність мовної ситуації в сучасній Швейцарії 

визначається природно-ландшафтною специфікою та історичними 

колізіями, повʼязаними з тим, що країна займає проміжне становище між 

германським і романським світом, а тому зазнає безпосередніх впливів з 

обох боків. 

У ІІ ст. на території країни жило кельтське племʼя гельветів, на 

південному сході проживали племена ретів. Мова гельветів, яка зробила 

певний внесок у формування майбутніх швейцарських діалектів, була 

схожою на кельтські мови Галлії, а деякі диференційні риси були 

зумовлені тісними контактами з германськими племенами. У І–ІІ ст. давня 

Гельвеція входила до складу Римської держави й зазнавала тотальної 

романізації: менш як за 400 років латинська мова швидко витіснила усну 

мову автохтонного населення, стрімко поширювалася римська культура, 

християнство, кельтські села перетворилися на квітучі міста [8; 9]. 

У ІV ст. ці землі завоювали варвари: алемани – східні території; 

бургунди – західні; остготи – південно-східні. На відміну від алеманів, 

бургундам і остготам не вдалося утвердити германський вплив, тому вони 

залишилися романськими за мовою й культурою. Територія Реції й долини 

Тічино, відділені від іншої частини країни Альпами, уникли нашестя 

варварів і зберегли романські мови. Сьогодні в цих регіонах розмовляють 

ретороманською та італійською мовами [1, с. 13]. 

У V ст. швейцарські терени входили до складу Франкської держави, 
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що мало велике значення для західних кантонів: по-перше, франки 

протягом свого трьохсотлітнього панування не виявляли значного тиску на 

релігію, мову й культуру підкорених народів, а навпаки, самі потрапили 

під вплив римської культури, прийняли мову завойованих галлів і 

гельветів та романізувалися; по-друге, Західна Швейцарія (разом із 

французькими провінціями Прованс, Дофіне, Ліонне, Франш-Конте) 

увійшла до складу Другого Бургундського королівства [5]. 

З цього часу простежується спільність історії Франції й 

франкомовної Швейцарії, або Галлороманії, у якій існували три мовні 

групи: північна – французька мова, південна – провансальська мова, східна – 

французько-прованська, і патуа останньої групи були поширені у всіх 

франкомовних кантонах Швейцарії, за винятком Бернської Юри, говірки 

якої належать до мовної групи Франш-Конте (графство Бургундія) [3]. 

В ХІ ст. країна складалася з напівсамостійних графств, теократичних 

сеньйорій, аристократичних республік. Звʼязки з Францією стали менш 

тісними, і з цього часу на південно-східній окраїні Галлороманії 

французька мова еволюціонувала своїм шляхом. Впливовою фамілією на 

території Французької Швейцарії були в ХІІІ ст. графи Савойські, які 

володіли Нижнім Вале, землями Во, Берном. Однак, незважаючи на 

формальну приналежність до держави Габсбургів, жителі цих регіонів 

змогли відстояти свою лінгвістичну традицію, зокрема й завдяки позиції 

бургундців – найбільш могутнього дворянства габсбурзької Галлороманії, – 

які опиралися германському впливу [10]. 

Численні війни підняли авторитет швейцарської піхоти, яку наймали 

французькі королі на службу в лейб-гвардію, що сприяло поширенню по 

всій Швейцарії «паризької версії» французької мови, яка стала символом 

вихованості й культури, зокрема вже в ХІІІ ст. французька мова витіснила 

латинь з адміністративної сфери [7]. 

Зауважимо, що на межі середньовіччя й нової історії Швейцарія 

зазнала двох періодів французької лінгвокультурної експансії. Перша 

відбулася на початку ХVІ ст. й повʼязана з іменем француза Ж. Кальвіна, 

за якого Женева стала одним із центрів Реформації, що сприяло 

поширенню мови метрополії. Крім того, французьку мову поширювали 

тисячі біженців-гугенотів, які тікали з Франції через релігійні 

переслідування. Друга хвиля була повʼязана із скасуванням Нантського 

едикту королем Франції Людовіком ХІV (1685 р.), що зумовило 

переселення до Швейцарії десятки тисяч французів [2]. 

При утворенні Гельветичної республіки (1798 р.) німецька й 

французька мови були оголошені рівноправними, однак через 5 років, 

офіційною мовою стала німецька. Уперше правове становище швейцарської 

багатомовності було закріплено конституцією 1848 р., у якій національними 

мовами Швейцарського союзу були визнані німецька, французька, 

італійська. 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 1 

 

 - 35 - 

Зазначимо, що боротьба з германським мовним впливом складає 

невідʼємну частину історії французької мови у Швейцарії й, на думку 

деяких дослідників, продовжується й сьогодні у вигляді «мирної 

германізації», яка відбувається в результаті інтенсивної міграції 

німецькомовного населення в регіон Бернської Юри та інші кантони у 

звʼязку з розвитком промисловості й необхідністю притоку робочої сили 

[3, с. 213]. 

Французька Швейцарія входить сьогодні до романомовної зони 

разом з італійською (кантон Тічино і південна частина Граубюндена) і 

ретороманською (кантон Граубюнден) частинами. Ця група мов 

протиставлена германській домінантній зоні [1, с. 10]. У результаті 

складної лінгвістичної стратифікації, особливого субстратного поля й 

інтерференції з іншими мовами, кожна з вищезазначених мов набула 

специфічних рис, які отримали назву «гельвецизми». Французькою мовою 

у Швейцарії говорять так званою Suisse Romande, яка складається з шести 

кантонів: Во (Vaud), Вале (Valais), Фрибург (Fribourg), Женева (Genève), 

Невшатель (Neuchatel), Бернська Юра (Jura Bernois). Кантони Фрибург і 

Вале є двомовними (французько-німецькими). Літературна мова франко-

швейцарців виступає в ролі національного варіанта французької 

літературної мови, діалект використовується значно рідше (усього 2 % 

франко-швейцарців ще говорять на патуа) [6]. 

Отже, західні регіони сучасної Швейцарії зазнали двох потужних 

лінгвокультурних експансій. Спочатку (у І тисячолітті) відбувся процес 

тотальної романізації, проміжним результатом якої стала французько-

провансальська мовна традиція. Пізніше (у другій половині минулого 

тисячоліття) відбувся процес «франсизації». Наразі у Швейцарії склався 

специфічний національний варіант французької мови, який, залишаючись 

самобутнім утворенням, розвивається в тісному звʼязку з мовою 

метрополії, з одного боку, та німецькою й італійською мовами, з іншого 

боку, сприяючи взаємному їх збагаченню й оновленню. 
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Тетяна Борозна 

 

ТИПОЛОГІЯ ПРАЦІВНИКІВ І ОСОБЛИВОСТІ 

ЇХ ПОВЕДІНКИ 

 

Актуальність вивчення питання мотивації пояснюється новими 

(інноваційними) підходами до сприйняття людини праці як особистості, як 

окремо взятої індивідуальності. Нинішній працівник зʼявився з минулого із 

старим потенціалом, але з новими поглядами в майбутнє і з бажанням 

вписатись у ринкове середовище. 

Спад виробництва, спрощення моральних і натуралізація матеріальних 

спонук на виробництві створили такий ціннісно-соціальний стан суспільства, 

коли старі форми вже не сприймаються, а нові ще не винайдені. 

В сучасній економічній літературі проблеми мотивації трудової 

діяльності розглядаються переважно в контексті загальних проблем і 

характеру праці, розвитку трудових відносин. Основна увага в мотивації 

трудової діяльності приділяється співвідношенню матеріальних і моральних 

стимулів до праці, при цьому роль останніх явно переоцінена. Проведені 

дослідження мотивації праці показали, що далеко не всі працівники 

однозначно відносяться до цих проблем. Кожен працівник має специфічне 

ставленням до праці та мотивації трудової діяльності. Одні працюють 

заради матеріального добробуту; інші - заради задоволення, прагнення 

домогтися високих показників і завоювати прихильність керівництва, 

похвалу; треті зацікавлені в удосконаленні професійних навичок і творчої 

активності і т. ін. [1]. 

За радянських часів типологія працівників по відношенню їх до 

праці в основному проводилась за оцінкою «хороший» і «поганий» і 

працівники розглядалися переважно як обʼєкт, а не субʼєкт управління. 

Серед таких підходів можна виділити типологію трьох груп 

В. А. Смирнова: передовики, середняки і відстаючі та пʼяти груп - 

Б. Г. Прошкіна: найкращі, хороші, середні, погані і гірші. В основі цих 

методик, як правило, лежала атестація робітників, що ускладнювало 

процес виявлення причин поведінки [6]. 

http://histoire-suisse.geschichte-schweiz.ch/
http://4ua.co.ua/management/qa3ad78b5d53b88421206c36.html
http://4ua.co.ua/management/qa3ad78b5d53b88421206c36.html
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Так, згідно проведеному аналізу літературних джерел була складена 

типологія працівників по відношенню до мотивації праці: 

«Інструментально» мотивований працівник орієнтований на «голий» 

заробіток, бажано готівкою і негайно. Він супротивник інших форм 

заохочення, індиферентний до форми власності і роботодавцю. 

Професійно мотивований працівник вважає найважливішою умовою 

діяльності реалізацію своїх професійних здібностей знань і можливостей. 

Його хвилюють зміст праці і характер роботи, у нього типово розвита 

професійна гідність. 

«Патріот» (соціалістична мотивація) характеризується тим, що 

основа його мотивації до праці - високі ідейні і людські цінності: побудова 

соціалістичного суспільства, досягнення рівності, соціальної гармонії тощо. 

«Хазяйська» мотивація заснована на досягненні і збільшенні 

власності, багатства, матеріальних благ і т.п. Для такого працівника майже 

не потрібна зовнішня мотивація, йому досить цієї внутрішньої ідеї 

постійного збільшення матеріальних благ. Потреби таких працівників 

практично не обмежені. 

Люмпенізований працівник віддає перевагу зрівняльному розподілу 

матеріальних благ. Його постійно переслідує почуття заздрості і 

незадоволеності порядком розподілу благ у суспільстві, але він не любить 

відповідальності, індивідуальних форм праці і розподілу [2]. 

Приведена типологія показує, що не всі працівники в одноковій мірі 

позитивно реагують на стимулювання їх діяльності. При цьому, навіть 

серед працівників, що позитивно реагують на стимулювання, виділяються 

групи таких, в рамках яких стимулюючі фактори діють по різному. Таким 

чином, групи працівників мають різну мотивацію праці, що потребує 

організації адекватної системи диференціального стимулювання їх 

діяльності. 

Оскільки існують різні підходи до визначення типології працівників, 

розглянемо ще одну цікаву типологію з ранжуванням в залежності від 

надання переваг ними тим чи іншим мотивам до праці. Так С.А. Наумова 

пропонує виділяти типи працівників на основі поєднання сильних груп 

мотивів праці (праця як самооцінність і праця як засіб). В результаті  

чого утворюється 16 типів мотивації, кожний з яких відповідає певній 

групі працівників: від «гармонійних» і «майстрових» до «сибаритів» і 

«роботів» [3]. 

Дана класифікація цікава, хоч і дещо умовна, оскільки в реальній 

дійсності в процесі праці спостерігається більш складна система 

мотивацій, що включає власні корисні мотивації, забезпечення нащадкам 

більш гідних умов життя через успадкування майна і капіталу, набуття 

незалежності і свободи прийняття рішень тощо. Соціологи А. Ручка та 

Н. Сакада досліджували трудову поведінку працівників (дослідження 

охоплювало 696 осіб) [5]. 
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У процесі дослідження вони запропонували поділити робітників  
на чотири типи: ініціативний, виконавський, пасивний і відхильний. 
Робітники кожного з цих типів демонстрували різне ставлення до праці, 
що відбивалось на показниках норм виробітку (табл. 1). 

Ініціативні робітники, як правило, працюють бездоганно, не 
потребують ніякого контролю. За певних умов кожен із них здатен 
замінити 2–3 працівників із пасивним і відхильним типом. 

Працівники виконавського типу не демонструють кращих результатів, 
але за хорошої організації працюють стабільно та надійно. 

 
Таблиця 1 

Типи трудової мотивації 

 
Міри розвитку 

мотивації 

Типи поєднання сильних  

груп мотивів 
Назва типів 

Розвинуті всі групи 
мотивів 

Мотиви процесу і продукту праці в 
поєднанні з мотивами матеріальної і 
моральної винагороди 

Гармонічні 

Розвинуті мотиви 
самоцінності праці 

Мотиви процесу і продукту праці в 
поєднанні з мотивом матеріальної 
винагороди  

Майстрові 

Не розвинуті або 
однобічно розвинуті 

мотиви праці – засоби 

Мотиви процесу і продукту праці в 
поєднані з мотивами моральної вина-
городи. Мотиви процесу і продукту 
праці 

Ентузіасти 
Творці 

Однобічно розвинуті 
мотиви самоцінності 

праці, всебічні мотиви 
праці – засоби 

Мотиви продукту праці в поєднанні з 
мотивами матеріальної і моральної 
винагороди. Мотиви процесу праці в 
поєднанні з мотивами матеріальної і 
моральної винагороди 

Прагматики 
Гедоністи 

Однобічно розвинуті 
мотиви самоцінності 
праці і праці – засоби. 

Значущий продукт праці 

Мотиви продукту праці в поєднанні з 
мотивами матеріальної і моральної 
винагороди. Мотиви продукту праці в 
поєднані з мотивами моральної вина-
городи  

Ділові 
Передовики 

Однобічно розвинуті 
мотиви самоцінності 
праці і праці – засоби. 

Значущий процес праці 

Мотиви процесу праці в поєднанні з 
мотивами матеріальної і моральної 
винагороди. Мотиви процесу праці в 
поєднанні з мотивами матеріальної і 
моральної винагороди  

Сноби 
Романтики 

Однобічно розвинуті 
мотиви самоцінності 
праці. Не розвинуті 

мотиви праці ‒ засоби 

Мотиви продукту праці. Мотиви 
процесу праці. Мотиви матеріальної і 
моральної винагороди. 

Роботяги 
Гравці 

Споживачі 

Розвинуті мотиви праці – 
засоби. Не розвинуті 

мотиви самоцінності праці 

Мотиви матеріальної винагороди 
Мотиви моральної винагороди  

Шабашники 
Сибарити 

Не розвинута жодна 
група мотивів 

Сильні мотиви відсутні  Роботи 
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Працівники пасивного типу – інертні, розраховувати на їхню 

ініціативу не варто, але в умовах стабільної злагодженої виробничої 

бригади працюють задовільно. Однак вони є потенційними кандидатами на 

перехід до маргінальної групи відхиленого типу. 

Робітники відхиленого типу – це той кадровий «баласт», якого 

прагне позбутися роботодавець за першої нагоди. Працівники з таким 

типом поведінки часто не виконують норми, припускаються браку 

продукції, прогулюють, спричиняють конфлікти, негативно впливають на 

морально-психологічний клімат у колективі. За такими робітниками 

потрібен жорсткий контроль. 
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Ігор Боярко 

 

БЕЗПЕКА ДАНИХ, ЯК ОДНА ІЗ ПРОБЛЕМ  

СУЧАСНОГО КОРИСТУВАЧА ІНТЕРНЕТ 

 

В сучасному світі безпека даних відіграє дуже важливу роль в житті 

кожної людини, яка зберігає свої дані в хмарі або навіть на домашньому 

компʼютері. Шахрайство з використанням даних користувачів інтернет 

стало дуже великою проблемою сучасності. Тому кожному свідомому 

користувачу компʼютера або смартфона треба подбати про надійний 

захист своїх даних. 

Інформаційна безпека – це стан захисту систем обробки та 

зберігання даних, який забезпечує конфіденційність, доступність та 

цілісність інформації, використовує та розробляє інформацію на користь 

громадян або вживає низку заходів, призначених для захисту особистої, 

соціальної та національної інформації від несанкціонованого доступу, 
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використання, розкриття, знищення, модифікація, ознайомлення, запису 

або знищення перевірки [1, с. 280–281]. 

Для захисту особистих даних найперше потрібно розпочати з 

складного паролю. Для генерації паролю можна використовувати 

спеціальне програмне забезпечення в якому можна й зберігати паролі. 

Прикладом таких програм є: 

 AZPassword – програма може генерувати складні паролі за 

вказаними параметрами та використовувати коди BASE64 та ROT47 для 

шифрування (кодування) слів та фраз. Додаток підходить для 32/64-

розрядних операційних систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 та 10 [2]. 

 GenPass – програма, що використовується для генерації паролів. 

Ця невелика безкоштовна утиліта допоможе користувачам створити 

складні фрази для захисту своїх даних. Додаток підтримує Windows XP, 

Vista, 7, 8 і 10 (32/64 біт) [3]. 

 KeePass Password Safe – безкоштовна програма зберігання 

паролів, що поширюється за ліцензією GPL. Програму розробив Домінік 

Рейхл для операційної системи Windows. KeePass підтримує розширені 

стандарти шифрування та алгоритм Twofish для шифрування паролів [4]. 

Крім складних паролів не потрібно підключатись до громадського 

WI-FI, кожен хоче бути завжди на звʼязку, але через таку мережу 

найпростіше викрасти ваші особисті дані. Наступним ключем до захисту 

ваших даних є двохфакторна авторизація. Багато месенджерів та соціальні 

мережі активно пропонують користувачеві використовувати такий метод 

захисту. Адже якщо навіть ваш пароль зламають, щоб отримати доступ до 

вашої сторінки потрібно буде пройти наступний етап захисту. Також при 

перегляді сторінок інтернету потрібно звертати увагу на протокол через 

який ви зʼєднуєтесь з віддаленим сервером. Якщо протокол HTTPS то ваше 

зʼєднання шифрується, таким чином воно захищене від атак хакерів. Але 

сайти використовують і HTTP, з такими сайтами потрібно бути 

обережним, ні в якому разі не потрібно вводити на такій сторінці свої 

особисті дані [5]. 

Шифрування є одним із найбільш ефективних способів захисту 

даних. Якщо на вашому пристрої ввімкнено шифрування даних, усі дані 

будуть зашифровані, включаючи електронні листи, текстові повідомлення, 

контакти, дані Google та додатків, фотографії, медіа та завантаження.  

Деякі неперсональні дані (наприклад, розмір файлу) не шифруються. 

Шифрування зберігає дані, щоб їх можна було прочитати, лише коли 

пристрій розблоковано. Якщо розблокувати зашифрований пристрій, дані 

будуть розшифровані. Якщо ви загубите пристрій, шифрування забезпечить 

додатковий захист даних [6]. 

Без Інтернету сучасне життя неможливе. Ми використовуємо  

веб-доступ для пошуку, публікації та обробки інформації. Переваги 
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використання Інтернету очевидні. Як і будь-яка складна інфраструктура, 

Інтернет криє багато небезпек, і їх ігнорування може призвести не тільки 

до втрати власного спокою, але і до великих матеріальних врат. Кожен, хто 

співпрацює з Інтернетом, повинен розуміти потенційні джерела небезпеки 

та мати можливість захистити себе, своїх родичів та друзів, щоб не 

страждати від його «темної» сторони. 
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Ірина Бурлака  

 

РОЗВИТОК ДИТЯЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ПІД ВПЛИВОМ 

СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ 

 

Сучасне суспільство повністю залежить від електронних ресурсів. За 

допомогою новітніх технологій зʼявляються нові форми взаємодії та 

комунікації. З кожним роком кількість соціальних мереж все збільшується 

і збільшується, тому варто використовувати їх як засіб здійснення 

освітнього процесу, тобто створити середовище, яке буде корисним під час 

розвʼязання важливих соціально-педагогічних та освітніх проблем. 

Інформаційно-комунікаційні технології стають чинником позитивних 

змін, відкривають нові можливості для покращення якості освіти, її 

доступності для дітей з особливими потребами, сприяють доступу до 

інформації та освітніх послуг. Завдяки цьому, діти вчаться генерувати ідеї, 

обмінюватися відомостями через онлайн-діалоги, толерантно сприймати 

думки інших. Із пасивних користувачів знань вони перетворюються на 

активних учасників навчального процесу. Соціальні мережі дають 

можливість здійснювати певні освітні цілі, оскільки учні витрачають 

багато часу на спілкування з друзями в Інтернеті [4, с. 32]. 

Існує величезна кількість досліджень, повʼязаних як з позитивним, 

https://www.softsalad.ru/software/bezopasnost/zashchita-informacii/az-password
https://www.softsalad.ru/software/bezopasnost/zashchita-informacii/az-password
https://www.softsalad.ru/software/sistema/utility/genpass
http://keepass.ru/
https://beetroot.academy/blog/general/5-shlyahiv-zahistu-osobistih-danih-v-interneti
https://beetroot.academy/blog/general/5-shlyahiv-zahistu-osobistih-danih-v-interneti
https://support.google.com/nexus/answer/2844831?hl=uk
https://support.google.com/nexus/answer/2844831?hl=uk
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так і негативним впливом інформаційно-комунікаційних технологій на 

особистість. Деякі вчені вважають, що Інтернет-спілкування є збідненою 

формою соціальної взаємодії у порівнянні з комунікацією віч-на-віч. Воно 

негативно впливає на Інтернет-користувачів, а також погіршує їхні сімейні 

та суспільні взаємостосунки. У дітей зʼявляється відчуття самотності, 

депресія та інші негативні прояви. Інші трактують вплив соціальних мереж 

з позитивного боку, адже соціальні мережі надають нові можливості для 

обʼєднання та комунікації шкільного колективу, таким чином сприяють 

розширенню і зміцненню соціальних взаємозвʼязків [1, с. 1]. 

Формування інформаційної культури може відбуватись як у процесі 

навчання, так і під час гурткової та самостійної діяльності. Інформаційна 

культура дітей – достатній рівень сукупних знань, умінь та навичок, що 

дозволяють особистості вільно орієнтуватися в сучасному інформаційному 

просторі, брати участь у його формуванні та ефективній інформаційній 

взаємодії, зокрема, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій 

[5, с. 33]. 

Дитина характеризується своєю пізнавальною активністю, яка є 

провідною рисою особистості та виявляється в її ставленні до процесу 

пізнання, що передбачає стан готовності, прагнення до самостійної 

пізнавальної діяльності, спрямованої на опановування індивідом соціального 

досвіду, накопичених людством знань, способів діяльності. Внутрішнім 

джерелом пізнавальної активності є пізнавальна потреба в набутті нових 

знань та їх поглибленні, в ознайомленні з духовною культурою 

суспільства, в самовираженні у певній сфері життєдіяльності. Тому якщо 

дитині не вдається задовольнити свої пізнавальні потреби в реальному 

житті, вона робить це за допомогою соціальних мереж. Про сформованість 

пізнавальної активності підліткового віку свідчать такі показники як 

позитивне ставлення до діяльності (сумлінність, інтерес, допитливість), 

енергійність, інтенсивність, самостійність, самодіяльність, наполегливість 

у досягненні мети, цілеспрямованість, творчість. 

Традиційно, на якість процесу пізнання впливає вчитель, який 

обирає оптимальні способи впливу на внутрішні сфери особистості 

підлітка, стимулює його пізнавальну активність, тобто приводить у дію 

інтелектуальну, емоційну, морально-емоційну сторони індивіда і цим 

самим керує процесом пізнання. А в Інтернет-мережі підліток сам 

стимулює пізнавальну активність. У житті сучасного підлітка Інтернет-

мережа виконує одну з провідних функцій: вона є засобом інформації, 

засобом освітнього й культурного збагачення. Особливо в сучасному світі 

освітній потенціал дітей зростає з кожною хвилиною, а Інтернет стає 

доступним засобом дистанційного навчання та самоосвіти [1, с. 6–7]. 

В цифровому середовищі діти та молодь наражаються на нові 

ризики, які можуть призвести до заподіяння їм шкоди, найпоширенішим 

явищем є кібербулінг. Вони можуть випадково виявити інформацію про те, 
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як завдати собі шкоди або скоїти самогубство. Вони також можуть мати 

справу з агресивними висловлюваннями або матеріалами насильницького 

чи сексуального характеру [2]. 

Проте не потрібно акцентувати увагу лише на негативному впливі 

Інтернет-комунікацій. Наприклад, для дітей з особливими освітніми 

потребами це можливість спілкуватися з однолітками, критично мислити, 

розвивати вміння та навички [3]. Більшість педагогів переконані, що під 

час освітнього процесу необхідно використовувати інформаційні технології, 

що сприятимуть розвитку інтелектуальної, предметної, творчої або 

лідерської обдарованості підростаючого покоління [4, с. 34]. 

Отже, соціальні мережі забезпечують розвиток і саморозвиток 

особистості з огляду на виявлення її індивідуальних особливостей як 

субʼєкта пізнання предметної діяльності та можуть реалізуватися в 

особистісно-орієнтованій освіті. Використання інноваційних технологій  

в освітніх цілях – процес, який характеризується створенням та 

впровадженням нових засобів для розвʼязання тих педагогічних проблем, 

які досі розвʼязували по іншому; відкриття нових форм, методів, способів 

педагогічної діяльності, вихід за межі відомого в науці і масовій практиці; 

творча реалізація нових теоретичних концепцій, ідей, систем навчання та 

виховання. 
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Геннадій Васильєв 
 

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ  

ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ У ПІДЛІТКІВ 
 
На сучасному етапі розвитку українського суспільства та входження 

його у європейський освітній простір значна увага приділяється 
вихованню особистості, здатної приймати нестандартні рішення та займати 
лідерські позиції. У звʼязку з цим виникає необхідність пошуку 
ефективних шляхів формування у молодого покоління вольових якостей, 
які допоможуть їм розвʼязувати складні життєві ситуації. 

На актуальність проблеми формування вольових якостей у підлітків 
вказує й суспільна потреба у вольових якостях особистості; необхідність 
формування вольових якостей у підлітків, але відсутність моделей їх 
формування; потенційні можливості спорту при формуванні у підлітків 
вольових якостей, але непідготовленість вчителів та батьків до вирішення 
цієї проблеми. 

Аналіз наукових джерел засвідчує увагу вчених до піднятої 
проблеми. Так, науковець В. Желанова розглядає вольові якості 
особистості як детермінанту формування «навичок ХХІ століття». Вченою 
морально-вольові якості розглядаються, як «ґрунтовні детермінанти, що 
зумовлюють формування навичок навчання й новаторства; навичок в 
галузі інформації, засобів звʼязку й технологій; життєві, професійні й 
карʼєрні навички» [5, с. 100]. Звідси випливає, що формування у молоді 
вольових якостей потрібне не тільки для виховання лідерського та 
керівного складу, але й взагалі для виховання гідного кадрового 
потенціалу нації. 

З поняттям «вольові якості» тісно повʼязана дефініція «воля». Проте, 
у науковій літературі подаються різні тлумачення дефініції «воля». 
Зокрема, «визначення І. Беха воля – функція людської психіки, яка полягає 
у владі над собою, керуванні своїми діями й усвідомленому регулюванні 
своєю поведінкою; прагненні досягти мети» (І. Дудник) [2, с. 7]. 
В. Ананьєв трактує поняття «воля» як «здатність людини діяти в напрямі 
поставленої мети, долаючи ті чи інші (внутрішні або зовнішні) 
перешкоди» [1, с. 74]. На думку І. Дудника: «Найчастіше воля 
розглядається як сукупність вольових якостей, які дозволяють людині 
керувати своєю поведінкою. У свою чергу вольова якість розглядається як 
порівняно стійке особистісне утворення, яке не обмежується конкретною 
ситуацією і проявляється під час долання труднощів» [2, с. 7]. 

З погляду Є. Ільїна, «вольові якості – це особливості вольової 
регуляції, які проявляються в конкретних специфічних умовах, повʼязаних 
з характером подоланої труднощі» [4, с. 148]. Звернемо увагу на те, що 
науковці по різному класифікують вольові якості. Наприклад В. Іванніков, 
Є. Ейдман поділяють вольові якості на часткові – ситуативні характеристики 
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вольової поведінки та постійні – інваріантні характеристики вольової 
поведінки [3], Є. Ільїн поділяє їх на вольові («прості») та морально-вольові 
(«складні») [4]. 

У процесі дослідження зʼясовано, що різні автори виділяють від  
10 до 34 вольових якостей особистості. До базових вольових якостей вони 
відносять: самостійність, ініціативність, дисциплінованість, організованість, 
цілеспрямованість, самовладання, рішучість, сміливість, мужність, витримку. 

Якщо поглянути на перелічені якості стає очевидним, що всі вони 
формуються під час занять спортом. Адже, виснажливі спортивні 
тренування привчають до дисципліни та витримки, ігрові командні види 
спорту формують ініціативність та рішучість, бойові види спорту 
формують мужність, сміливість, самовладання та самостійність. Формування 
вольових якостей у підлітків має відбуватися на уроках фізичної культури 
та в умовах закладів спортивного спрямування. 
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Дарина Васильєва 
 

РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ У ГІМНАЗІЇ 
 

У будь-якому віці, і в 3 роки, і в 10, і в 40, і в 90 людина має 

тренувати свій мозок. Стратегічні ігри, кросворди, головоломки, задачі – є 

чудовою можливістю тренувати мозок у цікавій формі. Кожна з них 

розвиває логічне мислення, що допомагає в подальшому опановувати нове 
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(чи то нові предмети у навчальному закладі) чи то нові навички у 

дорослому житті. 

Дитина від природи народжується з жагою до пізнання. Вона 

постійно досліджує довкілля і набуває нового досвіду. В початковій школі 

ще зберігається допитливість дитини, крім того в 1–4 класах досить 

популярними є гуртки чи факультативні курси Логіка. При переході в 

середню школу навчання стає більш алгоритмізованим і з часом, учні 

втрачають бажання навчатися. Важливо памʼятати, що, і в 10, і у 14 років, 

мозок все одно залюбки вправляється у розгадуванні таємниць та 

розвʼязуванні цікавих завдань. Постійно тренуючи мозок різноманітними 

головоломками, учні активно навчаються, розвивають аналітичне і 

критичне мислення, креативність і вчаться вирішувати проблеми. Тобто, в 

процесі такого роду діяльності формуються топ 5 навичок, які, за версією 

останнього економічного форумі у Давосі, хочуть бачити роботодавці у 

своїх працівниках. Така діяльність – це інвестиція у майбутнє. 

У середній школі дуже важливо приділяти увагу розвитку логічного 

мислення учнів, тобто здатності мислити точно й послідовно, не 

допускаючи протиріч у міркуваннях, та вмінню викривати логічні помилки. 

Майже всі люди в певній мірі можуть логічно мислити, незалежно 

від того, вивчали вони логіку чи ні. Таке мислення формується в процесі 

життєвого досвіду з дитинства. Але вивчення логіки у якості навчального 

предмету дозволяє учню підкріпити і збагатити свою логічну інтуїцію 

теоретичними знаннями і використовувати їх під час навчання в школі, в 

побуті і в подальшому житті. 

Запровадження факультативного курсу Логіка в 5–9 класах допоможе 

навчити учнів аналізу, синтезу, узагальненню, конкретизації, класифікації; 

індукції, дедукції, аналогії; роботі з поняттями та судженнями; методам 

доведення тверджень; формуванню гіпотез та побудові умовиводів та 

розвинути просторове мислення. 

Цікавими є логічні завдання, що повʼязані з різними предметами, які 

зараз вивчають учнів. Наприклад, коли учні мають розвʼязати нерівність і 

розшифрувати слово. Або ж коли мають проаналізувати відомості з 

Інтернету і визначити істинність чи хибність різних суджень. Такі завдання 

можна знайти в посібниках Логіка для 5 [1], 6 [2] і 7 [3] класів. За цими 

посібниками можуть працювати вчителі у школі або купувати батьки для 

своїх дітей. 

Програма для факультативного курсу Логіка для учнів 5–9 класів [4] 

передбачає розвиток логічного мислення учнів, посилення міжпредметних 

звʼязків, розвиток креативності, критичного мислення, звʼязного мовлення, 

пошукової і дослідницької діяльності учнів. 

Логічне мислення доцільно розвивати не лише на окремих курсах, а 

й у процесі вивчення кожного предмета. 
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Умови ефективного розвитку логічного мислення в процесі навчання: 

• інтерактивне навчання (групова, дослідницька, пошукова, проектна 

діяльність учнів тощо); 

• використання у процесі навчання інтелектуальних розваг; 

• включення завдань, що мають кілька розвʼязків; 

• посильність завдань, що пропонуються учням; 

• поступове збільшення самостійності учнів у процесі навчання; 

• включення завдання з логічним навантаженням. 

Завдання з логічним навантаженням можна пропонувати на різних 

етапах уроку з різною метою: 

• на початку уроку як розминку; 

• в середині уроку як логічну перерву; 

• у підсумок уроку; 

• на домашнє завдання. 

Сучасні учні дуже полюбляють гаджети. Але навіть час, який 

підліток проводить у телефоні може бути спрямований на розвиток 

логічного мислення. Існують багато платформ, що сприяють цьому, 

наприклад GIOS чи Logic Like. Крім того, є багато додатків з цікавими 

логічними завданнями. За таких умов, навіть граючи на телефоні, підліток 

буде постійно вправлятися у вирішенні різноманітних проблем. 

А ще розвитку логічного мислення сприяє: 

• читання книг; 

• вивчення іноземних мов; 

• гра в настільні ігри; 

• участь у дебатах; 

• тренування уваги; 

• чергування видів діяльності. 
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Тетяна Венгрин 

 

ВИХОВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ РУХЛИВИХ ІГОР 

 

Входження України в європейський економічний та освітній простір 

потребує модернізації національної системи освіти, якість та інтенсивність 

якої визначатиме швидкість цього процесу. Зміни концептуально-

світоглядного ставлення до людини, усвідомлення цінності для суспільства 

окремої особистості, мають незворотній характер. Завдання побудови 

демократичного суспільства з високорозвиненою економікою обʼєктивно 

зумовлюють потребу розвитку інтелектуального і творчого потенціалу 

нації, своєчасного виявлення і подальшого формування обдарованої 

особистості, виховання її лідерських якостей. У здійсненні цих завдань 

значна роль належить початковій школі, що передбачено в законах 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державному 

стандарті початкової загальної освіти, Національній доктрині розвитку 

освіти та інших нормативних документах, які визначають цілі, завдання та 

зміст початкової освіти. Так, у Державному стандарті початкової загальної 

освіти одним із завдань визначено виховання соціальної компетентності як 

здатності особистості продуктивно співпрацювати з різними партнерами у 

групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі. Виховання 

лідерських якостей у дітей з перших років навчання у загальноосвітній 

школі має закласти основи цієї соціальної компетентності, зробити успіхи 

в навчанні та успішну соціалізацію досяжними, а розробка моделей такого 

виховання надасть учителю початкової школи можливість професійно 

коректно виконувати свою роботу. 

Ця проблема актуалізується у складних для нашої країни умовах 

сьогодення, коли особливої ваги набуває питання: хто в найближчому 

майбутньому стане в авангарді українського суспільства? Вивести Україну 

із кризової ситуації, яка склалася в економіці, політиці, культурі та інших 

галузях життєдіяльності, зможуть лише вольові, сильні та високоосвічені 

лідери-патріоти, для яких пріоритетною цінністю буде процвітання 

держави, а не служіння собі та окремим політичним або бізнесовим 

структурам. Такі лідери повинні володіти умінням бачити майбутнє, вони 

мають бути готовими до прийняття сміливих і нестандартних рішень для 

розвʼязання складних політичних, економічних та культурологічних 

завдань. Тим часом формування лідера не є стихійним процесом. Цей 

процес потрібно цілеспрямовано організовувати з перших років перебування 

дитини у сфері впливу педагогів – у дошкільних закладах, початковій 

школі, організовуючи його так, щоб дитина була не обʼєктом, а субʼєктом 

процесу виховання. 

Аналіз науково-теоретичних джерел дає змогу констатувати, що у 
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психолого-педагогічній науці створена значна теоретико-концептуальна 

база, сформовані провідні положення і підходи до вивчення проблеми 

виховання лідерів. Методологічні й теоретичні засади вивчення проблеми 

лідерства закладено у дослідженнях Е. Дубровської, A. Єршова, 

P. Кричевського, Б. Паригіна, A. Петровського та ін. Зʼясуванню сутності 

феномену лідерства присвятили праці такі філософи, як М. Бахтін, 

М. Бердяєв, В. Горбачов, В. Кохановський, М. Росенко та ін. Праці 

істориків В. Алексеєва, Ю. Бромлея, А. Першица та інших дають 

можливість простежити історію формування категорії лідерства. 

Ще на початку XX сторіччя відомий педагог С. Шацький писав: «Гра 

впливає на різноманітні враження, які виливаються ... у певних рухах, 

необхідних, як повітря, як їжа. Тому грі має бути відведено велике 

місце.» [5, с. 200]. Але не дивлячись на те, що для дітей 6–10-ти років 

життя гра залишається одним із провідних видів діяльності, значення 

рухливих ігор у процесі виховання лідерських якостей у молодших 

школярів не дістало належної оцінки. За традиційних нинішніх умов 

організації виховного процесу в загальноосвітній школі повноцінний 

розвиток лідерських якостей молодшого школяра за допомогою рухливих 

ігор залишається проблематичним. До того ж у майбутніх учителів 

початкової школи не завжди сформовані цілісні уявлення про важливість 

виховання лідерських якостей у молодших школярів, їм бракує уміння 

інтегрувати педагогічні, психологічні та філософські знання у цій сфері. 

Водночас можемо констатувати відсутність комплексних досліджень 

взаємозвʼязку ігрової діяльності з розвитком лідерських якостей у 

молодших школярів. 

Ступінь коректності проблеми будь якого дослідження значною 

мірою залежить від змісту використовуваних понять. Їхній аналіз 

допоможе виявити немало прихованих умов існування обʼєкта і предмета 

дослідження. Тому кожен використовуваний науковий термін повинен 

бути явно і чітко визначений. Ретельне визначення змістового наповнення 

кожного окремого поняття дасть змогу визначити, чи містить воно істинні 

передумови для виконання наукового дослідження. 

Одним із завдань нашого дослідження є аналіз наукової та довідкової 

літератури з метою визначення сфери застосування досліджуваних понять 

та зʼясування ролі цих понять та категорій для нашого дослідження. 

Поняття «виховання» як складне суспільне явище є обʼєктом 

вивчення різних наук  психології, філософії, соціології, фізіології, генетики, 

біології, етнографії. Системно досліджує й характеризує чинники впливу  

на особистість педагогіка. У найбільш широкому розумінні виховання 

кваліфікують як вплив соціальних інститутів на психіку людини, 

спрямованих на підготовку її до активної участі у виробничому, 

громадському і культурному житті суспільства [1, с. 53], тобто виховання є 

системою спеціально організованої передачі з покоління в покоління 
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культурних цінностей, соціального досвіду та принципів соціального 

формування людини [3, с. 31]. На нашу думку, найбільш сучасне та повне 

визначення цього поняття подано у понятійному апараті Національної 

програми виховання дітей та учнівської молоді України, де виховання 

трактується як «…процес залучення особистості до засвоєння вироблених 

людством цінностей, створення сприятливих умов для реалізації нею свого 

природного потенціалу та творчого ставлення до життя, спрямований на 

утвердження суспільно значущих норм і правил поведінки особистості» 

[2, с. 6]. 

Виховання включає навчання і власне виховання, бо цінності 

культури охоплюють не тільки моральні, політичні, естетичні, релігійні 

цінності, а ще й знання і досвід [4, с. 135]. У вузькому розумінні виховання 

є спеціально організованим та керованим процесом формування людини, 

який здійснюють батьки та педагоги навчально-виховних закладів і який 

направлений на розвиток особистості. Зауважимо, що навколо понять 

«виховання», «освіта» і «навчання», які є основними в педагогіці, постійно 

ведеться дискусія. Ці поняття завжди трактувалися залежно від пануючої в 

суспільстві ідеології, філософських та релігійних уявлень, рівня розвитку 

педагогічної науки і практики. Вони частково перетинаються і є 

діалектично повʼязаними. Кожне з цих понять передбачає інше й 

відокремлено одне від одного існувати практично не може, але характер 

цього звʼязку щодо різних груп індивідів в різних навчально-виховних 

ситуаціях суттєво змінюється. Є певні відмінності між формуванням і 

передачею знань (процес навчання) та приєднанням особистості до певної 

системи цінностей. 

Навчання повʼязується здебільшого з передачею предметних знань, 

умінь, навичок та ґрунтується на поясненні, повідомленні, трансляції і 

ретрансляції, передачі логічних звʼязків та значень, є постійно зверненим 

до інтелекту. Формування певної ціннісної орієнтації особистості («чисте 

виховання») не може бути зведене лише до цього. Трансляція відбувається 

у такій ситуації зовсім інакше: шляхом традиційних речо-предметних дій-

демонстрацій для залучення до них вихованців [4, с. 135]. Виховання не 

може здійснюватися лише раціональним шляхом, тому що передбачає 

відповідний вплив на емоції та чуття людини, вимагає обовʼязкової її 

участі, основні механізми якої базуються на здатності до емпатії: 

співучасті, співчутті, співпереживанні тощо. Без глибокої довіри до 

вихованця і до вихователя виховання є неможливим. Самовиховання може 

існувати тільки на основі довіри. Коли вихователь втрачає авторитет у 

вихованця, мета виховання стає недосяжною, відбувається лише передача 

інформації. 

Отже, аналіз стану розробленості проблеми дав змогу визначити 

існуючі суперечності між: 

 обʼєктивною потребою суспільства в лідерах, яким притаманний 
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високий рівень вихованості суспільно-цінних якостей і недостат-

ньою теоретичною розробленістю різних аспектів цієї проблеми у 

контексті виховання молодших школярів; 

 необхідністю виховання лідерських якостей у молодших школярів і 

відсутністю моделей, які допомагали б виконанню такого 

завдання; 

 потенційними можливостями рухливих ігор у вихованні у 

молодших школярів лідерських якостей та непідготовленістю 

педагогів та батьків до участі у вирішенні означеної проблеми. 
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Катерина Вергізова 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ДІТЬМИ-АУТИСТАМИ 

 

Будь-якa дитинa oсoбливa тa пoтрeбує свoєрiдний пiдxiд дo нeї. Aлe 

iснують діти, яким пoтрiбнi щe бiльш iндивiдуaльнi тa дiєвi мeтoди і 

прийoми виxoвaння – цe дiти з iнклюзивними пoтрeбaми. Тaкi дiтки, як 

прaвилo, вiдрiзняються пoвeдiнкoю, зoвнiшнiм виглядoм, мoвлeнням i т. ін. 

Проблема посідає важливе місце тому, що зa дaними Мiнiстeрствa 

сoцпoлiтики, в Укрaїнi живe пoнaд двa з пoлoвинoю мiльйoни людeй з 

iнвaлiднiстю. Iз ниx 168 тисяч – діти, якi лишe нeщoдaвнo oтримaли прaвo 

нaвчaтися нa рiвниx зi свoїми oднoлiткaми у звичaйниx шкoлax. Цим i 

пoяснюється вислiв: «Рiзнi, aлe рiвнi», кoли пoтрiбнo мaксимaльнo 

ствoрити кoмфoртнe сeрeдoвищe для дiтeй, щoб кoжeн з ниx пoчувaвся 

сeбe пoтрiбним, вaжливим тa любимим [1, с. 10]. 

Oдними iз тaкиx дiтeй є дiти з aутизмoм, aбo «дiти дoщу». Прoвiднa 

oзнaкa рoзлaдiв aутистичнoгo спeктру – нeдoстaтнiй рoзвитoк нaвичoк 

кoмунiкaцiї, сoцiaльнoї взaємoдiї, aбo iнaкшe – сoцiaльнoї кoмунiкaцiї. 

Вiдпoвiднo, усi прийoми, спрямoвaнi нa рoбoту з дiтьми, зoкрeмa в 

iнклюзивнoму нaвчaннi – як у шкiльнoму, тaк i в дoшкiльнoму – мaють 
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фoрмувaти нaвички спiлкувaння, взaємoдiї мiж дитинoю з РAС (рoзлaди 

aутистичнoгo спeктру) тa iншими дiтьми. 

Метою роботи є дослідження особливостей, прийомів роботи з 

дітьми-аутистами. 

Розпoчнeмo з дитини з РAС, якa мaє суттєвi мoвлeннєвi пoрушeння в 

кoмунiкaцiї. Щoб нaвчити її пiдтримувaти кoнтaкт з oднoлiткaми, ми 

мaємo плaнувaти й викoристoвувaти кiлькa рaзiв нa дeнь рiзнi нeвeрбaльнi 

iгри aбo нeвeрбaльнi ситуaцiї для спiлкувaння [3, с. 250–251]. Пiд 

нeвeрбaльними ситуaцiями розуміються ситуації, якi нe будуть 

пeрeдбaчaти вмiння дитини гoвoрити. Тoбтo, кoли ми oрiєнтуємoся нa пoзу 

тiлa iншoї людини, нa жeсти, нa кoнтaкт oчeй. Цe нaсaмпeрeд будуть iгри з 

мʼячeм, нaстiльнi iгри, в якi дитинa з aутизмoм мoжe грaти рaзoм зi свoїми 

рoвeсникaми [2, с. 93]. 

Також можна використовувати спiльні прoєктні рoбoти, нa якiй 

дитинa з типoвим рoзвиткoм будe викoнувaти ту чaстину зaвдaнь, якa 

пoтрeбує гoвoрiння, a дитинa з aутизмoм – чaстину, якa стoсується 

нeвeрбaльнoгo нaвaнтaжeння. Тoбтo, вoнa мoжe oфoрмлювaти прeзeнтaцiю, 

пiдбирaти мaлюнки, спрямoвуючи вкaзiвкaми свoгo oднoклaсникa – у 

тaкий спoсiб ми будeмo мaти й кoмунiкaцiю мiж дiтьми, i викoнaння 

рoбoти нa зaняттяx. Вoднoчaс, ми будeмo знижувaти нaвaнтaжeння нa 

дитину з aутизмoм сaмe чeрeз нeoбxiднiсть слoвeснoгo спiлкувaння. 

Aлe тaкoж вaжливo пaмʼятaти, щo кoли ми гoвoримo прo 

кooпeрaтивнe нaвчaння i нaвчaння в пaрax, цe нe знaчить щo oднa дитинa 

всe викoнує, a iншa спoстeрiгaє. У пoзaурoчний чaс (eкскурсiї, прoгулянки, 

групa пoдoвжeнoгo дня) мoжуть бути iгри, спрямoвaнi нa нeвeрбaльну 

кoмунiкaцiю. Дослідники рaдять oбирaти тi нaстiльнi iгри, в якиx перемога 

зaлeжить нe від тaлaнтiв, нaвичoк, успixiв, знaнь, a вiд фaрту. Нaприклaд, є 

iгри-брoдилки, дe дiти кидaють кубики й пeрeсувaються дo фiнiшу. Ми 

фoрмуємo успiшнe зaлучeння дитини дo взaємoдiї з рoвeсникaми сaмe 

чeрeз тe, щo її успix у грi нe зaлeжить вiд нaвичoк i умiнь, a тiльки вiд 

щaсливoгo випaдку. Вiдпoвiднo, нe будe вiдчуття, щo дитинa з РAС 

пoстiйнo прoгрaє чeрeз тe, щo нe тaк швидкo рeaгує, нe тaк дoбрe рoзумiє 

прaвилa [5, с. 80–91]. 

Прийoми рoбoти з дiтьми з aутизмoм: 

1. Систeмa зaoxoчeнь. Чeрeз пoрушeння сoцiaльнoї взaємoдiї чaстo 

дiтeй з aутизмoм склaднo мoтивувaти дo нaвчaння чeрeз сoцiaльнe 

сxвaлeння, пoxвaлу, гaрнi oцiнки. Тому потрібно мотивувати її iз стoрoннix 

зaoxoчeнь. Цe мoжуть бути iгрaшки, eлeмeнти з улюблeниx тeм дитини: 

дiти з aутизмoм мoжуть пoлюбляти щoсь нa тeму трaнспoрту, твaрин. 

2. Мaксимaльнa вiзуaлiзaцiя. Усi дiти з aутизмoм – рiзнi, але в них –

пeрeвaжає візуальне сприйняття – їм легше абстрагуватися саме за 

допомогою зорового апарату. У класі можна використовувати нaписaний 

рoзклaд для всьoгo нaвчaльнoгo дня в мaлюнкax чи пiктoгрaмax (aбo 
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прoстo тeкстoм. Рoзмiщуючи цe в пoлi зoру дитини, ми нaдaємo їй пiдкaзку 

i дoпoмoгу, щoби вoнa нe зaбувaлa прo прaвилa. 

3. Мoдeлювaння. Потрібно чітко та визначено сформулювати свою 

думку щодо того, чому дитина не виконує доручене завдання, чому не йде 

на контакт тощо. Нe пoяснюємo слoвeснo, a пoкaзуємo. Тoму, щo пiсля 

кiлькox слiв пoяснeнь дитинa перестає працювати. Ми кaжeмo: «Трeбa 

пiднiмaти руку oсь тaк», – i пoкaзуємo, як цe рoбити. Пoтiм прoсимo: 

«Пoкaжи, як ти будeш пiднiмaти руку», – i дитинa з нaшoю дoпoмoгoю 

пiднiмaє руку. Тaк ми фoрмуємo в дитини нoву пoвeдiнку. Пaрaлeльнo 

мoжeмo дoдaти цe дo вiзуaльниx прaвил. 

4. Пiд чaс рoбoти з дiтьми з aутизмoм ми мaємo врaxoвувaти їxнi 

oсoбливoстi сприйняття й сeнсoрнoї рoбoти. У клaсi дитинa пeрeбувaє в 

прoстoрi висoкoгo сeнсoрнoгo нaвaнтaжeння – дoвкoлa є бaгaтo шумiв, 

oднoклaсники гoвoрять, шeпчуться, щoсь впaлo, щoсь стукaє, пaрaлeльнo 

вчитeль рoзпoвiдaє тeму урoку. Вoднoчaс, дитинi щe й трeбa утримувaти 

сeбe в прoстoрi – тoбтo спoкiйнo сидiти тут i зaрaз зa пaртoю. Для дитини з 

aутизмoм цe мoжe бути вaжкo, тoму ми мaємo викoристoвувaти рiзнi 

тexнiки, а саме: дитинa мoжe нoсити шумoпoглинaльнi нaвушники. Якщo 

дитинi склaднo oднoчaснo слуxaти й пeрeглядaти iнфoрмaцiю в прeзeнтaцiї 

aбo нa дoшцi, якa швидкo змiнюється, ми мaємo дaвaти aнaлoгiчний 

вiзуaльний мaтeрiaл, який вoнa будe пeрeглядaти в свoєму тeмпi 

пaрaлeльнo з тим, щo гoвoрить учитeль. Тaкoж мoжeмo дaти кoрoтeнький 

тeкстoвий кoнспeкт [3, с. 235, 290]. 

Щe бaгaтo мoжнa видiлити спoсoбiв пiдxoду дo дiтeй з тaкими 

пoтрeбaми, aлe цe нaйгoлoвнiшi тa нaйтoчнiшi щoдo вивчeння тa 

дoслiджeння рoзвитку «дiтoк дoщу». 

A щo ж рoбити, кoли у дитини рiзкий спaлax aгрeсiї? Кoжeн пeдaгoг 

пoвинeн чiткo знaти як дoпoмoгти сoбi тa сaмiй дитинi у тaкiй ситуації  

[4, с. 133]: 

1. Убeзпeчити дитину вiд сaмoї сeбe й iншиx дiтeй вiд нeї. Якщo 

дитинa aутoaгрeсивнa, вoнa мoжe нaнeсти шкoду сoбi (нaприклaд, битися 

гoлoвoю oб якiсь прeдмeти, кусaти сeбe). Ми мaємo унeмoжливити цi 

трaвми: пiдклaсти щoсь пiд гoлoву, пoклaсти щoсь нa руку, щoби дитинa нe 

кусaлa сeбe. Якщo дитинa прoявляє aгрeсiю пo вiднoшeнню дo iншиx дiтeй, 

ми мaємo вiдстoрoнити їх, щoб вoни нe пoстрaждaли, i знaйти небезпечне 

мiсцe для двох сторін. В таких випадках на допомогу можна позвати 

психолога. 

2. Учитeль aбo aсистeнт (тoй, xтo зaрaз із дитинoю) мaє пoдбaти прo 

влaсну бeзпeку. Aлe, нaйпeршe, трeбa знaйти джeрeлo спричинeнoї aгрeсiї, 

щo стaлoся з дитинoю, xтo чи щo вплинулo нa цe. Пoтрiбнo змiнити тi 

чинники тa причини пoяви aгрeсiї, приступiв нa пoзитивнi тa aктивнi, 

прирoднi нaвички звичaйниx людeй. 

Oтжe, oзнaйoмившись iз мaтeрiaлaми дaнoї тeми, можна сказати, що 
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для ефективної роботи з дітьми-аутистами потрібно попередньо запланувати 

проведення освіти дитини на додаток до індивідуального терапевтичного 

процесу. Тобто, коли дитина з аутизмом приходить в школу, найперше, що 

потрібно: знати історію терапії дитини, проводити бесіди з батьками, 

психологами; дізнатися яка форма терапії проводиться; звʼязатися з 

терапевтом дитини. Якщo у вaс у клaсi є дитинa з oсoбливими пoтрeбaми – 

нaдaйтe їй мaксимaльну зoну кoмфoрту, бiльшe увaги тa тeплa, приділяйте 

увагу, тоді робота буде продуктивнішою, а навчання – успішнішим. 
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Беатрікс Вінце 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ДІАЛЕКТНОЇ 

АТТІТУДИ СЕРЕД МЕШКАНЦІВ МІСТА ВИНОГРАДІВ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

У роботі досліджено особливості соціальної поведінки та 

діалектної аттітуди у містечку Виноградів, що на Закарпатті. Виноградів 

вважається українським містом, але тут мешкають представники й інших 

національностей. 

З огляду на це багато людей є двомовними. У повсякденному 

вжитку жителі використовують здебільшого три мови: українську, 

російську та угорську. Згідно з Всеукраїнським переписом населення 

2001 року eтномовний склад населення такий: 

● українці – 82,13 % 

● угорці – 13,54 % 

https://web.archive.org/web/20120912051905/http:/autism.kiev.ua/rebenok-s-autizmom/fenomenologia_autisma/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96
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● pосіяни – 3,82 % [1, с. 160]. 

Нашою метою було дізнатися, якою мовою люди користуються 

найчастіше, що вони думають про рідну мову інших людей, як українці 

ставляться до носіїв угорської мови та як носії мови угорської мови 

ставляться до носіїв української мови. 

Дослідження ми проводили на основі анкетного опитування. Анкети 

заповнили 100 осіб двома мовами (50 осіб – угорською i 50 – українською 

мовою). Анкета була анонімною, яке містило 21 закрите та відкрите 

запитання. 

Однією з наших гіпотез було те, що вживання української мови є 

найбільш поширеним у місті Виноградів. Результати українськомовних 

анкет свідчать про те, що українська мова є домінантною. Результати 

анкетування угорською мовою показали, що українська мова використо-

вується часто, але переважно у спілкуванні із сусідами і в магазині. У 

сімейному колі більшість опитаних використовує угорську мову. 

Досліджуючи стосунки між українцями та угорцями, було виявлено, 

що вони позитивно ставляться один до одного. На двох діаграмах 

представлено ставлення мешканців м. Виноградів один до одного. 

Як ви ставетеся до носіїв української мови?  

(на основі анкет угорською мовою) 

N=50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

З відповідей угорськомовних респондентів видно, що ніхто не має 

негативного ставлення до україномовних носіїв. Тільки позитивне чи 

нейтральне. Ми попросили обґрунтувати свою відповідь. Ось кілька 

відповідей (тут і надалі переклад з угорської українською наш) : «тому що 

ми живемо в історичній місцевості», «я позитивно ставлюсь до носіїв усіх 

мов», «ми живемо тут разом», «я не маю з ними проблем», «моя мама – 

українка, батько – угорець, я люблю обидві мови і поважаю людей», 

останню думку можна пояснити тим, що ця особа виховується у двомовній 

сімʼї. Її статус є особливим з погляду культурного, мовного середовища, 

адже батьки спонукають до використання обох мов (української та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8
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угорської). 

Нейтральне ставлення респонденти обґрунтували так: «я не вважаю, 

що мова є найважливішою для людини», «національність для мене не є 

важливим, я ставлюся до українців і угорців як вони до мене». 

Як ви ставетеся до носіїв угорської мови? 

(на основі анкет українською мовою) 

N=50   
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

З відповідей україномовних респондентів також видно, що вони не 

мають негативного ставлення до угорськомовних респондентів. 35 людей 

позитивно ставляться, а 15 – нейтрально до носіїв угорської мови. Причини 

їхнього позитивного ставлення пояснювались наступним: «працюю і 

спілкуюсь з угорськомовними», «тому що, в сімʼї є угорськомовні», «добре 

ставляться до мене», «тому що маю родину угорськомовну», «немає 

різниці, якою мовою розмовляє людина, головне аби ми розуміли один 

одного», «угорськомовні люди нічим не відрізняються від українськомовних 

(oкрім мови)», «це їхня мова від народження». 

Ті, хто обрали нейтральну відповідь, обґрунтовували свою відповідь 

так: «немає різниці якою мовою розмовляє особа, головне те, яка вона 

людина», «не маю конкретної причини». 

Підводячи підсумки, можемо стверджувати, що ані угорські, ані 

українські носії мови не судять одне одного негативно, оскільки 

результати показують, що вони в основному мають позитивні думки один 

про одного. 

Oскільки кожна мова – це сукупність мовних варіантів, тому в 

опитування також включено запитання про ставлення респондентів до 

діалектних явищ. Виявлено, що респонденти позитивно ставляться до 

використання говіркових елементів у своєму мовленні. Результати 

опитування показали, що мешканці міста використовують закарпатські 

говори у повсякденному спілкуванні, не цураються уживати їх. Більшість 

респондентів вважають себе носіями місцевих говірок. 

Можемо розглянути одне з питань стосовно говірок. Наприклад: 
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Що ви думаєте про тих, хто використовує говірові елементи? 

(на основі анкет угорською мовою) 

N=50 
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32 людей вважають це прийнятним, 15 правильним, 1 людина не 

вважає правильним, якщо хтось розмовляє говіркою. А двоє осіб не 

відповіли. 

Серед відповідей були, зокрема, такі: «Вживання говіркових елементів 

я вважаю правильним, тому що це нормально для носіїв», «вони живуть у 

такому середовищі», «це представляє цінність», «це також є частиною 

культури », «тому що це добре». «Я вважаю це припустимим, оскільки я 

виріс у такому середовищі», «тому що давні закарпатські говори 

збережені», «я сам розмовляю говіркою», «це нормально для мене, оскільки 

я використовую говірку». Один із респондентів вважає, що це 

неправильно, тому що, «всі мають правильно говорити». 

На це ж питання мали відповісти українські респонденти. 

Що ви думаєте про тих, хто використовує говірові елементи? 

(на основі українських анкет) 

N=50 
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Уживання говірок дехто вважає правильним: «кожнa місцевість  

має свою говірку», «це частина нашої культури», «у містах також 

розмовляють говіркою», «ми народилися на Закарпатті», «тому що 

живемо на Закарпатті», «людина має право розмовляти так, як вона 

хоче». Думки тих, хто вважає це прийнятним: «великий історичний вплив 

на суспільство», «залежить від території і традицій», «так зручно», 

«сама так розмовляю», «людина завжди буде розмовляти діалектом», 

«діалект – це історія, яка повинна зберігатися якомога довше». 

Лише один респондент відповів так: «не вважаю правильним, тому 

що діалект засмічує мову». 

З аргументованих відповідей ми бачимо, що опитані не засуджують 

тих, хто розмовляє говіркою, більшість вважає це прийнятним або навіть 

правильним. Переважна більшість респондентів зізналися, що вони самі 

розмовляють говіркою. 

Наведене вище дозволяє зробити такі висновки: 

1) представники різних національностей міста Виноградів позитивно 

ставляться одне до одного, вони вважають, що цінні якості характеру 

людини визначають не за національною належністю; 

2) респонденти здебільшого позитивно ставляться до використання 

говірок та діалектних елементів у своєму мовленні. Більшість із них 

зізналася, що розмовляє говіркою або ж використовує говіркові елементи у 

своєму мовленні. 

 

Список використаних джерел 
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Діана Волосажир 

 

МАТЕМАТИКА І МУЗИКА 

 

Математика і музика – дві абсолютно різні галузі, але між ними існує 

сильний взаємозвʼязок. У якийсь момент вони мають тенденцію 

перетинатися, і люди, які добре знають математику, також добре 

розбираються в музиці. Їхнє порівняння може здатися нелогічним, але між 

математикою і музикою більше спільного, ніж ви можете собі уявити. 

Числа можуть розповісти нам про музику багато чого. Музичний  

твір поділяється на розділи, які називаються тактами, а кожен такт  

має однакову кількість долей. Це можна порівняти з математичним 

розподілом часу. 

Також у кожного музичного твору є розмір, який дає його ритмічну 

впорядкованість, наприклад, скільки ударів в кожному такті. Всі ноти 
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мають числові звʼязки та кількість долей. Тож музикантові дуже важливо 

розуміти значення дробів, щоб правильно рахувати музику. 

Знаменитий вчений Піфагор був першим, хто спробував виразити 

мелодію через числа. Він був не тільки філософом і математиком, а й 

теоретиком музики. Одним із напрямків його діяльності став пошук 

музичної гармонії. Вчений вважав, що гармонійна музика необхідна для 

оздоровлення тіла та очищення душі. Він також висував теорію, що така 

музика допоможе розгадати будь-яку таємницю. Одного разу Піфагор 

проходив повз кузню. Він випадково почув удари молотка, які створювали 

певну мелодію. За допомогою експериментів з однострунною арфою, він 

встановив взаємозвʼязок між рівнем води та довжиною струни та виявив, 

що половина довжини струни піднімає ноту на одну октаву. Це означає, 

що висота тону буде зростати, коли струна стає коротшою. 

Найбільша подібність між математикою та музикою – це 

закономірності. Наприклад, музика має повторювані рядки пісень та 

частини мелодії, тоді як математика використовує шаблони для пояснення 

невідомого. 

У музиці можна використовувати різні математичні явища. Сюди 

входять геометрія, диференціальне обчислення і навіть тригонометрія. 

Насправді дослідження показали, що коли музика використовує якусь 

математичну структуру, вона, як правило, стає більш популярною. 

Існує сильний взаємозвʼязок між музикою та навчанням. 

Дослідження показують, що коли дітям дають вказівки щодо виконання 

певного завдання під супровід музичних інструментів, вони отримують 

вищий бал у завданнях, які потребують просторово-часових, математичних 

та координаційних навичок. 

Насправді заняття музикою можуть стати міцною базою для 

формування математичних навичок. Навіть більше, дослідження також 

показали, що діти, які навчаються за допомогою музики, запамʼятовують 

інформацію краще, ніж ті, хто вчиться лише за усними вказівками. Діти 

можуть краще запамʼятовувати поняття чи факти, коли це вкладається в 

пісню чи ритм. 

Навіть відтворення музики під час роботи або навчання може 

сприяти кращій працездатності. Класична музика, насамперед карнатична, 

здатна створювати атмосферу зосередженості та концентрації. 

Отже, музика може бути дуже корисною для вивчення математики і 

навпаки. Хто знає, можливо, ввівши музику у свій навчальний час, ми 

зможемо вдосконалити свої математичні навички. 
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Сергій Волянський  
 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ В БЕЛЬГІЇ 

 

Французька мова представляє надзвичайно цікавий матеріал для 

лінгвістичного дослідження: немає іншої мови у світі, яка брала б участь у 

такому різноманітті мовних ситуацій. Варто зазначити, що сьогодні 

нараховується близько 50 країн, де французька активно й повноцінно 

використовується поряд з іншими мовними національними утвореннями. 

Соціально-територіальна варіантність сучасної французької літературної 

мови проявляється в трьох національних різновидах – швейцарському, 

канадському й бельгійському, кожен із яких став обʼєктом наукового 

пошуку мовознавців. Однак на сьогодні недостатньо вивченою є проблема 

особливостей розвитку бельгійського варіанта французької мови, що 

зумовило актуальність нашого дослідження. 

Аналіз останніх джерел і публікацій свідчить, що питання специфіки 

функціонування французької мови на території Бельгії досліджували такі 

науковці, як В. Гак, О. Сухий, К. Делькур, Дж. Клінкенберг, М. Франкар. 

Мета статті – зʼясувати особливості становлення й розвитку 

французької мови в Бельгії. 

Здавна на території Бельгії жило племʼя белгів, що зазнало 

примусової асиміляції з племенами франків, тому в ранньому 

середньовіччі ці землі належали франкській державі, офіційними мовами 

якої вважалися латинська й давньофранцузька. У 843 році бельгійські 

терени були поділені на дві частини – західну, яка ввійшла до Франції, та 

східну, яка стала частиною Лотарингії. Пізніше вони стали територією 

Нідерландів, населення яких складалося з нащадків германців і галло-

римлян, що згодом стали називатися фламандцями й валлонами [2, с. 18]. 

Уже в ті часи почала утворюватися мовна межа, яка розділяла 

нідерландськомовне та французькомовне населення, і протягом багатьох 

століть нідерландські провінції залишалися двомовними: нідерландська 

мова здебільшого використовувалася в діловодстві й сфері торгівлі, а 

французька – у галузі культури й науки [6, с. 84]. 

За ці території боролися Франція та Англія, вони були захоплені 

Австрією, Іспанією, аж поки в 1814–1815 роках разом із Голландією 

https://www.simplifyingtheory.com/math-in-music/
https://www.simplifyingtheory.com/math-in-music/
http://www.ams.org/publicoutreach/math-and-music
http://www.ams.org/publicoutreach/math-and-music
https://mathandmus.blogspot.com/2017/02/blog-post.html
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ввійшли до Обʼєднаного Королівства Нідерландів. Валлонці були 

незадоволені таким обʼєднанням, оскільки побоювалося зростаючого 

впливу нідерландської мови. Це стало причиною Бельгійської революції в 

1830 році, унаслідок якої Бельгія стала незалежною державою [3, с. 35–38]. 

Французька мова набула статусу національної, почалася активна 

франкізація бельгійців. Це викликало значну опозицію у Фландрії, 

представники якої хотіли змусити валлонську буржуазію визнати 

фламандську культуру й мову, і з 1873 року другою офіційною мовою тут 

стала нідерландська, хоча її вживання було все ще обмежене, а закон  

від 1878 року затвердив необовʼязкове використання нідерландської 

державними службовцями в північних провінціях Бельгії [3, с. 42]. 

Перед країною постала можливість піти шляхом розвитку «суцільної 

індивідуальної двомовності», при цьому фламандці засвоювали б 

французьку мову, а валлони – нідерландську. Але через загострення 

національно-мовних суперечок і небажання франкофонів вивчати менш 

престижну нідерландську мову це виявилося неможливим, проте мовна 

рівність згодом була все-таки досягнута внаслідок низки державних 

законів 1920–1930 рр. У результаті нідерландська стала мовою влади, 

освіти в північних провінціях Східної і Західної Фландрії, Антверпена, 

Лімбурга й Брабанта. Французька залишилася офіційною мовою у 

Валлонії, столиця Брюссель стала офіційно двомовною на території 

Фландрії, однак фактично більша частина мешканців столиці (80–85 %) 

французькомовні. 

У 1963 році Бельгія була поділена мовними кордонами на три 

лінгвістичні зони, які стали також політичними: 1) нідерландськомовну 

Фландрію (57,8 % населення); 2) французькомовну Валлонію (32,6 % 

населення), де на територіях, розташованих поряд з Німеччиною, говорять 

німецькою (після Другої світової війни вона отримала статус державної 

мови); 3) двомовний столичний округ Брюсселя (9,6 %) [6, с. 318]. 

У кожній зоні функціонують різні регіональні говірки. У Фландрії це 

германські діалекти, обʼєднані загальною назвою «фламандський діалект»: 

1е flamand occidental, le groupe flamand oriental brabançon, le limbourgeois. 

На сході та південному сході Валлонії використовуються інші германські 

діалекти: francique ripuaire, francique mosellan. Там само існують чотири 

романських діалекти: валлонський (1е wallon), пікардський (1е picard), 

лотарингський (1е lorrain), який у Бельгії називають «gaumais», 

шампанський (1е champenois) [4, с. 8]. У свою чергу валлонський діалект 

поділяється на 1е wallon occidental (Toumai, Mons, Charleroi), le wallon 

central (au sud de Bruxelles, le Brabant wallon, la province de Namur), le 

wallon oriental (Liège), le wallon méridional (Les Ardennes, le Luxembourg 

belge, la Gaume) [5, с. 160]. 

У сучасній французькомовній Бельгії функціонують два основних 

різновиди французької мови: місцевий варіант французької літературної 
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мови й «офранцужений» валлонський діалект [1, с. 49], які знаходяться в 

стані диглосії: у публічній сфері використовується тільки бельгійсько-

французька, а діалект – у побутовому спілкуванні між людьми старшого 

покоління [5, с. 5]. Незважаючи на існування з XVI ст. валлонської 

літератури, ця говірка використовується переважно в усній формі, і її 

писемне поширення досить обмежене [6, с. 322]. Згідно з дослідженнями 

М. Франкара [там само, с. 321], французько-валлонські білінгви складають 

від 37 до 65 %. Зауважимо також, що на півночі Бельгії, на захід від міста 

Монс у колишньому шахтарському регіоні Боринаж функціонує 

пікардське патуа – 1е borain. 

Столиця Бельгії розташована на території Фландрії, де лише в 

ХІІІ ст. зʼявилися перші ознаки романської присутності, оскільки саме в 

цей час почалася міграція валлонських робітників-будівельників. У 

середньовіччі адміністративною мовою Брюсселя стала фламандська, яка 

змінила латинську. Поширення французької мови почалося з приходом до 

влади іспанців. У часи австрійського, а потім французького панування 

фламандська мова використовувалася менше, однак після 1830 року 

французька стала більш популярною серед брюссельських фламандців, 

оскільки забезпечувала їм соціальний успіх [3]. 

Наразі «офранцуження» Брюсселя прогресує, але економічне й 

політичне значення Фландрії забезпечує офіційне використання 

нідерландської в адміністративній сфері (57 % нідерландськомовних на 

всій території Бельгії), що дає офіційний статус двомовного Брюсселя 

(загальна кількість французькомовного населення Бельгії складає 40 %). 

Варто згадати існування жаргону lе mаrоlliеn, який зʼявився в робітничому 

кварталі Брюсселя в результаті змішування брабантського патуа з 

французькою мовою [5, с. 78]. 

Сьогодні захистом і пропагандою бельгійського варіанта 

французької літературної мови займається відділ культури Французької 

Общини, яка опирається на три організації, розташовані в Брюсселі: 

1) Вищу Раду французької мови (Le Conseil supérieur de la langue française) 

(1985 р.), яка проводить консультації міністрів з питань використання й 

поширення французької мови; 2) Управління французької мови (Le Service 

de la langue française) (1985 р.), яке координує дії адміністрацій, приватних 

і публічних організацій, що займаються проблемами поширення й 

пропаганди мови; здійснює дослідження в галузі термінології й 

неологізмів; співпрацює з лінгвістичними організаціями Франції й 

Квебеку; 3) Наглядову комісію з законодавства про французьку мову  

(La Commission de surveillance de la législation sur la langue française) 

(1990 р.). Вона має стежити за виконанням законів, декретів і приписів про 

використання мов у Французькій Общині; розглядати скарги й уносити 

пропозиції з усунення порушень мовного законодавства [7, с. 6]. 

Отже, французька мова Бельгії є національним варіантом французької 
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літературної мови, оскільки виконує різні функції, властиві самостійній 

національній мові, і характеризується наявністю власних діалектів. Вона 

зазнала значного впливу нідерландської мови й розвивалася в суперництві 

з нею. Сьогодні функціонують два основних різновиди французької мови: 

місцевий варіант французької літературної мови й «офранцужений» 

валлонський діалект, які регулюються й захищаються державними 

мовними законами. 
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Ростислава Ворова 

 

СУТНІСТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ 

ДО ВИВЧЕННЯ ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

Ідея функціонально-комунікативного підходу до навчання мови,  

на думку багатьох дослідників (М. С. Вашуленко, І. П. Ґудзик, 

Т. О. Ладиженська, М. Р. Львов, А. К. Маркова, В. Я. Мельничайко, 

Л. М. Паламар та ін.), покликана стати стрижневою у мовній освіті, і 

передусім у початковому навчанні рідної мови. М. С. Вашуленко зазначає, 

що такий підхід дасть змогу учням не лише оволодівати окремими 

знаннями, а й засвоювати емоційно-виражальні можливості мовлення, 

навчитися коректно й доцільно вживати відомі їм лексичні та граматичні 

засоби мови у висловлюваннях різного типу. Шкільна граматика на 

відміну від традиційної, покликана стати функціональною, що сприятиме 

усвідомленню ролі виучуваних мовних явищ і засобів у досягненні 
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комунікативної мети [1, с. 13–14]. Однак у методиці більше уваги 

приділяється проблемі формування комунікативних умінь у процесі 

навчання мови, оскільки саме на це націлюють чинні шкільні програми  

з мови. 

Для зʼясування сутності функціонально-комунікативного підходу 

важливим є аналіз лінгвістичної, психолінгвістичної та лінгводидактичної 

літератури, присвяченої цій проблемі. Це зумовлено передусім тим,  

що лінгвістичну основу функціонально-комунікативного підходу до 

навчання мови, зокрема до вивчення граматичного матеріалу, складають 

дослідження з галузі функціональної граматики (О. В. Бондарко, В. Г. Гак, 

А. П. Загнітко, Г. О. Золотова та ін.); психологічне підґрунтя для реалізації 

даного підходу дають праці психологів і психолінгвістів про теорію 

мовленнєвої діяльності (Л. В. Виготський, І. О. Зимня, О. М. Леонтьєв, 

О. О. Леонтьєв та ін.) та психологію засвоєння учнями рідної мови 

(Л. Й. Айдарова, М. І. Жинкін, С. Ф. Жуйков, А. К. Маркова, І. О. Синиця 

та ін.). Умови та способи впровадження функціонально-комунікативного 

підходу у практику мовної освіти висвітлено у науковому доробку 

лінгводидактів (М. С. Вашуленко, К. Дімчев, Т. К. Донська, С. Г. Дубовик, 

В. А. Каліш, О. Ю. Купалова, Л. М. Паламар, О. С. Паламарчук та ін.). 

Теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми навчання  

мови на функціонально-комунікативних засадах показав, що в сучасній 

лінгводидактиці немає чіткого розмежування між поняттями «комуніка-

тивний підхід», «комунікативний метод», «функціональний підхід», 

«функціональний принцип», а це в свою чергу утруднює розуміння і 

трактування їх сутності. Термін «підхід» трактується в словниках як 

«сукупність прийомів, способів впливу на кого-, що-небудь» [3, с. 470]; 

«спосіб трактування кого-, або чого-небудь; сприймання, розуміння 

чогось». 

Методи навчання сучасна педагогічна наука розглядає як «способи 

упорядкованої взаємозвʼязаної діяльності вчителя й учнів, спрямовані на 

розвʼязання навчально-виховних завдань» [5, с. 171]. З огляду на 

вищезазначене, вважаємо, що метод є складовою частиною підходу, а 

система методів є носієм стратегії навчання, типу навчально-педагогічного 

процесу. 

Згідно з цим комунікативний метод є складовою функціонально-

комунікативного напряму навчання. Назва методу – комунікативний – 

підкреслює його специфічну особливість, яка полягає в тому, що  

процес навчання будується адекватно реальному процесу мовленнєвого 

спілкування, тобто процес навчання є моделлю процесу мовленнєвої 

комунікації. Проте процес навчання не може повністю співпадати з 

процесом комунікації, який має місце в реальному житті. Тому йдеться 

тільки про максимальне зближення процесів навчання і комунікації за 

такими важливими параметрами: 
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1) комунікативно вмотивована мовленнєва поведінка вчителя і 

учнів під час занять; 

2) предметність процесу спілкування, що забезпечується ретельним 

відбором комунікативно-мовленнєвих намірів, тем, ситуацій 

спілкування, які віддзеркалюють інтереси та потреби учнів. 

Процес вивчення граматичного матеріалу на засадах функціонально-

комунікативного підходу ґрунтується на принципах комунікативної 

спрямованості навчання, поетапного підходу до формування мовленнєвих 

умінь, функціональності, розвитку чуття мови, які обумовлюють вибір 

методів і прийомів, що забезпечують досягнення комунікативної мети 

навчання рідної мови. 

Важливими для розкриття змісту комунікативного підходу до 

процесу навчання мови є дослідження психологів, які, починаючи з кінця 

60-х років ХХ століття, розглядають процес спілкування як вид 

інтерактивної діяльності людини. Діяльнісний підхід, за якого мовлення – 

це особливий (пронизує інші види діяльності: ігрову, навчальну, трудову) 

вид діяльності, якому властиві всі характеристики діяльності, зокрема 

структурність, цілісність, цілеспрямованість. Виходячи з цього, механізм 

оволодіння мовленням тотожний механізму оволодіння будь-якою 

діяльністю. Оскільки, для оволодіння предметом або явищем, необхідно 

здійснити діяльність, адекватну тій, яка втілена у даному предметі або 

явищі, то навчання мови як засобу спілкування має відбуватися у процесі 

мовленнєвої діяльності. 

Мовленнєва діяльність, як і будь-яка інша, характеризується 

наявністю мотиву (для чого людина говорить), мети (чого хоче досягти у 

результаті спілкування), структури. Компоненти мовленнєвої діяльності, її 

особливості та специфіка функціонування дістали свій розвиток і 

конкретизацію у подальших дослідженнях психологів і психолінгвістів. 

Про комунікативний або комунікативно-діяльнісний підхід до 

навчання мови, варто говорити як «напрям сучасної методики, який 

спирається на положення теорії діяльності», що «як обʼєкт навчання 

розглядає мовленнєву діяльність і передбачає максимальне врахування 

національних, вікових, індивідуально-психологічних особливостей учня як 

особистості в процесі навчання» [2]. Організацію процесу спілкування 

варто розглядати у світлі цього підходу як навчальну діяльність. За 

комунікативного підходу головною метою навчання мови є формування 

вмінь мовленнєвої діяльності у її основних видах, формах, сферах. 

Комунікативний підхід до навчання рідної мови як складний 

багатоплановий процес, передбачає, по-перше, вивчення системи мови як 

засобу спілкування людей, по-друге, – як сукупності, єдності мови і 

мовлення, по-третє, – як мовленнєвого втілення мовної системи, яка тільки 

через мовлення виконує своє комунікативне призначення, по-четверте, – як 

засобу пізнання і відображення дійсності, який нерозривно повʼязаний з 
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комунікативним призначенням мови. 

Комунікативна спрямованість навчання «передбачає не лише 

кількісні переваги практики над лінгвістичною теорією, а, насамперед, 

навчання спілкуватися, створення таких умов на уроці, які б спонукали 

дітей висловлюватися, розмовляти з однокласниками рідною мовою»  

[4, с. 11]. 

Якщо методика спирається на живе мовлення, на спілкування (усне  

і писемне), ставить за мету підготувати школярів до вирішення 

комунікативних завдань на основі засвоєного мовного матеріалу, можна 

говорити про комунікативний підхід, або про комунікативно орієнтоване 

навчання рідної мови. 

Категорія комунікативності є обʼєднуючим началом, домінуючою 

ідеєю, яка впевнено утверджується у сучасній лінгводидактиці. але для 

реалізації комунікативного підходу у навчанні мови необхідне осмислення 

мовних засобів у функціональному плані. 

У звʼязку з цим зʼясуємо сутність поняття «функціональний підхід». 

Термін «функціональний» передбачає презентацію мовного явища не за 

формою, а за його функціями. 

У методиці функціонально-стилістичний або функціонально-мовний 

підхід до навчання мови почав розроблятися у кінці 80-х років 

ХХ століття. Започаткувала його Т. О. Ладиженська. На даний період у 

сучасній методичній науці розкрито питання, що стосуються реалізації 

функціонально-комунікативного підходу у поєднанні з системно-описовим 

у мовній освіті вчителів початкових класів, обґрунтовано функціонально-

комунікативний принцип формування мовної особистості, особливості 

функціональної спрямованості вивчення окремих граматичних категорій у 

школі. 

У процесі аналізу проблеми ми дійшли висновку, що усі аспектні 

різновиди функціонального підходу (функціонально-семантичний,  

-синтаксичний, -стилістичний, -комунікативний) передбачають звернення 

до мовленнєвих фрагментів (словосполучень, речень, текстів), в яких 

найбільш яскраво виявляється функція виучуваної мовної одиниці чи 

граматичної категорії. 
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Діана Гамандій 

 

КОМПЛЕКС ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ СУПРОВОДУ 

ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ  

ТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ 
 

Якість підготовки кваліфікованих робітників певною мірою  

залежить від забезпечення у професійно-технічному навчальному закладі 

педагогічних умов, які не можуть бути постійними, вони змінюються під 

впливом багатьох внутрішніх і зовнішніх чинників. Певні корективи 

вносить і зміна засобів, які використовуються в освітньому процесі. Для 

формулювання цих умов маємо зʼясувати, що вкладається в зміст цього 

поняття, оскільки від його розуміння залежить тлумачення терміну 

«педагогічні умови у професійній підготовці»; вибір педагогічних умов, 

що може належати до різних кваліфікаційних груп; чітке усвідомлення 

спрямованості виявлених педагогічних умов; обґрунтованість їх вибору та 

експертного оцінювання. 

Таким чином, умовами в педагогіці називаються обставини, від яких 

залежить ефективність функціонування педагогічної системи. У сучасній 

дидактиці умови розглядаються, як сукупність компонентів навчального 

процесу, які забезпечують успішність навчання здобувачів освіти. 

Ефективність умов визначається наступними положеннями: 

 конкретністю кінцевої мети і результату, якого планується 

досягти; 

 усвідомленням того, що успішність в досягненні результату 

досягається не за рахунок використання однієї умови, а в процесі 

введення взаємоповʼязаного комплексу педагогічних умов [2]. 

Виділяючи педагогічні умови, я дотримувалась тієї позиції, що 

педагогічний супровід професійного становлення студентів технічного 

коледжу може бути успішним тільки при певному комплексі умов, коли 

кожна педагогічна умова доповнює дві інших педагогічних умови, що 

забезпечує досягнення поставленої мети, яка виступає у вигляді 

запланованого результату. Виходячи з цього, в комплекс необхідних і 
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достатніх умов педагогічного супроводу професійного становлення 

студентів технічного коледжу входять: 

1) визначення індивідуальної траєкторії професійного становлення 

студентів; 

2) включення студентів в квазіпрофесійну діяльність через систему 

практико-орієнтованих завдань. 

Відповідно до першої педагогічної умови, реалізація якої передбачає 

визначення учасниками індивідуальної траєкторії професійного становлення 

студентів, яка дає можливість кожному поетапно вибудовувати власну 

траєкторію професійного розвитку опираючись на свої індивідуальні 

якості, схильності і здібності з урахуванням оптимального для себе темпу 

засвоєння знань, умінь і навичок, відбору і системно здійснюваного 

аналізу результатів своєї діяльності. Все це в підсумку дозволяє йому 

виходити на більш високий рівень професійного становлення. 

Згідно з другою педагогічною умовою, ефективне здійснення 

педагогічного супроводу професійного становлення студентів технічного 

коледжу забезпечується через включення їх в квазіпрофесійну діяльність 

через систему практико-орієнтованих завдань, тобто набуття студентами 

нових знань, формування у них практичного досвіду з використаня даних 

знань при вирішенні професійно значущих завдань, розвиток умінь 

самостійно приймати рішення при розгляді можливих виробничих 

ситуацій, здійснюючи пошук шляхів виходу з обставин, що склалися в 

рамках конкретної професії, перебуваючи ще в навчальному закладі. 

Використання практико-орієнтованих завдань в процесі квазі-

професійної діяльності студентів дозволяє: 

– наблизити навчальний процес коледжу до потреб виробництва за 

допомогою корекції змісту навчальних дисциплін відповідно до вимог 

регіонального і галузевого ринку праці; 

– враховувати сучасні технології і методики, які використовуються 

в трудовій діяльності працівників виробничих підприємств для 

цілеспрямованого формування конкурентоспроможності майбутніх 

робочих кадрів; 

– забезпечити якісне проходження всіх видів практики студентом 

на виробництві з метою їх занурення в професійне середовище, 

усвідомлення власної ролі при вирішенні виробничих завдань, співвідне-

сення власних професійних можливостей з вимогами роботодавців; 

– підготувати студентів до якісного виконання функціональних 

обовʼязків у вигляді оволодіння професійно значущими знаннями, 

вміннями і навичками [3]. 

Як показує великий досвід професійної освіти, формування у 

студентів професійних умінь – це трудомісткий процес, що вимагає для їх 

вдосконалення створення в процесі професійної підготовки різноманітних 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 1 

 

 - 69 - 

практичних ситуацій, максимально наближених до умов реального 

виробничого процесу. Для цього при відпрацюванні професійних умінь 

важливо звертати увагу на рівень самоконтролю студента, вчити їх 

порівнювати порядок і спосіб виконання дій зі зразком, який демонструє 

викладач; аналізувати і контролювати процес виконання навчальних 

трудових дії за ознаками подібності та відмінності зі зразком; а також 

керувати власними діями [0]. 

Таким чином, квазіпрофесійна діяльність, націлена на залучення 

студентів до активної особистої участі в професійній підготовці. В ході 

педагогічного супроводу, з одного боку, відбираються методи, засоби і 

форми організації їх діяльності при виконанні практико-орієнтованих 

завдань, а з іншого, – виявляються і враховуються можливості студента з 

метою підвищення ефективності організації квазіпрофесійної діяльності. 

Згідно з третьою умовою, педагогічний супровід, професійного 

становлення студентів технічного коледжу, виступає засобом підвищення 

його рівня при наданні дозованої допомоги для вирішення труднощі, що 

виникають в процесі професійної підготовки. 

Під труднощами ми розуміємо сукупність проблем, які виникають у 

студентів в період професійної підготовки і призводять до зниження у них 

мотивації, прагнення до саморозвитку та успішності в процесі 

професійного становлення. До труднощів, які виникають у студентів в 

процесі професійної підготовки, відносяться: по-перше, засвоєння 

теоретичного матеріалу, що включає не тільки великий обсяг інформації, 

але і різноманітність понять, якими студенту необхідно вміти оперувати 

при аргументації відповіді або описі послідовності виконання трудових  

дій і т. ін.; по-друге, відпрацювання практичних умінь, необхідних 

майбутньому фахівцю в рамках обраної професії. Крім того, труднощі 

можуть виникати внаслідок зниженою мотивації і байдужості студентів до 

досягнення результатів у процесі професійної підготовки, підвищеної 

агресії і невмінні йти на компроміс в процесі взаємодії. 

Труднощі, зумовлені невмінням здійснювати пошук рішень і 

визначати шляхи виходу з проблемних ситуацій, викликають у студентів 

небажання продовжувати власне вдосконалення в процесі професійної 

підготовки, знижують рівень працездатності. 

Отже, студентам, які відчувають труднощі в процесі професійної 

підготовки, необхідна допомога: у виявленні причин виникаючих 

труднощів і знижують рівень їх професійного становлення, в плануванні 

власної діяльності, у визначенні цілей і етапів планомірного її виконання, в 

здійсненні самоконтролю і самоаналізу виконуваної роботи і оцінки її 

результатів. Надання такої допомоги в процесі педагогічного супроводу  

є педагогічном завданням, рішення якої покладається на викладачів 

коледжу. 
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Євгеній Гаращук 

 

ВИВЧЕННЯ ГРАФІЧНИХ РЕДАКТОРІВ  

В СИСТЕМІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 

Вивчення графічного редактора розпочинається у початковій школі. 

Це одна з найпростіших та найдоступніших для учнів програм. Методичні 

аспекти до використання цього програмного засобу на уроках мають свої 

особливості. Їх урахування обовʼязкове при підготовці та проведенні 

уроків інформатики у початковій школі. Василь Сухомлинський писав: 

«Наочність – стежка пізнання і світло, що осяває цю стежку. Наочність – 

сила, яка розвиває уважність, мислення, вона надає емоційного 

забарвлення пізнанню. Наочність вимагає великого мистецтва в її 

використанні, знання душі, думки учня» [5, c. 196–198]. 

Сучасні учні дуже полюбляють працювати з компʼютерами, 

планшетами, різного роду технічними засобами. Для них це цікаво. 

Використання графічного редактору на уроках інформатики стимулюватиме 

пізнавальну активність учнів, спрямовуватиме їх до прогресивних видів 
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діяльності, пробуджуватиме в них інтерес і водночас ознайомлюватиме  

з новітніми процесами використання інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

У навчальній програмі курсу «Інформатика» для 2–4 класів 

передбачено вивчення у 2-му, 3-му та 4-му класах графічного редактора в 

темі «Графіка» [1]. Основні наукові результати пошуку методичних шляхів 

викладання теми «Графіка» представлені у шкільних підручниках та у 

вигляді практичних завдань у робочих зошитах з інформатики. Практичні 

роботи чітко виділені, добре описані, доступні для дітей. Досліджуючи 

проблему вивчення графічного редактора у початковій школі автори 

підручників пропонують дотримуватися обʼєктного підходу. Вибір рівня 

складності подачі матеріалу, типів практичних робіт та прикладного 

програмного засобу в авторів може дещо відрізнятися. 

В початковій школі учні повинні навчитися створювати і редагувати 

найпростіші графічні зображення. Для цього вони мають опанувати 

основні інструменти графічного редактора. Також при вивченні графічного 

редактора вони вперше знайомляться із поняттям графіки та способах її 

подання. У навчальній програмі курсу «Інформатика» наведено такий 

перелік вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учня другого класу за 

темою «Графіка» [1, с. 8]. 

 має уявлення про компʼютерну графіку та способи її подання; 

 впізнає значки та назви середовищ для створення та змінювання 

графічних зображень; 

 уміє створювати найпростіші зображення та змінювати їх, 

використовує для цього інструменти графічних редакторів; 

 додавати підписи чи коментарі з кількох слів до зображень; 

 уміє відшукати та переглядати в Інтернеті картину художника 

(задане зображення тварини, рослини тощо) та додати до 

закладок в браузері; 

 прагне поважного ставлення до особистої інформації інших 

людей; 

 називає 3–5 пристроїв, що використовуються для створення та 

опрацювання графічних зображень; 

 використовує у своєму мовленні слова зображення, картина, 

фото, палітра, дозвіл на використання. 

Учням початкових класів легше використовувати растрові графічні 

редактори. При цьому за вимогами навчальної програми кожен з 

інструментів потрібно пояснити як засіб створення певних обʼєктів із 

певними властивостями. Зміна властивостей обʼєкту, в окремих випадках, 

дозволяє змінити сам обʼєкт. 

Нині існує досить велика кількість різноманітних графічних 

редакторів. Їх поява була спричинена головним чином потребою людства в 
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ілюстративних, образних формах відображення навколишньої дійсності. За 

своєю сутністю створені на компʼютері зображення можуть бути 

растровими, векторними та фрактальними [3, с. 346]. Підбираючи 

програмне забезпечення для вивчення теми «Графіка» вчитель має 

орієнтуватися на відповідність навчальній програмі з інформатики та 

віковим особливостям учнів. Обране програмне забезпечення повинно 

бути простим у вивченні, мати обмежений набір функцій, зацікавлювати 

учнів. Існує чимало графічних редакторів, які розраховані на учнів 

початкової школи. Наприклад: Paint, PaintNET, Paint 3D, Веселий 

художник, TuxPaint та інші. Окремі з них мають у своєму складі анімовані 

фрагменти малюнків, інтерактивні елементи, звуковий супровід та інші 

цікаві особливості. Усе це сприяє підвищенню зацікавленості учнів та 

швидкому опануванню навичками використання графічного редактору. 

Учитель може на власний розсуд обирати те програмне забезпечення, яке 

він вважає оптимальним. Імовірно, що більшість вчителів будуть обирати 

той графічний редактор, який описано у шкільному підручнику який вони 

використовують. Та комбінація різних компʼютерних програм може дати 

значно кращі результати. Можна рекомендувати учителям початкових 

класів розпочати вивчення з Paint, що дозволить учням швидко отримати 

основні навички роботи у стандартному середовищі графічного редактора, 

й вивчити більшість графічних примітивів та їх властивості. Надалі варто 

перейти до використання TuxPaint, який буде цікавішим для дітей, матиме 

більше можливостей. Такий підхід дозволить сформувати у дітей уявлення 

про різноманіття програмних засобів. Учні засвоять основні принципи 

роботи та знатимуть, що однакового результату можна досягнути завдяки 

використанню різних програм [2, с. 214]. 

Отже відповідно до навчальної програми «Інформатика» вивчення 

графічного редактора розпочинається в другому класі з теми «Графіка». 

Вчитель повинен враховувати відмінності різних графічних редакторів, їх 

сильні та слабкі сторони. Здійснювати відбір оптимального прикладного 

програмного забезпечення. Використовувати під час практичних робіт 

вправи які дозволяють сформувати в учнів потрібні навички, зацікавити їх, 

розкрити їхній творчий потенціал. 
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Владислава Гижко 

 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ ЯК ФОРМА 

ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Правосвідомість українського суспільства сьогодні, як ніколи, 

демонструє досить динамічну трансформацію, проходячи свій шлях 

фактично за синусоїдальною кривою: то вбирає найкращі цінності 

попередніх епох та розвиває їх до ідеального стану, то показує усі  

можливі негативні прояви її деформації. Зараз на етапі входження 

української держави до Європейського Союзу постає важливе завдання 

переосмислення та сприйняття нових демократичних цінностей 

суспільного буття, зокрема, підвищення якісних показників суспільної 

правосвідомості та правової культури. 

Україна як незалежна держава, що прагне інтегруватися в 

загальноєвропейський простір, повинна мати високий рівень єдиної 

системи моральних та правових норм. Формування у молоді громадських 

цінностей – одна з найактуальніших проблем сьогодення, що зумовлена 

обʼєктивними потребами і закономірностями суспільного та економічного 

розвитку нашої держави . 

Метою правового виховання молоді є ніщо інше як формування у неї 

правової культури громадянина України, що передбачає свідоме ставлення 

до своїх прав і обовʼязків перед суспільством і державою, які закріплені в 

Конституції України. 

Одним із головних завдань процесу виховання є досягнення у особи 

стану вихованості, що проявляється у її ставленні до навколишнього світу, 

повазі до загальнолюдських цінностей, закону, прав та свобод людини. 

Сучасна ситуація в країні поєднує в собі суперечливе переплетіння, з 

одного боку, тотального правового нігілізму, а з іншого – наївного 

правового ідеалізму. Парадоксально, але ці два несумісних явища 

співіснують і демонструють досить низький рівень правосвідомості 

громадян. У першому випадку закони не виконуються, порушуються, 

ігноруються, а в другому, навпаки, їм надається перебільшене значення  

[4, с. 62]. 
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Нині в нашому суспільстві навряд чи хто сумнівається у крайній 

необхідності істотного підвищення рівня культури взагалі та правової 

культури зокрема. Важливе значення мають глибока повага до законів, 

готовність дотримуватись і виконувати закріплені вимоги , що виражають 

волю та інтереси народу, активна участь в управлінні державними 

справами та рішучою боротьба із злочинністю. Формування правового 

виховання продиктована повільністю громадянського суспільства в 

Україні. Підвищення рівня правосвідомості молоді є системоутворюючим 

фактором правової демократичної держави та важливим стратегічним 

чинником процесу інтеграції сучасного українського суспільства до 

європейського правового простору. Вивчення цієї проблеми надто 

складним завданням через глибинність та багатогранність цього поняття. 

Правосвідомість включає як усвідомлення суспільством, класом, 

соціальною групою, індивідом потреби в загально значущих правилах 

поведінки, які повинні встановлюватися державою, так і оцінку 

справедливості (чи несправедливості) чинного правового порядку, 

перспектив, спрямувань подальшого розвитку права. Слід повністю 

погодитись з Е. Ю. Соловйовим, який виходить з того, що 

«правосвідомість – це не просто відображення в індивідуальній свідомості 

духу й характеру законів, що вже діють у суспільстві. Вона найбільш 

адекватно виявляє себе, коли критикує й коригує чинні закони з позицій 

ідеальної справедливості, яка на була непорушного значення для достатньо 

великої маси людей» [2, с. 189]. 

Процес формування громадянського суспільства в Україні висуває 

високі вимоги до системи правових цінностей і правосвідомості населення. 

За сучасних умов, у процесі формування правової держави та 

громадянського суспільства людина має не лише сприймати та аналізувати 

інформацію правового характеру, але й реалізовувати свої права. На жаль, 

на сьогодні в нашій державі існує нагальна потреба у пошуку нових дієвих 

форм підвищення рівня правосвідомості та правової культури громадян. 

Однією із важливих форм є організація правового самовиховання 

населення, першочергово, – студентської молоді як стратегічного ресурсу 

держави, основної рушійної сили активно мислити і діяти, прагнути змін 

та інновацій. 

У своїй реалізації форма правового самовиховання студента як 

робота над підвищенням рівня правосвідомості є складною, тому що її 

застосування потребує психологічної готовності та вольових зусиль ,до 

чого зазвичай діти не готові . Цілком очевидно, що стан правосвідомості 

молоді в Україні потребує певних коректив моделі виховання учнів та 

студентів у навчальних закладах з урахуванням їх індивідуальних 

особливостей – віку, соціального досвіду, інтересів і здібностей. Правове 

виховання – це необхідна умова підвищення правової активності 
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трудящих, формування правової культури суспільства, подальшого 

зміцнення законності і правопорядку [3, с. 290]. 

Проблема формування правосвідомості в Україні тісно взаємоповʼязана 

з питаннями подальшої трансформації українського суспільства на 

демократичних засадах, з формуванням єдиного національного культурно-

політичного поля, з успішністю розвитку нації. Рівень правової свідомості 

громадян України, що існує на цей час, потребує значного підвищення і 

доведення в найближчої перспективі до рівня правової свідомості 

демократичного суспільства [1, c. 9]. 

Потреба активізації правового виховання молоді зумовлена такими 

факторами: розбудова правової держави в Україні супроводжується 

інтенсивним творенням її правової бази, що потребує своєчасного 

інформування людей про нові правові акти; останнім часом сфера 

правового регулювання поширилася на підлітків, що вимагає відповідної 

правової компетенції неповнолітніх до досягнення повноліття; девальвація 

моральних та загальнолюдських цінностей, зниження життєвого рівня 

населення спричинюють поширення кримінальних зразків поведінки, які 

проникають у молодіжне середовище; необхідність подолання правового 

нігілізму серед усіх верств населення, зокрема серед учнівської і 

студентської молоді. 

Отож, варто зазначити, що від рівня правосвідомості української 

молоді буде залежати рівень правового розвитку українського суспільства 

в цілому і впливати на наступні покоління. Підвищення рівня 

правосвідомості молоді є нічим іншим як важливим стратегічним 

фактором на шляху інтеграції нашої держави до європейського правового 

простору. 

 

Список використаних джерел 

1. Данильян О. Г. Деякі проблеми формування правової культури в 

сучасній Україні. Правова культура і громадянське суспільство в 

Україні: стан і перспективи розвитку. К., 2009. С. 8–10. 

2. Соловьев Э. Ю. И. Кант: взаимодополнительность морали и права. М. : 

Наука, 1992. 216 с. 

3. Ткачук. А. С. Правосвідомість молоді як системоутворюючий фактор 

правової демократичної держави. Альманах права. 2012. Вип. 3.  

С. 288–292. 

4. Ткачук. А. С. Деформації правосвідомості: їх сутність та наслідки. 

Актуальні проблеми політики. Одеса. 2011. Вип. 43. С. 56–63. 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 1 

 

 - 76 - 

Тетяна Голубенко 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ 

ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

ЗАСОБАМИ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ 

 

На думку С. Хатунцевої, психолого-педагогічні умови – це джерело 

виникнення, існування та розвитку самого педагогічного процесу, 

запорука його присутності та можливостей удосконалення. Більше того, 

спеціально створені психолого-педагогічні умови мають здатність 

регулювати педагогічний процес, можливість робити його компоненти 

співвідносними один до одного [2, с. 97]. 

Ми вважаємо, що активізація пізнавальної діяльності молодших 

школярів засобами інтегрованого навчання буде ефективна за таких умов: 

1) врахування вікових та індивідуальних особливостей школярів, 

пізнавального досвіду дітей даного віку; 

2) позитивна емоційна налаштованість учасників освітнього процесу; 

3) органічне включення елементів інтеграції в освітній процес; 

4) співпраця та співтворчість учителя та учнів. 

Розкриємо сутність та зміст цих психолого-педагогічних умов. 

Перша умова – врахування вікових та індивідуальних особливостей 

школярів, врахування соціально пізнавального досвіду дітей даного віку. 

Вiковi психологiчнi властивостi зумовленi конкретно-iсторичними 

умовами, в яких розвивається людина, спадковiстю i в деякiй мiрi 

характером виховання, особливостями дiяльностi i спiлкування індивіда. 

Для кожного вiку iснує специфiчна ситуацiя розвитку, тобто певне 

спiввiдношення умов соцiальної сфери i внутрiшнiх умов формування 

особистостi. Тому у кожної дитини буде різний рівень розвитку 

пізнавальних процесів. Але взаємодiя зовнiшнiх i внутрiшнiх факторiв 

породжує типові психологiчнi особливостi, загальнi для більшості 

iндивiдiв одного вiку. 

Індивідуальність характеризується сукупністю інтелектуальних, 

вольових, моральних, соціальних та інших рис людини, які постійно 

вирізняють одну людину від інших людей. Індивідуальність виражається в 

індивідуальних особливостях. До індивідуальних особливостей належать 

своєрідність відчуттів, сприймання, мислення, памʼяті, уяви, особливості 

інтересів, нахилів, здібностей, темпераменту, характеру особистості. 

Індивідуальні особливості впливають на розвиток особистості; вони в 

значній мірі обумовлюють формування всіх якостей. 

Коли говорять про врахування індивідуальних особливостей, мається 

на увазі не пристосування завдань і основного змісту навчання й 

виховання до окремого школяра, а пристосування форм і методів 

педагогічного впливу до окремого школяра, до індивідуальних 
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особливостей для того, щоб забезпечити найсприятливіші можливості для 

розвитку пізнавальних сил, активності, нахилів і обдарувань кожного учня. 

У кожної дитини, навіть в 6 років, є вже певний свій досвід. 

Завдання, які добирає вчитель, повинні бути також соціально обумовлені 

вміннями та досвідом дитини. Якщо знехтувати цим фактором, то завдання 

та урок у цілому будуть для учнів не цікавими і рівень пізнавальної 

активності стане нижчим. Одні учні будуть неспроможні виконати 

завдання, а іншим вони будуть здаватися дуже легкими та не цікавими. 

Друга умова – позитивна емоційна налаштованість учасників 

освітнього процесу. 

Дану умову варто розглядати з психологічної точки зору. Емоції 

справляють вплив на усі сфери людського життя, в тому числі і на 

навчання. 

Якщо у класі створено доброзичливу, невимушену атмосферу, якщо 

тут визнають унікальність кожного (і педагога, й учнів) та підтримують їх, 

це значно підвищує ефективність навчання. Позитивна атмосфера може 

перетворити клас у приємніше місце, що, в свою чергу, буде мотивувати 

вчитися та спонукати підвищенню рівня пізнавальної активності учнів. 

Негативне ставлення до навчання повʼязане з негативними емоціями 

страху, образи, незадоволеності собою та вчителем. Позитивне ставлення 

до навчання повʼязане з позитивними емоціями подиву, переживання до 

незвичайності, впевненості у своїх силах, гордості за себе. Емоційно 

забарвлені знання запамʼятовуються швидше і міцніше, ніж знання, що 

позбавлені індивідуальності і залишають людину байдужою. І це постійно 

треба враховувати при доборі навчального матеріалу. Вчитися треба 

весело. 

Третя умова – органічне включення елементів інтеграції в освітній 

процес. Задовольнити цю умову зможе професійний фахівець, який вивчає 

проблему не тільки на теоретичному рівні, а й на емпіричному. 

Впровадження елементів інтеграції у навчальний процес вимагає 

ґрунтовної підготовки: добору навчально-методичних матеріалів, ретельного 

вивчення індивідуальних особливостей учнів класу, складання пану та 

методичних матеріалів, ретельного т. ін. 

Елементи інтеграції повинні органічно поєднуватися між собою, 

відповідати змісту і меті уроку, допомагати розвʼязати головні завдання та 

зацікавити учнів для подальшої пізнавальної діяльності. Важливою 

Важливою особливістю є те, що вчитель, який впроваджує 

інтеграцію в освітній процес має бути обізнаний з усіх предметів, які він 

поєднує. 

Четверта умова – співпраця та співтворчість учителя та учнів. 

Відносини вчителів і учнів є тим середовищем, в якому відбувається 

становлення і розвиток особистості школяра. Основу цих відносин в 

технології саморозвитку становить особистісний підхід і педагогіка 
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співробітництва. Це означає гуманізм і демократизм відносин, визнання 

права кожного школяра на своєрідність, неповторність, унікальність 

безоцінного ставлення до нього як до особистості. 

Стилі взаємостосунків педагога і учнів є особливо значущою 

складовою педагогічного спілкування, адже вони сприяють успішному 

засвоєнню знань дітьми та їх особистісному розвитку, або загальмовують 

ці процеси. При цьому в діяльності та спілкуванні дітей і педагогів  

має культивуються самоврядування, рівноправність і рівноцінність 

особистісних позицій всіх учасників педагогічного процесу. Для різних 

вікових категорій учнів співпраця повинна приймати різні прояви. 

Важливим є спілкування, співпраця вчителя та учнів уроці. Саме з 

любові і поваги проростає коріння взаєморозуміння, взаємозбагачення, 

взаємодопомоги, взаємодовіри, взаємоконтролю. Доброзичливе, щире, 

відкрите, емоційне, наукове спілкування – ось що таке урок. 

Таким чином, можна сказати, що співпраця вчителя і учня – це 

одночасно і спільна діяльність, та організаційна система активності 

субʼєктів взаємодії, для якої властиві: 

1) просторова і тимчасова співприсутність, 

2) організація та управління діяльністю, 

3) поділ функцій, дій, операцій, 

4) наявність позитивних міжособистісних стосунків [2]. 

Отже, сукупність вище перерахованих психолого-педагогічних умов 

повинна створити комфортну для освітнього процесу атмосферу, а також 

активізувати пізнавальну діяльність учнів. 
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ПРАВА І СВОБОДИ В УКРАЇНІ:  

КОНСТИТУЦІЙНО–ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ 

 

Україна є суверенною, незалежною, правовою, соціальною, 

демократичною державою. Задекларована норма трактується, що Україна є 

державою, де людина, її життя, честь та гідність є найвищою соціальною 

цінністю, саме таким змістом наповнена стаття 3 Конституції України [1]. 
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В Україні гостро постає питання реальності здійснення та захисту 
прав людини та громадянина. Життя людини потребує створення 
правового механізму їх забезпечення, який має стати гарантією дієвості 
передбачених Конституцією прав, свобод та обовʼязків. Законодавство про 
права та свободи людини і громадянина в Україні відповідає високим 
міжнародно-правовим стандартам. У ньому закладена демократична 
концепція взаємовідносин людини і держави, при якій людина в Україні 
визнається найвищою соціальною цінністю. 

Найвищою соціальною цінністю в Україні є визнання на 
конституційному рівні прав людини, її життя і здоровʼя, честі та гідності, 
недоторканності і безпеки. Права і свободи людини та їх гарантії 
визначають зміст і спрямованість функціонування держави. Конституційний 
принцип дотримання прав людини юридично повʼязує і позитивно 
обмежує дії держави, її органів та посадових осіб. Найважливішими 
передумовами і водночас елементами захисту прав людини і громадянина 
в системі гарантій в Україні повинні стати закріплені в Конституції норми 
й принципи матеріального та процесуального права, які мають бути 
реалізовані у поточному законодавстві [3, с. 103]. 

Права людини мають природну сутність і є невідʼємними від 
індивіда, вони позатериторіальні і позанаціональні, існують незалежно від 
закріплення в законодавчих актах держави, є обʼєктом міжнародно-
правового регулювання та захисту. 

Свободи людина може реалізувати, здійснити без будь-якого 
втручання держави та її органів. Держава повинна лише забезпечити 
охорону, непорушність і захист цих свобод. Такими є, наприклад, свобода 
думки, свобода слова, свобода віросповідання тощо. А от права держава 
повинна забезпечити певними механізмами, юридичними процедурами. 

Свободу людини визначають певні ознаки. Так, люди є вільними від 
народження, ніхто не має права порушувати їх природні права. До того ж, 
у демократичному суспільстві саме держава є головним гарантом свободи 
людини. Поняття «свобода людини» повно відображає принцип, 
закладений у ст. 19 Конституції України, згідно з яким людина має  
право робити все, за винятком того, що прямо заборонено чинним 
законодавством [1]. Свободу людини характеризує й принцип рівних 
правових можливостей, правового сприяння і правової охорони, що його 
закріплюють демократичні конституції, у тому числі й Конституція 
України. 

Права і свободи людини і громадянина та механізм їх захисту 
постійно знаходяться в полі зору науковців. Дана проблема – одна з 
важливих у напрямі внутрішньої та зовнішньої політики кожної держави 
світу, а також з огляду впливу складного і багатогранного глобалізаційного 
процесу як фактора інноваційних підходів до трансформації механізму 
забезпечення прав і свобод людини як на внутрідержавному, так і 
міжнародному рівнях. Така увага до проблеми забезпечення і практичної 

http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=1162&lan=ukr
http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=181&lan=ukr
http://www.uapravo.com/hro/text.php?lan=ukr&id=4753&id_book=4732&id_parent=4732&id_vid_res=1
http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=40&lan=ukr
http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=183&lan=ukr
http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=435&lan=ukr
http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=734&lan=ukr
http://www.uapravo.com/hro/text.php?lan=ukr&id=11801&id_book=11791&id_parent=11791&id_vid_res=14
http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=420&lan=ukr
http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=574&lan=ukr
http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=142&lan=ukr
http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=501&lan=ukr
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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реалізації прав і свобод людини та пошуку механізмів їх ефективного 
захисту на різних рівнях є одним із фундаментальних критеріїв 
оцінювання рівня демократії будь-якої держави та суспільства взагалі на 
сучасному етапі. 

Зауважимо, що проблема прав і свобод людини і громадянина після 
Другої світової війни вийшла за рамки внутрідержавного права на 
міжнародний рівень, а разом із цим виник і наддержавний (міжнародний) 
механізм захисту прав і свобод. Уже в 1948 році в цьому плані був 
прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН перший правовий акт – Загальна 
декларація прав і свобод людини, положення якої набули міжнародного 
стандарту. Згодом появляються інші міжнародно-правові документи, що 
регламентують права на міжнародному рівні та утворюють відповідні 
групи норм і обовʼязків та механізм їх захисту на національному та 
наднаціональному рівнях [3, с. 104]. 

Дієвим напрямом забезпечення прав і свобод людини є посилення 
взаємної відповідальності держави та особи. Завдання держави – 
передбачати, попереджувати виникнення та наростання суперечностей з 
громадянами, недопущення гострого конфлікту та протистояння [2, c. 177]. 

Механізм забезпечення прав людини безпосередньо повʼязаний з 
вимогами верховенства права. Права і свободи людини та громадянина, 
взяті в системній єдності, визначають їх загальний правовий статус та міру 
свободи в державі і суспільстві. Питання прав людини, їх забезпечення  
на рівні національної правової системи та міжнародного права 
досліджувалися в українській правовій науці від початку 1990-х років, у 
тому числі й у працях провідних вітчизняних учених 

Механізм забезпечення прав і свобод особи – це єдине, цілісне і 
якісно самостійне явище правової системи, яке є комплексом 
взаємозвʼязаних і взаємодіючих передумов, засобів та умов, які створюють 
належні юридичні і фактичні можливості для повноцінного здійснення 
кожним своїх прав і свобод. Складові елементи механізму забезпечення 
прав і свобод особи, до яких належать правовий статус особи, юридичні 
гарантії прав і свобод та загальносоціальні умови, знаходяться між собою 
не у простих односторонніх звʼязках, їх звʼязки є взаємними, тобто всі 
елементи даного механізму взаємно впливають один на одне. При цьому, 
взаємозвʼязок правового статусу особи і загальносоціальних умов 
забезпечення прав і свобод проявляється в тому, що стан розвитку 
суспільства обумовлює наявність певних запитів, необхідних для 
нормального існування індивідів, а правовий статус опосередковує 
юридичні можливості використовувати соціальні блага, створені в 
конкретно-історичних умовах. 

Визнаючи сьогодні державами глобальний характер прав і свобод 
людини, пріоритет загальнолюдських цінностей, закріплених у 
міжнародних правових актах, у системі механізмів захисту прав і свобод 
людини наявні два рівні – внутрідержавний і міжнародний, котрі 
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виступають двома самостійними системами, між якими наявний тісний 
взаємозвʼязок. Основне завдання по захисту прав і свобод людини лягає на 
внутрідержавні механізми, кількість і функції яких залежать від 
особливостей національної правової системи. Вони є гарантом прав і 
свобод і забезпечують верховенство права в усіх його аспектах [3, с. 106]. 

Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Згідно 
статті 22 Основного Закону держави права і свободи людини і 
громадянина, закріплені Конституцією, не є вичерпними. Конституційні 
права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Частина 3 ст. 22 
Конституції України підкреслює, що за прийняття нових законів або 
внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу 
існуючих прав і свобод. 

Частина 2 статті 3 Конституції України зазначає, що права і свободи 
людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. 
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обовʼязком 
держави. 

Зокрема, стаття 55 Конституції України передбачає право кожного 
будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і 
свободи від порушень і протиправних посягань [1]. 

Для забезпечення реалізації та захисту прав і свобод людини і 
громадянина, Конституція і законодавство України передбачають 
можливість здійснення громадянами певних дій, а також утворення 
системи органів держави, призначенням якої є допомога громадянам у 
реалізації і захисті їх прав. 

Можливість здійснення громадянами певних вчинків щодо захисту 
власних прав і свобод і системи органів, які захищають і забезпечують ці 
права та свободи утворюють юридичний механізм захисту прав людини. 

Основною ефективною формою захисту прав і свобод є судовий 
захист. Потреба у судовому захисті закономірно випливає з ускладнення 
характеру структури економічних відносин, зростанні конфліктності і 
соціальних протиріч у суспільному житті. 

Отже, можна дійти такого висновку, що права та свободи людини є 
основною цінністю демократичного суспільства. Права і свободи людини 
відіграють надто важливу роль у житті будь-якої держави, насамперед 
демократичної. Україна є демократичною державою, а це означає, що 
захист прав та свобод людей, громадян – найвища цінність нашої держави. 
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Анна Городецька 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОГО 

ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Одним із основних завдань сучасної української школи є 

формування у дітей загальнолюдських духовних цінностей та світогляду. 

Адже будь-які зміни, які відбуваються в суспільстві, потребують від 

особистості високої духовності, моральності та відповідальності за власні 

дії. Сформованість моральних якостей та цінностей є найважливішим 

показником цілісної всебічно розвиненої особистості. Під час навчання в 

школі дитина проходить процеси соціалізації з інтенсивним осмисленням 

та формуванням власного світогляду, який включає побудову системи 

потреб та моральних якостей особистості, які дали б можливість їй швидко 

адаптуватися до нових соціальних умов та були основою для подальшого 

морального становлення. 

Проблемами морального виховання особистості цікавились видатні 

філософи, мислителі і педагоги різних країн та в різні вікові періоди. Вони 

представлені в працях М. Бердяєва, П. Блонського, В. Вахтерова, 

К. Вентцеля, В. Гегеля, Г. Гельвеція, І. Герберта, О. Духновича, І. Канта, 

П. Каптерева, Я. Коменського, А. Макаренка, Ж.-Ж. Руссо, Г. Сковороди, 

В. Сухомлинського, Л. Толстого, К. Ушинського та інші. 

З прадавніх часів для запобігання конфліктних ситуацій та 

забезпечення стабільності, суспільство виробило ряд певних правил 

поведінки, в яких узгоджені норми особистісних та групових стосунків. З 

часом норми змінювались, але основа моральності залишалась. В основі 

моральності особистості закладена мораль. Мораль  це система ідей, 

принципів, законів, норм і правил поведінки та діяльності, які регулюють 

гуманні взаємини між людьми за будь-якої життєвої ситуації на 

демократичній, добровільній основі. Закони моралі створюються і живуть 

віками у кожного народу у вигляді правил і норм поведінки, які 

конкретизуються та вдосконалюються, регулюють поведінку у всіх сферах 
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суспільного життя [4, с. 265]. 

У філософському словнику поняття трактується так: «Мораль – це 

сукупність історично обумовлених правил, норм, звичаїв, принципів 

співжиття й поведінки людей, їх відносини у процесі виробництва 

матеріальних і духовних цінностей, що визначають їх обовʼязки один до 

одного, до соціальних груп, верств, класів, до суспільства, виконання яких 

базується на громадській думці» [6, с. 464]. 

У свою чергу, в основі змісту морального виховання лежать 

загальнолюдські моральні цінності. Загальнолюдські моральні цінності – 

набуті попередніми поколіннями незалежно від расової, релігійної чи 

національної приналежності морально-духовні надбання, які визначають 

основу поведінки людини чи спільноти [4, с. 266]. 

У «Педагогічному словнику» моральне виховання визначають так: 

«Моральне виховання – один із найважливіших видів виховання, полягає в 

цілеспрямованому формуванні моральної свідомості, розвитку морального 

почуття й формування звичок і навичок моральної поведінки людини 

відповідно до певної ідеології» [1, с. 216]. З точки зору етики, моральне 

виховання – виховна діяльність, яка полягає в допомозі людині 

познайомитись з моральними вимогами суспільства та інтеріоризувати їх у 

самовимоги [5, с. 268]. 

Центральним у формуванні моралі є ставлення людини до природи, 

батьківщини, міжособистісних і суспільних відносин. У процесі спільної 

діяльності, заснованої на гуманному ставленні, створюються принципи, 

закони, норми та правила співіснування людини з іншими людьми та 

природою за будь-яких обставин у будь-який проміжок часу. 

Наразі, коли все частіше можна зустріти прояви агресії, жорстокості 

та насильства серед дітей та молоді, проблема недостатньої сформованості 

моральних якостей гостро відчувається в суспільстві. Питання формування 

цих якостей держава покладає на сімʼю та освітні установи. Саме 

вихователь та вчитель разом з батьками покликані закладати в 

підростаючого покоління норми моралі та правила поведінки. Перед 

закладом освіти ставиться задача щодо підготовки відповідальної 

особистості, здатної самостійно будувати та оцінювати свою поведінку та 

поведінку інших, враховуючи інтереси оточуючих. Вирішенням цієї задачі 

є формування стійких моральних якостей та властивостей особистості 

школяра. 

Тому моральне виховання стає процесом, який у тісному 

взаємозвʼязку з інтелектуальним, фізичним та емоційним розвитком 

формують цілісну всебічно розвинену особистість дитини, в якої закладені 

почуття обовʼязку до Батьківщини, любові до праці, відповідальності до 

своїх обовʼязків і вдосконалення до самого себе. Моральне виховання, як 

один з видів системи виховання, – це спрямований вплив на вихованців з 

метою формування їх моральної свідомості, моральних якостей та 
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здібностей, що відповідають потребам суспільного життя та самореалізації 

особистості. Це по суті процес формування моралі дитини засобами та 

методами, накопиченими попередніми поколіннями. Також це одна з 

найважливіших задач закладу освіти. Оскільки, особливим періодом у 

житті людини є молодший шкільний вік, адже саме в цей час відбувається 

інтенсивне формування основних якостей та властивостей особистості. 

Молодшими школярами вважають дітей віком від 6–7 до 10–11 

років, які навчаються у 1–4 класах школи. Цей віковий період завершує 

етап дитинства. Психічний і особистісний розвиток дитини у молодшому 

шкільному віці зумовлюється особливістю соціальної ситуації розвитку – 

навчанням у початковій школі. На цьому віковому етапі провідною 

діяльністю стає навчання, основою якого є пізнавальний інтерес і нова 

соціальна позиція [3, с. 35]. Формуванню вольових якостей (самостійності, 

впевненості у своїх силах, витримки, наполегливості) сприяє шкільне 

навчання, яке вимагає від учнів усвідомлення й виконання обовʼязкових 

завдань, підпорядкування їм активності, довільного регулювання поведінки, 

уміння активно керувати увагою, слухати, думати, запамʼятовувати, 

узгоджувати свої потреби з вимогами вчителя. Ефективність цього процесу 

залежить від використання учителем прийомів переконання, зауваження, 

заохочення та інших засобів впливу на дитину. Зловживання негативними 

оцінками, нотаціями, покараннями спричиняє погіршення ставлення учнів 

до навчальних обовʼязків, зниження активності, виникнення лінощів та 

інших негативних рис [3, с. 11]. 

Саме в цей час закладаються усі норми та правила свідомої 

поведінки дитини та дорослої людини в майбутньому. Результатом 

морального виховання стає моральна вихованість. Вона проявляється у 

відносинах, діяльності та спілкуванні. Ефективність морального виховання 

молодшого школяра виявляється у перенесенні дитиною цього досвіду на 

особистість вцілому, на свою поведінку та світогляд. 

Завдання морального виховання полягає в тому, щоб соціально 

необхідні вимоги суспільства педагоги перетворювали у внутрішні 

стимули особистості кожної дитини, такі, як обовʼязок, честь, совість, 

гідність. 

Окрім того, для ефективного морального виховання здобувачів 

освіти необхідно: 

 створити умови для вибору того чи іншого способу дії дитини; 

 розуміти характер суперечностей, у розвитку моральних потреб 

школяра, сприяти якомога ефективнішому їх розвʼязанню; 

 взаємодіяти з найближчим оточенням дитини (батьки, товариші, 

друзі) [2, с. 108–109]. 
Моральне виховання є складовою частиною освітнього виховного 

процесу. Воно тісно повʼязане з естетичним, розумовим та трудовим 
вихованням. Для успішного виховного процесу необхідно вміло добирати 
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форми і методи роботи з дітьми, розумно організовувати діяльність 
колективу, створювати такі умови, які б непомітно, впливаючи на 
свідомість, примушували дітей обирати правильні форми поведінки, 
наслідувати позитивні риси характеру в умовах освітнього процесу 
[2, с. 10]. Успішним у формуванні позитивних почуттів у молодших 
школярів під час освітньої діяльності залишається виховна робота, яка 
розповсюджується як на начальний час, так і позаурочний. 

Подальшого вивчення потребує визначення звʼязку дошкільної 
освіти та початкової у формуванні морального виховання дітей. 
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Тетяна Грицай 
 

ГОТОВНІСТЬ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

ПРЕДМЕТНОЇ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 
Педагогіка трактує сукупність професійних вимог до вчителя як 

готовність до педагогічної діяльності. Аналіз літературних джерел, 
присвячених феномену готовності, показав, що увагу педагогів 
привертають виявлення умов, прийомів і засобів, які дають можливість 
організовувати та керувати процесом формування готовності, а психологи 
акцентують увагу на встановленні звʼязків і залежностей між станом 
готовності та результативністю діяльності. 

У психологічному словнику готовність до дії визначається як «стан 
мобілізації усіх психофізіологічних систем людини, що забезпечують 
ефективність виконання певних дій» [2]. 
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Вчені визначають цей феномен як психічний стан, що займає 
проміжне місце між психічними процесами та властивостями особистості 
й створює загальний функціональний рівень для забезпечення 
результативності професійної діяльності, а при особистісному підході – як 
сукупність особистісних якостей майбутнього фахівця, що уможливлюють 
виконання ним функцій відповідно до потреб певної діяльності. 

На їхню думку, готовність є підґрунтям професійного зростання 
молодого фахівця. Вчені виділяють такі складові готовності до праці 
вчителя, як позитивне ставлення до професії, сформованість моральних 
якостей, достатній рівень оволодіння теоретичними знаннями, практичними 
вміннями і навичками, самостійність у розвʼязанні професійних завдань, 
розвиток педагогічних здібностей та ін. Розроблені критерії та показники 
готовності, на основі яких визначають рівні підготовки випускників 
педагогічних закладів вищої освіти до професійної діяльності. 

Це дало підстави визначити, що готовність майбутніх учителів 
початкової школи до формування у молодших школярів предметної 
природознавчої компетентності є набутою під час навчання особистісною 
якістю, що проявляється у взаємодії мотиваційних настанов, засвоєних 
педагогічних і природничих знань, сформованих умінь використовувати їх 
у навчанні природознавства та комунікативних умінь і здатності до 
реалізації їх у процесі формування природознавчої компетентності 
молодших школярів. Це особливе якісне новоутворення особистості 
майбутнього педагога проявляється в процесі підготовки і засвідчує 
певний рівень його професійного розвитку. 

Г. Селевко розглядає професійну готовність майбутніх учителів як 
складне структурне утворення, ядро якого складають позитивне ставлення 
студентів до учительської професії, достатньо стійкі мотиви педагогічної 
діяльності, наявність професійно значущих якостей особистості, певна 
сукупність професійно-педагогічних знань, навичок та умінь, а також 
певний досвід їх використання на практиці. Вона виділяє такі компоненти 
у структурі професійної готовності вчителя до педагогічної діяльності: 
мотиваційно-ціннісний, когнітивний, процесуально-діяльнісний [3]. 

І. Мозуль визначає наступні компоненти готовності: мотиваційний, 
що поєднує відповідальність і почуття обовʼязку за виконання завдань; 
орієнтаційний, що являє собою сукупність знань та уявлень про умови 
діяльності, особливості її здійснення та вимоги до особистості, яка нею 
займається; операційний, що проявляється у володінні ключовими 
компетентностями і необхідними способами та прийомами діяльності; 
вольовий, що включає самоконтроль, самомобілізацію і вміння управляти 
власними діями; оцінний, що передбачає самооцінку власної 
підготовленості та відповідність процесу розвʼязання завдання чи 
проблеми встановленим зразкам або алгоритмам [1]. 

Професійна готовність являє собою не випадковий набір певних 
особистісних якостей, а інтегративну характеристику, що включає якості 
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особистості, які знаходяться в динамічній взаємодії з психічними станами 
та одна з одною. Про професійну готовність студентів до педагогічної 
діяльності свідчать упевненість у своїх знаннях і вміннях, бажання 
вирішувати професійні завдання, здібність управляти власними почуттями, 
думками, діями, поведінкою у процесі педагогічної діяльності. 

Серед ознак, що характеризують систему професійної готовності, 
виокремлюють професійно значущі якості особистості; позитивну 
мотивацію до педагогічної діяльності та сукупність професійно значущих 
потреб; знання про умови педагогічної діяльності, її структуру, професійну 
роль учителя; почуття відповідальності за результати педагогічної 
діяльності; соціально-професійне налаштування і стабільність професійних 
інтересів. 

Процес формування професійної готовності детермінований деякими 
спеціально організованими заходами, педагогічними умовами. Серед них 
важливими є: управління мотивацією вибору учительської професії та 
спеціальності; професійна ідентифікація, самовизначення і адаптація 
студентів; моделювання і реалізація дидактичних і організаційно-
педагогічних засобів, які забезпечують студентів методологією, теорією, 
методикою і початковим досвідом професійної діяльності вчителя; творча 
співдружність і професійно-педагогічна спрямованість спільної діяльності 
вищої і загальноосвітньої школи; професійна обізнаність студентів про 
педагогічну діяльність. 

Для більшості науковців спільним є розуміння процесу формування 
професійної готовності студентів до педагогічної діяльності, який включає 
три основні етапи: професійна орієнтація, професійний відбір, професійне 
навчання і виховання на рівні закладу вищої освіти. 

Систему формування професійної готовності складають такі 
структурні компоненти: мета і завдання формування професійної 
готовності; принципи, форми і методи формування готовності; планування 
системи формування готовності; пізнання результатів процесу формування 
професійної готовності до педагогічної діяльності (рівні, причини, 
фактори, умови). 

Узагальнення різних підходів дослідників до визначення структури 
готовності дозволило нам виокремити наступні основні компоненти 
готовності майбутніх учителів початкових класів до формування у 
молодших школярів предметної природознавчої компетентності: 
мотиваційний, змістовий, процесуальний, комунікативний. 

Мотиваційний компонент готовності вчителя до формування 
предметної природознавчої компетентності молодших школярів визначається 
нами як система, яка включає в себе різноманітні установки особистості, 
що зумовлюють педагогічну діяльність і формування в учнів початкової 
школи предметної природознавчої компетентності: інтереси, переконання, 
спонуки, зацікавленість і позитивне ставлення до означеної діяльності, 
усвідомлення необхідності оволодіння обсягом теоретичних знань та 
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практичних умінь, сформованість професійно-значимих установок і 
прагнень до самовдосконалення, які повʼязані із здійсненням прак-
тичнозначущої професійної діяльності. 

Позитивне ставлення і зацікавленість обраною професійною 
діяльністю виступають стрижнем, навколо якого обʼєднуються основні 
якості й властивості особистості педагога, тому мотиваційно-ціннісне 
ставлення до професії має важливе спонукальне значення для навчання 
майбутнього вчителя. 

Змістовий компонент готовності майбутніх учителів початкової 
школи до формування предметної природознавчої компетентності у 
молодших школярів розглядаємо як систему засвоєних у процесі навчання 
теоретичних і практичних знань про принципи, форми, методи, прийоми, 
засоби, технології організації освітнього процесу з природознавства. Цей 
компонент складає сукупність усіх знань про природу, педагогіку, 
психологію і методику навчання природознавства. 

Змістовий компонент передбачає науково-теоретичну підготовку з 
метою формування у майбутніх учителів початкової школи характе-
ристики, що включає психолого-педагогічний, дидактико-методичний, 
поліпредметний природничий зміст і є достатньою для формування 
природознавчої компетентності у молодших школярів. Він тісно 
повʼязаний з діями особистості педагога, спрямованими на формування у 
молодших школярів предметної природознавчої компетентності. 

Ми вважаємо, що рівень набутих знань залежить від змісту 
теоретичної і методичної підготовки студентів, розвитку їхніх творчих 
здібностей, наявності педагогічного досвіду, що виявляється у процесі 
виконання різних педагогічних завдань. Ґрунтовність знань можна 
перевірити тільки на практиці, в процесі якої теоретичні знання знаходять 
своє практичне відображення. 

Процесуальний компонент готовності майбутніх учителів початкової 
школи до формування предметної природознавчої компетентності у 
молодших школярів – це необхідний обсяг педагогічних умінь і навичок 
забезпечувати якість навчання природознавства. Він характеризується 
наявністю у вчителя практичних умінь, необхідних для розвитку інтересів 
школярів до природознавства: вміння організації такої роботи, вміння 
використовувати різні форми і методи навчання природознавству для 
формування предметної природознавчої компетентності у молодших 
школярів, вміння аналізувати та здійснювати корекцію своєї роботи. 

Для формування предметної природознавчої компетентності у 
молодших школярів важливе значення має не лише безпосередній діалог із 
самою природою, а й «комунікація з приводу природи», тому одним з 
важливих результатів підготовки майбутнього учителя початкової школи є 
готовність до комунікативної діяльності з учнями, що слугуватиме 
основою для пізнання природи, педагогічної взаємодії, вербального 
оцінювання. 
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Таким чином, професійна готовність майбутнього вчителя початкової 
школи до формування предметної природознавчої компетентності 
молодших школярів являє собою складну характеристику, до основних 
структурних компонентів якої відносяться мотиви, позитивні установки 
професії, професійно важливі риси характеру, педагогічні здібності, 
сукупність професійно-педагогічних знань, практичних навичок і 
комунікативних умінь. Компоненти готовності майбутнього вчителя 
початкових класів до формування предметної природознавчої компе-
тентності молодших школярів, обʼєднуючись у єдине ціле, створюють 
систему професійної готовності та виступають важливим фактором 
підготовки вчителя до професійної діяльності. 
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ІНТЕРАКТИВНІ ЗАСОБИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ  

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН 

 
Дистанційне навчання – сукупність технологій, що забезпечують 

доставку студентам основного обсягу навчального матеріалу, інтерактивна 
взаємодія студентів і викладачів у процесі навчання, надання студентам 
можливості самостійної роботи з навчальними матеріалами, а також у 
процесі навчання. 

В наш час дистанційне навчання це зовсім нова організація 
освітнього процесу. Використовуючи таке навчання викладачі та  
студенти освоюють нові технології навчаючись, удосконалюючи і навіть 
помиляючись. 

Також дистанційне навчання визначають як технологію отримання 
знань за допомогою телекомунікаційних засобів, коли взаємодія учнів і 
вчителів проходить на відстані. У дистанційному навчанні змінюється роль 
і вимоги до вчителів. Уроки складають лише невелику частку, процес 
навчання орієнтує студентів на творчий пошук інформації, вміння 
самостійно набувати необхідні знання і застосовувати їх у вирішенні 
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практичних завдань з використанням сучасних технологій. Вчителі 
дистанційних курсів повинні мати універсальну підготовку – володіти 
сучасними педагогічними та інформаційними технологіями, бути 
психологічно готовим до роботи з учнями у новому навчально-
пізнавальному середовищі. Завдяки таким засобам дистанційного 
навчання, як дискусійні форуми, електронні обговорення засвоєного 
матеріалу, списки розсилання, створюється нове навчальне середовище, в 
якому учні почувають себе невідʼємною частиною колективу, що посилює 
мотивацію до навчання. Вчителі повинні володіти методами створення і 
підтримки такого навчального середовища, розробляти стратегії проведення 
цієї взаємодії між учасниками навчального процесу, підвищувати творчу 
активність і власну кваліфікацію. 

Карантин – це не причина припиняти навчальний процес. 
Українським педагогам рекомендували перейти на формат онлайн-
навчання. Ми підібрали декілька сервіси, які допоможуть зробити цей 
процес легким і цікавим. Звісно, можна користуватись Skype чи 
влаштовувати групові чати-дзвінки-конференції в месенджерах типу 
Viber, Telegram та інших. Але куди зручніше користуватись інструментами, 
які максимально пристосовані для дистанційного навчання і є простими в 
користуванні. 

Classroom – це безкоштовний сервіс для дистанційного навчання, 
створений ще у 2014 році. Він є поєднанням сервісів Google (Google Disc, 
Google Docs тощо), адаптованих під освітні задачі. Для роботи з ним 
потрібно обовʼязково мати акаунт Google. Користуватися сервісом можна 
як з компʼютера, так і з мобільного. У Classroom вчитель може створити 
власний віртуальний клас і окремі курси – їм присвоюються унікальні 
коди, за якими доступ до них отримують учні. На сторінці кожного курсу 
вчитель може, наприклад, публікувати навчальні матеріали, проводити 
опитування, тести й створювати тематичні завдання. 

Можливості сервісу Classroom: 

 робити фото та прикріплювати їх до завдань, редагувати їх і 
робити окремі копії; 

 ділитися файлами з інших додатків; 

 мати оффлайн-доступ до інформації; 

 вчитель може онлайн слідкувати за роботою учнів (тобто в 
режимі реально часу бачити документи, в яких учні виконують 
завдання чи виправляють помилки); 

 можна коментувати роботи і виставляти оцінки; 

 відправляти на повторну перевірку (після виправлення помилок) 
та отримати іншу оцінку; 

 публікувати і коментувати оголошення; 

 вчитель може надсилати електронні листи до одного чи багатьох 
учнів в інтерфейсі Google Classroom [5]. 
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Google Meet відкриває загальний доступ до функцій корпоративних 

відеоконференцій. За допомогою Meet ви легко зможете почати 

відеодзвінок та запросити до нього користувачів. Просто налаштуйте 

зустріч і поділіться з іншими посиланням на неї. При цьому не має 

значення, якими обліковими записами чи плагінами користуються ваші 

колеги та клієнти. Завдяки швидкому зручному інтерфейсу й розумному 

керуванню учасниками ви зможете легко запросити на відеодзвінок 

потрібних людей і поспілкуватися з ними. 

Zoom – це сервіс для організації онлайн-конференцій та відеозвʼязку. 

Тут можна організовувати конференції та веб-семінари для різної кількості 

користувачів 

Можливості сервісу Zoom: 

 організовувати спільні чати для переписки і обміну матеріалами - 

як загальні, так і приватні; 

 проводити онлайн-конференції з відео високої якості і 

запрошувати до 100 учасників (у безкоштовній версії, платна 

дозволяє збільшувати кількість учасників і спікерів); 

 записувати як свої звернення, так і спільні розмови; 

 під час конференцій та семінарів можна демонструвати матеріали 

на робочому столі свого ПК, смартфона чи планшета; 

 можна проводити необмежену кількість конференцій, та в 

безкоштовній версії кожна з них може тривати не довше 

40 хвилин; 

 конференції можна планувати і заздалегідь запрошувати 

учасників [4]. 

Інтерактивний сервіс від Google – онлайн дошка Jamboard, яка 

призначена для швидкої і наочної фіксації всього, що може стати в нагоді, 

під час навчання учнів, творчого пошуку вчителя. Багато в чому вона 

схожа на звичайну білу дошку, де ви можете намалювати що-завгодно, не 

обмежуючи себе умовностями форматування (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Онлайн-дошка Jamboard 

https://zoom.us/
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Однак, на відміну від звичайної дошки, дошка Google Jamboard не 

має обмежень за розміром вільного місця і кількістю учасників, які можуть 

на ній що-небудь малювати одночасно. Більше того, все що намальовано 

на Google Jamboard, можна зберегти на Google Drive і потім знайти та 

користуватися далі. Отже,матеріали записані на Google Jamboard, нікуди 

не зникнуть з часом, на відміну від записів на звичайній шкільній дошці [2]. 

Вивчення деяких дисциплін потребує практичного застосування.  

В умовах дистанційного навчання не має можливості проводити 

експерименти. Для цього є віртуальні лабораторії. 

Учні краще сприймають побачене, і це доведено неодноразово, адже 

показавши учневі ту чи іншу анімацію, він краще сприймає матеріал, адже 

уява в усіх різна, і без продемонстрованого учень міг уявити все по-

іншому. Для прикладу розглянемо освітній сайт PhET який можна 

застосовувати на усіх типах уроків і захоплюючих інтерактивних уроках, 

лабораторних роботах з фізики, біології, хімії, екології (Рис. 2) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Інтерактивні симуляції PhET 

 

В наш час, технологічного прогресу, коли дуже стрімко розвивається 

людство, нам потрібно йти в ногу з часом. Якщо 15–20 років тому, ніхто не 

міг і подумати про дистанційне навчання, а сьогодні ми навіть не уявляємо 

життя без нього. В будь-якого новаторства є свої прихильники і ті хто не 

сприймає дистанційне навчання. Але потрібно йти в перед, навчатися, 

удосконалювати свої вміння, робити помилки, потім їх виправляти, тому 

що це і є процес навчання, та пізнання нового на даний час, чогось 

невідомого нам. 
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Марія Губрій 

 

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ  

ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В РЕГІОНІ 

 

Управління конкурентоспроможністю послуг є постійним, 

безперервним процесом. Цей процес повʼязаний з необхідністю своєчасно 

реагувати на зниження будь-якого з показників конкурентоспроможності, з 

вжиття відповідних заходів, здатних запобігти втраті ринкових позицій і 

фінансових ресурсів. 

Підтримка конкурентоспроможності виробленого туристичного 

продукту з урахуванням неминучості його відновлення забезпечується 

ресурсним потенціалом, який визначає конкурентоспроможність 

існуючого в регіоні туристичного продукту. 

Для формування конкурентоспроможності туристичного продукту 

слід керуватися наступними чинниками: 

 співвідношенням величини ціни продукту даної туристичної 

фірми з цінами фірм-конкурентів; 

 загальною характеристикою конкурентної політики туристичних 

фірм-конкурентів; 

 можливістю диференціації цін залежно від конʼюнктури 

туристичного ринку – від попиту і пропозиції; 

 системою знижок від ціни туристичних послуг; 

 наявністю асортиментної диверсифікації туристичного продукту 

з позиції задоволення конкурентної потреби; 

 наявністю бренду і ефективністю рекламної інформації; 

 розробленістю гарантій якості надання туристичних послуг [2]. 

Для актуалізації і підвищення конкурентних переваг субʼєктів 

господарювання у сфері туризму, підвищення конкурентоспроможності 

https://phet.colorado.edu/uk
https://jamboard.google.com/
https://meet.google.com/
https://zoom.us/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
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туристичного продукту необхідне запровадження нормативних вимог до 

основних параметрів якості відповідно до європейських стандартів. 

На розвиток регіонального міжнародного туризму впливають 

різноманітні фактори, що у своїй сукупності можуть здійснювати 

стимулюючий або стримуючий вплив на туристичну індустрію. Такі 

фактори поділяються на зовнішні, що впливають на туризм опосе-

редковано, через фінансово-економічні, політичні відносини між країнами, 

конʼюнтуру світового ринку, а також внутрішні чинники розвитку 

туризму, до яких відносяться географічне положення, природно-ресурсний 

потенціал, стан туристичної інфраструктури рівень технологічного 

розвитку країн тощо. Розвиток міжнародного туризму є елементом 

економічного зростання, який у разі позитивного впливу усієї сукупності 

факторів впливу сприяє збільшенню вигоди від туристичної галузі. 

Забезпечення сталого розвитку туризму та підвищення конкуренто-

спроможності туристичних підприємств України спрямоване на: 

1) подолання негативних тенденцій у сфері туризму та діяльності 

курортів; 

2) покращення якості життя населення, забезпечення доступності 

туристичних ресурсів для всіх верств населення; 

3) збереження унікальних природних та історико-культурних 

ресурсів; 

4) посилення позитивного туристичного іміджу країни на міжна-

родному туристичному ринку; 

5) збільшення вʼїзного туристичного потоку; 

6) прискорення темпів розвитку, збільшення частки очікуваних 

доходів від сфери туризму та діяльності курортів у бюджетах усіх 

рівнів; 

7) зменшення наявних регіональних соціально-економічних диспа-

ритетів, посилення «прозорості» туристичної діяльності [1, с. 13]. 

Оцінювання власних конкурентних позицій передбачає наявність 

інформації про місткість певного ринку туристичних послуг (видового, 

споживчого або територіального). Відповідно конкурентоспроможність 

оцінюється або з позицій діючого субʼєкта ринку, або з позицій виходу на 

певний ринок. 

 

Список використаних джерел 

1. Градінарова О. О. Рефлексивне управління конкурентоспроможність 

туристичних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. 

Донецьк, 2009. 20 с. 

2. Тютюк Е. М. Чинники, що визначають рівень конкурентоспроможності 

туристичних послуг регіону. URL: https://turizmlirol.wordpress.com/ 

2017/04/02 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 1 

 

 - 95 - 

Яна Данілова 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПАМʼЯТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Період молодшого шкільного віку характеризується численними як 

кількісними так і якісними змінами, зокрема активний розвиток 

пізнавальної сфери. Дані зміни проходять крізь увесь віковий проміжок і 

доказом позитивних змін є психологічне новоутворення періоду – 

довільність психічних процесів, тобто характер протікання психічних 

процесів з мимовільного переходить на довільний: зʼявляються стійкі 

особливості які повʼязані з розвитком вольової сфери характеру 

молодшого школяра та розвитком особистісної якості – самоконтролю. 

Вимоги до навчального процесу, які ставляться сучасним молодшим 

школярам, сприяють підвищенню рівня запамʼятовування: для вивчення 

матеріалу потрібно його вивчити дослівно, відтворити через певний час та, 

найголовніше, розуміти зміст та задачу даного матеріалу. 

Молодші школярі схильні до механічного запамʼятовування шляхом 

повторення, без усвідомлення смислових звʼязків. Це пояснюється тим, що 

вони ще не вміють диференціювати завдання запамʼятовування (що треба 

запамʼятати дослівно, а що загалом). Тому часті випадки, коли діти 

віддають перевагу дослівному запамʼятовуванню, а не переказу. Молодші 

школярі не можуть і правильно організувати смислове запамʼятовування: 

не вміють розбивати матеріал на смислові групи, виділяти опорні пункти 

для запамʼятовування, складати план тексту тощо. Молодший шкільний 

вік характеризується значними якісними змінами, які відбуваються в 

розвитку памʼяті дитини. 

У першокласників розвинена мимовільна памʼять, тому рівень 

успішності та активності у ході навчанні залежить від зацікавленості 

навчальним матеріалом та від пізнавальної мотивації процесу шкільного 

навчання. Тому важливою умовою підвищенн ефективності пізнавального 

процесу памʼяті є позитивне ставлення до шкільних предметів. Також 

важливим чинником якості в ході запамʼятовування є застосування 

різноманітних методів та прийомів, які повʼязані з навчальним матеріалом – 

мнемічні вправи та прийоми. 

За даними дослідження П. І. Зінченка (1965), А. О. Смірнова (1976) 

та ін. при цілеспрямованій роботі учителя у молодших школярів поступово 

змінюються способи запамʼятовування. Більшість першокласників просто 

повторюють кожне слово, яке необхідно запамʼятати. У 3 класі більшість 

дітей повторюють слова групами. Деякі з них групують слова за 

загальними ознаками. Окремі учні 4 класу при запамʼятовуванні 

використовують семантичну обробку матеріалу, логічні висновки для 

реконструювання подій. Здійснюючи індивідуальний підхід, учитель може 

стимулювати окремих учнів створювати «розумовий образ», який 
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відрізняється яскравістю і краще запамʼятовується. Можна навчити 

найбільш розвинених учнів 4 класу прийому відшукування інформації у 

памʼяті, створювати різноманітні сценарії для збереження запамʼято-

вуваного матеріалу [1]. 

У молодшому шкільному віці значно підвищується здатність 

заучувати й відтворювати. Зростає продуктивність запамʼятовування 

навчального матеріалу. Порівняно з першокласниками в учнів другого 

класу запамʼятовування конкретного матеріалу збільшується на 28 %, 

абстрактного – на 68 %, емоційного – на 35 % такі дані, при дослідженні 

отримали науковці М. Н. Шардаков, Е. А. Фарапанова та ін. Обсяг 

запамʼятовування за однаковий проміжок часу однакового матеріалу з 

віком і навчанням молодших школярів теж зростає. Якщо прийняти обсяг 

запамʼятовування першокласника за 100 балів, то він виразиться в учня  

2–3 класів 63 балами це стверджує М. Н. Шардаков. В учнів 2–3 класів 

зростає міцність запамʼятовування особливо це наголошує С. Г. Бархатова 

[2, с. 129]. 

У молодших школярів інтенсивно розвивається точність запамʼя-

товування тексту. Учні 3 класу в середньому в 2,4 рази точніше 

запамʼятовують текст порівняно з учнями 1 класу і в 1,5 рази точніше, ніж 

учні 2 класу. Існують значні індивідуальні відмінності в кількості й 

точності відтворення тексту. З віком у молодших школярів підвищується 

точність впізнавання запамʼятованих обʼєктів. Найбільший діапазон 

відмінностей у впізнаванні спостерігаються у першокласників, а в учнів 

третіх класів він значно звужується (у 4–5 разів). Дівчата початкових 

класів дещо точніше впізнають обʼєкти, ніж хлопчики цього віку, це ми 

бачимо із досліджень О. В. Скрипченка [2, с. 137]. Відбуваються й якісні 

зміни у процесах впізнавання. Першокласники, впізнаючи обʼєкти, більше 

спираються на їх загальні ознаки (родові), а третьокласники детальніше їх 

аналізують, виділяють у них більш специфічні видові й індивідуальні 

ознаки, про це ми читаємо з дослідження Є. М. Кудрявцевої. Розвиток 

памʼяті молодших школярів полягає в зміні співвідношення мимовільного 

й довільного запамʼятовування (у бік зростання ролі довільного), образної 

та словесно-логічної памʼяті. У молодшому шкільному віці особливо 

інтенсивно розвивається словесно-логічна памʼять. Цей розвиток, який 

досліджували П. І. Зінченко (1961) та його учень і послідовник 

Г. К. Середа (1981), обумовлений мовленням учнів у звʼязку із засвоєнням 

учнями навчальної програми [3, с. 59]. Згадані автори підкреслюють, що 

запамʼятовування першокласників недостатньо цілеспрямоване. Лише  

у третьокласників зростає цілеспрямованість, а заучування набуває 

мотивованого характеру. Спостереження показують, що в процесі 

запамʼятовування спостерігаються значні індивідуальні відмінності, 

особливо в учнів четвертих класів. Вони проявляються не тільки у 

швидкості і точності запамʼятовування, а також у прийомах заучування 
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навчального матеріалу. 

Отже, досліджуючи рівень розвитку пізнавального процесу, зокрема 

памʼять, та перспективи його подальшого формування необхідно 

першочергово врахувати індивідуальні та вікові особливості даного 

психологічного явища. 
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Ганна Дарієнко 

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 

САМООЦІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Молодший шкільний вік є періодом формування самооцінки дитини. 

Існує взаємозвʼязок самооцінки з майбутнім дитини. Наприклад, коли в 

дошкільному віці в дитини формується занижена самооцінка, то в її 

подальшому житті появиться невпевненість у своїх силах, страх до 

проявлення своїх здібностей. Також у формуванні самооцінки у цьому віці 

відіграє чинну роль оцінка вчителем дитини. 

Так, О. Кононко стверджує про важливість для дитини навчитися 

орієнтуватися в тому, що корисне для її Я, а що – шкідливе, руйнівне; 

протидіяти негативним впливам, допомагати собі в екстремальних 

ситуаціях, підтримувати почуття чистого сумління. Кожна дитина прагне 

до гармонії, внутрішньої збалансованості, психологічного комфорту. 

Важливо вчасно попередити несприятливі для дітей ситуації, тим самим 

захищати їх від приниження, образ, грубощів, нівелювання, вчасно 

допомагати, коли виникає загроза їхньому «Я» [6]. 

У молодшому шкільному віці, відповідно до концепції Е. Еріксона, 

формується таке особистісне утворення, як почуття соціальної і 

психологічної компетенції, а також почуття диференційованості своїх 

можливостей. Із засвоєнням дітьми моральних норм і цінностей, моральної 

поведінки у них відбуваються зміни у морально-поведінковій сфері [10]. 

І. Бех зазначає, що низька самооцінка у людини будь-якого віку 

повʼязана з глибоким внутрішнім дискомфортом, і тому вона знижує її 

адаптативні можливості. Різке зниження самооцінки може зумовити 
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афективний (емоційний) зрив навіть у дорослої, досить спокійної і 

врівноваженої людини. У дітей із заниженою самооцінкою виникають 

труднощі пристосування до умов реального життя [2]. 

Р. Овчарова зауважує, що становлення адекватної самооцінки 

молодших школярів повʼязане з формуванням важливої психологічної 

властивості – самоконтролю, який виявляється у здатності дитини 

самостійно стежити за власними діями, вчинками, співвідносити їх з 

вимогами певних моральних норм і правил і у відповідності з ними 

будувати свою моральну поведінку [7]. 

Згідно з поглядами М. Боришевського, який спеціально досліджував 

механізми становлення самоконтролю в учнів початкових класів, 

самоконтроль повʼязаний з виникненням в останніх потреби у здійсненні 

контролю власної поведінки, котра виступає мотиваційною базою  

для розвитку саморегуляції. Зароджуючись в навчальній діяльності, 

самоконтроль поступово переноситься в інші сфери буття дитини [3]. 

У цьому звʼязку, М. Савчин стверджує, що моральні норми, ідеали, 

цінності, звички стають реально-діючими, якщо вони присвоюються, 

включаються у самосвідомість особистості, стають Я-цінностями, коли 

центром моральної самосвідомісті є інша людина як безумовна ціннісність, 

незалежно від її особливостей та обʼєктивних чи субʼєктивних стосунків з 

нею. Дуже важливо, щоб дитина вміла розуміти іншу людину, морально 

ідентифікувати себе з іншим, прагнула емоційно відгукнутися на проблеми 

іншого, а відтак адекватно оцінювати себе як субʼєкта моральної поведінки 

та діяльності [9]. 

Узгодженими є погляди психологів щодо визначення природи 

самооцінки. Її розглядають як змінну, що відображає загальне позитивне 

або негативне ставлення особистості до себе. 

На думку К. Роджерса, самооцінка є власне не стільки оцінкою, 

скільки стилем ставлення до себе, загальною життєвою установкою [8]. 

Згідно поглядів У. Джемса самооцінка може виявлятися у вигляді 

задоволення і незадоволення собою. Задоволення особистості собою 

відображає високий рівень її самоповаги [4]. 

Самоповага – важлива умова продуктивної активності особистості, 

яка веде до реалізації її творчого потенціалу. Така позиція не залишає  

у внутрішньому світі людини місця критичному ставленню до  

себе, незадоволеністю собою як джерелом виникнення потреби в 

самовдосконаленні [1]. 

Формування самооцінки в молодшому шкільному віці повʼязане  

з включенням дитини в систематичний процес навчання. Вона 

ускладнюється за своїми змістом і формами у процесі спілкування з 

дорослими і однолітками. Молодший школяр постійно знаходиться в 

ситуації оцінювання всіх його дій. Це формує у нього вміння розуміти і 
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враховувати під час самооцінювання позицію іншого, в нього зʼявляються 

реальні уявлення про свої здібності [5]. 

Для дослідження психологічних особливостей самооцінки молодших 

школярів, нами визначено критерії, показники та рівні розвитку 

самооцінки молодших школярів. 

У результаті аналізу наукової літератури та досвіду практичної 

діяльності досліджуваної компетентності, нами були виділені: когнітивний, 

мотиваційно-ціннісний, практично-діяльнісний критерії, відповідно до 

яких встановлено рівні розвитку самооцінки молодших школярів: високий, 

середній, низький. 

Розробка та діагностика критеріїв та показників розвитку самооцінки 

молодших школярів безпосередньо повʼязана із встановленням рівнів 

розвитку обʼєкта дослідження. Виходячи з логіки дослідження, на нашу 

думку, є доцільним виділення трьох рівнів формування самооцінки 

молодших школярів: високого, середнього низького. 

Високий рівень характеризується достатньою повнотою володіння як 

декларованими (про те, що оцінювати), так і процедурними (про те, як 

оцінювати) знаннями. Учень уміє самостійно обрати еталон і критерії 

оцінювання, знає операційний склад оцінних дій, виявляє загальні підходи 

застосування оцінних умінь, критично оцінює свої можливості, проявляє 

прагнення до удосконалення своїх оцінних умінь. 

Середній рівень відрізняється частковою або мінімальною повнотою 

володіння знаннями, критерії й еталони оцінювання визначаються за 

допомоги вчителя. Школяр знає, як оцінювати, але оцінні дії відрізняються 

хаотичністю, не завжди може сформулювати своє судження, надати 

змістовну оцінку, не завжди критично ставиться до зовнішніх оцінок. 

Низький рівень характеризується мінімальною повнотою знань. 

Учень не орієнтується в системі еталонів і критеріїв оцінювання, не може 

пояснити, як оцінювати роботу або відповідь, уникає здійснення 

оцінювання, оскільки не здатний співвіднести обʼєкт оцінювання з 

еталоном, не може пояснити своєї точки зору, завжди погоджується з будь-

якими зауваженнями, не може оцінити складність завдання, цілком 

залежить від допомоги вчителя. 

Отже, психологічні особливості самооцінки дітей молодшого 

шкільного віку є менш дослідженими у теорії та практиці. В контексті 

нашого дослідження ми поділяємо погляди науковців, адже саме 

молодший шкільний вік є важливим етапом у становленні та формуванні 

самооцінки дитини, оскільки його основним змістом є оволодіння 

навичками орієнтації у своєму внутрішньому світі, здатністю співвідносити 

загальні і часткові ролі, усвідомлювати й оцінювати своє місце в соціумі 

через особливості стосунків з іншими. 
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Дмитро Джога 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ 

МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ОВОЛОДІННІ ПРОФЕСІЙНОЮ 

КОМПЕТЕНТНІСТЮ 

 

Однією з найбільш актуальних проблем сучасної освіти є побудова 

такого процесу навчання, який міг би бути основою формування 

мотиваційної сфери студентів. Сучасне інформаційне суспільство висуває 

високі вимоги до майбутнього спеціаліста: уміння нестандартно мислити, 

знаходити оптимальні рішення, аналізувати, проводити рефлексію власних 

дій, співвідносити їх з метою діяльності, мати глибокі, стійкі знання та 

уміння їх застосовувати у професійній діяльності. Цим умінням, знанням, 

формуванню професійних компетентностей майбутнього фахівця може 

сприяти високий рівень мотивації навчальної діяльності. Від мотивації 

залежить, як і в якому напрямку будуть використані різні функціональні 

здібності майбутнього педагога, пояснюється вибір між різними 

можливими діями, між різними варіантами сприйняття і отримання 

інформації з різних джерел; крім того, нею пояснюється інтенсивність та 

наполегливість у здійсненні обраної діяльності та досягненні результатів. 
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Стрімкий розвиток інформаційних технологій та глобальна 

інформатизація суспільства безумовно породжує зміни в усіх сферах 

діяльності людини. Такі зміни, у першу чергу, торкнулися процесу набуття 

знань людиною, появою нових можливостей отримувати інформацію та 

використовувати її на практиці. Йдеться про появу прогресивних форм та 

методів навчання, а саме, найбільш затребувану на сьогоднішній день 

дистанційну форму навчання. 

Як відомо, дистанційне навчання покликане допомогти в 

глобальному освітньому просторі, воно виступає як ефективне доповнення 

традиційних форм освіти, як засіб часткового вирішення її нагальних 

проблем [20]. Така форма навчання стає найбільш перспективною та 

витребуваною оскільки має низку суттєвих переваг перед традиційними 

формами навчання, і навіть лише використання елементів, чи окремих 

дистанційних технологій в традиційних формах навчання підвищує 

продуктивність освітньої діяльності. 

Головним елементом будь-якої системи навчання є мотивація та 

особиста відповідальність людини, яка навчається, – саме ці елементи 

забезпечують високу результативність освітнього процесу. Однак, говорячи 

про дистанційне навчання, мотиваційні фактори стають ключовими, 

відсутність яких ставить під сумнів навіть не результат освітнього процесу, 

а взагалі можливість розпочати сам процес та дійти до його логічного 

завершення – отримати диплом, спеціальність, професію і т. ін. 

Тобто, мотивація стає найголовнішою рушійною силою в оволодінні 

професійною компетентністю майбутніх педагогів. Тому, особливо 

важливим є питання про особливості формування позитивної мотивації 

студентів до використання дистанційних технологій в оволодінні 

професійною компетентністю. 

Мотиваційний аспект освітнього процесу досліджується і 

обговорюється у наукових колах як у вітчизняній науці, так і за кордоном. 

Проте питання особливостей формування позитивної мотивації студентів 

до використання дистанційних технологій в оволодінні професійною 

компетентністю досі залишається поза увагою науковців. 

Мотивація все ж таки являє собою сукупність факторів та мотивів, 

які спонукають людину до певних дій з метою отримання бажаного 

результату. Тобто, мотив є складовою поняття «мотивація», і є тією 

рушійною силою, яка здатна активізувати і спонукати людину до  

певних дій. 

Якщо йдеться саме про мотивацію до освітнього процесу, слід 

говорити про низку факторів, які обумовлюють породження мотиву до 

навчальної активності. У системі навчальних мотивів студентів присутні 

як внутрішні мотиви навчальної діяльності, так і мотиви, які є зовнішніми 

по відношенню до навчальної діяльності. Одним з основних завдань 

викладання у вищій школі є підвищення у структурі мотивів студента 
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питомої ваги внутрішньої мотивації, змістовно близької до навчальної 

діяльності [1]. 

До внутрішніх факторів або мотивів можна віднести бажання, 

інтереси, прагнення, ідеали, цілі, потреби, звички, тощо. До зовнішніх 

факторів, відповідно, необхідно відносити ті, які впливають на людину 

ззовні, без її волі та бажання. 

Серед зовнішніх факторів особливе місце займають стереотипи, які 

склалися у сімʼї та суспільстві. Найбільш розповсюдженим стереотипом – 

є стереотип щодо необхідності мати вищу освіту, а завдяки цьому бути 

більш успішним та отримати більш престижну роботу з високою 

зарплатнею. Цей стереотип у свою чергу, породжує відчуття обовʼязку 

отримати диплом про вищу освіту. Крім того, це може бути такий фактор, 

як виникнення групових інтересів, коли оточення (друзі, члени родини) 

мають єдині захоплення, професію, або зацікавленість у певній сфері знань 

та бажання отримати додаткові знання у цій галузі. 

Мотиви стають умовою успішної навчальної діяльності студентів, 

коли вони відповідають таким вимогам: 

 у структурі мотивів переважає, домінує внутрішня мотивація, 

змістовно повʼязана з навчальною діяльністю; 

 навчальні мотиви глибоко усвідомлені і стійкі (сила мотиву); 

 навчальні мотиви реально діють, актуалізуються в поведінці, у 

навчальних діях. 

Слід зазначити, що чим більше факторів, зовнішніх та внутрішніх, 

будуть впливати на людину, тим скоріше формуються мотиви, а відповідно 

вище буде рівень мотивації та активності. 

У свою чергу, розвʼязання проблеми особливостей формування 

позитивної мотивації до використання дистанційних технологій в 

оволодінні професійною компетентністю вимагає нових підходів. Це у 

першу чергу повʼязано із самим сприйняттям людиною такої форми 

навчання та поінформованістю про її специфіку та переваги. 

На жаль, протягом багатьох років в Україні не було однозначного 

уявлення про дистанційне навчання. Причиною тому були різні підходи до 

його організації у різних закладах освіти. Були (на жаль, це не виняток  

і в теперішній час) негативні приклади низькопробної реалізації 

дистанційного навчання. Це вплинуло на сприйняття суспільством такої 

форми навчання. 

Серед основних кроків, які повинен застосувати викладач 

педагогічного закладу вищої освіти для формування позитивної мотивації 

до використання дистанційних технологій навчання є: 

 стимулювання зацікавленості своїм предметом, обґрунтованість 

та переконливість у користі тих знань, фактів, навичок, які викладач 

передає студенту, а саме надання можливості переконатися, що отримані 
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знання можуть бути успішно застосовані на практиці; 

 удосконалення методів і прийомів навчання через застосування 

дистанційних технологій, наприклад, використання на заняттях відео 

сюжетів, відвідування віртуальних лабораторій, тощо; 

 налагодження якісної взаємодії та стійкого звʼязку між студентом 

та викладачем, шляхом спільного вирішення проблем, обговорення різних 

питань, організації дискусій, розгляд різних ситуаційних завдань за 

допомогою функціоналу платформи дистанційного навчання; 

 впровадження ефективної системи контролю та оцінювання 

навчальних досягнень студентів (використання тестуючих програм та ін.) ; 

 мотивація особистим прикладом – доброзичливе ставлення, 

пунктуальність, відповідальне ставлення до роботи, чесність, готовність до 

вирішення освітніх проблем через систему зворотнього звʼязку у системі 

дистанційного навчання; 

 оперативне реагування на побажання студентів щодо удоско-

налення курсу або навчальної дисципліни. 

Отже, дистанційна освіта представляє роль викладача в новій 

іпостасі, робить його наставником-консультантом, який повинен 

координувати пізнавальний процес, постійно удосконалювати ті курси, які 

він викладає, підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до 

нововведень та інновацій таким чином аби формувати позитивну 

мотивацію студентів до використання дистанційних технологій в 

оволодінні професійною компетентністю. 

Пошук шляхів формування позитивної мотивації студентів до 

використання дистанційних технологій в оволодінні професійною 

компетентністю майбутніх педагогів є актуальною проблемою, яка 

потребує своєчасного вирішення, оскільки дистанційне навчання стає 

невідʼємною складовою освітнього процесу у всіх закладах вищої освіти 

України. На сьогоднішній день існує безліч можливостей та технологій для 

формування позитивної мотивації до використання дистанційних 

технологій, однак єдиної універсальної чи найбільш ефективної немає. 

Досить багато чинників (мотивів, факторів) впливають на бажання та 

спонукання до здобуття освіти. Однак педагогічні заклади вищої освіти та 

їхні викладачі повинні докласти максимум зусиль для того, щоб 

підтримати інтерес, зацікавленість кожного, хто бажає здобути вищу 

освіту за допомогою дистанційних технологій навчання та досягти 

намічених цілей. 
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Ніка Джус, 

Ілона Іщук  

 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ У ПРИРОДНИЧИХ НАУКАХ 

 

Вивчаючи явища природи, розвʼязуючи різноманітні задачі з фізики, 

техніки, економіки, біології не завжди можна безпосередньо встановити 

прямий звʼязок між величинами, що описують той чи інший еволюційний 

процес. Здебільшого можна встановити звʼязок між цими величинами 

(функціями) та швидкостями їхньої зміни відносно інших (незалежних) 

змінних величин. При цьому виникають рівняння, в яких невідомі  

функції містяться під знаком похідної. Ці рівняння називаються 

диференціальними. Прикладом найпростішого диференціального рівняння 

є рівняння , де  – відома, а  шукана функція 

незалежної змінної x. Розвʼязком або інтегралом диференціального 

рівняння називається кожна функція , яка перетворює рівняння в 

тотожність. 

Мати безліч розвʼязків це характерна властивість диференціальних 

рівнянь. Тому, розвʼязавши диференціальне рівняння, яке описує перебіг 

певного процесу, не можна одночасно знайти залежність між величинами, 

що характеризують цей процес. Щоб вибрати з нескінченної множини 

залежностей ту одну, яка притаманна саме цьому процесу, треба мати 

додаткову інформацію, наприклад знати початковий стан процесу. 

Розглянемо кілька задач фізики, хімії, біології екології та економіки, 

що приводять до диференціальних рівнянь. 

Диференціальні рівняння в хімії 

Задача 1. В резервуарі є а кг водяного розчину солі. В якому 

міститься b кг солі. В певний момент часу включається пристрій, який 

неперервно подає в резервуар с кг чистої води за секунду і одночасно 

забирає з нього щосекунди с кг розчину. При цьому в самому резервуарі 

рідина неперервно перемішується. Як змінюється з часом кількість солі в 

резервуарі? 

Розвʼязання. Момент початку процесу візьмемо за початок відліку 

часу t. Нехай – шукана функція, значення якої в кожний момент часу 

t виражає кількість солі в резервуарі. За умовою задачі . Це поки 

що єдине значення шуканої функції , яке відоме. 

Основна складність задачі полягає в тому, що концентрація  

розчину неперервно змінюється. Проте, застосовуючи належну методику 

розвʼязування задачі, можна за допомогою цієї неперервної зміни 

перетворити цю, на перший погляд, основну складність у вирішальний 

засіб досягнення мети. 
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Розглянемо зміни, що відбудуться в резервуарі за досить малий 

проміжок часу , де t – деякий фіксований момент часу. 

На початку цього проміжку в резервуарі міститься кг солі, а в 

кінці  кг. Різниця  – це кількість солі, яка 

витекла з резервуару з розчином за час  . 

Оскільки концентрація розчину протягом часу спостереження 

спадала від  до  

причому нерівності є строгими, якщо . Розділимо ці нерівності 

на , матимемо . 

Ураховуючи характер досліджуваного процесу, робимо висновок, що 

функція  неперервна. Отже,  

 

Шукана функція  в кожній точці t має похідну:  

Це рівняння збігається з рівнянням , тому з 

урахуванням формули і умови  шукана функція, що 

описує зміну з часом кількості солі в резервуарі, має вигляд: . 

Диференціальні рівняння у фізиці 

Задача 2. Нехай тіло, що має температуру , у момент часу  = 0 

поміщене в температурне середовище . Потрібно знайти 

закон, за яким змінюється температура тіла з часом. 

Розвʼязання. Шукана температура є функцією часу, яку позначимо 

через . З фізики відомо, що швидкість охолодження тіла пропорційна 

різниці температур тіла і навколишнього середовища. Враховуючи, що 

функція  спадна, а також механічний зміст похідної, отримуємо: 

   (3) 

Співвідношення (3) є математичною моделлю даного фізичного 

процесу. Воно називається диференціальним рівнянням, оскільки разом з 

невідомою функцією  в нього входить і її похідна. Диференціальне 

рівняння (3) може описувати й інші фізичні процеси. Наприклад, 

радіоактивний розпад також описується рівнянням (3) при . 

Нескладно перевірити розвʼязок рівняння (3), що має вигляд: 

 , де C – довільна стала. Значення цієї сталої можна знайти 

з умови , з якого випливає, що , а отже, 

. 

Таким чином, шуканий розвʼязок має вигляд . 

Вивчення обʼєктів і процесів, що виникають у природі та в результаті 
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діяльності людини, полягає у виявленні їх властивостей з метою 

прогнозування поведінки обʼєкта системи та вибору оптимального 

керування ними. Диференціальні рівняння широко використовуються  

на практиці, зокрема для опису перехідних процесів, коливань, 

теплопровідності, деформації балок і пластин, поширення електричного 

струму у провіднику тощо. 
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Андрій Рожанський, 

Ігор Дружинін, 

Леон Рокочук, 

Роман Діденко 

 

БЕЗПЕКА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ПАРОЛІВ 

 

В еру стрімкого розвитку та масового розповсюдження 

інформаційно-комунікаційних технологій, без яких сучасне суспільство не 

може обійтися, досить гостро постає питання безпеки. Кожен користувач, 

використовує як мінімум два пристрої: компʼютер/ноутбук і смартфон, але 

не завжди задумується про необхідність встановлення належного захисту 

на свої гаджети. Саме тому, слід приділяти даному аспекту значної уваги 

[1]. Наразі, навіть найкращі методи безпеки не можуть гарантувати 100 % 

захист даних користувачів, але відмова від їх використання взагалі  

знижує рівень безпеки до нуля. Шкідливі програмні засоби постійно 

модифікуються їх розробниками для того, щоб обійти всі можливі засоби 

захисту, але і розробники засобів для забезпечення безпеки постійно 

оновлюють сигнатури своїх продуктів, що дозволяє знешкоджувати 

більшість загроз. Звісно, якщо сам користувач не дозволить виконання 

підозрілої програми або відкриє заражений файл та проігнорує 

застереження. 

Авторизований доступ до своїх гаджетів, програм, онлайн сервісів 

тощо користувачі отримують за допомогою паролів, створенню, 
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зберіганню та захисту яких не завжди приділяють належної уваги. В наших 

тезах ми розглянемо питання, які якраз і повʼязані зі створенням надійних 

паролів, їх збереженням та захистом, що по суті є одним із ключових 

питань кібербезпеки. 

Надійні паролі мають відповідати наступним вимогам: 

1. мінімальна довжина паролю 8 символів, максимальна 128 

2. допустимі символи: [a-z, A-Z], [а-я, А-Я], [0..9] 

3. як мінімум одна велика й одна мала літери 

4. лише латинські і кириличні літери 

5. як мінімум одна цифра 

6. лише арабські цифри 

7. без пробілів 

8. спеціальні символи: ~ ! ? @ # $ % ^ & * =_ - + ( ) [ ] { } > < / \ | " ʼ . 

, : ; [2]. 

Для генерації надійних паролів та їх збереження варто 

використовувати менеджери паролів. Програмні засоби даного типу 

дозволяють оптимізувати створення та збереження даних входу (логінів та 

паролів), як локально (на жорсткому диску, флеш-накопичувачу тощо) так 

і у хмарі (дані зберігаються на веб-сервері та доступні з будь-якого 

пристрою, який має доступ до мережі Інтернет). Як і інші програми вони 

можуть бути безкоштовними (KeePass, Roboform, Sticky Password) та 

платними (Dashlane, NordPass) [3]. Більшість сучасних браузерів 

дозволяють зберігати дані входу до сайтів та інших онлайн ресурсів а 

також здійснювати генерацію паролів. 

Для генерації паролів також можна використовувати веб-ресурси 

такі як Random.org, Passwords Generator, RandPass. Дані сервіси є досить 

простими для використання та надають змогу створювати паролі в 

залежності від обраних налаштувань користувачем [4]. 

Розглянемо способи за допомогою яких зловмисники можуть 

отримати дані входу користувачів (логіни та паролі). 

Використання Keylogger (кейлоггер) – програмного забезпечення, 

або пристрою, який реєструє різні дії користувача, наприклад натискання 

клавіш на клавіатурі компʼютера, рух та натискання кнопок мишки і так 

далі. Будь-яка інформація, яка вводиться користувачем надсилається 

зловмиснику, або записується на пристрій, який фізично приєднаний до 

компʼютера. У випадку використання апаратного кейлоггера запис 

натиснутих клавіш буде йти лише до того часу, поки користувач фізично 

не відʼєднає його від компʼютера. Таким апаратним кейлогером може бути 

навіть звичайна флешка зі спеціальною мікросхемою, яка буде надсилати 

інформацію зловмиснику на електронну пошту. 

Програмні кейлогери за способом зараження пристрою користувача 

не відрізняються від більшості іншого шкідливого програмного 

забезпечення. Вони потрапляють на компʼютер за допомогою програми, 

https://keepass.info/
https://www.roboform.com/ru
https://www.stickypassword.com/ru/
https://www.dashlane.com/
https://nordpass.com/
https://www.random.org/
https://passwordsgenerator.net/
https://www.randpass.com/
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які завантажує з неперевірених джерел та встановлює користувач. Після 

відкриття, вони реєструють певну кількість натиснутих клавіш і 

надсилають інформацію зловмиснику на електронну пошту, це 

відбувається допоки вони не будуть видалені з компʼютера [5]. 

Іншим способом заволодіння логіном та паролем користувача є 

фішинг – вид шахрайства, метою якого є виманювання у довірливих або 

неуважних користувачів логінів та паролів шляхом надсилання 

електронного листа із пропозицією підтвердити реєстрацію облікового 

запису ввівши свій логін та пароль після переходу за посиланням, яке 

насправді є посиланням на сайт, зовнішній вигляд якого повністю копіює 

дизайн оригінального сайту. Є декілька ознак, на які потрібно звертати 

увагу і які свідчать про підроблений сайт: назва компанії з помилкою, 

неправильна url-адреса, підозрілі спливаючі вікна тощо. Навіть позначення 

безпечного сайту у вигляді заблокованого замка зліва від панелі URL-

адреси браузера не може бути показником законності веб-сайту. Щоб 

убезпечити себе варто використовувати веб-браузер із виявленням 

антифішингу. Наприклад, Mozilla Firefox, який має безкоштовні 

доповнення (плагіни), які допоможуть виявити фішингові сайти [6]. 

Ще одним зі способів отриманні паролю є брутфорс (Brute force) – 

технологія, яка дозволяє підібрати будь-який пароль до аккаунту при 

наявності часу і бажання. Вона працює по принципу перебору можливих 

паролів, або груп символів з бібліотеки, яку використовує програма допоки 

пароль не буде підібраний [7]. Захиститись від даного методу допоможуть 

додатки Google Authenticator, Microsoft Authenticator, які генерують 

випадкові коди, які у поєднанні з основним паролем знижують ймовірність 

злому облікового запису зловмисниками [8]. 

Отже, безпеку використовуваних користувачем паролів забезпечує 

не складність пароля, зберігання його в надійному місці, використання 

захисту браузера, антивірусів та двофакторної авторизації а комплексне 

використання всіх цих заходів. 
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Роман Дідиченко 

 

ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОЇ  

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства дуже важливим при 

становленні особистості виступає формування соціальної компетентності. 

Підлітковий вік виступає одним з найважливіших періодів цього процесу. 

Але саме в цей віковий період особистість зіштовхується з рядом різних 

проблем, які можуть порушувати процес формування та розвитку 

соціальних компетентностей. Це визначає актуальність проблеми для 

наукового дослідження і практичної діяльності. 

У працях таких науковців як: С. Бахтєєва, М. Гончарова-Горянська, 

Л. Лєпіхова, В. Слот, І. Зимня, Н. Бібік, С. Шишов, Л. Сохань, В. Сєріков, 

М. Рижаков, Р. Рогожніков, М. Нікандров, О. Овчарук, В. Краєвський, 

О. Крисан, В. Болотова, О. Бондаревська, Дж. Равен, Б. Рей та інших, 

поняття соціальної компетентності учнів визначається як специфічна 

здатність особистості, що дає змогу ефективно розвʼязувати проблеми,  

в умовах реальних ситуацій життя. В дослідженнях цих та інших  

учених розкривається сутність поняття «соціальна компетентність» та 

визначаються її складові. 

О. Пометун, вважає, що компетентність – це складна інтегрована 

характеристика особистості, під якою розуміють набір знань, вмінь, 

навичок, ставлень, що дають змогу ефективно діяти або виконувати певні 

функції, забезпечуючи розвʼязання проблем і досягнення певних 

стандартів у галузі професії або виді діяльності [2]. 

О. Крисан у своїх працях наголошує, що компетентності виступають 

своєрідними комплексами знань, умінь і навичок, які людина набуває у 

процесі навчання й дозволяють їй розуміти та оцінювати ситуацію в різних 
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контекстах. 

М. Гончарова-Горянська визначає три підходи до розуміння змісту 

соціальної компетентності: на основі конкретних соціальних навичок 

(уміння та навички, що використовує особа при взаємодії з соціальним 

середовищем); на основі параметрів виміру соціальної компетентності 

(ситуативні прояви рівня соціальної компетентності); на основі якості 

поведінки соціально компетентної особистості (сукупність спеціальних 

якостей особистості, особливості її поведінки в соціумі, характеру) [1]. 

Узагальнюючи підходи науковців до визначення поняття, можна 

сказати, що соціальна компетентність це система знань, умінь, ставлень, 

цінностей, компонентів поведінки, стилю спілкування, які необхідні 

людині для існування в соціумі. І як і будь-яка інша складна система, 

соціальна компетентність має свою структуру. 

Х. Шепер у своїх працях зазначав, що соціальна компетентність – це 

поєднання мотиваційних, когнітивних, моральних і соціальних вмінь та 

навичок особистості, за допомогою яких вона взаємодіє з соціумом  

та існує в ньому. О. Проценко, навпаки, говорив, що соціальна 

компетентність це не тільки знання, уміння та навички, а й здатність 

моделювати і корегувати свої дії, а також оцінювати їх відповідно до норм 

поставлених суспільством [3]. 

На нашу думку, цей підхід є вірним, бо самих знань, умінь та 

навичок для повноцінного існування в соціумі не достатньо, ще 

особистості потрібно вміти адаптуватися до нестандартних ситуацій, при 

цьому не виходячи за рамки норм, поставлених соціумом та вміти 

оцінювати й аналізувати як свою поведінку, так і поведінку інших, для 

того, щоб отримувати необхідний досвід. 

В. Шахрай у своєму дослідженні виділяє такі компоненти соціальної 

компетентності: ціннісно-диспозиційний, який передбачає наявність у 

особистості необхідних соціально значущих цінностей, настанов, 

перспектив; комунікативний – під яким розуміється вміння індивіда 

комунікувати з іншими, будувати соціальні звʼязки, вирішувати 

різноманітні соціальні ситуації; статусно-рольовий – здатність індивіда 

адекватно обирати та усвідомлювати соціальні ролі. Особливу увагу 

хотілося б приділити останньому компоненту, бо розуміння особистістю 

соціальних ролей, які вона повинна виконувати є досить важливим 

аспектом існування індивіда в соціумі, тим більше у підлітковому віці, 

коли формується образ майбутньої професійної діяльності. 

І. Зимня пропонує іншу структуру соціальної компетентності і 

включає до неї такі компоненти: когнітивний (передбачає наявність у 

індивіда знань необхідних для існування в соціумі); мотиваційний 

(характеризує мотиваційну сферу особистості, її готовність до виконання 

тієї чи іншої справи); ціннісно-смисловий ( показує ставлення субʼєкта до 

змісту певної діяльності, його ставлення до результатів виконаної роботи); 
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поведінковий (вміння індивіда правильно поводитися в стандартних і 

нестандартних ситуаціях, конструктивно вирішувати конфлікти). 

В такому контексті необхідно підкреслити важливість ціннісно-

смислового компоненту, який в даній віковій категорії становить основу 

формування того набору цінностей та принципів, якими особистість буде 

керуватися в подальшому дорослому житті. В той же час, важливу роль 

відіграє мотиваційний компонент. Рівень його сформованості впливає на 

здатність підлітка до саморозвитку і соціально-цінної поведінки в 

суспільстві. 

Т. Смагіна в свою чергу пропонує дещо вужчу структуру соціальної 

компетентності, вона складається зі ціннісного, знаннєвого і поведінкового 

компонента. На думку Дж. Равена соціальна компетентність має таку 

структуру: когнітивні якості, афективні якості, вольові якості, досвід. 

Компонентом, який вирізняє класифікацію Дж. Равена від інших 

науковців, є досвід. За допомогою якого підлітки вчаться моделювати 

свою поведінку в залежності від ситуації, отримують нові знання та 

навички. На мою думку досвід(як позитивний, так і негативний) є дуже 

важливим елементом соціальної компетентності, бо навіть якщо дитина 

підліткового віку не має великого бажання навчатися та займатися 

саморозвитком, то досвід вона отримує несвідомо. 

Т. Кондраков та Н. Сажина визначають в структурі соціальної 

компетентності такі компоненти: 1) особистісний, до якого входять 

особистісні якості для успішного існування індивіда в соціумі та його 

розвитку і самореалізації. Вони включають адекватну самооцінку, 

впевненість в собі, емоційну стійкість, толерантність, вміння включатися в 

соціум, особистісну активність тощо; 2) діяльнісний компонент включає 

соціальні вміння та навички, які необхідні особистості; 3) когнітивний, до 

складу якого входять знання про сутність соціальних компетентностей та 

про можливості соціалізуватися в соціумі; 4) морально-ціннісний 

передбачає наявність життєвих орієнтирів та цінностей, які регулюють 

життєдіяльність особистості. Цінності відображають спосіб існування 

людини і виступають регулятором її розвитку. Ще дуже важливою 

складовою даного компоненту є розуміння особою власного сенсу життя. 

Якщо він відсутній, то психологічний стан індивіда погіршується, 

активність погіршується, що в подальшому може призвести до серйозних 

проблем. 

Проаналізувавши підходи різних науковців, можна виділити такі 

компоненти в структурі соціальної компетентності дітей підліткового віку: 

комунікативна компетентність (вміння висловлювати свої думки, 

спілкуватися з іншими людьми, знаходити спільну мову з іншими); 

інтелектуальна компетентність (достатній рівень соціального інтелекту, 

який надає змогу орієнтуватись та взаємодіяти з соціумом); побутова 

компетентність (присутність у індивіда елементарних навичок побуту, 
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таких як: прибирання, приготування їжі, дотримання гігієни, техніки 

безпеки тощо; громадянська компетентність (знання своїх прав і обовʼязків 

в суспільстві); моральна компетентність (наявність у індивіда адекватних 

морально-ціннісних орієнтацій); екстремальна компетентність (здатність 

субʼєкта адекватно реагувати на незвичні або екстремальні ситуації, 

контролювати свої емоції); професійна компетентність (вміння здобувати 

нові професійні знання та навички, здатність до самовдосконалення). 

Отже, соціальна компетентність підлітків має складну структуру. В 

той же час, соціальна компетентність є дуже широким поняттям і 

однозначної відповіді про її структуру немає. Також можна сказати, що всі 

компоненти, які утворюються соціальну компетентність дітей підліткового 

є однаково важливими і якщо рівень розвитку одного з них буде значно 

нижчим від інших, то це може викликати низку проблем з соціалізацією, 

взаємодією з оточенням, навчанням, відносинами з батьками та 

однолітками тощо. 
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Катерина Діордій 

 

КЛІПОВЕ МИСЛЕННЯ ЯК НАСЛІДОК ЦИФРОВОЇ ЕРИ 

 

Ера цифрових технологій відкрила для нас дуже багато чого нового і 

допомогла людству зробити величезний крок вперед, але разом із 

навколишнім середовищем змінилася, і сама людина. Зокрема змінилося її 

звичайне мислення на «кліпове мислення». Дана робота допоможе 

зрозуміти, що це за новий тип мислення і пояснить нинішню популярність 

коротких відео серед користувачів мережі Інтернет. 

Наукова робота написана, щоби визначити як мислить нинішнє 

покоління і зʼясувати причини цих змін. 

Нині є дуже популярними такі застосунки як Tik-Tok і Likee, а 

короткі відеокліпи заполоняють Інтернет. Чому ж так популярні дані відео 
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і навіть такий потужний відеохостинг як YouTube надав можливість своїм 

користувачам публікувати короткі відео? Все дуже просто: все більше 

людей мають кліпове мислення. 

,,Clipˮ ‒ уривок, відсікання. Тобто, люди, що мислять подібним 

чином сприймають інформацію уривками, не заглиблюючись особливо в 

суть отриманої інформації. Вперше дане визначення виникло у 90-х роках 

минулого століття, а саме поняття було застосоване філософом 

Ф. Геренюком [2, c. 45]. 

Даний тип мислення притаманний людям які народилися або ж 

зростали в цифрову епоху, тобто людям народженим в 80-х роках і до 

сьогодні. 

Чому ж сформувався даний тип мислення? 

У 2010 році К. Г. Фрумкін виокрремив такі пʼять передумов: 

1) прискорення темпів життя й надходження великої кількості 

інформації із зовнішнього світу, яку головний мозок повинен так би 

мовити просканувати і розділити на «важливу» і «другорядну». Тобто це 

всього лише наслідок пристосування людської психіки. 

2) потреба в більшій актуальності інформації та швидкості її 

надходження. Це наслідок того, що в наш час інформація, котра була 

самою новою і актуальною ще десь місяць тому, стає застарілою через те, 

що нині світ надто швидкий і мобільний, а ритм життя просто 

неймовірний. Отже й інформація поновлюється дуже швидко. 

3) збільшення різноманітності інформації, що надходить. Приклад 

дуже простий: в наш час людина не може знати лише одну галузь науки, 

щоб справді стати вченим, адже дана особистість не надрукує статтю, 

якщо не знатиме як її надрукувати і подати інформацію, наприклад, в 

період карантину, до того ж щоб краще розібратися в тій чи іншій темі, 

варто вивчити суміжні з нею теми. А також важливим є зʼясувати яка 

інформація є вірною і основною, а яка не коректна або другорядна. 

4) збільшення кількості справ, якими одна людина займається 

одночасно: людині потрібно організувати одну зустріч в онлайн-режимі, 

через пів години зустрітися з іншою людиною особисто, владнати справи 

на одній роботі, зробити іншу роботу і не забути про родину, а також 

друзів і все це в один день. 

5) комерціалізація каналів, що передають інформацію; зростання 

діалогічності на різних рівнях функціонування соціальних мереж [1, с. 39]. 

Ще варто додати, що отримати інформацію «коротко і зрозуміло» – 

це набагато легше, адже майже жодна людина не відмовиться прочитати 

одну книгу замість пʼяти або шести, отримавши ту ж саму інформацію, але 

більш стисло. 

Психологи вважають, що кліповість мислення формується та 

розвивається на різних рівнях, а саме на: 

– когнітивному, коли обробляється, фільтрується, відсіюється 
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зайва інформація та засвоюються лише актуальні данні, що 

надходять ззовні; 

– емоційно-вольовому, коли фіксується увага на інформації, що 

викликає певні почуття, емоції (як позитивні, так і негативні), 

впливає на настрій, сприяє виникненню вольових процесів; 

– ціннісному, коли інформація, що надходить, має особистісну чи 

соціально-культурну цінність; 

– поведінковому, коли інформація містить методи, способи, 

результати певних дій, або мотивує до певної поведінки [3, c. 87]. 

Як і в будь якого явища, у кліпового мислення є як позитивні так і 

негативні сторони. 

До позитивних сторін цього явища дослідники відносять: 

– таке мислення може використовуватися як захисна реакція 

організму на інформаційне перевантаження. Нині всі люди надто 

перевантажені інформацією, адже навіть по дорозі додому всі ми 

часто говоримо по телефону, бачимо різноманітну рекламу, 

слухаємо музику – отримуємо абсолютно різну інформацію ніяк 

не повʼязану між собою і наш мозок вимушений її фільтрувати. 

Це можна порівняти із змістом якогось журналу. Ми його 

переглянули і зрозуміли яка стаття нам потрібна, а на яку ми 

лише час витратим. 

– це є новою формою розвитку відносин людини з інформацією і 

не лише з робота з інформацією, а ще й нова ступень розвитку 

людини, яку необхідно широко вивчати, адже можливості, які 

отримала людина, маючи таке мислення ще не вивчені до кінця. 

– «кліповий» спосіб роботи з інформацією додає динамізму 

пізнавальній навчальній діяльності, що дозволяє дітям та 

підліткам в умовах зростаючого обсягу навчального матеріалу 

встигати, іноді хоч би формально, виконати необхідні завдання. 

– «кліпова» поведінка дозволяє бачити багатоплановість, 

багатоваріантність, неоднозначність підходів до аналізу або 

вирішення конкретних питань і завдань, тобто за допомогою 

даного мислення можливо отримати неймовірний результат, 

поєднавши щось буденне для нас. 

– «кліпове» мислення сприяє більшій адаптації до мінливої 

соціальної реальності й до її пізнання. 

Негативні сторони «кліпового» мислення можуть виявлятися в 

такому: 

– навколишній світ перетворюється на мозаїку розрізнених, мало 

повʼязаних між собою фактів, частин, уламків інформації. Увага 

розсіюється. Людина може в наушниках, слухаючи музику або 

дивлячись телевізор, виконувати інше завдання, що позначиться 

на його якості. Також людина не може зосереджуватися довго на 
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одній задачі. 

– потреба в стислій інформації. Наприклад, учні старших класів не 

розуміють навіщо їм читати твір повністю, якщо є скорочений 

його варіант, де описана сама суть сюжету [1, с. 39]. 

Кліпове мислення – це поверхневе вивчення інформації з 

мінімальною витратою часу і сили. Виникнення такого типу мислення 

могло стати наслідком надмірного надходження інформації із зовнішнього 

світу, надмірною завантаженістю людини справами або ж потребою 

постійно поновлювати знання. Також кліковість мислення розвивається на 

когнітивному, емоційно-вольовому, ціннісному, поведінковому рівнях. До 

позитивних сторін можна віднести захисну функцію цього мислення, змогу 

бачити інформацію під іншим кутом і незвично поєднувати звичні уривки 

інформації, збільшується динаміка пізнавальних процесів і людина 

швидше адаптується до змін в соціумі. До негативних наслідків варто 

віднести потребу у стислій інформації, розсіяння уваги, неможливість 

довго зосереджуватися на одній справі. Люди із медіа-сфери давно 

помітили таку особливість у нинішніх молодих людей, саме тому і 

пристосовують контент під потреби користувача. 
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Тетяна Дмитренко 

 

ПРЕДМЕТНА ПРИРОДОЗНАВЧА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК 

ОСОБИСТІСНЕ УТВОРЕННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 

 

Перед вітчизняними закладами вищої освіти поставлено завдання 

підготувати майбутніх учителів початкової школи до реалізації у 

подальшій професійній діяльності нового змісту освіти, заснованого на 

формуванні ключових і предметних компетентностей: Концепція Нової 

української школи, Закон України «Про освіту» (2017) [1]. 
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Теоретико-методичні засади професійно-педагогічної підготовки 

вчителів початкової школи розглядаються в дослідженнях О. Дубасенюк, 

С. Мартиненко, О. Матвієнко, О. Пєхоти, Г. Тарасенко, Л. Хомич, 

І. Шапошнікової та ін. 

Проблема формування компетентностей учнів стала предметом 

уваги українських науковців Т. Байбари, Н. Бібік, О. Біди, С. Бондар, 

М. Вашуленка, Л. Коваль, О. Коберник, О. Пометун, О. Савченко та ін. У 

результаті їхнього наукового пошуку обґрунтовано теоретичні і методичні 

засади формування компетентностей у молодших школярів. 

Теоретичні і методологічні засади професійної підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи висвітлено у працях зарубіжних 

вчених М. Грін, М. Самервіль, М. Гембер, М. Фуллан, К. Брод, М. Аванс та 

інших. 

Проте проведені вченими дослідження не вичерпують усіх питань 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи. Зокрема, підготовка 

студентів до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності дотепер недостатньо обґрунтована, методично застаріла, 

дидактично недосконала. 

Результати констатувального етапу педагогічного експерименту 

свідчать, що на практиці переважають елементарний і середній рівні 

готовності студентів до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності, її високий рівень мали 12 % студентів. 

Аналіз результатів досліджень учених та результати вивчення практики 

засвідчують наявність суперечностей між вимогами суспільства до 

професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи і рівнем 

їхньої готовності до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності. 

Мета дослідження: на основі аналізу інформаційних джерел 

зʼясувати предметну природознавчу компетентність як особистісну якість 

молодшого школяра. Початкова школа являє собою фундамент освіти, 

оскільки саме в цей період відбувається формування особистості 

молодшого школяра, її активний різносторонній розвиток. 

Тому до початкової ланки освіти висуваються посилені вимоги з 

метою ефективної реалізації освітнього процесу, а саме забезпечення умов 

для навчання учнів, опанування ними ключовими та предметними 

компетентностями, прояв їхніх здібностей у різних видах діяльності. 

Основною метою початкової освіти є всебічний гармонійний розвиток і 

виховання особистості у процесі формування в школярів бажання й  

уміння вчитися, розвитку мовленнєвих, читацьких, обчислювальних, 

природоохоронних умінь, навичок здорового способу життя. 

Зміни, що відбуваються у початковій освіті, визначають 

компетентність як нову одиницю виміру освіченості людини. Сьогодні 

увага звертається не на сукупність засвоєних знань і сформованих умінь та 
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навичок як результат навчання, а на їх практичне втілення для вирішення 

нестандартних ситуацій. 

У роботах українських вчених приділяється значна увага теоретичним і 

прикладним аспектам впровадження в освіту компетенісного підходу, 

ключовим поняттям якого є компетентність. Аналіз психолого-

педагогічної літератури свідчить про те, що розкриттю сутності поняття 

«компетентність» приділяється значна увага. У дидактиці компетентність 

подається як володіння компетенціями. 

«Компетентність – це якість особистості, яка необхідна для якісної 

продуктивної діяльності в певній сфері» [4]. 

Деякі науковці розглядають «компетентність» як інтегративну 

багатокомпонентну якість чи сукупність якостей особистості, які 

виникають в результаті набуття досвіду діяльності в певній сфері життя. 

Компетентність є ключовим поняттям освітнього процесу і 

орієнтована на результат навчання. Компетентність не зводиться тільки до 

знань, умінь і навичок, оскільки включає в себе ще й мотиваційний, 

когнітивний (пізнавально-розумовий), операційно-технологічний, поведін-

ковий і соціальний складники [2]. 

Формування компетентностей залежить від способу організації 

засвоєння знань, оскільки головним є не обсяг або міцність знань, а те, «як 

організовані індивідуальні знання, наскільки вони надійні в якості основи 

для прийняття ефективних рішень відносно тієї чи іншої конкретної 

ситуації» – акцентує І. Модуль [3]. Окрім сукупності знань, компетентність 

охоплює низку загальних навчальних і пізнавальних умінь. 

Формуванню компетентностей сприяють особистісно-орієнтований, 

діяльнісний і системний підходи організації освітнього процесу. 

Особистісно-орієнтований підхід потребує переходу від загальних 

результатів усіх учнів на субʼєктивні результати одного учня, які вчителю 

необхідно контролювати. 

Системний підхід передбачає опанування учнем не окремими 

розʼєднаними знаннями і вміннями, а їх міжпредметною інтеграцією. 

Діяльнісний підхід може бути реалізований тільки в процесі залучення 

учня до активної діяльності, тобто в процесі виконання ним певних 

операцій, дій і завдань. 

Освітня діяльність людини спрямована на засвоєння знань, умінь і 

навичок і поєднує сукупність дій та операцій, які виконує людина. 

Виконання певних практичних дій неможливе без задіювання мисленнєвих 

операцій і розуміння необхідності або потреби в означеній діяльності, що і 

сприяє розвитку компетентності людини у певній життєвій сфері. 

Учень у процесі навчання має справу з багатьма компетенціями, 

якими він опановує. Сформована предметна компетентність – це 

інтегральна категорія, яка включає сукупність ціннісних орієнтацій, 

знання, уміння, різні способи і рівні навчальної діяльності, а також досвід, 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 1 

 

 - 118 - 

що закладаються в межах конкретного навчального предмета. 

Якщо людина є компетентною і відчуває себе здатною ефективно 

функціонувати у достатньо широкій сфері життя, мова йде про ключові чи 

життєві компетентності. Компетентність, яка поширюється в межах однієї 

галузі або стосується вузької сфери конкретної наукової дисципліни, 

наприклад, природознавства, називається предметною або галузевою, 

природознавчою компетентністю. 

Серед предметних компетентностей природознавча є основоположною, 

якою має оволодіти молодший школяр в результаті вивчення 

природознавства. Для нашого дослідження найбільш доцільним є 

тлумачення предметної природознавчої компетентності у Державному 

стандарті початкової загальної освіти, яке визначається як «особистісне 

утворення, що характеризує здатність учня розвʼязувати доступні 

соціально і особистісно-значущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, 

повʼязані з реальними обʼєктами природи у сфері відносин «людина – 

природа» [1, с. 2]. 

У працях сучасних педагогів означені численні підходи до 

визначення сутності поняття «предметна природознавча компетентність» і 

методики її формування у молодших школярів. Значна увага приділяється 

методам, засобам, технологічним підходам формування предметної 

природознавчої компетентності в учнів початкових класів. 

Природознавча компетентність учня являє собою поєднання 

природничих уявлень, знань, умінь і навичок, ставлень, оцінних суджень 

та досвіду діяльності, що дозволяють формулювати обґрунтовані й 

усвідомлені судження про обʼєкти та явища природи і проявляються у 

процесі активних самостійних, практичних, дослідницьких, природо-

охоронних дій школяра. 

У процесі формування предметної компетентності учня важливо 

застосовувати методику реалізації нового змісту, що має базуватися на 

сучасних загальнометодологічних принципах особистісно-орієнтованого, 

компетентнісного, технологічного навчання й полягає у завданні вчителя 

навчити учня вчитися та оперативно застосовувати набуті знання. 

Природознавчу компетентність утворюють такі структурні складники: 

ціннісний, когнітивний (знаннєвий), діяльнісний. 

Ціннісний складник предметної природознавчої компетентності учнів – 

це система цінностей молодших школярів у сфері відносин  

«людина-природа» та природоохоронної практики. У структуру поняття 

«компетентність» входить сукупність ціннісних орієнтацій, оскільки 

одним із основних завдань шкільної природознавчої освіти є формувати в 

учнів позитивних ціннісних орієнтацій до обʼєктів живої природи. 

З позиції І. Модуль, важливим виховним аспектом є ставлення 

людини до природи як цінності в цілому і природних обʼєктів зокрема. 

Учителю необхідно постійно підтримувати атмосферу пошуку та відкриття 
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для того, щоб пробуджувати в учнів пізнавальний інтерес до вивчення 

природознавства, спрямовувати їх на формування мотиваційних 

установок, ціннісних орієнтацій у ставленні до природи та відчуття себе як 

невідʼємної частини навколишнього світу, виховувати почуття обовʼязку і 

відповідальне ставлення до природи, людей і праці [3]. 

Когнітивний (знаннєвий) складник предметної природознавчої 

компетентності учнів становлять предметні знання. Знання з природо-

знавства є міцними і функціональними, якщо вони приведені у відповідну 

систему та характеризуються цілісністю. І. Мозуль визначає цілісність 

знань як «внутрішню характеристику системи, якої вона набуває на 

заключному етапі свого висхідного розвитку. Формування в учнів 

системних знань – основа формування їх цілісності» [3]. 

Знаннєвий складник предметної природознавчої компетентності 

учнів повинен відповідати можливостям реалізації міжпредметних звʼязків 

у початковій школі. 

У своїх наукових доробках звертала увагу на необхідність 

формування в учнів початкових класів природничих уявлень та понять 

О. Матвієнко, що розробила теоретичні й практичні основи формування 

природничих уявлень та понять і запропонував конкретні методичні 

рекомендації щодо здійснення природничої освіти молодших школярів [2]. 

Діяльнісний складник предметної природознавчої компетентності 

учнів складають уміння, навички й оволодіння різноманітними способами 

діяльності. Діяльнісний складник предметної природознавчої компетентності 

учнів ґрунтується на пізнавальній і творчій активності учнів і включає 

ведення спостережень за обʼєктами природи з виявленням причинно-

наслідкових звʼязків між явищами природи та життєдіяльністю людини, 

уміння здійснювати пошуково-дослідницьку, практичну та природоохо-

ронну діяльність, робити висновки та узагальнення, створювати проекти 

для стимулювання пізнавального інтересу, розвитку спостережливості, 

мовленнєвої діяльності. 

Таким чином, предметна природознавча компетентність молодшого 

школяра – це його особистісна якість, яка характеризується сукупністю 

мотивів, ціннісних орієнтацій, знань, умінь, навичок з природознавства і 

формує здатність учня розвʼязувати пізнавальні, проблемні і практичні 

задачі у сфері відносин «людина-природа». Набуття учнями системи знань, 

умінь та навичок спрямовано на формування їхньої компетентності, тому 

предметну природознавчу компетентність і шляхи її формування слід 

розглядати як результат навчання природознавства молодших школярів. 
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Ігор Донік 

 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ 

 

Актуальність даної теми полягає в тому, що українське суспільство, 

потребує підвищення рівня своєї правової культури з метою розбудови в 

Україні правової держави та громадянського суспільства, розвитку 

законодавчої системи. 

Юридична енциклопедія визначає, що правова культура – це 

складова частина загальної культури, сукупність факторів, що характе-

ризують рівень правосвідомості, правовідносин, досконалості законодавства, 

організації роботи з його дотримання, стан законності і правопорядку  

[13, с. 37]. 

Однак, на нашу думку, таке визначення правової культури не може 

бути абсолютно точним, так як існує багато інших підходів до визначення 

змісту даного поняття. 

Зокрема, професор А. Б. Венгеров зазначив, що правова культура – 

більш висока і обʼємна форма правосвідомості [1, с. 312]. На нашу думку, 

таке трактування правової культури не є найбільш вдалим, оскільки 

стосується лише сфери ідеального, ігнорує діяльність і результати 

діяльності субʼєктів. 

О. Ф. Скакун розглядає правову культуру як «невідʼємну частину 

загальної культури, що становить систему правових цінностей…» (форм, 

норм, приписів та інститутів), розумінь і настанов, які відображають у 

правовій формі стан свободи і соціальних цінностей людства, суспільства, 

особи [9, c. 648]. 

У контексті сказаного, Д. Керімов зазначає, що правова культура 
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тисячами ниток повʼязана із загальною культурою. Вона безпосередньо 

визначає характер законодавства, зумовлює його адекватність історичному 

і національному духу народу, потребам і інтересам людей [3, с. 358–359]. 

Також інший сучасний теоретик права, доктор юридичних наук, 

професор В. В. Лемак стверджує, що правова культура за своїм змістом 

виступає юридичним багатством, яке виражається в досягнутому рівні 

регулятивних властивостей права, нагромаджених правових цінностей, тих 

особливостей права, котрі належать до правового прогресу [5, с. 217–218]. 

Правильною точкою зору українських вчених є те, що правова 

культура не зводиться лише до правосвідомості громадян суспільства. 

Вона має бути визначена як сукупність досягнень суспільства, його 

соціальних груп та громадян у галузі регулювання суспільних відносин, 

яке забезпечує верховенство права в суспільному житті, панування в 

суспільному житті правових принципів справедливості й гуманізму, 

захисту прав і свобод людини [10, с. 26]. 

За проведеним аналізом юридичної літератури, можна визначити, що 

залежно від носія правової культури її поділяють на правову культуру 

суспільства і правову культуру особи. Поняття «правова культура 

суспільства» і «правова культура особи» взаємоповʼязані. 

Правова культура суспільства є умовою і результатом культурно-

правової діяльності членів суспільства. Одночасно правова культура особи 

виражає ступінь і характер розвитку суспільства. 

Правова культура суспільства є частиною загальної культури і 

характеризується такими факторами: станом законності і правопорядку в 

країні; ступенем розвиненості в суспільстві юридичної науки і юридичної 

освіти; рівнем досконалості законодавства і станом правосвідомості 

населення і посадових осіб; ефективністю діяльності правозастосовчих 

органів і захищеністю прав особистості тощо. 

Важливе значення правової культури має концепція рис 

національного характеру Д. Чижевського [11]. 

Перша риса – «емоціоналізм» – перевага емоційно-почуттєвого 

елемента над раціональним. 

Друга риса – «індивідуалізм і прагнення до свободи» − вираження 

вольового початку. 

Третя риса – «неспокій і рухливість» – є похідним результатом 

взаємодії перших двох: емоціоналізму, з його прагненням до нових форм, 

та індивідуалізму, який «не хоче мати стійких міцних основ поза 

індивідуумом і не може відшукати їх у самому собі». 

На жаль, на сьогоднішній день, якщо говорити про нашу державу, то 

високий рівень правової культури не спостерігається не лише у 

пересічного громадянина, а також не вистачає законодавцям, політичним 

лідерам, керівникам суспільних організацій [12]. 

І тому сьогодні правова культура суспільства потребує 
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систематичного раціонального формування, стимулювання та позитивного 

соціального розвитку. Система мір, спрямованих на формування політико-

правових ідей, норм, принципів виступає як правове виховання. 

Одним із видів правового виховання є правова просвіта громадян, а 

саме навчальні заклади освіти. Діяльність якої включає: викладання 

правових дисциплін і правове виховання; підготовку розповсюдження і 

популяризацію юридичної літератури; державний контроль над ідеологічним 

змістом правової освіти. 

Однією з актуальних проблем сьогодення залишається правовий 

нігілізм, який являє собою зневажливе ставлення до права як регулятора 

суспільних відносин, заперечення його значення у суспільно-політичному 

житті держави. Правовий нігілізм може проявлятися в антиправовому або 

в злочинному характері, які виявляється в поведінці громадян, посадових 

осіб органів державної влади та місцевого самоврядування [6, с. 12]. 

Також ще однією актуальною проблемою сьогодення є – корупція. 

Як зазначає О. О. Марущак, це явище негативно впливає на різні сторони 

суспільного життя: економіку, політику, управління, соціальну і правову 

сфери, громадську свідомість, міжнародні відносини [7 с. 86–88]. Провідні 

міжнародні аналітичні агентства констатують, що Україна сьогодні посідає 

одне з перших місць серед найбільш корумпованих країн [2, с. 24]. Рівень 

суспільної довіри до судово-правової системи є надзвичайно низьким, так 

як більшість респондентів не довіряють державним правоохоронним 

органам [5, с. 214]. 

Передумовою для забезпечення належного рівня правової культури є 

положення ст. 57 Конституції України: «Кожному гарантується право 

знати свої права та обовʼязки» [4]. 

3 метою створення належних умов для набуття громадянами 

правових знань, Указом Президента України від 18 жовтня 2001 р. 

№ 992/2001 було затверджено Національну Програму правової освіти 

населення України [8]. Її метою було підвищення рівня правових знань та 

формування поваги до права. 

Кожний громадянин повинен знати, як йому бути в таких ситуаціях, 

що робити і куди звернутися за допомогою. Людям достатньо знати свої 

конституційні права та методи їх реалізації. Засобами для підвищення 

рівня правової культури суспільства є: розвиток правової освіти і 

правового виховання населення; боротьба з правовим нігілізмом; видання 

юридичної енциклопедичної та словникової літератури, коментарів 

чинного законодавства. 

Отже, правова культура – це глибоке знання і розуміння права та 

свідоме виконання його вимог, і тому в Україні має постійно зростати 

мотивація активного формування правової свідомості та правової 

культури. Правова культура громадян є основою нового суспільства в 
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Україні, адже громадяни є єдиним, хто здатний утворювати державу і 

правопорядок, приводячи в дію Конституцію України та законодавство. 

Проблеми формування правової культури ще тривалий час будуть 

актуальними, а необхідність їх дослідження випливає з конституційного 

проголошення України правовою державою. 
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ПРОЦЕСАХ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

Висвітлення діяльності й творчості В. М. Чорновола має неабияку 

наукову цінність, пізнавально-виховне та практичне значення для багатьох 

поколінь українського народу. Водночас різне ставлення до нього у 

сучасному українському суспільстві, від сприйняття до заперечення, на 

жаль, є наслідком-рудиментом не тільки не такої вже й далекої 

комуністичної епохи, але й широкого їхнього використання у гострій 

політичній боротьбі в Україні, насамперед, у ході багатьох політичних 

кампаній, дуже частих передвиборчих перегонів і баталій. 

Г. Ісаков, розглядаючи постать В. Чорновола, відзначив, що 

В. М. Чорновіл з дитинства виховувався в інтелектуальній українській 

родині, що сприяло формуванню у Вʼячеслава переконань і поглядів, що 

відрізнялись від офіційних, пропагованих радянською державою 

ідеологічних принципів [1, с. 17]. 

У 1955 р. закінчив із золотою медаллю середню школу у селі 

Вільхівець і поступив на факультет журналістики Київського державного 

університету імені Тараса Шевченка, який закінчив 1960 р. з відзнакою. 

Ще під час навчання в університеті у нього «сформувалися антиімперські, 

антикомуністичні переконання». Коли приїжджав на канікули додому, то 

пробував говорити з батьками на вільнодумні теми. Це їх трішки лякало. 

Не можна сказати, що за це його дуже сварили, але завжди була 

батьківська турбота: «до чого ж це призведе»? В університетські роки за 

свої, несхожі на інші переконання мав неприємності, які не могли не 

вплинути на подальше його навчання і мали чималі наслідки не на користь 

Чорновола [2, с. 437]. 

В. М. Чорновіл згадує, що він починав свою творчу роботу у 

багатотиражці, спочатку із заміток, у яких розповідав про студентське 

життя. З часом почали зʼявлятися низка масштабних публікацій, у тому 

числі інтервʼю та статті, паралельно працюючи з газетою «Колгоспне 

село» та журналом «Україна». Його статті не могли залишити у спокої тих, 

хто їх читав, викликаючи у них здивування і страх, тому однокурсники 

Вʼячеслава Максимовича й звернулися до парткому та комітету комсомолу 

із своєрідним доносом на автора і через короткий час у факультетській 

газеті «Журналіст» зʼявляється стаття про В. Чорновола, а саме про 

«ідейну незрілість та ревізіоністські погляди» [2, с. 437–438]. 

Наприкінці 50-х років, саме у студентські роки, у В. Чорновола 

зміцніли почуття патріотизму, і тоді виникають мрії про незалежну 

Україну. На Володимирській гірці у Києві разом зі своїми однокурсниками 

В. М. Чорновіл присягнув, що все своє життя боротиметься за волю 
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України [3]. 

Вʼячеслава Максимовича по праву приєднують до когорти 

засновників руху шістдесятництва – складової українського національно-

визвольного руху. Найяскравіші постаті цього руху – І. Світличний, 

І. Драч, Є. Сверстюк, А. Горська, В. Стус та багато інших. Вони разом 

протидіяли, як могли, політичній системі 60-70-х рр., тоталітарному 

режиму, боролися за відродження української мови і культури [4, с. 250]. 

Метою написання своїх праць для В. М. Чорновола було «донести 

інформацію про репресії до численної громадськості, показати обʼєктивні 

причини й перебіг репресій та змалювати реальний образ засуджених 

людей [5, с. 38]. 

Саме тому книгу «Лихо з розуму (портрети двадцяти «злочинців»)» 

на Захід було переправлено таємно, щоб про тяжку долю України та про 

репресії над інтелігенцією дізнався увесь світ [4, с. 250]. 

Не випадково за книгу «Лихо з розуму (портрети двадцяти 

«злочинців»)» Чорновіл був заарештований і засуджений у листопаді 

1967 р. на три роки увʼязнення у таборах суворого режиму. Отож, 

причиною такого жорстокого покарання стало те, що він видав 

документальну збірку, де містилися матеріали про арештовану 1965 р. 

інтелігенцію у часи першої дисидентської хвилі [6, с. 47]. 

Через 18 місяців був звільнений за амністією, а у 1969 р. зʼявилася 

ідея яка надалі утілюється в життя стосовно випуску «Українського 

вісника». 

З 1970 р. В. М. Чорновіл видає позацензурний (підпільний) часопис 

«Український вісник», у ньому друкуються матеріали самвидаву, хроніка 

українського національного спротиву. Вʼячеслав Максимович стає як 

організатором, так і редактором та видавцем «Українського вісника»  

[6, с. 47]. У травні 1979 р. Чорновіл стає членом Української Гельсінської 

Групи, а вже 8 квітня 1980 р. був заарештований за сфабрикованим 

обвинуваченням у спробі згвалтування. Від дня арешту голодував 

(тримаючи 120-денну голодівку) на знак протесту проти сваволі над ним. 

Суд у селищі Мирному (4–6 червня 1980 р.) засудив В. М. Чорновола на 

5 років позбавлення волі за участь в УГГ [4, с. 251]. 

Влітку 1987 р. В. М. Чорновіл відновлює видання часопису 

«Український вісник», редактором, автором та видавцем якого був на 

початку його створення. 

Яскравим прикладом державотворення стала діяльність В. Чорновола 

на посаді голови Львівської обласної ради народних депутатів. У той час, 

коли у березні 1990 р. у складі тієї ж ради нараховувалося близько 

200 депутатів, тому те, що цю посаду отримав «безстрашний патріот 

України», – не дивно і є цілком закономірно [7, с. 121–122]. 
Як у партії, так і у керівництві Верховної Ради України, 

В. М. Чорновіл хотів бачити депутатів посланцями народу. Так 
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характеризував майбутніх депутатів Верховної Ради В. М. Чорновіл: «Він 
може бути членом якоїсь партії, але тільки рядовим членом, а не її лідером. 
Партійний диктат у парламенті нам не потрібний. Нам потрібний широкий 
демократичний блок, до якого я всіх і закликаю» [8, с. 47]. 

Будучи завжди прихильником демократичного життя, відстоюючи 
власні позиції державної незалежності України, Чорновіл убачав у цьому 
єдиний її надійний порятунок від катастроф, проте це не давало 
можливості для розвитку її з середини. Існували проблеми, повʼязані із 
розвитком економіки, політичної системи, складним залишалося духовне 
життя. 

Таким чином, на початку 90-х років ХХ ст. розпочалося активне 
державне будівництво, утвердження державного суверенітету України на 
основі Декларації про державний суверенітет України, Акта проголошення 
незалежності України. Саме тоді відбулися перші вибори Президента 
України. У всіх перерахованих державотворчих процесах згідно чину 
ініціатива належала Вʼячеславу Чорноволу. У 2000 р., йому, як одному  
із лідерів українського націонал-демократичного визвольного руху 
присвоєно Героя України посмертно. 
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Максим Доценко 

 

ЄГИПЕТ НА ПЕРЕДОДНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 

Протягом всього міжвоєнного періоду в політичній культурі Єгипту 

домінує національне питання – адже ця країна однією з перших в 

арабському регіоні встала на шлях створення незалежної від Заходу 

держави, як в політичному, так і в культурному відношенні. Єгипту було 

потрібно підтвердження законності його претензій на причетність до 

цивілізації – колишньої виняткової прерогативи Заходу. 

Єгипет не претендував на приналежність до цивілізації Заходу; він 

ще в складі Османської імперії завжди користувався відносною 

незалежністю і автономією. Тут здавна склалися свої політичні установи та 

інститути, все XIX ст. країна проходила по шляху модернізацій і реформ за 

«європейським зразком», до того ж з кінця XIX ст. починає активно 

розвиватися економіка і внутрішній ринок країни [1, с. 185]. Отже, і високі 

досягнення культури розглядалися єгиптянами як власні і унікальні, 

сильний був дух локального націоналізму. Ідея мусульманської і 

османської спільності стримувала розвиток будь-якої локальної арабської 

національної самосвідомості, що серйозно послаблювало гостроту 

виступів арабів проти турків. Аж до младотурецької революції 1908 р. 

арабський національний рух рідко йшов далі своєї вимоги автономії в 

рамках імперії [1, с. 186]. 

В момент коли національно-визвольний рух у Єгипті досяг 

найбільшої сили, то боротьбою за незалежність в той час керував комітет 

«Вафд Миери» («Єгипетська делегація») на чолі з Саадом Заглулом. У 

1919 р. у багатьох єгипетських містах відбулися виступи на захист 

національної незалежності, розгорнувся партизанський рух проти 

колонізаторів. У лютому 1922 р. Англія оголосила про скасування 

протекторату і надання Єгиптові статусу незалежної суверенної держави, 

але ця незалежність була суто формальною. Проголошення британцями 

незалежності Єгипту створило складну ситуацію. Таким чином, у 

політичному полі країни виникло три центри впливу: британці, султанське 

оточення та згуртовані навколо партії «Вафд» націоналісти [5, с. 86]. 

15 березня 1922 р., без погодження з британцями, султан Фуад І. 

(1868–1936) проголосив себе королем. 18 квітня 1923 р. Єгипет прийняв 

конституцію, яка передбачала привілеї іноземцям, передачу Великобританії 

прав захисту самого Єгипту та захисту прав іноземних держав на його 

території, захист британцями національних меншин та зони Суецького 

каналу [3]. 

Після виборів, проведених на основі цієї конституції, більшість 

депутатських місць у парламенті отримали Вафдисти, котрі у січні 1924 р. 

сформували уряд на чолі з Саадом Заглулом. 
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Єгипетський уряд спробував поширити свої права на Судан, який 
вважався кондомініумом Англії та Єгипту. Оскільки Єгипет сам фактично 
був колонією Англії, то кондомініум був фікцією. Тоді Вафд підтримав 
національний рух у Судані. У 1924 p., скориставшись тим, що єгипетський 
терорист вбив англійського генерал-губернатора Судану, англійські 
колонізатори вирішили усунути Вафдистський уряд. Вони розпочали бої з 
єгипетськими військами. В свою чергу Вафдистський уряд не став чинити 
опору і пішов у відставку. Новий кабінет, сформований англійською 
адміністрацією, підтримував колоніальний диктат [2, с. 357]. 

У 1930-ті роки Вафдисти продовжували очолювати національно-
визвольну боротьбу єгипетського народу, організовуючи демонстрації і 
мітинги протесту. У жовтні 1930 р. уряд скасував конституцію 1923 р. Він 
видав закон, який забороняв депутатам втручатися в дії виконавчої влади. 
Водночас уряд заборонив профспілки, які перебували під впливом Вафду, 
створивши спеціальне бюро праці під контролем поліції [3]. 

У 1934 р. Єгипет запровадив обмежувальні мита на привізне зерно, 
що призвело до подорожчання хліба. У країні знову відбулася низка 
антибританських виступів та демонстрацій з економічними вимогами. 
Протягом 1934–1935 рр. регулярно відбувалися виступи протесту, що іноді 
переростали в масові заворушення. 

Зміну в британсько-єгипетських відносинах спричинила італійська 
агресія в Ефіопії. Змушена зважати на зростання національного руху та 
посилення позицій Риму в регіоні, Великобританія відновила в 1935 р. 
переговори про статус Судану. Тим часом головні патріотичні сили країни 
обʼєдналися в складі Національного фронту. Під тиском цього обʼєднання 
в грудні 1935 р. король змушений був відновити конституцію 1923 р., 
водночас поновивши переговори про підписання широкомасштабної 
двосторонньої угоди з Великобританією. У відповідності з ним верховному 
комісарові, який очолював колоніальну адміністрацію, надавався статус 
посла. Англійські війська залишались лише в зоні Суецького каналу, в 
Каїрі та в Олександрії [4, с. 3]. 

Угода 1936 р. відновлювала режим англо-єгипетського кондомінімуму 
(співволодіння) в Судані, причому ліквідовувалися встановлені раніше 
обмеження на еміграцію єгиптян до Судану. Великобританія обіцяла 
сприяти вступу Єгипту до Ліги націй та скасуванню режиму капітуляцій. У 
квітні 1937 р. на міжнародній конференції в Монтре капітуляції було 
остаточно скасовано, хоча ще протягом 12 років діяли окремі суди для 
європейців. У травні 1937 р. Єгипет вступив до Ліги націй [5, с. 92]. 

Разом з тим у передвоєнні роки посилилася активність фашистських 
держав у Єгипті. Під час Другої світової війни територія Північної Африки 
стала ареною воєнних дій між Німеччиною та Італією, з одного боку, та 
Англією – з другого. Порушивши нейтралітет Єгипту, італійські війська у 
1940 р. вступили на його територію. 

За таких обставин прогресивні сили єгипетського народу, що 
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групувались навколо Вафду, погодилися на співробітництво з Англією за 
умови виведення англійських військ з Єгипту після закінчення війни. На 
початку 1941 р. Італія зазнала поразки, внаслідок чого від її військ було 
звільнено Єгипет, значні території Лівії та Ефіопії [5, с. 93]. 

Проте за допомогою гітлерівського Африканського корпусу під 
командуванням генерала Роммеля італійцям вдалося перейти в наступ. У 
травні 1942 р. німецько-італійські війська прорвали лінію англійської 
оборони, зайняли м. Тобрук і до початку липня дійшли до пункту Ель-
Аламейн (80 км від Олександрії). У жовтні 1942 р. союзницькі війська 
розпочали контрнаступ під Ель-Аламейном, їхньому успіху сприяв той 
факт, що Німеччина змушена була перекинути частину своїх збройних сил 
на Східний фронт [3]. До травня 1943 р. вся територія Північної Африки 
була звільнена від німецько-італійських військ. У лютому 1945 р. Єгипет 
формально оголосив війну Німеччині та Японії, що дало йому право у 
травні-червні 1945 р. брати участь у конференції по створенню Організації 
Обʼєднаних Націй. 
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Микола Душка 
 

ЕТНОГРАФІЧНА СПАДЩИНА ФЕДОРА ВОВКА 

 
Федір Кіндратович Вовк (Волков) увійшов в історію національної та 

європейської науки як етнограф, антрополог, фольклорист, археолог, 
публіцист, музеєзнавець, громадський діяч, один із основоположників 
української етнології, археології, та антропології. Європейську наукову 
методику він застосував на українському ґрунті, репрезентуючи Україну та 
її наукові досягнення в Європі та світі. 

https://eduknigi.com/istor_view.php?id=320
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Перебуваючи за межами України понад сорок років, Ф. Вовк усе своє 

життя присвятив саме Україні. Його наукові концепції довели актуальну 

досі фізичну, побутову, мовну й духовну спорідненість роззʼєднаного на 

той час українського народу від Карпат до Слобожанщини й від Полісся до 

Кубані [1, с. 42]. 

Спадщина вченого налічує понад 600 праць. Наукова праця Ф. Вовка 

тісно переплітається з його громадською діяльністю і займає вагоме місце 

в історії українського національного відродження [2, с. 36]. Він відомий  

як доктор природничих наук, дійсний член Наукового товариства  

ім. Шевченка, професор Санкт-Петербурзького, Сорбонни, і Каннського 

університетів, лауреат Великої Золотої медалі Російського географічного 

товариства та кавалер французького ордена Почесного легіону тощо. 

Основним зацікавленням вченого була етнографія. Він досліджував 

українські обряди, орнаменти, народні назви лікарських рослин та їхнє 

застосування у медицині, про що видав низку наукових доповідей та 

статей. Вперше молодий дослідник авторитетно заявив про себе в 

1874 році, коли взяв активну участь у проведенні III Археологічного зʼїзду, 

де виступив з доповіддю про українські вишивки, орнаменти та їх 

походження. 

Влітку 1875–1876 рр. вчений працює в археологічних експедиціях у 

Київській і Волинській губерніях під керівництвом свого вчителя 

Володимира Антоновича. Подорожує до Болгарії, де досліджує етнографію 

та історію українського населення, на цю тему пише ряд праць 

«Задунайська Січ за місцевими спогадами та оповіданнями», «Русские 

колонии в Добрудже…» та інші, які друкуються в «Киевской старине», а в 

«Русской мисле» публікується нарис «Экономические заметки о Болгарии» 

[3, с. 16]. Першим унікальним дослідженням історії, культури та побуту 

задунайських січовиків стала наукова розвідка Ф. Вовка «Задунайская 

Сечь (по местным воспоминаниям и рассказам)» [6, c. 57]. Учений робить 

спробу надати наукову оцінку діяльності Задунайської Січі, досить 

детально переповідає історію Задунайської Січі. 

У перших нарисах Ф. Вовк поєднав критичну науковість, широку 

документалістику і різноманітність методичних підходів, які мають 

неабияку історичну цінність, бо вперше в українській історіографії 

висвітлюють життя українців від зруйнування Запорізької Січі аж до 

початку 80-х років ХІХ ст. 

Серед етнографічних праць Федора Вовка – розвідки про народні 

назви рослин, народний орнамент, побратимство, сільські ярмарки та їх 

значення. Самобутній оригінальний матеріал, зібраний українським 

вченим, сягає європейського значення. Федору Вовку пощастило зібрати 

матеріал з широкого кола питань матеріальної та духовної культури 

українців – мисливства, рибальства, землеробства, скотарства, будівництва, 

їжі, засобів пересування, одягу та обрядів. 
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У 1905 р. дослідження Ф. Вовка були присвячені бойкам Східної 
Галичини та Угорщини. Він відвідав Загреб, лемківські оселі в Бачці  
[4, с. 171]. Дослідження продовжував і в 1906 р. після переїзду до 
Петербурга, і там постійно підтримував наукові звʼязки, про що свідчить 
пʼять з половиною тисяч листів у його архіві. 

Найбільшою перемогою ученого є відкриття ним у 1908 році нині 
всесвітньовідомої верхньої палеолітичної стоянки біля села Мізин на 
Чернігівщині. Під час розкопок під керівництвом археолога були знайдені 
неперевершені шедеври мистецтва камʼяної доби: стилізовані жіночі 
статуетки, унікальний браслет на пластині з бивня мамонта. На 
Міжнародному антропологічному зʼїзді у Женеві учений виступив з 
доповіддю про Мізинську палеонтологічну стоянку первісної людини. Ця 
доповідь мала настільки глибоке наукове обґрунтування, що повністю 
полонила присутніх. Той зʼїзд відбувся під іменем Федора Вовка, і 
наприкінці науковець отримав нагороду премією Кана [4, с. 23]. 

В еміграції вчений узяв на себе важку ношу популяризатора України 
та її культурних надбань: активно публікує в зарубіжних наукових 
виданнях численні розвідки, в яких знайомить Європу з етнографією, 
самобутньою культурою українського народу, і висвітлює її з точки зору 
західноєвропейської науки. Водночас він у численних статтях у російських 
та українських виданнях публікує український матеріал і вказує на  
його всеєвропейське значення, переконливо доводячи, що тільки тоді 
українська археологія та етнографія стануть на справді науковий грунт, 
коли українські вчені переконаються у її здобутках у Західній Європі й не 
будуть голослівно тішитися зі своєї самобутності. 

Федір Вовк один із перших застосував науковий метод в етнографії 
та звернув увагу на побут, його особливості, а не тільки на фольклор, як 
було до того прийнято. На чужині не полишав вивчення української 
етнографії, наскільки це було можливо в тих умовах. 

Найголовнішою науковою проблемою вченого серед багатьох  
інших, була проблема визначення місця українців серед народів світу  
(в етнографічному, антропологічному, та культурному аспектах). 

Головним здобутком вченого була репрезентація України та її 
наукових досягнень у Європі і світі, встановлення міжнародних наукових 
звʼязків. Перебуваючи за межами Батьківщини понад 40 років, вчений усе 
життя присвятив саме Україні. 
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Тетяна Журавко 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ 

З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ВАДАМИ 

 

Проблема соціально-педагогічної підтримки дітей з різними вадами 

фізичного і психічного розвитку в нашій країні є актуальною. 

Категорія людей з особливими потребами тривалий час залишалася і 

залишається найбільш незахищеною і ізольованою від соціуму. 

В умовах сьогодення інтеграція дітей з різними фізичними і 

психічними вадами в суспільстві є одним із провідних напрямків роботи 

різноманітних соціальних інститутів та громадських організацій. Втім 

через ряд обʼєктивних та субʼєктивних причин наше суспільство ще не 

готове до широкомасштабного вирішення даної проблеми. Тому соціальна 

робота з дітьми перш за все повинна бути спрямована на подолання 

стереотипних уявлень щодо неповноцінності дітей з різними фізичними і 

психічними вадами. 

Правильний психолого-педагогічний супровід забезпечується, якщо 

спеціалісти орієнтуються не лише на дитину, а на родину у цілому. Його 

метою є створення оптимальних умов для розвитку дитини у сімʼї. 

Головною умовою корекційної допомоги є єдність психолого-медико-

педагогічної діагностики, комплексної допомоги та оцінки розвитку 

дитини. Відповідно ступінь ефективності корекції вторинних відхилень у 

розвитку дитини і формування компенсаторних механізмів залежать  

від певних чинників, серед яких найбільш вагомими є: початок 

цілеспрямованої корекційно-педагогічної роботи відразу ж після 

виявлення проблем; взаємодія різних спеціалістів, що беруть участь у 

комплексному психолого-педагогічному супроводі дитини з порушеннями 

розвитку; правильно підібраний зміст і методи навчання та виховання; 

своєчасне включення родини у корекційно-педагогічний процес; реалізація 

єдності вимог до виховання і навчання дитини у сімʼї та дошкільному 

закладі. Важливою є послідовність психолого-педагогічного супроводу. 
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Він має здійснюватися у декілька етапів: 

 знайомство із сімʼєю; 

 первинна діагностика дитини і всієї родини; 

 розроблення і реалізація індивідуальної програми навчання і 

виховання; 

 неперервний контроль за розвитком дитини і стосунками у сімʼї; 

 постійне внесення коректив у програму; 

 переведення дитини у відповідний навчальний заклад – 

загальноосвітній, спеціальний, інклюзивний – залежно від 

можливостей дитини [3]. 

Враховуючи принцип неперервності корекційно-реабілітаційного 

процесу, а саме: реабілітація не на все життя, а реабілітація через все 

життя, стає зрозумілим, що організація та здійснення соціально-

психологічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими 

освітніми потребами – це дуже складний, кропіткий та довготривалий 

процес, в якому саме сімʼя особливої дитини потребує підтримки фахівців 

відповідно до різних нозологій. А це, в свою чергу, потребує від 

спеціалістів високого рівня компетентності, великої цілеспрямованості 

працездатності та оптимізму. 

Робота з дітьми, які мають особливі потреби, потребує не тільки 

знань і досвіду, а ще й терпіння, любові до них. Нерідко ці діти 

залишаються одні зі своїми проблемами, не потрібні ані батькам, ані 

педагогам. Така дитина, як правило, викликає роздратування, ворожість, 

бажання бути до неї особливо вимогливим, а ще краще – взагалі позбутися 

її. У цьому випадку психолог є єдиною опорою і підтримкою такої дитини, 

оскільки саме він покликаний захищати її як особистість [1]. 

Психолого-педагогічна реабілітація полягає в організованих 

заняттях корекційного характеру при навчальних заняттях, в 

трудотерапії, ігротерапії, індивідуальній і груповій психотерапії: 
1. Включення в навчальні заняття відбувається поступово; 

пристосування дітей до того чи іншого виду діяльності вимагає 

тривалого часу. 

2. Заняття проводиться в двох напрямах: з однієї сторони, вони 

здійснюються як форма для отримання знань і, з іншої – як 

розвиток, корегування процесів мислення, уваги, регуляція 

поведінкових реакцій. 

3. Робота з виправлення порушень індивідуалізована для кожної 

дитини і для кожної групи захворювань. 

4. Характер занять, навантаження і дозвілля оцінюються на основі 

природи психічного розладу, залишкових можливостей, фазових 

станів. 

Важливу роль у здійсненні корекційно-реабілітаційної роботи 
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належить педагогу та батькам. 

Діяльність педагога в корекційній роботі спрямована на розвиток і 

формування особистості, забезпечення соціально-психологічної реабілітації і 

трудової адаптації учня, виховання в нього загальнолюдських цінностей, 

громадянської позиції. Реалізація цієї мети відбувається через виконання 

основних професійних завдань залежно від посадових обовʼязків педагога. 

Проте, незалежно від посади і закладу, педагог виконує певні види 

корекційно-педагогічної діяльності, які відрізняються лише обсягом, 

спрямованістю, але співпадають за когнітивним та організаційно-

операційним компонентом. 

Щодо корекційної функції педагога , вона спрямована на: 

 виправлення чи послаблення порушень психофізичного розвитку 

дитини; 

 профілактика у складі структури розладу; 

 створення умов для витку дитини з вадою інтелекту, цілісне 

формування особистості дитини; 

 навчання батьків прийомів організації ігрової та навчальної 

діяльності дитини [2]. 

Основні знання педагога, що хоче проводити корекційно-реабілітаційну 

роботу: 

 закономірності та особливості розвитку психіки дітей, що мають 

вади; 

 теоретичні основи корекційної роботи з дітьми, що мають 

психофізичні вади; 

 засоби та методи корекції пізнавальних процесів та емоційно-

вольової сфери залежно від ступеня вади та віку дитини; 

 зміст і методи роботи щодо формування дитячого колективу; 

 способи поєднання навчальної та виховної роботи з корекцією 

вад психофізичного розвитку дітей. 

Основні вміння педагога, що хоче проводити корекційно-

реабілітаційну роботу: 

 проводити комплексну роботу з профілактики, послаблення 

розладів психофізичного розвитку дітей з порушеннями 

інтелекту у навчально-виховному процесі: створювати умови для 

повноцінного розвитку особистості розумове відсталої дитини; 

 володіти різноманітними засобами та методами корекції 

пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери, поведінки дітей: 

проводити корекційну роботу (цілісна система педагогічного 

впливу); 

 формувати дитячий колектив відповідно до стадії його розвитку; 

 навчати батьків окремих корекційних прийомів і методів [3]. 

Не викликає сумніву й те, що вимоги до особистості й професійної 
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діяльності корекційного педагога – особливі, оскільки обʼєктом впливу 

цього спеціаліста є діти з особливими потребами. Аналіз практики 

спеціальної освіти засвідчує, що особистісні якості фахівця у сукупності з 

глибокими професійними знаннями і вміннями набувають вирішального 

значення у результативності корекційної роботи з дітьми з вадами 

психофізичного розвитку. 
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Василь Завальний 

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

Перехід до ефективної реалізації особистісно орієнтованого 

навчання і загальнодоступної освіти стає можливим не тільки внаслідок 

модифікацій організаційних форм навчання, а й унаслідок того, що 

зʼявились і зʼявляються нові засоби навчання, які ґрунтуються на 

використанні інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Виходячи з 

парадигми первинності особистості учня у процесі навчання, інші роль 

засобу навчання слід трактувати ширше: не тільки як засобу подання 

навчального матеріалу та засобу закріплення отриманих знань, а й як 

засобу навчальної діяльності учнів, учнів закладів професійно технічної 

освіти (ЗПТО) на уроці та у позаурочний час, внаслідок застосування якого 

розвивається і стимулюється навчально-пізнавальна активність, реалізуються 

можливості набуття освіти кожним індивідуумом. 

Застосування інформаційних технологій в навчальному процесі 

зумовлено з одного боку, необхідністю підготувати учня до його 

майбутнього робочого місця, а з іншого – необхідністю більш ефективної 

передачі знань, що має на меті підвищення рівня якості компетентності та 

компетенції майбутнього працівника. 

Розкриваються шляхи використання у навчально-виховному процесі 

готових до практичного застосування наукових розробок: організація 

навчального процесу на основі інформаційно-комунікаційних технологій, 
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використання інноваційних методик навчання, професійно-технічна освіта 

дітей з обмеженими функціональними можливостями; системного 

упровадження у навчальний процес сучасних досягнень науки і техніки: 

комплексне використання навчального програмного забезпечення та 

новітніх педагогічних програмних засобів, розробка та використання 

електронних навчально-методичних комплексів, створення інформаційного 

освітнього середовища навчального закладу, навчання з використанням 

інтерактивної дошки та мультимедійного проектора; розробка та 

використання авторських навчально-методичних компʼютерних технологій; 

системного оновлення сучасних технічних засобів навчання, компʼютерних 

програм і технологій. 

Інформаційна компетентність є сукупністю трьох компонентів: 

інформаційна компонента (здатність ефективної роботи з інформацією  

у всіх формах її представлення); компʼютерна або компʼютерно-

технологічна компонента (що визначає уміння та навички щодо роботи з 

сучасними компʼютерними засобами та програмним забезпеченням); 

компонента застосовності (яка визначає здатність застосовувати сучасні 

засоби інформаційних та компʼютерних технологій до роботи з 

інформацією та розвʼязання різноманітних задач). 

Сучасному викладачу необхідні гнучкість і нестандартність 

мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя. А це 

можливо лише за умови високого рівня професійної компетентності, 

наявності розвинених професійних здібностей. Викладач ЗПТО має широкі 

потенційні можливості впливати на формування особистості, світогляду, 

політичних переконань, настроїв і моралі майбутніх кваліфікованих 

робітників. Але реалізація цих можливостей залежить в кожному 

окремому випадку від особистих якостей педагога; реальну роль 

відіграють його талант, любов до дітей, бажання працювати. Окрім цього, 

височінь соціального положення професії педагога, її престиж залежить 

від тієї системи суспільних відносин, у якій він живе і працює. Сьогодні 

педагогічний навчальний заклад повинен готувати компетентного 

спеціаліста, здатного продуктивно вирішувати навчальні і виховні 

завдання, які спрямовані на формування особистості іншої людини. Саме 

компетентність розкриває міру включення до активної дії, здатність 

ефективно розвʼязувати проблемну життєву ситуацію, мобілізувати при 

цьому знання, досвід, цінність, уміння [1]. 

Сьогодні такий підхід виявився недостатнім. Соціуму (професійним 

навчальним закладам, виробництвам) потрібні випускники, готові до 

включення у подальшу життєдіяльність, здатні практично вирішувати 

поставлені перед ними життєві й професійні проблеми. А це багато в чому 

залежить від отриманих знань, умінь і навичок (ЗУНів) для позначення 

яких і вживається поняття «компетенції» і «компетентності», які більше 

відповідають розуміння сучасних цілей освіти. 
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Задоволення потреб суспільства вимагає від сучасного випускника 

ЗПТО високої культури, глибокої моральності, сформованої системи 

цінностей і переконань, громадянської позиції, зацікавленості в розвитку 

власного творчого потенціалу, здатності до інноваційної діяльності, 

самовдосконалення, професійної активності та ін. У звʼязку з цим, одним  

з основних завдань поряд з формуванням гармонійно розвиненої 

особистості, є завдання формування професійно компетентного фахівця. 

Визнання випускника, що володіє компетенціями, тобто тим, що він може 

робити, який спосіб діяльності опанував, до чого він готовий, – називають 

компетентнісним підходом. Одним з концептуально важливих способів 

управління якістю підготовки випускників ЗПТО є реалізація цього 

підходу у модернізації змісту ПТО. Соціальне замовлення вносить свої 

корективи в модель фахівця, вимагаючи підвищення якості його 

підготовки. 

При визначенні істотних ознак моделі враховують дві методичні 

передумови: 

1. Врахування тих якостей людини, які сприяють її ефективній 

участі в професійній і суспільній діяльності. 

2. Аналіз суспільних і професійних потреб, враховуючи при цьому: 

а) індивідуальні особливості і рівень професійної підготовки 

фахівця, тобто, модель випускника слід конструювати виходячи 

не тільки з його професійної підготовки, але також і з моральних 

якостей фахівця; 

б) професійну кваліфікацію і систематичне її вдосконалення [2]. 

Модельний підхід до суспільно-професійної функціональності 

випускника дозволяє виділити і впорядкувати окремі групи рис 

майбутнього фахівця. З точки зору підбору змісту навчання істотне 

значення мають особливості, що випливають, головним чином, з 

характеристики професійної кваліфікації фахівця. При розмірковуванні, в 

модельних рисах випускника з урахуванням його підготовки для 

майбутнього, все частіше акцент робиться на необхідності озброєння 

майбутніх фахівців більш багатими фундаментальними знаннями з певної 

спеціальності. З іншого боку, відмічається важливість формування у 

випускників таких рис, як потреба в постійній самоосвіті, активна життєва 

позиція (творча, професійна, суспільна). Науковці розрізняють гіпотетичну, 

презентативну і прогностичну моделі діяльності фахівця. 

Таким чином, встановлено, що використання засобів ІКТ в 

навчальному процесі закладів професійно-технічної освіти при підготовці 

фахівців: 

 дозволяє покращити рівень засвоєння навчального матеріалу; 

 сприяє формуванню професійних умінь та навичок майбутніх 

робітників; 
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 засоби ІКТ у професійній підготовці орієнтовані не тільки на 

потреби та специфіку навчального процесу, а й на розвиток 

особистості, в тому числі і на творчий розвиток учнів; 

 підвищує професійну компетентність і вільну орієнтацію у сфері 

інформаційних технологій, гнучкість та адаптацію мислення при 

розвʼязанні фахових завдань у майбутніх робітників. 

 сприяє активізації пізнавального інтересу учнів до матеріалу, що 

вивчається; 

 спонукає до більш ефективного процесу формування знань, умінь 

та навичок на уроках професійного навчання [4]. 
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Веніамін Запорожець 

 

ЕЛЬ-НІНЬО: ФЕНОМЕН ГЛОБАЛЬНОЇ  

КЛІМАТИЧНОЇ АНОМАЛІЇ 

 

Складно не помітити різкі зміни погодних умов, які спостерігаються 

в останнє десятиліття. Науковці, по-різному трактують чинники, які 

сприяють цим змінам, проте більшість погоджуються з думкою, що чимале 

значення та вплив на аномальність погоди має ефект Ель-Ніньо. 

Ель-Ніньо (з ісп. «різдвяний хлопчик») – феномен полягає в різкому 

підвищенні температури (на 5–9 °C) поверхневого шару води на сході 

Тихого океану (у тропічній і центральній частинах) на площі близько 

10 млн. км², що викликає інтенсивний турбулентний тепло- і вологообмін 

між океаном і атмосферою [2]. 
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Не дивлячись на виявлені закономірності, ефект Ель-Ніньо ще не 
достатньо вивчений, тому привертає до себе увагу багатьох науковців. 
Генезис Ель-Ніньо у своїх працях активно висвітлювали Г. М. Остроумов,  
Д. Я. Фащук та Г. М. Миколаїв, обґрунтовуючи гіпотезу його атмосферного 
походження. К. Н. Федоров, та Ю. А. Кравцов вивчають глобальний вплив 
Ель-Ніньо на географічну оболонку та окремі території Південної 
Америки, Австралії, Африки [5]. 

Нині термін «Ель-Ніньо» використовують стосовно ситуацій, коли 
аномально теплі поверхневі води займають не тільки прибережну область 
поблизу Південної Америки, а й більшу частину тропічної зони Тихого 
океану до 180

0
 зх. д. включно. 

За звичайних погодних умов, коли фаза Ель-Ніньо ще не настала, 
теплі поверхневі води океану утримуються східними вітрами – пасатами – 
в західній зоні тропічної частини Тихого океану, де формується так званий 
тропічний теплий басейн (ТТБ). При цьому, потужність теплого шару води 
досягає 100–200 м. Внаслідок нагону води, рівень океану біля берегів 
Індонезії на 2 фути вищий, ніж біля берегів Південної Америки і саме 
формування такого велетенського резервуару тепла – головна і необхідна 
умова переходу до режиму Ель-Ніньо. В цей час температура поверхні 
води в західній частині океану в тропічній зоні становить 29–30 °С, тоді як 
у східній – 22–24 °С. Така відмінність у температурі пояснюється 
підняттям на поверхню океану біля західного узбережжя Південної 
Америки холодних глибинних вод, добре збагачених мінеральними 
сполуками, – Перуанський апвелінг, зумовлений холодною поверхневою 
Перуанською течією. Температура поверхні океану коливається у вузьких 
сезонних межах – від 15 °C до 19 °C, що забезпечує високий рівень 
біологічної продуктивності в цьому районі. Таким чином, в екваторіальній 
частині Тихого океану формується акваторія з величезним запасом тепла і 
одночасно в атмосфері утворюється район рівноваги в системі океан-
атмосфера. Це ситуація нормального балансу [2]. 

У період Ель-Ніньо температура поверхні океану в прибережній зоні 
підвищується на 6–10 °С. Як засвідчили геологічні і палеокліматичні 
дослідження, такий феномен існує не менше 100 тис. р. Коливання 
температури поверхневого шару океану від екстремально-теплих до 
нейтральних або холодних відбуваються з періодами від 2 до 10 р. [4]. 

Відповідно до спостережень, вірогідність прояву ефекту Ель-Ніньо 
можна визначити в тому випадку, якщо у районі екватора, у східній 
частині Тихого океану, утворюється ділянка більш теплої води, ніж 
звичайно. Пасатні вітри слабшають або зовсім не дмуть. Нагріта вода 
розтікається, повертається до американського берега. Утворюється 
аномальна зона конвекції. На Центральну і Південну Америку звалюються 
дощі й урагани. Формування величезного резервуара тепла – головна й 
необхідна умова переходу до режиму феномену Ель-Ніньо. Це повʼязано з 
тим, що накопичена в тропічному теплому басейні вода більше не може 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%8F
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утримуватись в західній частині Тихого океану. Вважається, що яскраво 
виражений Ель-Ніньо, спостерігається кожних 3–4 р. [1]. 

Ель-Ніньо є явищем планетарного масштабу і прямо чи 
опосередковано впливає на погоду значної частини Землі. На території 
Європи в роки прояву Ель-Ніньо також виділяються області значних 
аномалій температури повітря. Навесні поле температури характеризується 
негативними аномаліями, тобто весна в роки Ель-Ніньо, як правило, 
холодна на більшій частині сходу Європи. Улітку зберігається осередок 
негативних аномалій над Далеким Сходом і Східним Сибіром, а над 
Західним Сибіром і східною частиною Європи формуються осередки 
позитивних аномалій температури повітря. В осінні місяці значних 
аномалій температури повітря над цією територією не визначено. В роки 
прояву Ель-Ніньо здебільшого спостерігаються теплі зими [2]. 

Вважається, що його вплив відчувається й в Україні, зокрема 
несприятливі погодні умови (бездощівʼя, посуха), у 2007 р. та 2020 р. 
повʼязані безпосередньо із проявом ефекту Ель-Ніньо. В Європі 2020 р. 
визнаний найтеплішим в історії. За даними експертів, глобальна 
температура перевищила на 0,4 °С показники 2019 р. і на 2,2 °С – рівень 
доіндустріального періоду [3]. 

Проте, метеорологи зазначають, що на змінну Ель-Ніньо раз на  
6–7 р. приходить Ла-Нінья (з ісп. «дівчинка») і виявляється як зниження 
поверхневої температури води нижче кліматичної норми на сході 
тропічної зони Тихого океану. У такий час на сході Тихого океану 
встановлюється незвично холодна погода. Під час формування Ла-Нінья 
пасатні (східні) вітри з західного узбережжя Північної та Південної 
Америки значно підсилюються. Вітри зрушують зону теплої води і «язик» 
холодної води розтягується на 5 тис. км, саме там (Еквадор – острова 
Самоа), де під час Ель-Ніньо утворюється пояс теплих вод. Свого піку 
явище Ла-Нінья досягло в жовтні-листопаді 2020 р. Але синоптики не 
виключають, що цей феномен збережеться аж до квітня 2021 р. Однак, 
незважаючи на його охолоджуючий вплив, в лютому-квітні 2021 р. 
температура на суші в більшості регіонів земної кулі буде все ж вище 
норми, що частково повʼязано з глобальним потеплінням на планеті. 
Найбільше підвищення температури повітря буде спостерігатися в 
західних, центральних і східних районах Азії і в південній частині 
Північної Америки. Не виключене потепління в південному, центральному 
та східному регіонах Південної Америки, а також в екваторіальних і 
північних регіонах Африки. Для північної частини Південної Америки 
більш вірогідні температури нижче норми [4]. 

Прогноз опадів на лютий-квітень 2021 р. відповідає типовому впливу 
Ла-Нінья на регіональний клімат, очікуються незвично вологі умови на 
більшій частині Південно-Східної Азії, в Австралії і в північній частині 
Південної Америки, а також на островах Меланезії. Опади, що 
перевищують норму, можуть також випадати на півдні Африки і, швидше 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0
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за все, у вигляді снігу, на більшій частині Північної півкулі на північ від  
45° пн. ш. Що стосується Центральної Азії, то там за останні три місяці 
опадів випало менше звичайного. Очікується, що ця тенденція збережеться 
і в наступні три місяці [4]. 

Таким чином, Ель-Ніньо і Ла-Нінья є основними рушійними силами 
кліматичної системи Землі. Попри те, що головні події, повʼязані з Ель-
Ніньо, відбуваються в тропічній зоні, вони тісно узгоджуються з 
процесами в інших регіонах земної кулі. Це простежується на далеких 
звʼязках по території і за часом – телеконекції. В роки Ель-Ніньо 
збільшується перенесення енергії в тропосферу тропічних і помірних 
широт. Це виявляється в збільшенні температурних контрастів між 
тропічними і полярними широтами, активізацією циклонічної й 
антициклонічної діяльності в помірних широтах. Але всі природні 
кліматичні явища зараз відбуваються в контексті антропогенної зміни 
клімату, що призводить до підвищення глобальної температури, посилення 
екстремальних погодних умов, що впливає на сезонні опади і ускладнює 
роботи щодо запобігання та ліквідації наслідків стихійних лих. 
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Марина Зарудняк 
 

ХРИСАНФ ЯЩУРЖИНСЬКИЙ ПРО КУПАЛЬСЬКУ  

ОБРЯДОВІСТЬ УМАНЩИНИ 
 

Хрисанф Петрович Ящуржинський народився 19 березня 1852 р. за 

старим стилем у селі Молодецькому Уманського повіту Київської губернії 

у родині місцевого священика. Хрисанф виховувався у багатодітній 

родині: мати Ольга Іустинівна народила троє синів (Василя, Хрисанфа, 

Іустина) і дочку. У статті, розміщеній у словнику видавців Ф. Брокгауза й 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
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І. Ефрона, зазначено, що Хрисанф Петрович навчався у Київському і 

Варшавському університетах на словʼяно-російському відділенні історико-

філологічних факультетів [1]. Його доля, як і саме імʼя тривалий час були 

не відомі. 

У липні 1997 р. на сторінках «Кримської світлиці» вийшла друком 

стаття Г. Зленка «Одісея Хрисанфа Ящуржинського» [3, с. 8]. В якій 

вперше було надруковано біографію видатного краєзнавця. До цієї 

наукової розвідки відомостей про Хрисанфа Петровича було надзвичайно 

мало. З відомостей, що знаходилися в Уманському краєзнавчому музеї 

дізнаємося, що Ящуржинський Х. П. народився в Умані, в родині 

священика Миколаївського собору та маємо одну фотографію вченого [4]. 

У 2002 році в с. Молодецькому проходили фольклорну практику 

студенти Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента кафедри 

української літератури та українознавства, члена Спілки письменників 

України Павленко Марини Степанівни. Яка поставила собі за мету – 

дізнатися усе можливе про долю цієї видатної людини. Результатом цієї 

поїздки стала публікація Марини Степанівни «…У перекладі з грецької- 

золотоцвітний (про Хрисанфа Ящуржинського)» [3]. 

Хрисанф Петрович Ящуржинський є автором праць з фольклористики 

й українського народознавства «на добру тисячу сторінок» [5, с. 16], серед 

них: «Социально-политическое учение Гуса», «Лирические малорусские 

песни, преимущественно свадебные, сравнительно с великорусскими», 

«Русский филологический вестник», «Остатки язычества в погребальных 

обрядах Малороссии», ряду етнографічних статей у журналі «Кіевская 

старина» («Колядки», «Уніятская колядка», «Колядки религиозно-

апокрифическаго содержания», «Поезія Різдвяних свят», «Культъ хлѢба въ 

малорусскихъ колядкахъ, «Щедрий вечір (Етнографічний нарис)», 

«Весенніе хороводы, игры и пѢсни», «ЗамѢтка о Купальскомъ праздникѢ 

въ уманскомъ уѢздѢ», «О прѢвращеніяхъ въ малорусскихъ сказкахъ», 

«Рождественская интермедія (Коза)»). 

Імʼя краєзнавця Хрисанфа Ящуржинського названо студентське 

наукове фольклорне товариство, створене 1997 року в Уманському 

педагогічному університеті, його діяльністю керує кандидат педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри української літератури, українознавства 

та методики їх навчання Сивачук Наталія Петрівна. Члени товариства 

досліджують особливості фольклору історичної Уманщини та стану його 

побутування у наш час. 

Наша стаття присвячена аналізу праці Х. Ящуржинського «Заметки о 

купальском празнике в Уманском уезде» [5]. 

Хрисанф Петрович присвятив статтю дослідженню центрального 

свята літньої календарної обрядовості – Купалу. За свідченням 

дослідження наприкінці ХІХ століття святкування практично відійшло у 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
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небуття: «Величественный славянскій праздникъ Купала съ вечерними 

кострами, съ обрядовымъ прыганьемъ черезъ огонь, со скатываньемъ 

зажженнаго колеса въ рѣку, съ хороводами и пѣснями все болѣе и болѣе 

приходитъ в забвеніе. Костровъ ужъ не зажигаютъ (мои наблюденія 

ограничиваются уманскимъ уѣздомъ кіевской губ.), потому что, какъ 

выражаются дивчата, ходитъ сотскій, розганяе и бье кіемъ собравшихся 

на купайлыцю. Духовная власть также запрещаетъ купальскіе хороводы, 

потому что они бʼса веселятъ. 

Теперь обрядность, сопровождающая праздникъ Ивана-Купайла, 

находится на той степени забвенія, когда она цѣликомъ почти сохраняется 

только дѣтьми, которымъ никто не запрещаетъ пѣть пѣсни и свивать 

вѣнки; взрослые же уклоняются отъ празднованія подъ тѣхъ предлогомъ, 

что это, дѣйствительно, значитъ дьявола веселить (Болѣе подробное 

описаніе купальскихъ обрядовъ см. въ Трудахъ этн. – стат. эксп. т. 3, 

стр. 193–223) Дѣвочки же подростки не только 24 іюня, въ день 

празднованія Іонна Крестителя, но и цѣлое лѣто въ саду, на вишняхъ, 

распѣвають характерныя купальскія пѣсни» [5, с. 326]. 

Автор розповідає як і з чого дівчатка виготовляли купальські вінки, 

обряди, які проводилися в цей день. 

Найціннішими, з точки зору фольклору є тексти купальських пісень, 

які автор наводить як зразки у другій частині статті та опис особливостей 

їх виконання: «Пѣсни купальскія поются особеннымъ, своеобразнымъ 

напѣвомъ, однообразнымъ, протяжнымъ и, если можно такъ выразиться, 

архаическимъ. Въ этомъ пѣніи такъ и слышатся жреческія пѣсни вокругъ 

языческихъ жертвенниковъ. Обрядность, которая совершается на 

праздникѣ Купайла, еще до нѣкоторой степени сохраняетъ мифическую 

окраску, за то пѣсни, по крайней мѣрѣ, тѣ, которыя поются теперь, 

рѣшительно не истолковываютъ обрядности, какъ это бываетъ въ другихъ 

случаяхъ. Большая часть купальскихъ пѣсенъ содержаніемъ своимъ 

напоминаетъ свадебныя. Вь настоящее время, рядомъ съ купальскими, 

поются и другія, даже заносныя, солдатскія пѣсни. Вотъ почти всѣ 

купальскія пѣсни, которыя мнѣ удалось собрать въ с. Молодецкомъ 

(уманск. уѣзда)» [5, с. 327]. 

Важливим для нас, як майбутніх учителів-філологів є відомості, 

зібрані під час фольклорної експедиції 2002 року, які засвідчили, що 

окремі пісні, записані краєзнавцем збереглися, і навіть за умови втрати їх 

сакрального змісту, й до сьогодні співаються молоддю села Молодецьке. 

Зокрема це пісні: 

У насъ Купайло зъ вербы, зъ вербы. 

Выйды, Голександро, выйды! 

Якъ не выйдешъ на Купайла, 

То выйде съ тебе душа й пара [5, с. 328]. 
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Ой на Ивана на Купайла, 

Дежъ ты, Голександро, ночувала? 

Ой ночувала пидъ грушкою, 

А съ тымъ Иваномъ якъ душкою; 

Ой ночувала пидъ яворомъ, 

А съ тымъ Иваномъ діяволомъ [5, с. 328]. 

...Прѣпѣвъ. 

А Васыль хвалився, 

Шо Ярыну люблю – спидныцю куплю [5, с. 328]. 

 

Прѣпѣвъ. 

А Рыгоръ хвалывся, 

Шо Наталю люблю, 

Та виночокъ куплю…” [5, с. 328]. 

 

Ой у городи катранъ-зилля, – 

Просыть Наталка на весилля. 

Кожнои хати не минае, 

Ажъ до Гартема забигае [5, с. 329]. 

 

Петривочка –мала ничка, – 

Не выспалася невисточка; 

До череды гнала тай дримала, 

На пеньки ноги позбывала, 

На теренъ очи повыймала [5, с. 330]. 

Маємо відзначити той факт, що більшість пісень, наведених 

Хрисанфом Петровичем у статті зберіглася до наших днів. 

Важко переоцінити титанічну працю збирача фольклору, краєзнавця 

Хрисанфа Петровича Ящуржинського у справі фіксації, збереження та 

пропаганди українського фольклору. 
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Юлія Зінченко 

 

ОНЛАЙН-СЕРВІСИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 

МАТЕМАТИКИ В ЗЗСО 

 

З впровадженням дистанційного навчання, вчителі усіх шкіл 

зіткнулися з проблемою, як продовжити навчання для своїх учнів. 

Здавалося б це щось дуже складне і нереальне, але згодом знайшлось дуже 

багато способів, як вчителі можуть використовувати вже наявні технології 

та ресурси для підтримки навчання в Інтернеті та забезпечення того, щоб 

учні й на далі отримували якісну освіту. 

Сьогодні технології, що розвиваються, переформовують систему 

освіти, і найкращі освітні програми відіграють ключову роль у цих 

поступових змінах. Використання мобільних додатків обмежується не 

лише сферою спілкування, розваг та гейміфікації, а й іншими сферами, 

особливо освітою [1]. 

Тому у закладах освіти почали опановувати уроки саме за 

допомогою онлайн-сервісів. 

Далі хотілося б розглянути популярні платформи та сервіси 

детальніше й описати специфіку їх використання на уроках математики. 

Одним із часто використовуваних онлайн-сервісів є Learning.Apps.org. 

Learning.Apps – це повністю безкоштовний сервіс для створення 

інтерактивних завдань різних рівнів складності для перевірки знань учнів. 

За допомогою нього можна створювати: вікторини, кросворди, пазли та 

ігри з різних дисциплін, за допомогою яких учні мають можливість 

перевірити та закріпити свої знання в ігровій формі, що сприяє їхній 

зацікавленості та інтересу [2]. 

Kahoot – це безкоштовний онлайн-сервіс для створення 

інтерактивних навчальних вправ: вікторин, сприяння дискусіям та збору 

даних опитування[3, с. 19]. Сервіс має три форми гри: 

 вікторина (Quiz) – допомагає визначити рівень ознайомленості 

учнів з певною темою чи з рівнем її розуміння; 

 обговорення (Discussion) – створення дискусії щодо певного 

питання, презентація ідеї й отримання «зворотного звʼязку»  

щодо неї; 

 опитування (Survey) – збирання думок, поглядів учасників на ту 

чи іншу проблему [4]. 

Plickers – це не схожий на Learning.Apps і Kahoot онлайн-сервіс. В 

його основу закладена робота з QR-кодами. Вчитель створює в програмі 

список класу й генерує окремий QR-код для кожного учня. Потім він 

завантажує список питань з варіантами відповідей в програму, 

пропонуючи учням ще одну цікаву технологію навчання. Під час уроку 
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розглядаються запропоновані питання, а діти піднімають свої картки з  

QR-кодами – доверху буквою, яка позначає правильну відповідь. Щоб 

перевірити результат, вчителеві потрібно просто навести камеру свого 

смартфону на клас – програма відскановує всі результати відразу [5]. 

Quizalize – ще один цікавий онлайн-сервіс, який нагадує Kahoot, 

Socrative , Triventy , Quzizz та інші сервіси. Щоб почати роботу з Quizalize 

потрібно зареєструватись, це дає змогу складати питання для тестів або 

вибирати їх з бази, відслідковувати результати, виявляти прогалини в 

знаннях учнів. Поки Quizalize працює на основі браузера, зате 

відкривається на будь-яких пристроях [6]. 

Mentimeter – це онлайн-сервіс для створення та проведення 

опитувань. Сервіс дає змогу відслідкувати динаміку засвоєння матеріалу, 

але не допомагає в оцінюванні успішності учнів, тому що всі відповіді 

залишаються анонімними, вчитель не може побачити хто і як відповів [7]. 

Голосування проводяться в режимі реального часу, що дозволяє 

отримувати моментальний зворотній звʼязок від аудиторії. Сервіс можна 

використовувати на тренінгу, уроці, педраді, під час публічних виступів 

для інтерактивної взаємодії з аудиторією [8]. 

Nearpod – це онлайн-сервіс за допомогою якого можна створювати 

презентації, які стануть основою вашого інтерактивного уроку або ж 

просто опитування. Вчитель робить презентацію на певну тему, а код 

доступу до неї надсилає учням. Діти можуть відкрити роботу 

безпосередньо на уроці зі смартфонів, планшетів чи компʼютерів. На сайті 

є можливість додавати до презентацій не лише фото, відео, графіки, а і 

запитання. Діти можуть переглядати цікаву інформацію, а разом з цим 

відповідати на тести. Також можна ставити відкриті питання, на які учні 

мають записати свій варіант відповіді або навіть намалювати малюнок 

замість текстової відповіді. Вчитель бачить онлайн відповіді кожного учня 

окремо та загальну ситуацію в класі [7]. 

Останнім часом онлайн-освіта для дітей набула популярності у  

всіх куточках світу. Ця форма навчання приносить щось нове і  

руйнує монотонність традиційного шкільного навчання. Діяльність 

онлайн-навчання дещо відрізняється від звичайної. Учні мають більше 

свободи, оскільки вони вирішують, коли розпочинається і коли 

закінчується навчальний день. Традиційні книги та зошити замінюються 

компʼютерними та інтерактивними мультимедійними елементами, які 

перетворюють класичне навчання на відкриття нового та цікавого 

сприйняття навчального матеріалу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДОВИЩА  

TINKERCAD ПРИ ВИВЧЕННІ МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ 

 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій негативно позначається 

на традиційних методах навчання, які вже не в змозі вносити певну 

новизну при вивченні навчального предмету та впливати на ефективність 

навчання загалом [1, c. 37]. Сучасний учень став надзвичайно вимогливим, 

оскільки на нього впливає сучасне динамічне середовище, оточене 

мультимедіа, технологіями, інтерактивністю. Нині учителю потрібно 

створювати постійну динаміку на уроці, щоб зацікавити учня, мотивувати 

його до навчання і, таким чином, вплинути на його успішність. 

Перед вчителем постає проблема у виборі креативної ідеї для уроку. 

Адже проста вичитка матеріалу не закріпиться в памʼяті учнів, вони не 

зможуть використати саму теорію на практиці. Тому існує потреба в 

залученні різних інструментів та програмного забезпечення для прояву 

інтересу дітей до предмету та кращого його розуміння [2, c. 86]. 

Проблема використання різноманітних програмних засобів для 

http://school6malin.at.ua/news/plikers_abo_jak_pokrashhiti_zvorotnij_zv_jazok_iz_klasom/2018-03-22-350
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вивчення навчальних предметів завжди перебуває в сфері наукових 

інтересів. Актуальність цієї проблеми підтверджується низкою праць таких 

науковців, як В. П. Беспалько, В. Ю. Биков, Ю. В. Горошко, М. І. Жалдак, 

Ю. В. Триус, Н. В. Морзе, С. А. Раков, Ю. С. Рамський, С. О. Семеріков, 

О. М. Спірін, Г. В. Ткачук та інших. Вважаємо за необхідність продовжити 

наукові пошуки вирішення проблеми використання програмних засобів, 

зокрема при вивченні мікроелектроніки. 

На уроках чи гуртках з вивчення мікроелектроніки доцільно 

використовувати апаратно-програмний комплекс Arduino [3, c. 1]. В 

комплект входять сама плата Arduino, а також велике різноманіття різних 

датчиків (для вимірів рівня води, температури, вологості повітря, 

освітленості, полумʼя та ін.), світлодіоди, резистори, макетні плати, 

дисплеї, пульти керування, кнопки, дроти для зʼєднання та ще багато 

інших компонентів, які допоможуть створити різноманітні проєкти. Він є 

цілком безпечним у використанні, оскільки максимальна напруга яка 

подається 12 В. Комплекс можна використовувати на уроках для створення 

цікавих електронних пристроїв. Працюючи з комплексом учень має 

можливість побачити як взаємодіють програмне забезпечення із 

пристроями для яких воно призначене. 

Будь-яка технологія має свої недоліки. У випадку з комплексом 

Ардуіно, проблема може виникнути в результаті неправильного 

підключення певних компонент до плати, в результаті чого вони можуть 

вийти з ладу. Також існує проблема матеріально-технічного характеру, 

оскільки такий комплекс станом на сьогодні в найпростішій комплектації 

коштує від 900 грн. Проте, ці проблеми можна вирішити, використовуючи 

емулятори як цілком достойні замінники реальним пристроям. 

Одним з таких емуляторів є веб-середовище Tinkercad, який є 

безкоштовним і простим у використанні. Дане середовище надає доступ до 

симулятора Arduino, з допомогою якого можна створити як типові, так і 

власні електронні схеми. Позитивним є те, що для початку роботи не 

потрібно завантажувати будь-яке програмне забезпечення на компʼютер, 

оскільки достатньо лише пройти реєстрацію на сайті і почати роботу в 

середовищі. Tinkercad має майже всі компоненти апаратно-програмного 

комплексу Arduino, широкий вибір бібліотек та проєктів, має зручну 

візуалізацію, завдяки якій видно всі підключення. 

Позитивним також є те, що існує можливість перевірити 

працездатність підключених компонентів та відповідного написаного 

програмного коду (скетчу). При неправильному підключенні чи наявності 

помилок у скетчі середовище буде сигналізувати про це. 

Одним із проєктів, який можна створити на уроці з мікроелектроніки 

це пожежна сигналізація. Оскільки в Tinkercad немає датчика полумʼя, 

чудовим замінником стане датчик температури (TMP36). Це аналоговий 

датчик простий в застосуванні, дешевий і при цьому в режимі реального 
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часу дозволяє контролювати температуру оточення. Він складається з 

чутливих до температури резисторів (термісторів). При підвищенні 

температури, збільшується напруга на діоді, за рахунок чого він і реагує. 

Датчик температури є досить точним і може працювати в різних 

середовищах. Він має всього три виведення: живлення +5В, аналоговий 

сигнал та земля. Звісно цей датчик має певні недоліки оскільки він може 

постраждати, якщо його піднести дуже близько до вогню, а ще цей датчик 

не зможе зафіксувати саме полумʼя, а лише температуру. 

Для виконання цього експерименту потрібно наступні компоненти: 

плата Arduino UNO, макетна плата, датчик температури TMP36, резистор 

номіналом 10 кОм та 1 Ом, світлодіод, зумер (buzzer) та зʼєднувальні 

дроти. Світлодіод буде вмикатись, а зумер подавати звук у разі 

перевищення температури. На макетну плату потрібно встановити всі 

компоненти та приєднати дротами до плати Arduino. Схема такого проєкту 

представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема та скетч до проєкту «Пожежна сигналізація» 

 

Програмування пристроїв Arduino відбувається засобами мови 

програмування, яка не є складною в освоєнні, якщо є певні навички 

програмування. Знаючи основні умовні і циклічні конструкції будь-якої 

мови програмування, можна програмувати роботу пристроїв в залежності 

від певних умов, розвивати різні алгоритми виконання певних дій. 

Наприклад, у пропонованому проєкті «Пожежної сигналізації» у скетчі 

використано умовну конструкцію if і циклічну функцію loop. 

Для того, щоб зробити експеримент якомога природнішим, у 

програмі передбачено відповідні повідомлення у терміналі, які будуть 

сигналізувати про високу температуру. В разі небезпеки, тобто високої 

температури, в терміналі будуть повідомлення типу «Fire found, call 
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firefighters immediately». 

Варто зазначити, що одним із недоліків середовища Tinkercad є 

відсутність кирилиці, тому всі повідомлення, які будуть надходити у 

термінал, повинні бути записані латиницею. Проте, на нашу думку, це не є 

недоліком, оскільки розвиває в учнів також бажання вивчати іноземну 

мову і дає змогу закріпити певні знання. 

Загалом, веб-сервіс Tinkercad є надзвичайно функціональним 

інструментом при вивченні основ мікроелектроніки. Все досить просто та 

інтуїтивно зрозуміло, а головне таке середовище може зацікавити учнів і 

надихнути їх на створення цікавих проектів. Можливість працювати 

спільно в межах одного проекту, вносити власні пропозиції та ідеї, 

розвивати і покращувати розробку не тільки впливає на предметні 

компетентності учня, але й сприяє формування мʼяких навичок (soft skills), 

що є надзвичайно важливим компонентом освіти сьогодення. 
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Євгенія Іванченко 

 

УНІКАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ГРАФЕНУ 

 

Здатність вуглецю утворювати складні ланцюги є фундаментальною 

для органічної хімії і основою для усіх форм життя на Землі, що дозволяє 

вважати його унікальним елементом Періодичної таблиці Менделєєва. 

До 2004 року були відомі тривимірні (3 D, алмаз, графіт), 

одновимірні (1 D, нанотрубки) і нульвимірні (0 D, фулерени) алотропні 

форми вуглецю. Двовимірні ж форми вуглецю (або 2 D – графіт) довго  

не вдавалося отримати експериментальним шляхом. У можливість 

відокремити один шар ніхто не вірив. В ранніх роботах Лев Ландау і 
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Рудольф Пайерлс довели, що таких матеріалів існувати не може: сили 

взаємодії між атомами повинні зімʼяти їх в гармошку або згорнути в 

трубочку [1; 2]. Графен виявився виключенням з цього правила. У 

1962 році 2D-модель вуглецевого листа була названа графеном [3]. Пізніше 

було показано, що термодинамічна стабільність реального графена 

досягається завдяки тепловим флуктуаціям, що створює «брижі» – 

хвилястість 2D-поверхні [4]. У 2010 році за «новаторські експерименти по 

дослідженню двовимірного матеріалу – графена» були удостоєні 

Нобелівської премії Костянтин Новосьолов та Андрій Гейм. 

Незважаючи на те, що перші експериментальні зразки графена були 

отримані відносно недавно [5], існує вже чимало досліджень щодо 

застосування графена в різних областях, а кількість публікацій, 

присвячених графену, росте за експоненціальним законом. Зокрема, 

заслуговують уваги результати роботи дослідників з Каліфорнії [6], яким 

вперше вдалося отримати отримання зображення атомної структури 

графена високої чіткості. 

Очевидно, що графен – одна з найцікавіших модифікацій вуглецю. 

Це самий тонкий матеріал: структура графена представлена кристалічною 

решіткою, товщиною в один атом вуглецю. 

Крім того, графен є одним з найміцніших матеріалів і його стійкість 

до механічних впливів прирівнюється до алмазу, але при цьому він добре 

гнеться і легко згортається в трубочку, що робить його ідеальним 

матеріалом для виготовлення нанотрубок – структур, які використовуються 

для моделювання різних природних процесів. 

Графен має унікальні електронні та оптичні властивості, повʼязані з 

його зонною структурою. У першій зоні Бріллюена графена існують 

особливі точки К і Кʼ, поблизу яких енергія електронів лінійно залежить 

від хвильового вектора. Таким чином, графен – напівпровідник з нульовою 

забороненою зоною, а рух електронів в ньому описується не рівнянням 

Шредінгера, як в обʼємних напівпровідниках, а рівнянням Дірака для 

безмасових квазічастинок. Внаслідок цього в графені спостерігається 

напівцілий квантовий ефект Холла і надвисока рухливість електронів. 

Графен має також значні оптичні характеристики. Наприклад, величина 

оптичного поглинання світла в ньому становить 2,3 % від інтенсивності 

падаючого випромінювання і не залежить від довжини хвилі. 

В останні роки здійснений прорив в розумінні властивостей 

невпорядкованого графена. Наприклад, в 2018 році було зроблено 

фундаментальне відкриття – надпровідність в скрученому графені. 

Американські фізики запропонували модель, яка якісно пояснює явище 

надпровідності. 

Вчені прогнозують масштабні перспективи використання графена  

[2; 7]. Згодом ця речовина повністю витіснить кремній зі сфери 

виробництва компʼютерних процесорів, так як графенові процесори 
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зможуть в сотні разів швидше обробляти інформацію. 

Міцність графена дозволяє конструювати нові механічно стійкі 

матеріали, надтонкі, легкі і еластичні. У майбутньому з композитних 

матеріалів, на основі графену, можливо будуватимуться автомобілі, літаки 

і супутники. Вже зараз передбачається використовувати графен в 

пристроях для зберігання енергії – акумуляторах та суперконденсаторах, а 

також паливних елементах, що виробляють електроенергію від зʼєднання 

кисню з воднем. 

Такі властивості графена як висока рухливість електронів, 

мінімальна товщина в один атом, низький питомий опір відкривають 

перспективи для створення різних біологічних і хімічних датчиків, а також 

різних варіантів тонких плівок, які можуть знайти застосування в 

фотоелектричних пристроях для перетворення сонячної енергії або в 

сенсорних екранах. 
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Євгенія Іванченко 

 

ТОЛЕРАНТНІСТЬ  

ЯК ПЕРЦЕПТИВНА ГОТОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ 

 

Щоб розглянути сутність толерантності спочатку потрібно розкрити 

внутрішній світ предмету дослідження, який формується в ідентичності 

всіх його багатогранних ознак. Авторитетна характеристика толерантності 

утворюється із комплексів певних елементів, що складають її цілісну 

структуру. 

Толерантність – це терпимість до інших думок, поглядів, традицій, 
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також толерантність – це повага до всього, що нас оточує. Все що 

відбувається навкруги людей змінює відносини один до одного. У звʼязку з 

цим особистість має бути толерантною, мати гуманний світогляд, 

поведінку і ставлення до дійсності. 

Л. С. Виготський говорив, що саме студентство є тим головним 

етапом в житті людини, попри те, що «за загальним змістом та основними 

закономірностями вік від 18 до 25 років становить, швидше, початкову 

ланку в ланцюзі зрілих вікових груп, ніж заключну в ланцюзі періодів 

дитячого розвитку» [1, с. 6]. У студентському віці починає формуватися 

власна точка зору, вимогливість, еластичність розуму, точність, жвавість 

думок, послідовність та переконливість мислення. А в юнацькому віці 

вдалі мрії, своєрідний вид уяви, при якому формуються ознаки та інші 

критерії, які не тільки не осягалися раніше, але й не осягаються зараз. 

На думку М. Бахтіна, толерантна людина в процесі діалогу 

відкривається з усіх сторін, проявляє свою увагу [2, с. 36]. Щодо 

толерантності можна сказати, що людські погляди відрізняються, але варто 

бути чесними, приділяти один одному увагу та дослухатися до інших. 

На думку М. Конша, толерантним є те суспільство, в якому 

поважають думку кожного і розуміють один одного. Щодо думки 

О. П. Садохіна, то він вважав, що в людей має бути завжди щось спільне 

[3, с. 25]. 

Отже, толерантною особистістю можна вважати ту людину, яка 

добре знає себе і розуміє інших. У толерантності є риса, яка визначається 

на різних рівнях. Щоб бути толерантним варто мати свою думку, але 

водночас дослухатися до позиції інших людей. Ну а повага собою являє, 

шлях до гармонії в суспільстві. Ще у маленьких дітей варто виховувати 

толерантність. Оскільки, дитина у садочку має розуміти, що враховується в 

суспільстві не лише її думка. Потрібно вміти зафіксувати в памʼяті дитини 

на довготривалий період всі правила засади толерантності і вже тоді, коли 

дитина стане дорослою, буде розуміти всю сутність толерантності. 
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Каталін Імре 

 

МІЖМОВНІ ОМОНІМИ НА МЕЖІ СЛОВʼЯНСЬКИХ МОВ 

 

Упродовж десятиліть багaтосторонні аспекти омонімії привертають 

пильну увагу як українських, так і закордонних дослідників. Увага 

лінгвістів до проблем омонімії зумовлена тим, що вона є мовною 

універсалією. Омонімія властива майже всім рівням мови і відображає 

наявні в ній системні відносини. 

Бібліографія праць, присвячених вивченню міжмовної омонімії, 

зокрема, за останні десятиліття збільшилася не на одну сотню позицій, а 

різноаспектним дослідженням самого явища присвятили свої праці чимало 

провідних європейських лінгвістів. В україністиці також сформувалася 

власна школа дослідників цієї проблематики (М. Кочерган, Н. Заславська, 

В. Акуленко, Л. Бублейник, О. Паламарчук, В. Русанівський та інші).  

В останні роки зʼявилися праці, присвячені українсько-російській, 

українсько-чеській, українсько-польській та українсько-словацькій омонімії, 

вийшло кілька лексикографічних праць. 

Близька спорідненість польської, словацької, російської та української 

мов, часто симетричність мовних систем, безсумнівно, полегшує 

опанування мов словʼянської групи. Водночас, сaме мовна подібність та 

нaявність багатьох омонімів стає додатковим (і часто дуже вагомим) 

чинником у проблематиці впливу однієї мови на іншу. 

Обʼєктом нaшого дослідження є явище польсько-російсько-

словацько-української міжмовної омонімії. 

Мета дослідження – охaрактеризувати та порівняти явище міжмовної 

омонімії нa межі словʼянських мов (нa приклaді української, польської, 

словацької та росiйської мов). 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що явища міжмовної 

омонімії досить поширені, а кількість помилок, які допускають не тільки 

звичайні люди, а й перекладачі, доволі велика. Незважaючи на те, що 

«фальшивим друзям перекладача» присвячено низку прaць, зокрема 

розроблялись і можливі принципи класифікації та систематизації таких 

слів, і теоретичні основи явища міжмовної омонімії у споріднених та 

близькоспоріднених мовах, однак проблема вивчена недостатньо, тому 

потребує новітнього, «свіжого» погляду й дослідження. Саме тому наше 

дослідження передбaчає суцільну вибірку та опис польсько-російсько-

словацько-українських міжмовних омонімів. 

Омоніми – це cловa, однокові або подібні за звучанням, але різні за 

лексичним значенням. Міжмовнa омонімія – це cлова або cловосполучення 

на різних мовах, які мають однаковий вигляд, але різні за значенням. 

Міжмовні омоніми ще нaзивaють хибними або фальшивими друзями 

перекладача, через те що вони часто ускладнюють роботу перекладача [6; 9]. 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 1 

 

 - 155 - 

Омонімія як лексико-семантичне явище характеризується тим, що 

для позначення абсолютно різних предметів позамовної дійсності 

використовується один і той же форматив, тобто матеріальне вираження 

словесного знака.  Омонімами називають слова, що звучать і пишуться 

однаково, але не мають нічого спільного у властивих їм значеннях  

[7, с. 144]. 

Присутність явища міжмовної омонімії, як ми дослідили у своїй 

роботі, значно полегшує спілкування між носіями словʼянських мов, а саме: 

а) сприяє повсякденній комунікації; 

б) має широке застосування у вивченні та викладанні словʼянських 

мов; 

в) передає інформацію стосовно культурно-історичних контактів 

між різними народами; 

г) робить вагомий внесок у дискусії стосовно іншомовних 

запозичень. 

Оптимального варіанту перекладу міжмовних омонімів не існує: у 

кожному тексті зустрічаються як «фальшиві друзі перекладача», так і 

слова, що вимагають дослівного перекладу. 

Ми намагалися довести на прикладі, що лексичне значення слова хоч 

і стійке, проте не залишається абсолютно незмінним. Згодом слово може 

змінити значення, набути нового (дружина, санітарна дружина, 

добровільна дружина). У мові є слова, зміст яких зводиться до називання 

якогось одного поняття, ознаки чи явища дійсності. 

Для словʼянських мов характерне явище міжмовної омонімії. Так, у 

словʼянських мовах є чимало слів, близьких або тотожних за звуковим 

складом, але нічого спільного за значенням вони не мають. 

Подамо кілька досліджених нами прикладів: 

арка (укр. ʼсклепіння, що має форму дуги; декоративна споруда у 

вигляді брами, що завершується склепіннямʼ; пол. – arkada; слв. – arkáda 

[5, с. 51]): 

 arka (пол. ʼЗа Біблією: деревʼяна позолочена скриня, в якій 

зберігали камʼяні скрижалі з десятьма заповідями Господнімиʼ); 

 арка (рос. ʼспоруда у вигляді воріт дугоподібної формиʼ). 

байка (укр. ʼневеликий віршований повчальний твір алегоричного 

змістуʼ): 

 bajka (пол. ʼрозповідний народний або літературно-писемний 

твір про вигадані подіїʼ; укр. – казка); 

 байка (рос. ʼмʼяка вориста бавовняна тканинаʼ); 

 bájka (слв. ʼповчальний твір, у якому звірі поводяться як людиʼ) 

[5, с. 56]. 

лакомий (укр. ʼякий дає смакову насолоду; дуже смачнийʼ): 

 lakomy (пол. ʼякий багато їсть, якого важко нагодуватиʼ; укр. –
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ненажерливий); 

 лакомить (рос. ʼгодувати чим-небудь смачнимʼ); 

 lakomiť sa (слв. ʼпрагнути чогось, бажати щосьʼ) [5, с. 290]. 

нагадати (укр. ʼпримушувати згадати про когось, щосьʼ): 

 nagadać (пол. ʼнабазікатиʼ); 

 нагадать (рос. ʼпередбачити, напророкуватиʼ). 

рогатка (укр. ʼпереносна загорожа у вигляді довгастого бруса, що 

тримається на зроблених навхрест стоякахʼ): 

 rogatka (пол. ʼкордони містаʼ); 

 рогатка (рос. ʼкілька хрестоподібно збитих колів, що перего-

роджують шлях, прохідʼ); 

 rohatka (слв. ʼхрапове колесоʼ) [5, с. 624]. 

розбухати (укр. ʼзбільшуватися в обʼємі від води, наповнюватися 

водою; просякати вологоюʼ): 

 rozbuchać (пол. ʼнавмисне перебільшити щосьʼ); 

 разбухнуть (рос. ʼсильно збільшитисяʼ); 

 rozbúchať sa (слв. ʼсильно стукатиʼ) [5, с. 627]. 

свійський (укр. ʼякий живе при людях, не дикий (про птахів, 

тварин)ʼ): 

 swojski (пол. ʼмісцевий, характерний для даного середовища, 

регіону, краюʼ; укр. – рідний); 

 свойський (рос. ʼпро людину: простий і доступнийʼ); 

 svojský (слв. те ж значення, що українською) [5, с. 729]. 

твір (укр. ʼпродукт, наслідок творчої діяльності людини; витвірʼ; 

пол. – utwór, слв. – dielo [20, c. 115]): 

 twór (пол. ʼжива істота, створінняʼ); 

 tvor (слв. те ж значення, що польською) [5, с. 790]. 

тура (укр. ʼшахова фігура, що має форму баштиʼ; пол. – wieża): 

 tura (пол. ʼетап, раундʼ); 

 тура (рос. ʼчовенʼ); 

 túra (слв. ʼмаршрут, туристична дорогаʼ) [5, с. 789]. 

урок (укр. ʼнавчальне заняття у школі; певний проміжок часу, 

відведений для заняття з окремого предметаʼ; слв. – vyučovacia hodina): 

 urok (пол. ʼчарівність, принадністьʼ); 

 урок (рос. те ж значення, що українською); 

 úrok (слв. ʼвигода, процент від депозитуʼ) [5, с. 807]. 

Отже, опрацювання цієї частини словникового складу споріднених 

мов є актуальним і необхідним, особливо для лексикології та 

лексикографії, але чи не найбільшу потребу в цьому відчувають теоретики 

і практики перекладу, як, зрештою, і викладачі іноземних мов. 
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Максим Караджієв 

 

КОЛОНІАЛЬНА ПОЛІТИКА БЕЛЬГІЙЦІВ  

У ВІЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ КОНГО 

 

Колонізація Африки в XIX ст. – одна із найбільш суперечливих 

сторінок в історії Європи, яка ще досі викликає серед істориків багато 

дискусій. Хоча не можна казати, що колоніальне панування європейців над 

«Чорним» континентом принесло місцевим народам лише негативні 

наслідки, все ж не можна й заперечувати, що такі наслідки дійсно були. 

Работоргівля та фактично необмежена експлуатація ресурсів і населення в 

значній мірі призупинили розвиток місцевих народів, ба більше – 

відкинули їх назад у розвитку. 

Особливе місце в колонізації Африки займає Вільна держава Конго, 

яка є прикладом того, наскільки жорстоко європейці іноді вели себе на 

захоплених територіях. 
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Історія цієї колонії та діяльності бельгійців в ній відображена  

як в загальних дослідженнях колоніальної Африки (Дармштедтер П., 

Зусманович А. З., Субботин В. А.), так і в працях, присвячених конкретно 

державі Конго (Тавшунський О. М., Сидорова Г. М., Орлова А. С.). Проте 

дане питання досі потребує подальшого, більш глибокого вивчення. 

Леопольд II Саксен-Кобург, ще до свого вступу на бельгійський 

престол у 1865 р., розпочав пошук прихильників колоніальної експансії 

серед бельгійських політичних еліт. Саме в захопленні колоній майбутній 

король вбачав розвиток економіки Бельгії та посилення її впливу на 

міжнародній арені, проте, загалом, подібні ідеї серед бельгійців 

сприймались негативно через занадто великий можливий ризик. 

Особливу увагу короля привернули землі Центральної Африки. 

Територія по екватору і Південному тропіку була важкодоступною 

через кліматично-географічні умови, що виснажували сили мандрівників і 

сприяли розвитку хвороб [3, с. 127]. Як результат, довгий час європейці 

були не зацікавлені в дослідженні та колонізації цього регіону. 

З 1870-х рр. Леопольд II починає фінансувати тогочасних мандрівників 

та дослідників, що займалися вивченням Центральної Африки, а в 1876 р. 

він засновує Африканську міжнародну асоціацію, яка обʼєднала близько 

сорока дослідників та філантропів з різних європейських держав. Офіційно 

дана організація займалася гуманітарною допомогою конголезцям та 

поширенням серед них європейської культури, проте, маючи абсолютний 

вплив на всіх членів асоціації, бельгійський король починає 

використовувати її в особистих цілях. 

Леопольд II фінансував дослідницькі подорожі Г. Стенлі, який зміг 

дослідити та закартографувати велику частину басейну Конго. Розуміючи, 

що розповсюдження цих карт приверне увагу інших держав, король не 

розповсюджує результатів досліджень Г. Стенлі, і не дає цього робити 

самому досліднику [3, с. 129]. 

В 1878 р. був створений Міжнародний комітет із вивчення Верхнього 

Конго, що фінансував дослідницькі експедиції в район басейну Конго, які 

очолював Г. Стенлі. Серед цілей, поставлених перед Стенлі, було 

формування бельгійського впливу серед місцевого населення та ведення 

дипломатії з вождями племен з метою встановлення протекції над ними. 

Сам комітет фінансував будівництво факторій в даному регіоні та купував 

земельні наділи у племен. Діяльність Комітету і Стенлі була настільки 

успішною, що на середину 1880-х рр. бельгійський король мав в своєму 

розпорядженні близько 450-ти договорів з конголезькими вождями та ряд 

торгових факторій в цьому регіоні. 
В 1884–1885 рр. відбувається Берлінська конференція, на якій 

правителі ряду європейських держав вирішували питання поділу, 
колонізації Африки та ведення торгівлі в колоніях. Одним із рішень 
конференції було визнання за Леопольдом II права володіння територією 
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площею в понад 2,3 млн км², що отримала назву Вільна держава Конго  
та мала стати буфером між володіннями інших європейських країн [1]. 
Хоча формально Конго залишалось незалежним, проте на ділі – дана 
територія була перетворена на особисті володіння короля, де він мав повну 
свободу дій. 

Першим завданням Леопольд II постановив укріпитись у Нижньому і 
Середньому Конго, для чого в 1887 р. було укладено договір із занзібарцем 
Тіппо-Тіпом, який контролював велику частину поселень на захід від оз. 
Танганьїка [2]. 

Одну десяту земель Конго король забрав у власний домен, а близько 
50 % всіх територій були передані у власність приватним компаніям [2]. 
Держава, на чолі якої стояв генерал-губернатор, була поділена на 
чотирнадцять округів; фактичною столицею було місто Бома, яке стало 
адміністративним та торговим центром Конго. Для того, щоб тримати 
населення під контролем в 1888 р. була сформована приватна армія (Force 
Publique), яка до 1900 р. налічувала близько 15 тис. військових. 

Спочатку торгівля слоновою кісткою виявилася не настільки 
прибутковою, як сподівалися король та бельгійські інвестори, проте в 
1890-х рр. розпочинається «каучуковий бум» – каучук використовували 
для виготовлення гуми, і саме на його запаси були багаті джунглі Конго. В 
1897 р. король організував виставку, присвячену Конго, на якій були 
показані і багатства цієї «держави» [4, с. 85]. 

Король Бельгії був зацікавлений лише в прибутках від своїх 
«особистих володінь», і був байдужим до жорстокості до місцевого 
населення, гарно озброєні війська дозволяли тримати племена під 
контролем, а кліматичні умови конголезьких земель, що відлякували 
багатьох європейців, дозволяли зберігати в таємниці більшу частину 
всього, що відбувалось в Конго, а тому підприємці не мали жодного 
обмеження в діях та розпочали жорстоку експлуатацію регіону. 

На населення було накладено ряд обовʼязкових повинностей: 
конголезці повинні були займатися видобутком слонової кістки та каучуку, 
здаючи їх в бельгійські торгові пункти; конголезці забезпечували 
провізією європейські поселення та форпости, кожний четвертий день 
населення працювало на «громадських роботах», будуючи дороги, фортеці 
і т.п.; кожний десятий конголезець повинен був виконувати поручення 
європейців в їх поселеннях, а один чоловік від поселення – проходити 
річну військову службу [2]. 

При цьому жінки і діти були змушені працювати стільки ж, скільки й 
чоловіки. Ніякого обмеження робочого часу в добу не існувало в принципі – 
конголезці працювали стільки, скільки це було необхідно європейцям. 

Подібна жорстока політика часто призводила до масових смертей 
при заготовці каучуку, голоду та епідемій хвороб. В цей же час приватна 
армія Леопольда II продовжувала встановлювати контроль над басейном 
Конго та придушувати повстання місцевих племен. Офіцери, які були 
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виключно європейцями, змушували солдат (яких набирали з місцевих 
племен) звітувати за витрачені набої, і в якості доказу «правильного» їх 
використання необхідно було надати кисті вбитих людей. 

Відрізання кистей (як і стоп) стало найбільш поширеним способом 
покарання місцевого населення. Крім цього були поширені масові страти 
бунтівників та працівників, що «провинилися». Здійснювалися цілі рейди 
на поселення конголезців, які знищували до останньої людини [2]. Нерідко 
європейці брали заручників, яких поміщали у вʼязниці з жахливими 
умовами існування. 

Повстання і бунти піднімало не тільки просте населення, а й навіть 
військові частини (наприклад, гарнізон Лулуабургу в 1895 р.), проте всі 
вони жорстоко придушувалися [2]. 

Ще з 1890-х рр. відбулися перші повідомлення про ситуацію, що 
відбувалася в Конго, проте увагу широкого загалу привернув в 1899 р. 
Дж. Конрад, видавши повість «Серце темряви», присвячену становищу 
конголезців. Ряд європейських і американських дослідників, письменників 
та політиків розпочали кампанію з розповсюдженням інформації та фото-
доказів про звірства, що творилися в Конго. 

Тиск на Леопольда II привів до того, що в 1908 р. він був змушений 
продати права на Конго власній державі, а його володіння ставали 
офіційною колонією Бельгії – Бельгійським Конго. Король продав 
приватним компаніям велику частину своїх акцій, а тому реформи, що 
проводились в Конго після 1908 р., хоч і покращили становище 
конголезців, проте лише частково. 

Отже, король Леопольд II, який з 1870-х рр. фінансував дослідження 
Центральної Африки, після Берлінської конференції отримав в своє 
володіння Вільну державу Конго площею понад 2,3 млн км², де ніяк не 
обмежував колоніальну адміністрацію, що призвело до масових звірств та 
жорсткої експлуатації конголезців. Проте в 1908 р. він був змушений 
передати права на Конго Бельгійському королівству, що частково 
покращило становище населення. 

 

Список використаних джерел 
1. Иодчик Б. Г. Решение Берлинской конференции 1884‒1885 гг. по 

колонизации Африки. URL: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/ 
192733/1/44-48.pdf (дата звернення: 20.03.2021). 

2. Колониальные владения Бельгии. Конго (Бельгийское Конго). URL: 
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e1de1d6-1a04-11dd-bd0b-0800 
200c9a66/text/04/1_01.htm?redirected=true (дата звернення: 20.03.2021). 

3. Тавшунський О. М. Про створення приватної колонії розміром із пів-
Європи (колоніальна політика Бельгії в другій половині XIX ст.). 
Сходознавство. 2009. № 45–46. С. 127–133. 

4. Сидорова Г. М., Харичкин И. К. Колониальное прошлое Бельгии. 
Вопросы истории. 2018. № 1. С. 82–97. 

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/192733/1/44-48.pdf
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/192733/1/44-48.pdf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e1de1d6-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/text/04/1_01.htm?redirected=true
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e1de1d6-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/text/04/1_01.htm?redirected=true


НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 1 

 

 - 161 - 

Максим Караджієв 
 

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ОТТО ФОН БІСМАРКА  

ПІСЛЯ ПРОГОЛОШЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

 
Німецька імперія, що виникла в 1871 р., з самого початку  

свого існування була сильною та економічно розвиненою державою. 1870–
1880-ті рр. були періодом економічного та політичного піднесення 
Другого Райху, який перетворився на гегемона в континентальній Європі 
та був однією з провідних держав того часу. 

Важливу роль у цьому відіграв Отто фон Бісмарк. Причому, 
важливою є не тільки його внутрішня політика та проведені реформи, а й 
зовнішня політика, завдяки якій Німеччина отримала десятиліття мирного 
часу, необхідного для укріплення позицій та розвитку держави. 

Питання зовнішньої політики та дипломатії Бісмарка розкриті в 
працях таких дослідників як С. С. Троян [5], А. А. Лапин [2], Д. А. Костюк 
[1], Ф. А. Ротштейн [4]. 

18 січня 1871 р. в дзеркальній залі Версаля було проголошено 
утворення Німецької імперії, монархом якої став кайзер Вільгельм I. 
Райхсканцлером став премʼєр-міністр Пруссії Отто фон Бісмарк, завдяки 
якому значною мірою взагалі вдалося створити єдину німецьку державу. У 
своїй діяльності Бісмарк користувався так званою Реальною політикою 
(Realpolitik), суть якої полягала в тому, що політик мав керуватися 
міркуваннями практичного характеру, а не моральними чи ідеологічними 
принципами. Канцлер оцінював союзників та ворогів, виходячи із 
реального положення справ. Він добре розумів мотиви суперників, уміло 
користувався ними у своїх цілях, та вмів наперед визначити можливі 
варіанти їхніх дій. Він уміло вибудовував та реалізував майже всі свої 
політичні комбінації [3, с. 110]. 

Бісмарк тверезо оцінював також і становище Німецької імперії. Хоча 
німці перемогли французів, мали добре організовану армію та отримали 
величезну контрибуцію від Франції, яку можна було використати для 
фінансових вливань у німецьку економіку, проте Райх був далекий від 
гарантовано безпечної позиції на європейській арені. Перед канцлером 
постали два головних завдання – політична ізоляція та ослаблення Франції 
і посиленнях позицій Німеччини за рахунок встановлення союзних 
відносин з іншими державами [1, с. 452]. Крім цього, Бісмарк намагався 
уникнути на деякий час будь-яких конфліктів, щоб дати імперії час для 
економічного розвитку. 

Підтримуючи думки начальника генерального штабу імперії 
Г. Мольтке, канцлер намагався будь-якою ціною не допустити війни на два 
фронти (проти Франції та Росії). Він налагоджує відносини з Австро-
Угорщиною та Російською імперію, проводить таємні переговори з цими 
державами укладаючи союзи та угоди. В 1873 р. діяльність Бісмарка 
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завершилась договором, відомим під назвою Союз трьох імператорів. Росія 
та Австрія погодилися підтримувати status-quo на Балканах, що 
стабілізувало на деякий час ситуацію в Південно-Східній Європі. Бісмарк 
намагався також домогтися підтримки Росії у випадку війни з Францією, 
проте імператор Олександр II категорично не погоджувався. Втім, це не 
завадило укласти російсько-німецьку військову конвенцію [1, с. 452]. 

У 1873–1875 рр. політичне становище Німеччини дещо погіршується. 
У Франції набирають сили реваншистські ідеї, нарощується військовий 
потенціал. Бісмарк був готовий до цього і планував нову конфронтацію з 
французами, але на цей момент йому не вдалося досягти ізоляції Франції – 
могутні європейські держави, особливо Росія та Англія, залишалися на її 
боці. З ускладненням ситуації на Балканах у 1875 р. райхсканцлер 
планував поділити Балкани на російську та австрійську зони впливу, щоб 
примирити своїх союзників, проте тут він допускає одну із найбільших 
своїх помилок. Бісмарк досить в грубій формі повідомив російського 
імператора, що не дозволить його перемоги над Австрією, що погіршило 
відносини між Російською та Німецькою імперіями. 

У 1877 р. преса поширила дезінформацію, що Франція накопичила 
сили біля кордонів з Німеччиною. Зовнішньополітичне відомство 
розпочало таємні переговори з Англією, щоб заручитись її невтручанням 
на випадок військових дій Райху проти французів. Втім дані переговори 
виявились безрезультатними. В цей же час Бісмарк надає Росії позику в 
100 млн. рублів в обмін на припинення мирних переговорів росіян і 
турків [1, с. 453]. 

Через невдачі дипломатії із забезпечення нейтралітету Російської 
імперії на випадок війни між Францією та Німеччиною, канцлер 
розпочинає зближення з Австро-Угорщиною. Крім того, Бісмарк добре 
розумів, що Австрія не здатна вистояти у війні з Російською імперією і її 
програш може послабити позиції Райху. 

Під час Берлінського конгресу 1878 р. райхсканцлер займає позицію 
«чесного маклера». Він намагається лавірувати між ворогуючими 
сторонами, з одного боку, не даючи нікому занадто посилити свої позиції, 
а з іншого, – намагаючись покращити позиції Німеччини [2, с. 191]. Проте, 
в той же час, під час конгресу Бісмарк намагався прискорити ескалацію 
конфлікту між Австрією та Росією, щоб отримати можливість схилити 
першу державу на свою сторону, не розриваючи відносин з іншою. 

У 1879 р. канцлер вводить заборону на ввезення російської худоби 
нібито через карантинні заходи, а дещо пізніше вводить ввізні мита на 
російський хліб [1, с. 453]. Незважаючи на незадоволення кайзера такою 
політикою, Бісмарку все ж вдається в цьому ж році укласти Двоїстий союз – 
договір між Райхом та Австрією. Зі зміною російського посла в Німеччині, 
яким став П. Сабуров, відносини між двома державами покращуються і 
починається розробка нового договору Союзу трьох імператорів, який був 
підписаний у 1881 р. У цьому ж році Бісмарк починає вести таємні 
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переговори з Італією, яка мала конфлікт із Францією через колоніальні 
плани двох держав у Африці та в Середземному морі. Райхсканцлер 
підтримує у цій боротьбі Італію, яка в 1882 р. підписує договори з 
Німеччиною та Австрією, завершивши формування Троїстого союзу 
[1, с. 454]. 

У 1884–1885 рр. відбувається Берлінська конференція, на якій ряд 
європейських держав вирішував питаннях колонізації Африки та 
розмежування сфер впливу в цьому регіоні. Сам Бісмарк досить негативно 
ставився до загарбання Німеччиною колоній. По-перше, він не бажав 
загострення відносин з іншими колоніальними державами (особливо, з 
Британією), по-друге, канцлер бажав зосередити всі німецькі капітали в 
Райху, які були необхідні для швидкого розвитку промисловості. Хоча 
зупинити німецьку колонізацію повністю Бісмарк не зумів, проте зміг її 
спрямувати на перших порах у суто торгівельну сферу. 

У 1884 р. був знову підписаний Союз трьох імператорів, який мав 
діяти три роки, проте вже в 1886 р. через сербсько-болгарську війну та 
позиції Австрії та Росії Союз фактично розпався. Завдяки тому, що Бісмарк 
підтримував Росію, в 1887 р. вдається підписати таємний російсько-
німецький договір про перестраховку [1, с. 454]. У цьому ж році канцлер 
сприяв підписанню договорів між Англією, Італією, Австрією та Іспанією 
для того, щоб зберегти status-quo на Середземноморʼї. Ще однією ціллю 
була спроба схилити на свою сторону Британію, проте тут Бісмарку 
досягти успіхів не вдалося, оскільки британці були стурбовані швидким 
посиленням Німеччини на континенті. 

В останні пʼять років на посту канцлера Бісмарк почав все більше 
враховувати інтереси німецької буржуазії, що вплинуло і на його 
зовнішню політику [2, с. 454]. Бісмарк був змушений тиснути відмовою в 
кредитах на Росію, проте це почало зближення останньої з Францією. 
Німецькі банкіри та підприємці вкладали капітали в розвиток та 
завоювання нових колоній, що тільки міцніше вплутувало Райх в 
колоніальне суперництво, чого канцлер дуже не хотів. З приходом  
до влади Вільгельма II райхсканцлер почав втрачати свої позиції, а в 
1890 р. був змушений подати у відставку, що призвело до зміни 
зовнішньополітичного курсу Німецької імперії на більш агресивний. 

Отто фон Бісмарк був райхсканцлером Німецької імперії з 1871 р. по 
1890 р. Основними цілями канцлера були ізоляція та послаблення Франції і 
посилення позицій Німеччини на політичній арені. Бісмарк протягом 
всього часу свого правління лавірував між європейськими державами та 
користувався таємною дипломатією, щоб укладати вигідні для Райху 
угоди. Йому вдалося довгий час тримати стабільні відноси між Австрією 
та Росією. Хоча Бісмарку вдалось втілити не всі свої плани та союзи, проте 
його зовнішня політика, все ж вплинула на перетворення Другого Райху на 
одну із наймогутніших держав того часу. 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 1 

 

 - 164 - 

Список використаних джерел 

1. Костюк Д. А. Зовнішня політика та таємна дипломатія Отто фон 

Бісмарка після утворення Німецької імперії // Політичні науки. 

Вип. 115. 2016. С. 451–455. 

2. Лапин А. А. Бисмарк и дипломатическая служба в Германии // Вестник 

ММА. № 13. 2016. С. 187–193. 

3. Папенко Н., Папенко Є. Отто фон Бісмарк та створення єдиної 

Німецької імперії // Етнічна історія народів Європи. 2018. Вип. 58. 

С. 109–117. 

4. Ротштейн Ф. А. З історії Пруссько-Німецької імперії. М., 1948. 242 с. 

5. Троян С. С., Горечан Т. В Отто фон Бісмарк: соціально-психологічний 

портрет на фоні німецької історії ХІХ століття. Ч., 1994. 48 с. 

 

 

Максим Караджієв 

 

ІСТОРИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДЯНСЬКО-ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

 

Сформована у процесі історичного розвитку, громадянсько-

політична ідентичність – вагома запорука територіальної цілісності, 

державного суверенітету. Вона є формою виявлення специфічної єдності 

соціальної спільності. Громадянсько-політична ідентичність – вагомий 

чинник соціальної стабільності і, водночас, динамічного поступу 

суспільства. Громадянсько-політична ідентичність мотивує своїх 

представників обмежувати власні приватні інтереси задля досягнення 

загальносуспільної згоди, діяти на благо держави і суспільства. 

Аналіз соціально-філософського, соціологічного, політологічного 

дискурсу засвідчує швидке зростання уваги до досліджень соціального 

механізму формування української громадянсько-політичної ідентичності, 

аналізові різних аспектів цього складного і драматичного процесу. Одним 

із важливих напрямків наукового пошуку є історія формування та розвитку 

громадянсько-політичної ідентичності в Україні. 

Окремі аспекти цієї наукової проблеми висвітлені у дослідженнях 

О. Антонюка, В. Євтуха, О. Картунова, І. Кресіна, В. Лісового, І. Кураса, 

О. Майбороди, І. Оніщенко, А. Пономарьова, В. Ребкало, С. Римаренко, 

Ю. Римаренко, Ю. Саєнко, В. Фадєєва, М. Шульги, Л. Шкляра та ін. 

Формування громадянсько-політичної ідентичності – це складний і 

багатогранний соціальний процес, у структурі якого вирізняється  

певна множина етапів, що вирізняються у історичному ракурсі на  

підґрунті конкретних характеристик ідентичності. На території сучасної 

України здавна жили різні етнічні спільності, однак формування 

української національно-культурної ідентичності відбувалося на підґрунті 
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давньословʼянських племен. На переконання М. Козловця, формування 

української ідентичності починається в часи Київської Русі, але тут 

важливо розуміти, що ця ідентичність ще не є національною [2, с. 376]. 

Вона була повʼязана з етнічними, регіональними і конфесійними 

ознаками. Прийняття християнства на Русі стало важливим кроком для 

формування релігійної ідентичності, адже в розрізнених, не тільки 

словʼянських племен держави, зʼявилося те, що могло їх обʼєднати – єдина 

віра, релігія. XIII–XV ст. стали часом, коли українські землі втратили свою 

державність та, по суті, переходили «з рук в руки», від Золотої Орди до 

Великого Литовського князівства, потім – Польського королівства. 

В сучасній історіографії ці події не мають єдиної оцінки. Проте, не 

зважаючи на неоднозначність такої ситуації, важливо розуміти: не тільки 

держава залежить від єдності та ідентичності народу, а й ця єдність та 

ідентичність потребує формування власної держави. Саме держава є тим 

інструментом, який дозволяє ефективно захищати певну національну 

культуру, інтереси та формувати на цьому підґрунті, уже не національну,  

а громадянсько-політичну цілісність. А тому, відсутність власного 

державного утворення зіграли важливу роль у сповільненні поступу 

українців на поприщі утворення громадянсько-політичної ідентичності. 

XVI – початок XVII ст. були складними та суперечливими у значенні 

процесу формування громадянсько-політичної ідентичності. Відбувається 

посилення полонізації та наступ католицизму на православʼя, який пізніше 

вилився у Берестейську унію, що мала намір примирити та обʼєднати в 

Речі Посполитій ці дві течії християнства. 

Проте, в той же час, така політика викликає обурення серед 

православного населення, яке розпочинає активну боротьбу за релігійну 

ідентичність, відстоює власну релігійну культуру. В цей час також 

формується козацтво, яке протягом подальшої історії стане істотним 

фактором утворення української ідентичності [3]. 

Революція 1648 року на території України заклала підґрунтя для 

формування держави унікального соціального типу – Гетьманщини. Хоча 

це державне утворення і було знищене спільним наступом московського 

царства, польського королівства та султанської Туреччини, ним усе ж були 

закладені підвалини, на підґрунті яких у подальшому зʼявилась можливість 

для формування громадянсько-політичної ідентичності. У цей час 

українська національно-культурна ідентичність розвивається у формі 

релігійних вірувань та культури. 

Особливістю українського народу завжди було те, що він 

знаходиться між кількома політичними центрами [2, с. 377]. У XVII–

XVIII ст. це були Річ Посполита, Московія та Туреччина. Власні амбіції та 

вплив сусідніх держав, які були зацікавлені у нівелюванні зусиль українців 

створити власну потужну державу, звели нанівець спроби козацької 

верхівки завершити процес, розпочатий Богданом Хмельницьким. Після 
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його смерті гетьмани і старшина повели запеклу внутрішню боротьбу за 

його «спадок». Одні із них залучали на допомогу собі Московію, інші 

Польщу, ще інші Туреччину. Уособиця врешті спричинила Руїну, загибель 

козацької держави, територія якої була поділена Польщею, Московією і 

Туреччиною [2, с. 377]. 

У XIX ст. землі України знаходилися у складі двох імперій – 

Російської та Австрійської. Політика зросійщення, яку протягом усього 

часу окупації України активно здійснювали російські правителі, стала 

причиною формування малороської ідентичності [2, с. 379]. 

Її суть полягала у тому, що українці вважалися не окремим, 

самостійним і самодостатнім народом, а частиною московського. 

Малороси ставали, таким собі, «молодшим братом» росіян. Сама поява 

слова «Україна» почала повʼязуватись із знаходженням земель стосовно 

російського центру, адже Україна стала окраїною російської держави. 

Тут важливо підкреслити особливу підступність політики московських 

правителів: вони не заперечувала повністю особливостей української 

культури, а тому людям, зберігаючи частково свою самобутність, було 

«легше» стати малоросами, зросійщитися. 

У західному регіоні України проблема становлення громадянсько-

політичної ідентичності була повʼязана з політикою полонізації і 

мадяризації. Але найбільшого удару формуванню ідентичності завдав 

поділ території України, який спричинив глибокі світоглядні протиріччя, 

розмежував за цим критерієм українство, що відчувається і сьогодні. 

Втім, все ж таки політика асиміляції не змогла повністю зупинити 

процес формування української громадянсько-політичної ідентичності, 

тому XIX ст. цілком слушно називають добою національного, культурного 

та політичного відродження [3]. 

Визвольні змагання 1917–1921 рр. стали часом підйому української 

свідомості та шансом на відновлення власної державності. І УНР, і ЗУНР 

проіснували недовго, причини їх руйнації були різними, певним чином це 

повʼязано із відмінністю ідентичностей [2, с. 387]. 

Політичні еліти ЗУНР були добре організовані, згуртовані та 

розуміли, якої цілі прагнуть досягнути, проте сама ЗУНР була занадто 

слабкою в економічному та військовому аспекті. УНР мала кращий 

економічний і військовий потенціал, проте малороська ідеологія призвела 

до того, що далеко не всі політичні партії Наддніпрянщини бажали 

незалежності. Частина політичних діячів вбачала можливість мирного 

існування українців та росіян в одній державі, де Україна була б 

автономією. Самі партії, вели міжусобну боротьбу, ворогували, ставили 

понад усе власне «бачення» майбутньої держави. 

Радянська доба є дуже тяжкою, але все ж неоднозначною сторінкою 

в історії України. Це стосується також процесу становлення української 

громадянсько-політичної ідентичності. 
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У часи існування СРСР в одній державі було обʼєднано значну 

частину українських етнічних земель, зник чинник полонізації. «Політика 

українізації», яка короткий період впроваджувалася московським центром, 

врешті-решт завершилася для прогресивної частини української 

інтелігенції репресіями, призвела до нового зросійщення, створення 

великої кількості російських шкіл, скорочення видання українських книг, 

газет та журналів. 

Друга світова війна, боротьба ОУН-УПА за створення суверенної 

української держави зробили для московських поневолювачів України 

першочерговим завданням світоглядне одурманення українців. ОУН-УПА 

в інтерпретації радянської пропаганда перетворювалась у німецьких 

колаборантів, ворогів [2, с. 379]. 

З другої половини XX ст. радянська влада, синхронно декларує 

право усіх народів на самовизначення, та активно здійснює імперську 

політику зросійщення національних республік. Українці та білоруси знову 

проголошувались «відірваними» частинами російського народу. Ще одним 

аспектом більшовицької політики стало формування радянської 

ідентичності, по суті завуальованим зросійщенням [2, с. 392]. 

Перепис населення 1989 року показав, що в УРСР 72 % (37,4 млн) 

населення є українцями, а 22 % (11,3 млн) – росіянами. [1, с. 126].  

А дослідження 1990 року показало, 70–80 % росіян, які проживали в 

неросійських республіках, вважали себе, «громадянами СРСР» [1, с. 127]. 

Отже, процес формування української громадянсько-політичної 

ідентичності відбувався в складних умовах тривалої відсутності 

української державності, коли українські землі входили до складу Речі 

Посполитої, потім Російської та Австрійської імперій, а пізніше – СРСР. 

Цим він був споповільненим, але не зупиненим. Боротьба українців за 

наповнення реальним змістом державного суверенітету України стала 

однією із вагомих причин краху «імперії зла», як цілком справедливо 

більшість політичних аналітиків, соціологів тощо називали СРСР. У 

спадок Україна отримала значну частину населення (етнічні українці були 

винищені Голодомором, організованим комуністичним московським 

режимом) яке було носієм «радянської», «малоросійської» тощо 

ідентичності. Тому дослідження проблеми формування української 

громадянсько-політичної ідентичності, розробка технологій прискорення 

цього процесу стає однією із найактуальніших проблем для українських 

суспільних наук. Особливої ваги це завдання набуває у час війни проти 

московських окупантів. 
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Христина Катеринюк 

 

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

 

Розвиток логічного мислення молодших школярів є важливою і 

невідʼємною складовою, яка формується у процесі навчання. Вчителю 

необхідно навчити кожну дитину самостійно мислити, а не просто 

подавати знання у готовому вигляді. Тобто, перед педагогом початкової 

школи постає завдання організувати навчальний процес таким чином, щоб 

учні могли самостійно оперувати елементами логічних дій (порівняння, 

класифікація, узагальнення тощо). Не менш важливим є – навчити дітей 

вчитися, розвивати творчі здібності, пізнавальні процеси, які 

безпосередньо залежать від сформованості логічного мислення. 

Поняття «логічне мислення» Ю. О. Музика визначає як такий вид 

мислення, що може сформуватися у процесі навчально-пізнавальної 

діяльності, яка спеціально організована вчителем і зумовлює вміння 

людини виділяти головне, робити висновки, класифікувати і аналізувати 

все, що її оточує [3, с. 27–28]. 

Варто зауважити, що логічне мислення дітей молодшого шкільного 

віку відрізняється від мислення дорослого. Наприклад, дітям від 7 до 10 

років легко даються логічні судження, маніпуляції думками, узагальнення 

та висновки. Мисленню молодших школярів властиве однолінійне 

зіставлення, тобто це означає, що дітям легше визначити тільки 

відмінності або тільки подібності предметів чи явищ. Вивчення дитячого 

мислення і його становлення, зокрема, переходу від практичного до 

логічного мислення, були зроблені В. О. Бутрімом. [1, с. 1–11]. 

Мислення у молодших школярів піддається значним змінам. Для 

першокласників основним видом мислення є наочно-образне. Специфіка 

цього виду мислення полягає в наступному: рішення будь-якої задачі 

здійснюється за допомогою внутрішніх дій з уявленням. Формуються 

елементи понятійного мислення і такі розумові операції, як синтез, аналіз, 

порівняння, класифікація, групування, абстрагування, необхідні для 

належної переробки теоретичного змісту. Чуттєвий і дієвий аналіз 

переважає. Це означає, що учні досить легко вирішують навчальні 

завдання, в яких можна застосовувати практичні дії з предметами або 

https://core.ac.uk/download/pdf/153583847.pdf
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знаходити частини предметів, спостерігаючи їх в наочному посібнику  

[2, с. 267]. 

Розвиток абстракції в учнів проявляється у формуванні здатності 

виділяти загальні і суттєві ознаки. Одна з особливостей абстракції учнів 

молодших класів – вони іноді приймають яскраві та зовнішні ознаки за 

значимі ознаки. Часто замість узагальнення використовують синтез: 

обʼєднують предмети за певними причинно-наслідковими звʼязками, 

взаємодією предметів, а не за їх загальними ознаками. 

У міру дорослішання мислення молодшого школяра набуває 

абстрактний і узагальнений характер. У молодшому шкільному віці саме 

мислення стає домінуючою функцією. Мислення – найскладніший 

пізнавальний процес, який властивий тільки людині. Розмірковуючи 

людина може доповнювати відсутні знання, які були отримані іншими 

аналізаторами людського організму (слух, зір, дотик та ін.) [4, с. 153–154]. 

Отже, педагогічні засади логічного мислення молодших школярів 

характеризуються вміннями учнів оперувати поняттями, пропозиціями, 

висновками на базі законів логіки, їх порівнянні та їх співвіднесення з 

діями іншого набору ідей. Інакше кажучи, комплекс дій або операцій 

мислення, повʼязаних причинно-наслідковими звʼязками, що дозволяють 

школярам самостійно мислити. 
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Анастасія Кашоїд  

 

РОЗВИТОК НАВИЧОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ  

У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
У сучасному інформаційному суспільстві вміння адекватно 

сприймати, аналізувати, порівнювати, ставити запитання, робити висновки 
на основі отриманої інформації ‒ є чи не найважливішими для 
гармонійного існування в навколишній дійсності, сповненій фейків, 
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пропаганди, сугестії. Навички критичного і системного мислення є 
інструментом попередження можливих впливів. Саме тому одним із 
наскрізних завдань нової української школи є розвиток критичного 
мислення на перших стадіях розвитку дитини, учня молодших класів: 
навчити розрізняти факти та думки, враховувати їх, оцінювати докази та 
свідчення, прогнозувати (передбачати) події, виносити судження і 
ухвалювати рішення. Метою нашого дослідження є характеристика 
найефективніших форм та методів формування і розвитку критичного 
мислення. 

Критичне мислення – складне й багаторівневе явище. Мислити 
критично означає вільно використовувати розумові стратегії та операції 
високого рівня для формулювання обґрунтованих висновків і оцінок, 
прийняття рішень [3]. Психологи стверджують, що критичне мислення 
допомагає людині бути гнучкою, готовою до майбутніх змін. Це одна з 
базових навичок здорової особистості, що допомагає зберегти гнучкість 
розуму, неупередженість, цікавість світу, відкритість. Воно дозволяє 
бачити світ таким, яким він є, аналізувати інформацію, порівнювати, 
зіставляти факти, спростовувати міфи і робити власні висновки. Саме 
критичне мислення дозволяє розвʼязувати задачі, що не мають однієї 
очевидної правильної відповіді, формувати здоровий світогляд, в основі 
якого лежать корисні переконання про світ і самого себе. Наприклад, 
дитина, що має надійну привʼязаність з батьками, може думати, що світ – 
ідеальне місце, в якому все робиться для неї та заради неї. І для молодшого 
віку це нормально, в той час, згодом, якщо дитина стикається з якоюсь 
небезпекою, невизначеністю, їй на допомогу може прийти критичне 
мислення. Це можливість дивитися ширше, брати до уваги різні фактори, 
різні обставини. Як результат – гнучкіший світогляд, що допомагає дитині 
розуміти можливі небезпеки та бути більш обережною. Критичне 
мислення також позитивно впливає на стресостійкість та резильєнтність 
(здатність відновлюватись, зростати та ставати більш стресостійким) [1]. 

Учені вважають, що періодом активного розвитку критичного 
мислення є молодший шкільний вік. Розпочинати варто вже з першого дня 
перебування дитини у школі. Проте цьому повинна передувати і активна 
робота батьків із дітьми, які першими закладають в малюкові ці навички. 

Освітня технологія розвитку критичного мислення – це сукупність 
різноманітних педагогічних прийомів. В її основу покладено ідеї Ж. Піаже, 
Л. Виготського щодо творчої співпраці вчителя та учня. Метою цієї 
технології є: 

 створювати сприятливі умови для творчого мислення дітей; 

 формувати вміння ставити проблему, 

 приймати самостійні рішення та чітко аргументувати свої думки; 

 розвивати самостійність і комунікативні навички; 

 виховувати колективізм, поважне ставлення до співрозмовника. 
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Запровадження цієї технології сприяє набагато кращому засвоєнню 

знань, адже інтерактивність методики спрямована не на запамʼятовування, 

а на вдумливий процес пізнання світу, на постановку проблеми та пошуки 

її вирішення. Важливо підкреслити, що для впровадження даної 

методичної системи не потрібно ніяких додаткових обставин. Єдина 

необхідна умова – це бажання вчителя працювати [2]. 

Технологія проведення уроку з розвитку критичного мислення 

мотивується предметним наповненням, дидактичними завданнями та 

типом уроку, але загалом має ту ж трикомпонентну структуру: вступ, 

основну частину, підсумок. Однак, кожен з етапів має на меті встановити 

та поглибити раніше здобуті знання на асоціативній основі, провадити 

спілкування діалогічне, жваве, насичене запитаннями, висуненням 

тверджень та їх спростуванням. І, звісно ж, містить узагальнення, яке 

ґрунтується не на відтворенні вивченого, а на його систематизації, 

рефлексії. Обмін думками тут становить чільне місце. 

Найдоцільнішими та найефективнішими в шкільній практиці є 

наступні методи та прийоми розвитку критичного мислення: 

1. «Мозковий штурм» ‒ ефективний метод колективного 

обговорення, пошуку рішень, що здійснюється через вільне накопичення 

ідей з певної теми, вираження поглядів усіх учасників. 

2. Методика «Ґронування» ‒ вона націлена на стимулювання 

мислення про звʼязки з окремими поняттями. Спочатку пропонується 

написати центральне слово, потім записати слова та фрази, які спадають на 

думку з обраної теми. Коли всі ідеї записані, встановити, там, де це 

можливо, звʼязки між поняттями. 

3. «Мікрофон». Вчитель пропонує учням кількома словами або 

реченнями висловити свою думку стосовно певного питання. Часто такий 

метод поєднується з прийомом «Незакінчене речення»: учитель формулює 

незакінчене речення й пропонує учням закінчити його, наприклад: 

«Сьогодні для мене найбільшим відкриттям було…». 

4. Методика «Кубування». Цей підхід передбачає використання 

кубика із написанням на кожній грані вказівки щодо напряму мислення 

або письма. Наприклад: описати це (колір, форма, розміри), порівняти це 

(на що це схоже? чим відрізняється?), встановити асоціації (про що це 

змушує думати?), проаналізувати це (яким чином це зроблено?), знайти 

застосування (яким чином це може бути використано?). 

5. Метод «Займи позицію». Допомагає навчитися обирати позицію 

відносно спірної проблеми, висувати аргументи на захист свого вибору та 

прислухатися до аргументів тих, хто обирає іншу позицію. 

6. Методика «Кероване читання з передбаченням». Після 

ознайомлення з назвою тексту та його автором перед читанням потрібно 

поставити дітям питання, які дозволяють зробити припущення, про що 

саме буде текст. 
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7. Метод «Шести капелюхів». В основі ідея паралельного мислення, 

аби уникнути такі труднощі, як: невпевненість, невизначеність щодо того, 

з чого почати і що робити далі. Поділ мислення при цьому відбувається на 

шість різних режимів, кожен з яких представлений капелюхом свого 

кольору: білий капелюх: інформація (наявні факти); червоний капелюх: 

почуття та інтуїція (висловлення власних почуттів та припущень відносно 

даного питання, без пояснень); чорний ‒ критика (дає волю критичним 

оцінкам, побоюванням і обережності); жовтий ‒ логічний позитив 

(переваги і позитивні сторони даної ідеї); зелений ‒ креативність (пошук 

альтернатив, можливостей); синій ‒ управління процесом (для визначення 

того, що належить зробити, або для узагальнення досягнутого) [2]. 

Наведені методи та прийоми сприяють виявленню поверховості, 

неточності знань; активізують мислення учнів; створюють зацікавленість, 

спрямовують учнів на вивчення, дослідження проблеми – закладають 

основи формування критичного мислення: уміння самостійно здобувати 

знання, порівнювати, конкретизувати, узагальнювати. 
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Діана Кирпа 

 

ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО ЗАПОРІЗЬКИХ КОЗАКІВ 

 

Козацьке право не є невідомою сторінкою в історії українського 

права. Його вивченням займалися видатні історики і правознавці, серед 

яких Д. Багалій, М. Грушевський, О. Єфименко, П. Куліш, М. Слабченко, 

Д. Яворницький і багато інших. В умовах незалежної України ці 

дослідження стали ще активнішими, про що свідчать публікації О. Гуржія, 

Т. Чухліба, В. Кульчицького. 

Творцем звичаєвого козацького права є – українське козацтво. 

Козацтво як суспільний стан, що остаточно утвердився в XVI ст., 

суттєво відрізнявся від попередніх типів суспільних груп: у нього був 

https://liko-school.kiev.ua/images/professional-achievements/robotaGalushkina.pdf
https://liko-school.kiev.ua/images/professional-achievements/robotaGalushkina.pdf
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особливий зовнішній вигляд, спосіб життя, світогляд і найважливіше – 

особиста воля, чого не було в українського селянства. Хоча на козаків 

формально поширювалося законодавство держави, умови їхнього життя 

диктували нові, актуальніші правила поведінки. З часом авторитет цих 

правил зростав, унаслідок чого вони отримували суспільне визнання та 

реальну юридичну дію у формі правових звичаїв. Державна влада надавала 

щодо них мовчазну згоду, адже козацтво, а згодом і Запорізька Січ були 

оплотом її національної безпеки. 

З утвердженням Запорізької Січі як військового та політичного 

центру роль козацького права зростала, а його система розвивалася та 

вдосконалювалася. Норми козацького права стверджували ті суспільні 

відносини, які формувалися серед козацтва: закріплювали військово-

адміністративну організацію Січі, встановлювали правила військових дій, 

укладання договорів, порядок землекористування, діяльність судових 

органів, визначали види злочинів і покарань [1, с. 324–325]. Очевидно, це й 

пояснює інертність звичаєвого козацького права у регулюванні сімейних 

відносин, адже їх у Запорізькій Січі зазвичай не відбувалося. 

Козацьке право надавало великого значення регулюванню владних 

відносин. Організація влади на Запорізькій Січі передбачала її 

триступеневу структуру: вищий рівень (загальна військова рада та Кіш), 

середній рівень (паланкове управління) та низовий рівень (курінне 

управління) [2, с. 11]. За цією моделлю будувався не тільки весь 

адміністративний апарат Запорізької Січі та визначався статус чиновників, 

а й згодом було утворено механізм Козацької держави з поділом на 

загальнодержавний, полковий і сотенний рівні влади. Хоча кошовий 

отаман був політичним лідером Запорізької Січі, мав вищу військову, 

адміністративну, судову та навіть духовну владу, це було потрібно 

виключно задля чіткого виконання складних військових операцій, в яких 

важливий авторитетний керівник із широкими повноваженнями. Натомість 

ця влада не була загрозою для демократії, оскільки кошового отамана 

переобирали щорічно. Гарантією козацької демократії за звичаєвим правом 

була діяльність загальної військової ради – представницького органу 

козацтва. На рівні паланок і куренів теж були ради, де кожен козак мав 

право голосу [11, с. 162]. 

Звичаєве право Січі, що ґрунтувалося на засадах рівноправності 

учасників козацької спільноти, не допускало жодних дискримінацій 

козаків у майнових відносинах. Для визначення, кому дістануться гірші чи 

кращі землі за розпорядженням Коша, використовували жеребкування. 

Такі жеребкування проводили щорічно, адже земельні ділянки надавалися 

козакам у користування терміном на один рік [19, с. 296]. 

Козацьке право розрізняло власність приватну та колективну. Хоча 

існування приватної власності в умовах Січового товариства було доволі 

обмеженим, воно зумовлювалося українським індивідуалізмом, правовою 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 1 

 

 - 174 - 

ментальністю, а відтак становило життєву необхідність. Натомість 

формування права колективної власності зумовила колективна праця 

козаків під час мисливської чи рибальської ватаги, торговельної компанії, 

чумацької валки чи військового походу. 

За козацьким правом Запорізької Січі субʼєктом злочину могли бути 

особи, що досягли 16-річного віку. Навіть психічно хворі люди вважалися 

осудними. Корисливі злочини не були поширеними на Січі, а крадіжки чи 

грабежі мали не стільки корисливий мотив, скільки хуліганський і були 

«виявом молодецтва та зухвалості». 

Організація публічної влади Української козацької держави 

відповідала демократичним традиціям козацького права, закладеним ще на 

Запорізькій Січі. Вони спричинили виборність посади гетьмана, а 

паланково-курінний устрій Запорізької Січі став прототипом полково-

сотенного устрою Гетьманщини. Назви посад і органів влади Української 

козацької держави були військового походження: гетьман, полковник, 

сотник, обозний, хорунжий, Генеральна військова канцелярія тощо. Хоча в 

українських містах домінувало магдебурзьке право, козацьке право його 

доповнювало та пристосовувало до українських реалій. У селах 

переважали козацькі правові звичаї, дотримання яких контролювали 

сільські керівники – отамани (назва яких також мала козацьке 

походження). 

Ліквідація автономії Гетьманщини, її полково-сотенного устрою та 

ліквідація Запорізької Січі у 80-х рр. XVIII ст. суттєво обмежили 

застосування козацького права. Однак і на початку ХІХ ст. воно 

продовжувало діяти в українських губерніях Російської імперії у 

зменшеному обсязі. Юридичне припинення чинності козацького звичаєвого 

права в Україні відбулося у 40-х рр. ХІХ ст. внаслідок введення в дію на 

цій території Зводу законів Російської імперії [7, с. 286]. 

Отже, козацьке право як історичний тип українського звичаєвого 

права формувалося у степових суворих умовах, доповнювалося народними 

надбаннями попередніх епох і стало визначальним чинником формування 

правової системи молодої Козацької держави. Його норми ґрунтувалися на 

принципах свободи, рівноправності,справедливості та громадського 

інтересу. Козацьке звичаєве право, хоч і засноване на запорізьких звичаях, 

мало значний законотворчий потенціал, було важливим матеріалом 

кодифікацій XVIII ст., однак втратило своє колишнє значення у ХІХ ст. під 

тиском бюрократичного адміністративного апарату Російської імперії. 
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Інна Кифорук 
 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ BYOD ПІД ЧАС НАВЧАННЯ 

ФІЗИКИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

ІІ СТУПЕНЯ 
 
В сучасному інформаційному суспільстві створюються умови для 

модернізації форм проведення різних видів занять з фізики. 
Сьогодні оснащення більшості компʼютерних класів загальноосвітніх 

навчальних закладів не відповідає вимогам сучасності, до того ж, не 
завжди вчитель, який викладає фізику, має можливість проводити уроки 
або їх фрагменти в компʼютерному класі. Програм та грантів, відповідно 
до яких школи можуть отримати сучасну техніку, не так багато, а тому 
більшість навчальних закладів лише мріють про нове обладнання й про те, 
як вони його використовуватимуть. 

BYOD (Bring Your Own Devices – «візьми свій власний пристрій») – 
це принцип активного використання для навчальних занять смартфонів, 
ноутбуків, планшетів та інших цифрових пристроїв. Але ці пристрої не 
надаються навчальним закладом, а використовують власні пристрої 
школярів. 

Використання ідеї BYOD дозволяє працювати школярам успішно 
реалізувати на уроках фізики принципи розвитку компетентностей. 
Важливим є, що кожен учень може виконувати відповідні завдання 
прикладного характеру з використанням смартфонів не тільки під час 
уроків, але й виконуючи навчальні проекти та самостійні дослідження в 
позаурочний час , проходити опитування, створювати власні закладки, 
входити в особистий кабінет без логіна і пароля тощо. 

Серед переваг підходу BYOD для учнів виділяють наступні: 

 Пристрої є у більшості учнів. 

 Можна працювати на уроках, використовуючи замість компʼютерів. 

 Можна працювати поза межами класу. 

 Пристрій завжди з собою і можна фіксувати будь-які моменти. 
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 Можна виконувати завдання та навчатися будь-де в 
індивідуальному режимі. 

При розробці заняття з використанням мобільних додатків та 
використанні технології BYOD необхідно звернути увагу на наступні 
важливі чинники: 

1. Операційна система мобільного телефону (Android, iOS або 
Windows). Потрібно мати на увазі, що певний додаток може бути 
доступний тільки на одній з них; 

2. Обсяг мобільного застосування в мегабайтах. Слід віддавати 
перевагу програмам з мінімальним обсягом необхідної інформації; 

3. Доступність. Існує великий вибір додатків, безкоштовних для 
інсталяції. Однак можливості використання можуть бути обмежені або 
виконуваних функцій, або за часом (демо-версія); 

4. Рейтинг. На підставі оцінок користувачів кожен додаток має 
рейтинг і короткі відгуки. Вчителеві необхідно заздалегідь ознайомитися з 
думкою споживача, а також вміти зробити власний висновок щодо 
користування додатком; 

5. Інтерфейс. Завдання в додатку повинні бути зрозуміло 
сформульовані, що не перевантажені зайвими символами і текстом, 
візуальне та звукове оформлення не повинно дратувати яскравими 
кольорами і різкими звуками. 

Зазначено, що використовуючи мобільні пристрої на уроках 
природничо-математичних дисциплін розвивається творче та критичне 
мислення, зростає мотивація до самостійних досліджень, набуваються 
навички використання мобільних девайсів та урізноманітнюється і 
осучаснюється навчальний процес у загальноосвітньому навчальному 
закладі. В результаті застосування мобільного навчання виявлено 
поліпшення в загально академічних досягненнях учнів; успіхи з предметів 
STEM (наука, технологія, інженерія і математика); навички цифрової 
грамотності та ІКТ. 
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Сергій Клименко 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦІВ ДО СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Система соціальної роботи як діяльність по наданню допомоги 

людині, сімʼї, групі осіб, які знаходяться у складній життєвій ситуації, 

шляхом надання матеріальнофінансової, морально-правової підтримки, 

консультування й обслуговування демонструє реальні можливості 

суспільства і держави щодо соціального захисту людини. Відомо, що 

кожна професія характеризується спільними з іншими професіями і 

специфічними, притаманними лише їй цінностями. Особливості 

професійних цінностей обумовлені роллю і статусом професії в житті 

суспільства і конкретної людини. 

Підготовка, які і будь-яка діяльність, має певне цільове призначення. 

Традиційно мета підготовки спеціалістів визначається кваліфікаційними 

характеристиками, в яких вимоги до професійних якостей носять досить 

узагальнений характер. У сформульованих таким чином цілях знайшли 

своє відображення інваріантні аспекти підготовки: знання, уміння, 

розвиток певних здібностей, якостей. 

Метою нашої статті є розгляд концепцій підготовки спеціалістів 

соціальної роботи відносно потреб самоактуалізації, засвоєння соціальних 

структур у їх видозмінах стосовно індивідуальних способів адаптації, 

розвитку самоорганізації і самовдосконалення в системі професійної 

совіти. 

Вітчизняні вчені (В. Андрущенко, Л. Дудар, А. Бойко, А. Каплан, 

А. Капська, В. Луценко, О. Шевнюк та ін.) в основу професійної 

підготовки студентів закладають діяльнісним підхід з врахуванням 

необхідної орієнтації майбутніх соціальних працівників на багатоаспектність 

соціальної роботи, різнопрофільність проблем і потреби різних груп 

клієнтів. 

У ряді досліджень (С. Архіпова, В. Бочарова, О. Госсе, В. Гриньова, 

І. Курляк, В. Левічева, П. Лузан, В. Семиченко та ін.) підготовка 

розглядається як процес, цільовим призначенням якого є готовність до 

виконання професійної діяльності, формування різних видів її діяльності 

(мотиваційної, змістової, операційної). 

Перш за все, структура підготовки соціальних працівників, її 

наукове, методичне обґрунтування, координація перебувають лише на 

стадії формування. по-друге, ще не набуто досвіду застосування щойно 

розробленого Державного галузевого стандарту (2005 р.) і показує 

незаперечну необхідність вивчення його в дії, врахування факторів як на 

державному, так і на регіональному рівнях. По-третє, аналіз навчальних 

планів підготовки соціального працівника у деяких ВНЗ України засвідчує 
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або явно виражену універсальність, відсутність обʼєкта, якому адресовано 

весь пакет дисциплін, або надзвичайну роздрібненість навчальних 

предметів, які часто дублюють як закономірності, так і технології роботи з 

різними категоріями населення. Та головний недолік діючих навчальних 

планів полягає в тому, що існує небезпека підготовки спеціалістів, досить 

компетентних у питаннях аналізу проблем людини, суспільних проблем, 

але які слабо уявляють собі, як ці проблеми необхідно вирішувати.  

По-четверте, поряд з підвищенням рівня фундаменталізації професійної 

освіти важливо забезпечити спеціалізовану підготовку, включаючи  

нові соціально-орієнтовані спеціалізації з врахуванням регіонального 

компонента [3]. 

Останнім часом проблеми професійної підготовки соціальних 

працівників набули великої актуальності. Аналіз наявної наукової 

літератури демонструє, що основні напрямки досліджень здебільшого 

орієнтовані на дефініювання критеріїв професійної компетентності, 

придатності та психологічної готовності практикуючих психологів, 

вчителів, соціальних педагогів. При цьому недостатньо розробляються 

напрямки дослідження, які дотичні проблематиці, спрямованій на 

підготовку та становлення особистості соціального працівника. Вагомими 

фактором самопізнання та становлення соціального працівника як 

професіонала є професійна рефлексія [1, с. 34]. 

Соціальна робота, як і будь-яка інша діяльність, вимагає цілого 

комплексу різноманітних умов та факторів, які повинні сприяти її 

ефективному виконанню. Насамперед, і це неодноразово відзначалося як у 

вітчизняній, так і в зарубіжній літературі, сама специфіка соціальної 

роботи потребує від людини особливого психічного складу, здатності до 

емпатії, уміння зосередитися на потребах і негараздах іншого. В 

психологічному аспекті здійсненню соціальної роботи повинна передувати 

так звана передстартова мобілізація, в процесі якої працівник ставить 

перед собою мету, оцінює умови, накреслює прийнятні шляхи і методи її 

досягнення, а також мотивацію дій та перспективну оцінку матеріальних, 

часових, духовних витрат [1, с. 40]. 

Відтак, в соціальній роботі, як і в будь-якій сфері діяльності, 

психологічна готовність фахівця є так само необхідною (а інколи – й 

більшою мірою), як при виконанні професійних обовʼязків. Формування 

всіх трьох компонентів та встановлення динамічного звʼязку між ними є 

завданням освітніх технологій, особливо в галузі підготовки соціальних 

працівників. 
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Дмитро Коваль 

 

СТВОРЕННЯ ПЕРСОНАЖІВ ТА ОБʼЄКТІВ ГРИ MINECRAFT  

ЗА ДОПОМОГОЮ СЕРЕДОВИЩА BLOCKBENCH 

 

Blockbench – безкоштовна програма з відкритим вихідним кодом, 

призначена для створення 3D-моделей. Працює в Microsoft Windows, Mac 

OS X і Linux. Спочатку даний продукт був створений для проектування 

моделей для популярної гри Minecraft, але зараз його можна 

використовувати для створення будь-яких моделей. Весь створений в 

програмі контент ви можете використовувати і поширювати навіть для 

комерційного використання. 

Скориставшись цим програмним забезпеченням, ви зможете 

створювати унікальні 3D-моделі для Minecraft, а також інших ігор і 

додатків. Крім цього, Blockbench поставляється з потужним редактором 

анімації. Створені анімації можна експортувати в Minecraft: Bedrock 

Edition, обробити в Blender або Maya або опублікувати в Sketchfab. Що 

стосується функцій редагування, можна додавати куби, встановлювати кут 

куба, вихідну точку і орієнтацію, завантажувати текстуру, масштабувати, а 

також обертати, перевертати і центрувати елементи. 

Можливості та особливості Blockbench: універсальний 3D-редактор і 

аніматор з безліччю функцій; можливість створення унікальних моделей; 

можливість експортувати створений продукт в різні формати; наявність 

вбудованого магазину плагінів; інтуїтивно зрозумілий інтерфейс; 

поширюється на безкоштовній основі; відкритий вихідний код [1; 3]. 

Кожна модель яка створюється в програмі «Blockbench» має 

розширення «.json», в ньому і буде закодована модель для гри Minecraft, 

але можна зберегти файл під іншим розширенням, але він тоді не буде 

читатись грою. 

На даний момент існує два види Minecraft: Minecraft java edition та 

Minecraft bedrock edition, кожна з яких наділена рядом своїх особливостей 

в моделюванні, які ми опишемо. 

Програма була створена для гри, так що там існують декілька 
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варіантів моделей які ви будете створювати, розглядувати ми будемо лише 

два, так як вони самі оптимальні. В моделюванні дуже важливим є 

упорядкування елементів моделі, з цим вам допоможуть групи в меню 

«OUTLINER», також там будуть відображатись всі «Кубики» моделі. 

Велика кількість кубів веде до збільшення ресурсів завантаження та 

ресурсів програми. Звичайний розмір у куба є 1 х 1 х 1, але його можна 

редагувати під свої потреби. Кожний куб може бути повернутий лише по 

одній осі та лише на певні градуси: 22.5 та 45 градусів. Централізувати 

точку обертання можна тут, натиснув на «Center Pivot», або зробити собі 

гарячу клавішу на якій буде автоматичне центрування точки з кубом [2]. 

Після створення моделі переходимо до налагоджування текстури - 

вам потрібно створити текстуру або завантажити її з Інтернету. Після 

створення текстури вам потрібно застосувати її до вашої моделі. 

Подальшим кроком буде налаштування розгортки так, щоб куби 

мали досить приємний вид і текстура була чіткою. Кожна сторона куба 

налаштовується окремо, що призводить до певних труднощів. Розгортку 

можна налаштовувати довільно: можна на цілу здорову модель виділити 

лише один піксель, щоб вся модель була лише одним кольором, а можна на 

маленький кубик виділити HD текстуру. 

Після роботи з текстурою і розгорткою потрібно забрати невидимі 

частини, щоб ресурси гри не затрачалися на рендеринг частин, яку гравець 

ніколи не побачить. Командами вкладки «Display» здійснюється 

налаштування моделі в самій грі (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Вкладка дисплею та завантаження моделі 
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Після закінчення створювання моделі необхідно зберегти її та 

текстуру в папці, яка в майбутньому буде ресурспаком, який буде заміняти 

окремий блок на Ваш. 

У файлі «pack.mcmeta» містяться короткі відомості про ресурспак 

[4]. Наведемо текст програми: 

{ "pack": 

{ "pack_format": 3, 

"description": "Ваш текст" } } 

Лише після цього ваш ресурс-пак буде «видимий» грою. 

Завантажуємо ресурспак в Minecraft і дивимось на свої плоди праці (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Вид моделі в грі Minecraft 
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Максим Ковтанюк, 

Інна Криворучко 

 

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ 

ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНФОРМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Система сучасної освіти, особливо в умовах дистанційного навчання, 

потребує вдосконалення змісту, нових методів, засобів і форм навчання, а 

також специфічних прийомів їх використання в освітньому процесі. Одним 

з найпоширенішим засобом навчання є наочність, який має вагоме 

значення та відповідає сучасним вимогам. Особливого значення набуває 

проблема реалізації принципу наочності на основі розвитку і використання 

резервів візуального мислення студентів. 

Постійне використання методу візуалізації матеріалу в освітньому 

процесі при вивченні інформатичних дисциплін допомагає кращому 

розумінні завдань, підвищує рівень ефективності навчання, сприяє 

розвитку і підтримці інтересу до вивчення інформатичних дисциплін і, 

безпосередньо, розвитку розумової, креативної діяльності студентів. 

Розглянемо декілька редакторів для створення навчального контенту 

при викладанні інформатичних дисциплін. 

WordArt.com – це Інтернет-творець мистецтв хмарних слів, який 

дозволяє легко створювати унікальні фігури хмарних слів (рис. 1). 

Результатів професійної якості можна досягти в найкоротші терміни, 

навіть для користувачів, які не мають попередніх знань з графічного 

дизайну [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Створення хмарних слів за допомогою вебсервісу WordArt.com 
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За допомогою даного сервісу у вигляді хмар слів можна креативно 

акцентувати увагу студентів на ключові моменти з певної теми. 

Crello – графічний онлайн-редактор для створення дизайнів різних 

розмірів та збереження у різних форматах, запущений компанією 

Depositphotos у 2017 році як окремий продукт. Crello надає безкоштовний 

доступ до бібліотеки графічних шаблонів, музики, шрифтів, анімацій та 

понад 500 тис. стокових фотографій (рис. 2). За допомогою даного 

редактора можна створювати різний візуальний контент, навіть якщо ви не 

професіональний дизайнер [5]. 

 

 
 

Рис. 2. Створення презентації за допомогою онлайн-редактора Crello 

 

Canva – онлайн-платформа графічного дизайну, яка дозволяє 

користувачам створювати діаграми, презентації, афіші та інший візуальний 

контент для соціальних мереж. Canva доступна у двох версіях: мобільній 

та веб. Онлайн-сервіс має великий банк зображень, шрифтів, шаблонів та 

ілюстрацій. 

Користувачі можуть не лише вибирати між багатьма шаблонами, які 

зроблені професійними дизайнерами, редагувати їх, а й завантажувати 

власні зображення (рис. 3). Платформа є безкоштовною, але платні версії, 

такі як Canva Pro та Canva for Enterprise, пропонують додаткові 

функціональні можливості. Користувачі можуть замовляти друк та 

доставку друкованої продукції [1]. 

Figma – векторний онлайн-сервіс розробки інтерфейсів та 

прототипування з можливістю організації спільної роботи, що 

розробляється однойменною компанією. Працює у двох форматах: у 

браузері та як клієнтський додаток. Зберігає онлайн-версії файлів, з якими 

працював користувач (рис. 4). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Depositphotos
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0
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Рис. 3. Створення оголошення на онлайн-платформі Canva 

 

Є безкоштовним для індивідуальних користувачів та платним для 

фахових команд [2]. 

 

 
 

Рис. 4. Створення оголошення в онлайн-сервісі Figma 

 

Розглянувши небагато онлайн-редакторів, можна з впевненістю 

сказати, що використання наочності в освітньому процесі під час 

дистанційного навчання, значно підвищує продуктивність сприйняття та 

засвоєння інформації студентами. 

Наочність можна застосовувати не тільки для викладання основного 

матеріалу, але й для заохочення студентів до вивчення дисциплін. На 

сьогодні, завдяки стрімкому розвитку сучасних технологій, є можливість 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 1 

 

 - 185 - 

обирати найбільш зручні методи наочності, які полегшують роботу 

викладача та сприяють зацікавленості студента у навчанні. Тільки цілісне 

сприймання наукових принципів може істотно підвищити якість освіти і 

скоротити при цьому час навчання [4]. 
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Світлана Козловська 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

Сучасний світ диктує людині нові правила життя, зокрема, у освітній 

сфері, де часто відбуваються зміни. Протиріччя між потребами 

суспільства, яке висуває вимоги до фахівця освітньої сфери, і 

недостатньою готовністю його до професійної діяльності в умовах 

навчального закладу можна вирішити шляхом впровадження у систему 

вищої освіти більш потужної структури навчання з орієнтацією на 

професійну компетентність майбутніх фахівців. 

Професійна освіта, як частина системи освіти, разом з вирішенням 

завдань формування загальної культури особистості, адаптації до життя в 

суспільстві повинна орієнтуватися на професійну підготовку кадрів, які 

мають високий рівень компетентності. Компетентність – це поняття, яке 

визначає якість від якої, в свою чергу, залежать життєві та трудові успіхи 

фахівця [1, с. 4]. 

Компетентність – це здатність особистості приймати обґрунтовані 

рішення і нести відповідальність за їхню реалізацію в різних сферах 

діяльності людини. Це також процес професійного становлення 

особистості, що неможливо сприймати лише як організаційно-педагогічну 

діяльність. Професійне ставлення до діяльності – це володіння необхідною 

сумою знань, умінь і навичок практичної роботи. 

Професійна компетентність передбачає: 

https://www.canva.com/uk_ua/
https://www.figma.com/
https://www.figma.com/
https://wordart.com/
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 усвідомлення особистістю своїх прагнень до діяльності потреб та 

інтересів; бажань і ціннісних орієнтацій; 

 мотивів діяльності, уяви про свою соціальну роль; 

 самооцінку особистих якостей і властивостей як майбутнього 

фахівця – професійних знань, умінь і навичок, професійно-

важливих якостей; 

 регулювання свого професійного становлення [3]. 

Формування і розвиток професійної компетентності вчителя 

виступають сьогодні однією з центральних проблем у цілісній системі 

безперервної освіти. Її актуальність пояснюється необхідністю вирішення 

протиріччя, що виникло між новими вимогами, запропонованими до 

педагогічної діяльності вчителя як цілісної особистості, субʼєкта освітнього 

процесу, здатного до професійно-особистісного самовизначення й 

саморозвитку, конструювання і здійснення гуманістично-спрямованих 

педагогічних систем і технологій, і реальним рівнем професійної 

компетентності вчителя, його готовності вирішувати завдання школи. 

Питання визначення професіоналізму, оцінки професійної компетентності 

і діяльності вчителя стали обʼєктом вивчення психологів, фізіологів, 

спеціалістів-практиків тощо. Національна освіта і наука прагнуть досягти 

подальшого поступу у світі сучасних знань з певної проблеми. Саме 

педагогічні працівники мають стати основною рушійною силою 

відродження та створення якісно нової національної освіти. А якість 

освіти, як відомо, багато в чому визначається компетентністю та рівнем 

професійності вчителя [2]. 

Н. Ф. Денисенко виокремлює три рівні професійної компетенції 

працівників фізичної культури: 

 високий рівень відповідає педагогічній майстерності фахівця-

новатора, який відзначається наявність професійно-управлінського, 

науково-педагогічного, науково-методичного, соціального , фізкультурно-

оздоровчого компонентів; чітка спрямованість на побудову системи 

фізичного виховання дітей та підлітків, на структурно-професійне 

керівництво і досягнення високого рівня фізичного розвитку, рухової 

підготовленості і міцного здоровʼя тих хто займається; оволодіння 

технологією управління дидактичною, виховною і соціально-педагогічною 

підсистемами; усвідомлення позитивного ставлення до цінностей 

педагогічної професії, уміння педагогів використовувати стратегію освіти 

системи фізичного виховання як способу формування особистості; уміння 

визначати мету, завдання і структуру різних форм роботи з фізичного 

виховання відповідно до рухових потреб, їхніх рухових інтересів, анатомо-

фізіологічних можливостей; уміння володіти аналітичною діяльністю і 

самоаналізом; свідоме ставлення до здорового способу життя; 

 достатній рівень професійно-управлінської компетенції працівників 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 1 

 

 - 187 - 

фізичної культури відповідає їхній педагогічній майстерності щодо 

стабільного функціонування. Отже професійно-управлінський компонент 

дидактичний, соціально-комунікативний й фізкультурно-оздоровчий є 

цілком сформовані. Проте відсутній творчий підхід до реалізації загально-

педагогічного і науково-методичного компонентів. Не спостережено 

традиційні методи і прийоми формування рухових умінь і навичок дітей, 

їхнього оздоровлення. Формальна педагогічна увага спрямована на 

фізичне виховання тих хто навчається. Нестабільним є процес управління 

системою фізичного виховання. Імпульсивність проявляється лише у 

задоволенні особистої діяльності, тому тривожність зростає під час невдач. 

Яскраво вираженим є невміння регулювати особисту фізичну і психічну 

працездатність; 

 середній рівень професійно-управлінської компетенції вчителів 

фізичної культури відповідає педагогічній майстерності фахівців, які лише 

адаптуються до управління. Вони ще не достатньо засвоїли усі елементи 

професійно-управлінського, загально педагогічного, дидактико-виховного 

і фізкультурно-оздоровчого компонентів; недостатньо володіють 

технологією побудови структури управління системою фізичного 

виховання учнів; у них спостережено негаразди у виконанні управлінських 

функцій (невміння здійснювати аналітичну діяльність та інформаційне 

забезпечення); нестійке уміння навчати учнів технології організації 

рухових занять, а також їхнього виховання і оздоровлення. Недостатнім є 

рівень навичок для зацікавлення тих хто займається руховою активністю, 

фізичним розвитком, їхнім рівнем рухової підготовленості і здоровʼя; 

невміння адекватно оцінювати свої можливості; пасивність, відсутність 

віри у свої сили; невміння формувати в дітей комунікативні здібності й 

особливо вступати в ділові стосунки з колегами, батьками; недостатнє 

бажання самовдосконалення фізичного, психічного і духовного стану. 

Професійна компетентність є результатом цілеспрямованого впливу 

післядипломної педагогічної освіти, самоосвіти й розвитку педагогічного 

професіоналізму на рівні саморозвитку. Вона визначається рівнем, 

властивим професійній освіті, досвідом та індивідуальними здатностями 

людини, її прагненнями до неперервної самоосвіти й самовдосконалення, 

творчим ставленням до справи. 

Для успішного здійснення професійної діяльності фахівець із 

фізичного виховання повинен володіти глибокою підготовкою з фізіології, 

фізичної реабілітації і валеології, гігієни, основ здорового способу життя, 

раціонального харчування, психології, знати особливості розвитку дитини, 

а також застосовувати широкий спектр методів і матеріалів для 

результативного впровадження оздоровчих програм. У реалізації сучасної 

системи неперервної освіти фахівця в галузі фізичної культури і спорту є 

також проблема, повʼязана, на наш погляд, із забезпеченням взаємозвʼязку 

предмета професійної діяльності з потребою в постійному вдосконаленні 
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педагогічної майстерності. Такий взаємозвʼязок може бути досягнутий в 

результаті забезпечення подальшого розвитку в учителя фізичної культури 

таких якостей самоорганізації, як виявлення ініціативи, пізнавальної 

активності, високого рівня працездатності. Прагнення до самовдосконалення, 

а також виховання внутрішніх мотивів, що безпосередньо повʼязані з 

професійною діяльністю вчителя. Насамперед це інтерес до процесу 

навчання і виховання учнів; пошук найбільш ефективних засобів 

вирішення педагогічних завдань на основі вивчення індивідуальних 

особливостей учнів; бажання і прагнення щодо оволодіння глибокими 

теоретичними знаннями та передовим досвідом учителів-новаторів; 

зацікавленість результатом своєї діяльності та потребою в її апробації [4]. 
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Ніка Коломієць 

 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF RECOMMENDATIONS  

ON TEACHING CHILDREN WITH DYSLEXIA IN FOREIGN 

COUNTRIES AND UKRAINE 

 

Children each learn and develop at their own pace, and reading is no 

different from other skill building. It is common for kids to find reading 

challenging at one point or another. Nevertheless, if learning to read becomes an 

ongoing struggle that leaves a child falling behind his peers, it is possible that he 

has a learning disorder known as dyslexia. The purpose of our task is to analyze 

the differences between foreign and Ukrainian way of teaching to children 

dyslexia. 

Speaking about integrated education in Ukraine, we should mention that it 

was established in 2017, while in the USA, the law that allows special children 

attend classes with others have already been active for 26 years. Due to this, we 

can understand that American education is more adapted to such children. In the 
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recommendation made in Ukraine, parents informed that they should do such 

steps like: 

• Surround a child by reading. Read aloud expressively with intonation. 

Allow children to read everything what and when they desire. Allow the child to 

read aloud, delicately and gently correct in case of wrong pronunciation. Listen 

to audiobooks when traveling in a car car. Make reading a positive occupation. 

• Develop reading speed. Let read a short passage several times and fix 

a reading time. Children like improving their results, and repetition helps make 

reading faster. 

• Develop a vocabulary. Check childʼs new studied words every day. 

Tell the value of new words or look them along with a child in a dictionary. 

Make a sentence with new words. Play with a child in a game where it will be 

easier to make more sentences with a new word. Make a list of new words and 

complement it every day. 

• Play games. Playing while studying is especially effective for young 

children. Clap hands so that the child can count how many syllables are in the 

word. Divide the word into the sounds and then make a word again. Pay 

attention to repetitive sounds in the words of songs and poems. 

• Use electronic devices, computer programs, e-learning games and 

websites. 

• The child should read educational texts that meet his developmental 

level. Reading the same words in different contexts will allow children to 

develop a read speed and increase the vocabulary. 

• Training must be untestable, intense, systematic, supported and 

adapted to the conditions of the school. In the process of learning, an individual 

approach is required. Particular attention should be paid to the motivation of a 

child. The teacher must set the goal of raising the number of positive contacts 

with a student in the course of study during the day. 

As we observed, the main point of Ukrainian way of teaching dyslexic 

child is to read more and memorize new words. In a foreign technique, types of 

activities are different. They advise to use multi-sensory activities for the 

classroom like writing words and sentences with tactile materials e.g. glitter 

glue, sand, pasta, LEGO, or beads; physical activities to practice spelling, e.g. 

hopscotch or jump rope – the children spell out words when they jump to each 

square or over the rope. Also, the children work in pairs; scavenger hunts for 

letters and words – split students into teams and give them a word. Next, they 

suggest to write letters onto notes and hide them around the classroom. The 

teams must find the letters to construct the assigned word and then glue them 

together on a poster by cutting out the letters. 

In addition, assistive technology and tools are highly used in foreign 

method. Dyslexic children usually use a pocket spell checker. The dyslexic 

learner types in a word how they think itʼs spelled, often phonetically, and the 

spell checker will return a correctly-spelled match. This helps the child 
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strengthen their confidence in both writing and spelling and commit correct 

spellings to memory. Line readers are also usually spread among learners. It 

magnifies and highlights the portion of text over which it is placed. This helps 

dyslexic readers move through a book or worksheet and keep their place easier, 

especially if they experience ʼswimmingʼ words: the surrounding sea of text will 

be less distracting. 

From the mentioned information above, we can conclude that Ukrainian 

way of teaching dyslexic child is focused on gaining reading skills only. A 

foreign technique, by contrast, is focused on developing not only reading but 

also spelling and using plenty of assistive technology. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ  

СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ 

 

Концептуальні положення базових міжнародних і державних 

документів надають дітям і молоді можливість створювати різні дитячі  

та молодіжні організації, які є своєрідним інститутом громадянського 

суспільства, покликаним своєю діяльністю помʼякшувати процес соціалізації 

нового покоління [5]. 

Дитячі і молодіжні організації є середовищем спілкування та 

взаємодії юних, своєрідним «суспільством у суспільстві», де діють, окрім 

загальноприйнятих законів і норм поведінки, свої норми і правила, права і 

свободи, обовʼязки і відповідальність. Процес соціалізації в дитячих та 

молодіжних організаціях – це система соціальних звʼязків і відносин, 

засвоєння членами організації соціального досвіду і перетворення цього 
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досвіду у власні установки, орієнтації, знання, навички, уміння [6]. 

На сучасному етапі свого становлення, молодіжні організації, 

обʼєднуючи підлітків і молодь на засадах добровільності, створюють 

можливості для реалізації прав своїх членів на розвиток, збереження 

індивідуальності, свободу думки, зборів, совісті, освіту, гру, відпочинок, 

які закріплені в низці нормативних документів, розроблених і введених у 

дію після проголошення незалежності України. Так, Законом України 

«Про молодіжні та дитячі громадські організації» (1998 р., зі змінами), 

який визначає особливості організаційних і правових засад утворення й 

діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій, а також 

державні гарантії забезпечення їх діяльності, в статті 2 зазначається, що 

молодіжна громадська організація обʼєднує громадян віком 14–28 (35) 

років. Водночас у статті 5 цього закону йдеться про право неповнолітніх (з 

10 років) вступати до молодіжної організації за письмовою заявою батьків. 

Тобто підлітки з означеного віку мають підстави для вступу до 

громадської молодіжної організації, а з 15 років – право стати її 

засновником (стаття 4) [4]. 

До дитячих та молодіжних організацій підростаюче покоління 

приєднується на основі спільних інтересів та з надією досягти визначеної 

мети ефективнішими способами, передусім, з допомогою можливостей, які 

надає саме молодіжна організація. Серед основних мотивів вступу 

підлітків до молодіжних організацій: прагнення змінити життя дітей і 

молоді України на краще, змінити одноманітність шкільного життя, цікаво 

проводити дозвілля, самореалізуватися серед однолітків і друзів, 

розширювати коло спілкування та ін. [3]. Як зазначає М. Перепелиця, 

«через молодіжні організації молодь реально стає організатором і 

учасником різноманітних акцій, заходів, має змогу цілеспрямовано 

реалізовувати себе» [8, с. 128]. 

Однак, не зважаючи на те, що молодіжні організації є досить 

ефективним механізмом соціалізації підростаючого покоління, сутність 

соціалізаційних впливів молодіжних організацій на своїх членів виявити 

складно, тому що їхня діяльність у будь-якій організації охоплює тільки 

одну із сторін загальної життєдіяльності особистості. Наявна й певна 

обмеженість процесу соціалізації в діяльності дитячої чи молодіжної 

організації. При цьому громадські (формальні) молодіжні організації, 

наголошують науковці, завжди виступали упорядкованою «школою 

життя», первісним осередком набуття підлітками досвіду у пошуку своєї 

ролі, свого місця в досить мінливому, суперечливому, динамічному, 

глобалізованому суспільстві. Вони займають переважно ту частину 

життєвого простору підлітків, у якій відбувається спеціальна, всебічна 

підготовка до інтеграції в суспільство [3]. 

Заслуговують на увагу напрацювання сучасних дослідників, які 

здійснили класифікацію дитячого руху за такими ознаками: за 
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територіальною ознакою – дитячий рух в масштабах держави, в масштабах 

регіону, в масштабах міста або району; за віковою ознакою – дитячий, 

дитячо-юнацький, молодіжний рух; за спрямованістю діяльності – дитячий 

екологічний, комунарський, скаутський, піонерський, військово-

патріотичний рух [5]. 

Аналіз наукових джерел доводить, що до діяльності в громадських 

організаціях залучено 2–3 % представників підростаючого покоління. Це 

свідчить про те, що значна кількість молоді і дітей підліткового віку не 

мають можливості проявити свою активність у громадських молодіжних 

організаціях, а тому проявляє свої ініціативи у неформальних молодіжних 

організаціях (обʼєднаннях, групах, угрупованнях). 

Зміни в суспільстві, зміни поколінь призводять до змін у свідомості 

молоді й підлітків, що відбиваються на формах і способах діяльності 

найперше – неформальних дитячих і молодіжних організацій (обʼєднань, 

груп, угруповань) – впливових механізмах соціалізації підлітків. Слід 

зазначити, що на кожному етапі свого розвитку суспільство сприймає й 

оцінює неформальні молодіжні організації по-різному. Перш за все, це 

відбувається внаслідок недостатньо обʼєктивної інформації щодо них, 

відсутності не тільки офіційної (останні офіційні дані були оприлюднені в 

Україні за результатами дослідження О. Бойка за 1989 рік) [1], а й будь-

якої статистики, більш-менш чіткого уявлення про цілісність картини 

щодо їх напрямів діяльності та впливу на соціалізацію нових поколінь, 

насамперед, на дітей підліткового віку. 

Найбільш привабливою стосовно процесу соціалізації підлітків є 

діяльність різновікових молодіжних організацій. Поділяючи погляди 

Ю. Поліщука, зазначимо, що привертають увагу методи й форми 

соціально-педагогічної роботи з підлітками у різновікових молодіжних 

організаціях, які можна назвати самодіяльними обʼєднаннями соціальних 

педагогів за покликанням, створеними з метою виховання дітей, підлітків і 

молоді та особистісного самовиховання [7, с. 143]. 

На доцільності використання соціально-педагогічної діяльності 

різновікових молодіжних організацій наголошує і С. Диба. Досліджуючи 

умови соціалізації учнівської молоді в різновікових організаціях, вчена 

розкриває специфіку роботи з підлітками, зокрема зазначаючи, що  

«з одного боку, учасники скаутського руху – це діти, яким властиве 

прагнення і потяг до пригодництва, романтики, випробування своїх сил та 

умінь. З іншого боку, вони перебувають на етапі переходу від дитинства до 

дорослості, і тому їм притаманне прагнення стати самостійними та 

самоствердитися. Потреба випробувати власні сили, бажання дати вихід 

енергії, хоча б у грі – це одна з гострих потреб молодої особистості, яка 

стрімко розвивається» [2, с. 26]. Саме ці потяги підлітків, на думку 

С. Диби, уміло використовують лідери в досягненні соціалізуючих цілей і 

завдань молодіжної скаутської організації. 
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Однак, сьогодні підлітки не мають можливості реалізовувати свою 

соціальну активність у діяльності молодіжних організацій просоціального 

спрямування, тому що вони не достатньо поширені. За таких обставин 

виникає необхідність у більшому розгалуженні і проникненні молодіжних 

обʼєднань у молодіжно-підліткове середовище. До цього спонукає і дедалі 

зростаючий вплив на соціалізацію підлітків дезорганізуючих чинників 

сучасного українського суспільства, що негативно відображається на рівні 

їхньої соціалізації. 
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Аліна Космина 

 

ПРАВОВА КУЛЬТУРА: ПОНЯТТЯ, СУЧАСНИЙ СТАН  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 

В умовах активного розвитку технологій та спровокованих ними 

трансформаційних процесів у суспільстві питання формування правової 

культури молоді в України є надзвичайно актуальним. 

У сучасних умовах виникає чимало питань, які потребують 

додаткового поглибленого дослідження і переосмислення з урахуванням 

новітніх тенденцій розвитку суспільства і держави. Зокрема слід звернути 

увагу на проблему формування високого рівня правосвідомості молоді  

в умовах постійних політичних та соціально-економічних змін, які 

відбуваються у суспільстві. 
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Розбудова України як демократичної, правової, соціальної держави 

неможлива без правового виховання, за допомогою якого формується 

необхідний рівень правосвідомості та правової культури громадян і 

суспільства в цілому. Адже відомо, що саме правосвідомість та правова 

культура є найважливішими чинниками, які сприяють становленню 

правової системи держави й демократичних засад суспільства, впливають 

на регулювання всього спектра соціальних відносин у ньому, підтримують 

і закріплюють його цілісність, стабільний правопорядок. 

Під правовою культурою розуміють частину культури суспільства як 

історично сформованої системи загальнолюдських духовно-моральних 

цінностей, відповідно до яких формується образ життя і здійснюється 

соціальна регуляція відносин між людьми. Правова культура як система 

духовно-моральних та правових цінностей виражається у досягнутому 

рівні розвитку правової дійсності, нормативних правових актах, 

правосвідомості, відповідно до яких формується законослухняний спосіб 

життя і здійснюється правове регулювання суспільних відносин, що 

встановлюють режим правопорядку у країні [3, с. 106]. 

У кожний конкретно історичний момент культура певного соціального 

середовища накладає глибокий відбиток на стан правосвідомості 

населення. І студентська молодь, будучи складовою частиною суспільства, 

відчуває на собі всі негативні складові перехідного процесу в країні. Так, 

духовний стан пострадянського суспільства є досить типовим для 

кризових, перехідних періодів історії людства. Пануючі в суспільстві 

моральні установки, норми, провідний психологічний настрій суспільства, 

будучи залежним від економічних і політичних чинників, в даний час 

багато в чому визначає спрямованість і темпи формування правосвідомості 

населення. Якщо молода людина схильна сумніватися в таких соціальних 

цінностях, як Батьківщина, патріотизм, громадянський обовʼязок або 

просто відкидає всі ці основи життя, то про правосвідомість, його сутність 

і життєву необхідність він навряд чи і згадує. Найбільше, про що думає 

така людина ‒ це про свої особисті права і привілеї, а саме, як би їх 

закріпити за собою і розширити в свою користь, але про те, що чинне в 

країні право не може розвиватися і застосовуватися поза повсякденною 

правосвідомістю, не може підтримувати і оберігати ні сімʼю, ні 

Батьківщину, ні порядку, ні державу, про це сучасна людина найчастіше не 

замислюється. Такий підхід містить у собі подвійну небезпеку: з одного 

боку, чинне у країні право не може удосконалюватися в своєму змісті і 

починає формуватися як нічого не значуще, з іншого боку, відбувається 

повільний підрив і поступове ослаблення його організуючої сили. 
Рівень правової культури залежить від чинників, які характеризують 

рівень правосвідомості, досконалості законодавства, організації роботи з 

його дотримання, стан законності й правопорядку, структура якої є не 

лише багатоаспектною, а й багатогранною, яка складається з багатьох 
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елементів. Одним із них є досягнення якісного стану юридичної охорони 

та захисту основних прав і свобод людини та громадянина. Показником 

такого стану необхідно вважати: наявність демократичного, гуманістичного, 

справедливого законодавства, його відповідність міжнародним правовим 

стандартам у сфері прав людини; існування ефективних національних 

правових засобів та процедур для захисту конституційних прав і свобод; 

реальна можливість звернутися до міжнародних правових інституцій – 

Європейської Комісії з прав людини, Європейського Суду з прав людини. 

Не менш важливим елементом правової культури суспільства є ступінь 

впровадження у практику суспільного і державного життя принципів 

верховенства права і закону [1, с. 125]. 

Анексія Криму та збройний конфлікт на окупованих Російською 

Федерацією територіях Донецької та Луганської областей, що спричинили 

глибокі суспільно-політичні перетворення в Україні, внесли суттєві 

корективи в життєві орієнтації молоді, її поведінку, соціально-економічне 

становище та спричинили ряд проблем, серед яких зневіра, розчарування у 

владі, у справедливості правових інститутів та безнадійності на майбутнє. 

Виявом такого стану є небажання громадян, і в першу чергу, молоді, 

брати участь в політичному та соціальному житті. Як показують 

результати досліджень, більшість опитаних молодих людей або взагалі не 

цікавляться політичним життям (31,8 %), або проявляють інтерес до нього 

дуже рідко (32,4 %). Найменшу зацікавленість політичним життям країни 

проявляють підлітки віком від 14 до 19 років, а найбільшу – молодь від 25 

до 29 років. Постійно слідкує за актуальними політичними подіями в 

країні молодь у віці від 30 до 34 років. В розрізі регіонів молодь, яка 

проживає у Центральному (21,9 %) регіоні країни, на відміну від молоді, 

яка мешкає у інших регіонах, постійно стежить за політичним життям в 

Україні. Частіше про те, що взагалі не цікавляться політикою, під час 

опитування вказала молодь, яка мешкає у Північному (22,4 %) та 

Південному (22,2 %) регіонах України. Найбільшу електоральну 

активність (70,5 %) на виборах за останні 3 роки демонструє молодь, яка 

проживає у Західному регіоні. Найвищі відсотки відвідування виборчих 

дільниць молоддю у Івано-Франківській (88,4 %), Львівській (74,7 %) та 

Закарпатській (71,8 %) областях. Більшість опитаних (78,9 %) не бере 

участі у діяльності громадських організацій. Однак 6 % молоді бере участь 

у роботі спортивних організацій або організацій, діяльність яких повʼязана 

із проведенням дозвілля, та 5,7 % молоді є активістами шкільного або 

студентського самоврядування. 

За сучасних умов молодь достатньо високо оцінює свої можливості 

щодо дотримання звичаїв та традицій свого народу (35,4 %), власних дій 

відповідно до сумління та переконань (33,9 %), досягнення для себе та 

своєї сімʼї матеріального благополуччя та добробуту (32,4 %), можливість 
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отримання інформації, важливої для молоді (31,5 %). Водночас молодь 

незадовільно оцінює свої можливості впливати на прийняття рішень,  

що стосуються життя свого населеного пункту (41,3 %), можливість 

отримання судового захисту (40,6 %), свої можливості щодо започаткування 

власної справи (38,5 %), отримання кваліфікованої медичної допомоги 

(35,1 %) та хорошої роботи за своєю спеціальністю (33,1 %). 

Найголовнішими соціальними проблемами, які сьогодні турбують 

вітчизняну молодь, є стан економіки в країні (63,3 %), загальне падіння 

рівня життя населення (60 %),питання працевлаштування (52 %), наявна 

корупція та некомпетентність влади (50,5 %) та військові дії на Сході 

України (49,2 %) [4, с. 73, 74, 77, 83]. 

Із зазначеного можна зробити висновок, що більшу частину молоді, 

особливо у Західних регіонах країни, турбують проблеми зниження рівня 

життя в Україні, стан економіки та проблеми корупції і некомпетентності 

влади, і водночас молодь не вірить у власні можливості покращити 

ситуацію в країні. З огляду на зазначене, пріоритетом розвитку держави і 

суспільства мають бути правове виховання і правова освіта для 

формування сучасного активного молодого громадянського суспільства, 

потреба в якому неухильно зростає, адже від позиції молоді в суспільно-

політичному житті, її впевненості у завтрашньому дні і активності буде 

залежати майбутнє України. Проблема відсутності інтересу у молодих 

людей до права і закону може бути повʼязана з недостатньою увагою 

органів правопорядку та інших державних структур до роботи з молоддю 

[2, с. 161]. 

Критеріями оцінки рівня сформованості правосвідомості і правової 

культури молоді на сьогодні є: ступінь правової інформованості, 

готовності застосовувати правові знання на практиці; ступінь ціннісно-

правової спрямованості особи, готовності до соціально корисної 

поведінки; ступінь сприйняття суті закону як морально значимої для себе 

цінності; ступінь сформованості правових навиків і вмінь, правомірної 

поведінки, соціально- правової активності молоді. 

Отже, правова культура – це система правових цінностей, що 

відповідають рівню досягнутого суспільством правового прогресу і 

відображають у правовій формі стан свободи особи та інші соціальні 

цінності. Як одне з культурних надбань людства, вона має постійно 

вдосконалюватись з метою забезпечення гармонійного та прогресивного 

розвитку суспільства й окремих осіб. І навпаки, прогресивний розвиток 

суспільства безпосередньо повинен впливати на рівень його правової 

культури. Складовими цього прогресу є створення та охорона правових 

цінностей, що забезпечують безконфліктне існування суспільства; 

запобігання протиправній діяльності субʼєктів суспільних відносин тощо. 
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Руслана Котенко 

 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Історико-культурна спадщина демонструє собою невідʼємну частину 

середовища проживання людини. Включаючись у систему соціокультурної 

памʼяті суспільства, здійснює соціально просторово-часовий звʼязок, що 

надає соціуму певну стабільність. Історико-культурна спадщина у 

просторово-часовому аспекті постає однією з структурно-утворюючих 

елементів геокультурного простору. 

Використання потенціалу історико-культурної спадщини може стати 

підтримуючою, а в деяких регіонах і провідною галуззю економіки. Для 

реалізації цього потенціалу необхідно виявити особливості формування та 

територіальну диференціацію історико-культурної спадщини, оцінити 

можливості і механізми його використання в інтересах сталого соціально-

економічного розвитку території. 

При вивченні історико-культурної спадщини певної території (або 

певної культурно-територіальної спільності) дотримуються конкретні 

складові. З одного боку, це реальна предметно-обʼєктна складова даного 

поняття – памʼятники історії і культури, з іншого – історична і природна 

спадщина будь-якого етносу. Все це обʼєднується у історичні та 

культурно-ландшафтні території. Саме такий підхід, на думку 

Ю. Веденина, «не суперечить збереженню і відродженню культурного 

середовища, а також дозволяє ставитися до спадщини не як до музейного 

експонату, а як до надбань, залишених нам попередніми поколіннями не 
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тільки на зберігання, а й на використання і примноження» [1, с. 5]. 

Науковцями встановлено, що в положеннях Конвенцій ЮНЕСКО, а 

саме у міжнародному праві у сфері захисту культурної спадщини, існує 

певна градація базових понять (таблиця 1) [4]. 

 

Таблиця 1 

Структура культурної спадщини 

 

Обʼєкти матеріальної культурної спадщини 
Обʼєкти нематеріальної 

культурної спадщини 

нерухомі рухомі 
способи 

діяльності 

предмети 

діяльності 

обʼєкт, який не може 

бути перенесений на 

інше місце без втрати 

його цінності з 

археологічного, 

естетичного, 

етнологічного, 

історичного, 

архітектурного, 

мистецького, наукового 

чи художнього погляду 

та збереження своєї 

автентичності 

частини нерухомого обʼєкта 

культурної спадщини, його 

елементи (групи елементів), 

які складають з ним одне 

ціле; після вивчення звʼязків 

із середовищем вони можуть 

бути відокремлені від 

нерухомого обʼєкта, якщо це 

не призведе до втрати 

археологічної, естетичної, 

етнологічної, історичної, 

архітектурної, мистецької, 

наукової або культурної 

цінності всього обʼєкта 

звичаї, форми 

показу та 

вираження, 

знання та 

навички 

інструменти, 

предмети, 

артефакти й 

культурні 

простори 

 

Вивчення і висвітлення історико-культурної спадщини Кіровоградської 

області має багатогранне значення. Історико-культурна спадщина несе 

правдиву інформацію про життєдіяльність наших пращурів у різних 

сферах і галузях, дозволяє побачити видатні досягнення наших попередніх 

поколінь земляків, окремих постатей. Також, вивчення історико-

культурної спадщини виступає, як виховання справжнього патріотизму та 

любові до рідної Землі і природи. 

Виділення даних геокультурних одиниць дозволяє виявити провідні 

творчі та культурні центри області. Найбільш численну і різноманітну 

категорію історико-культурної спадщини регіону складають памʼятники 

історії та культури. При вивченні історико-культурного потенціалу 

враховуються ті обʼєкти і елементи культури, які збереглися на території 

області до сьогоднішнього дня. «Нерухомі» памʼятники історії та культури 

допомагають простежити динаміку геокультурних процесів і виявити 

основні тенденції та закономірності культурного генезису області. Серед 

них окремо можна виділити памʼятники археології (стародавні поселення, 

поховання і поодинокі памʼятники), культові споруди (храми, собори, 

каплиці, дзвіниці, монастирі і монастирські комплекси) і світські споруди 
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(садиби і садибні комплекси). Кількісний аналіз відображає різноманіття і 

значимість реально існуючих історико-культурних обʼєктів. 

Сучасний геокультурний простір Кіровоградської області, що володіє 

в цілому багатою історико-культурною спадщиною, характеризується 

внутрішнім розмаїттям. Складна взаємодія цілого ряду факторів 

(історичних, природних, соціально-економічних) різного ступеня, 

вплинули на історико-культурний розвиток регіону та динаміку 

геокультурних процесів, що призвело до відокремлення в регіональному 

геокультурному просторі окремих територій, які характеризуються 

певними (специфічними) історико-культурними наповненнями. 

Якийсь ресурс історико-культурної спадщини є практично в кожній 

місцевості. За значного накопичення історико-культурних ресурсів вони 

можуть стати частиною туристської пропозиції [3, c. 25–39]. 

Шість населених місць Кіровоградської області включено до Списку 

історичних населених місць України (постанова Кабінету Міністрів 

України від 26 липня 2001 року № 878), а саме: 

 м. Кропивницький (колишній м. Кіровоград), 1754 року заснування; 

 м. Бобринець, 1767 року заснування; 

 м. Новомиргород, 1740 року заснування; 

 м. Новоукраїнка, 1769 року заснування; 

 м. Олександрія, 1751 року заснування; 

 смт. Нова Прага Олександрійського району, 1758 року заснування. 

Загалом на території області поширено 5791 памʼяток та обʼєктів 

культурної спадщини, а саме: 

2697 – памʼятки та обʼєкти археології; 

2161 – памʼятки та обʼєкти історії; 

26 – памʼятки монументального мистецтва; 

905 – памʼятки і обʼєкти архітектури та містобудування; 

2 – памʼятки садово-паркового мистецтва [2]. 

 

пам’ятки та об’єкти 
археології

пам’ятки та об’єкти 
історії

пам’ятки 
монументального 

мистецтва

пам’ятки і об’єкти  
архітектури  та 

містобудування

пам’ятки 
садово-

паркового 
мистецтва

пам’ятка та об’єкт 
культурної спадщини
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Використання історико-культурної спадщини передбачає обґрунтування 

основних напрямків мобілізації потенціалу та формування регіональної 

соціально-економічної політики, спрямованих на нарощування саме цієї 

складової в економіці області. 

Таким чином, на території Кіровоградської області можлива 

організація найрізноманітніших видів туризму, там зосереджена велика 

кількість обʼєктів історико-культурної спадщини, які мають важливе 

значення в економіці регіону. 
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Віолетта Кравченко 

 

ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ  

ЯК КАТЕГОРІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 

 

Розуміння дискурсу та інтертекстуальності на сьогодні є 

актуальними питаннями філософії, літературознавства, лінгвістики. 

Системотвірними вважаються найбільш загальні, основні, обовʼязкові 

ознаки, за якими ми визначаємо текст. До системотвірних категорій  

можна віднести авторство, адресатність, інформативність, а також 

інтертекстуальність. 

Термін «інтертекстуальності» має автора та дату народження. Він 

запропонований Ю. Крістевою у 1969 році у своїй першій книжці. 

У другій половині XX – поч. ХХІ ст. проблеми інтертекстуальності 

стали в центрі наукових досліджень як західноєвропейських (Р. Барт, 

К. Леві-Стросс, Ж. Деррида, Ж. Женетт, Ю. Крістева, М. Риффатерр, 

А. Бенкет, О. Розеншток-Хюссі, С. Фіш, Р. Богранд, Р. Лахман, А. Вежбицька, 

Н. Пʼєге-Гро, З. Мітосек, Р. Нич та ін.), російських, білоруських (М. Бахтін, 

Д. Лихачов, Ю. Лотман, Р. Якобсон, Ю. Тынянов, О. Жолковський, 

Ю. Степанов, І. Смирнов, С. Смольников, О. Кубрякова, Н. Кузьміна, 

http://tourism.kr-admin.gov.ua/
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Н. Родіонова, П. Тороп, В. Григорʼєв, І. Арнольд, Б. Гаспаров, І. Ільїн, 

М. Ямпольський, Н. Арутюнова, М. Кожина, З. Тураєва, Н. Фатєєва, 

І. Штерн, Г. Денисова, Н. Маньковська, В. Мокієнко, К. Сидоренко, 

С. Іонова, Т. Сильман, Г. Слишкін, О. Дронова, В. Карасик, С. Кураш, 

В. Манакін, А. Жулинська, І. Шаповалова, О. Стиріна, Е. Усовська, 

К. Усачова, Г. Стояцька, К. Ісаєнко, А. Троїцька, Т. Литвиненко та ін.), так 

і українських філософів, літературознавців та мовознавців (О. Селіванова, 

Ф. Бацевич, В. Кононенко, С. Єрмоленко, В. Жайворонок, Д. Наливайко, 

І. Бехта, Т. Радзієвська, Н. Слухай, Н. Зборовська, Т. Гундорова, Л. Даниленко, 

М. Зубрицька, І. Голубовська, К. Серажим, Т. Михед, І. Бетко, Г. Сюта, 

О. Брайко, Т. Остапчук, А. Маєвський, Г. Райбедюк, І. Приліпко, 

О. Рябініна, Н. Зражевська, Р. Трифонов). Мовознавчі дослідження 

феномену інтертекстуальності базуються переважно на художніх текстах. 

Сьогодні проблема інтертекстуальності цікавить не лише фахівців з 

лінгвістичної поетики, але й представників багатьох інших лінгвістичних 

та загальнофілологічних наук. Поняття інтертекстуальності останнім часом 

значно розширило свої межі, змінивши уявлення про текст як гомогенну 

структуру і запропонувавши натомість розуміння тексту як гетерогенної 

структури. Інтертекстуальність повністю змінює статус тексту: дискретність і 

різнорідність стають його конститутивними особливостями. Вона також 

порушує лінійний характер читання тексту, спонукаючи читача до 

когнітивно-асоціативної діяльності в процесі його сприйняття значно 

розширило свої межі, змінивши уявлення про текст як гомогенну 

структуру і запропонувавши натомість розуміння тексту як гетерогенної 

структури. Інтертекстуальність повністю змінює статус тексту: дискретність і 

різнорідність стають його конститутивними особливостями. Вона також 

порушує лінійний характер читання тексту, спонукаючи читача до 

когнітивно-асоціативної діяльності в процесі його сприйняття. 

На перший погляд здається, що інтертекстуальність займається тим, 

чим історія літератури, тобто має спільний обʼєкт дослідження. Однак це 

поверхнева подібність, адже дослідників інтертекстуальності цікавлять у 

першу чергу не джерела-тексти, з яких переходять елементи у новий твір, а 

місце даних елементів у структурі твору, роль у семантичному наповненні 

тексту. Ці стосунки тексту-джерела та нового тексту можна окреслити як 

навмисні, прозорі, видимі для читача, йому призначені [5, с. 132]. 

Термін «інтертекстуальність» вживається у кількох значеннях, тобто 

він не є семантично однорідним та чітко окресленим. На думку 

Ю. Крістевої інтертекст не є цілеспрямованим зібранням цитат, а є певним 

простором сходження можливості цитації та її виявлення [2, с. 233]. 

І. Смірнов пише, що «Інтертекстуальність – це два або більше 

художніх твори, які обʼєднані знаками-показниками інтертекстуального 

звʼязку» [2, с. 233]. 

На думку М. Ткачук, інтертекстуальність – «це код посилань, це 
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життя у міжтексті» [4, с. 173], а також звернення до типових образів,  

до мовного багатства, сюжетних мотивів, характерних для творів 

попередників і сучасників. Інтертекстуальність є не тільки літературною 

категорією, вона нерідко повʼязана із позалітературним мистецтвом 

(мовознавством, кіно, архітектурою та ін.). 

Ж. Женнет у книзі «Палімпсести: Література другого ступеня» 

виділяє пʼять типів інтертекстуальності: 

 інтертекстуальність як співприсутність в одному тексті двох або 

більше текстів (цитата, алю-зія, плагіат тощо); 

 паратекстуальність яквідношення тексту до свого заголовка, 

післямови, епіграфа; 

 метатекстуальність як коментуюче й часто критичне посилання 

на свій передтекст; 

 гіпертекстуальність якосміювання або пародіювання одним 

текстом іншого; 

 архітекстуальність, що може усвідомлюватися як жанровий 

звʼязоктекстів» [1]. 

Між цими групами текстів існують взаємозвʼязки, виділяються між 

групові різновиди [1]. Іншу типологію інтертекстуальності запропонувала 

Н. Пʼєте-Гро, виділяючи 2 типи взаємодії текстів: співприсутність та 

деривацію. До першого типу вона відносить цитату, референцію, плагіат, 

алюзію, а до другого – стилізацію та пародію [3]. 

Отже, прояви інтертекстуальності характерні для будь-якого напряму, 

стилю, жанру, що стає основою нової концептуалізації та репрезентації 

переробленої та по-новому сприйнятої інформації, яка втілюється у 

новому тексті. 

Таким чином проаналізувавши інтертекстуальність як ознаку 

художнього твору констатуємо, що остання визначається дослідниками як 

діалог тексту з текстом, елементи, риси одного тексту в іншому. Ці риси 

обовʼязково є відомими читачеві, впізнаються ним, асоціюються з 

текстами та певними культурно-історичними епохами. 
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Валерія Краснюк 

 

HOW TO USE WARM-UP ACTIVITIES EFFECTIVELY  

THE EFL CLASSES 

 

Warm-up is one of the most important stages of learning a foreign 

language. The first minutes of the lesson are often very difficult for the teacher, 

because one needs to set the tone of the whole lesson, create a certain 

atmosphere and set students up for creative work. With the help of speech 

charging, many goals can be achieved: to interest students in the topic of the 

lesson; to draw their attention to the following lexical units provided in this 

lesson; help them to be free in communication; repeat the material of previous 

lessons; replenish vocabulary with new words; enable students to use general 

knowledge; and most importantly – to involve students in the whole class. Good 

warm-up can be interesting and funny but with a limited time (5 minutes). 

Different types of such charging diversify the beginning of the lesson. The 

teacher can ask questions, encourage students to work in pairs or groups, study 

short poems or songs, make up dialogues, play, use printed assignments, help 

them to be relaxed in communication, because warm-up is not a test, and as a 

result – no extra stress. 

The tasks of the speech warm-up include: 

 encouraging students to speak a foreign language; 

 actualization of the language material studied in previous lessons in 

the speech of students; 

 repeating the material of previous lessons; 

 - enriching their vocabulary with new words; 

 development of creative thinking in trainees; 

 allowing students to use general knowledge; 

 development of the ability to work in a team; 

 enhancing the attention of students; 

 development of imagination and creative thinking; 

 creating a dynamic lesson atmosphere; 

 development of studentsʼ spontaneous speech. 

Scientists did a lot of research about warming-up and whether it is 

preferable to perform them. The warm-up phase is a preparatory phase in which 

students feel relaxedand it also creates a positive mood for learning. According 

to Robertson and Aklam “warm-up is a short kind of activity which could be 

used at the beginning of the lesson” [4, p. 30]. Kay argues that warm-up 

activities can help students to think in English, review materials which were 

learnt before and become interested in the lesson (as mentioned in Velandia),  

[7, p. 11]. 

Lassche defines that for language learning lesson the warm-up phase is 
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the “initial orientation” [3, p. 83]. Warm-up is used in class with an interesting 

assignment to help students get comfortable and help them get started to think in 

English.When students have an idea of what knowledge and skills they will 

acquire at the beginning of the course, their performance level will be high [6]. 

According to Prabhu “conscious purpose and clear outcome was satisfactory for 

those who studied because it wasa clear measure of success and a sense of 

accomplishment on success” [3, p. 86]. To teach is a focused activity in which 

teachers involve students to find out how important it is to study the materials 

and make this trip enjoyable [1]. A quick warm-up can be a relationship between 

students and learning materials [2]. 

Velandia offers various design principles. He suggests that warming up 

should take place at the beginning of the lesson. It will help teachers get 

studentsʼ attention. It has to be interesting so that students are motivated right at 

the beginning. It is usually a short-term activity which is so-called preparatory 

phase for other phases of the lesson. Warm-up activities should cover the topic 

of the lesson so students can take part in different stagesand easily develop their 

language skills [7, p 13]. Robertson and Aklam have also described main 

features of warm-ups. They believe that warming-up should be interesting for 

motivating students for English language practice [4]. 

Warm-up is nothing more than a small talk, which is accepted in Western 

countries and is a sign of good form. The ability to have a casual conversation 

will be very helpful, especially if the student plans to travel or move to another 

country. Regular targeted warm-ups without much effort and time consuming 

allow students to repeat and master active thematic vocabulary, new 

grammatical structures and speech patterns; develop the skills of an unprepared 

dialogue, the so-called spontaneous speech, including the ability to ask different 

types of questions and try to answer them accurately. 

In order to achieve high efficiency of the lesson the teacher should take 

into account the physiological and psychological characteristics of children, 

planning such types of work that would relieve fatigue. When planning and 

conducting an EFL lesson, the teacher simply has to include different types of 

warm-up activities. 
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Іванна Кудерська 

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ 

ЗДОРОВʼЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Найважливіша цінність суспільства – життя і здоровʼя людини. 

Проблема збереження здоровʼя населення, особливо учнів початкових 

класів, залишається однією із найбільш актуальних для держави. 

Одним із важливих завдань початкової освіти в забезпеченні 

оздоровчого виховання школярів є формування в них свідомого, 

відповідального ставлення до збереження та зміцнення здоровʼя. Одним з 

пріоритетних завдань загальної середньої освіти є виховання у кожного 

школяра відповідального ставлення до свого здоровʼя та здоровʼя інших 

людей як до найвищої індивідуальної та суспільної цінності. 

Здоровʼя є складним, багатоаспектним феноменом, який вивчає 

медицина, психологія та інші науки. Однак, саме середній загальноосвітній 

навчальний заклад є основним соціальним інститутом, діяльність  

якого спрямована на ефективне виховання здорового способу життя 

підростаючого покоління. Результатом цієї роботи повинно стати 

виховання в школярів культури здоровʼя й цінностей здорового способу 

життя. 

Категорія «здоровʼя» містить в собі наступні складові: фізичну, 

психічну й духовну та соціальну. Кожна складова здоровʼя багатогранна. І 

лише за умови їх органічного поєднання формується і розвивається 

здоровʼя людини [2; 3; 5]. 

За останні роки інтерес учених – філософів, культурологів, 

соціологів, психологів, педагогів, медиків та інших – до проблем здоровʼя 

людини значно зростає. Вивчення проблеми здоровʼя на методологічному, 

теоретичному й практичному рівнях узагалі й формування культури 

здоровʼя зокрема висвітлені у вітчизняних і зарубіжних працях філософів і 

культурологів, продовжують працювати вітчизняні та зарубіжні вчені, 

серед яких слід відзначати. Питанню формування здорового способу життя 
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дітей і молоді присвятили свої праці О. Вакуленко, В. Васильєв, 

Г. Голобородько, В. Зайцев, О. Дубогай, В. Касаткін, Т. Кириченко, 

Ю. Лісіцин, С. Свириденко, Л. Сущенко, Н. Хоменко та ін. Сьогодні у 

цьому напрямку: Г. Апанасенко, І. Гундаров, В. Куліков, І. Муравов, 

В. Петленко, Л. Попова та інші дослідники. 

Педагогічні умови, які будуть цілеспрямовано впливати на 

формування культури здоровʼя у дітей молодшого шкільного віку: 

1. Формування в учнів мотивації на здоровий спосіб життя та 

ціннісне ставлення до здоровʼя; 

2. Поетапна реалізація методики формування у молодших школярів 

здоровʼязбережувальної компетентності; 

3. Організація здоровʼязбережувального середовища для закріплення 

учнями життєвих навичок, що сприяють фізичному, соціальному, 

психічному й духовному здоровʼю. 

Перша педагогічна умова «Формування в учнів мотивації на 

здоровий спосіб життя» передбачає формування в дітей інтересу до 

проблеми збереження здоровʼя, прагнення вести здоровий спосіб життя, 

усвідомлення необхідності здобуття знань щодо життєвих навичок, які 

сприяють фізичному,соціальному, психічному та духовному здоровʼю та 

їхньому формуванню. Готовність дітей молодшого шкільного віку до 

сприймання знань про основи здоровʼя та чинники, які сприяють здоровʼю, 

до дотримання здорового способу життя суттєво залежить від 

вмотивованості дітей та сформованості в них відповідних ціннісних 

орієнтацій. Реалізацію цієї педагогічної умови забезпечують такі методи 

роботи з учнями як бесіди, пояснення, проблемно-ігрові завдання, 

спостереження,моделювання ситуацій, тести, мозковий штурм, аналіз 

життєвих ситуацій, вчинків [1, с. 23]. 

Друга педагогічна умова «Поетапна реалізація методики формування 

в молодших школярів здоровʼязбережувальної компетентності» передбачає: 

 початкове ознайомлення учнів з основними поняттями та 

уявленнями збереження здоровʼя; 

 поглиблене вивчення основ здорового способу життя; 

 закріплення знань, умінь і навичок збереження та зміцнення 

здоровʼя та їх подальше вдосконалення. 

Упровадження в освітній процес зазначеної педагогічної умови 

забезпечують методи формування поглядів і переконань щодо дотримання 

здорового способу життя, а саме розʼяснення, бесіди, розповіді, казки та 

метод прикладу: позитивний приклад педагогів, батьків, новаторів 

здорового способу життя; методи формування оздоровчої поведінки. 

Третя педагогічна умова «Організація здоровʼязбережувального 

середовища для закріплення учнями життєвих навичок, що сприяють 

фізичному, соціальному, психічному і духовному здоровʼю» передбачає 
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застосування молодшими школярами набутих знань, умінь і навичок 

здорового способу життя, тобто закріплення здоровʼязбережувальних 

життєвих навичок у спеціально створеному здоровʼязбережувальному 

середовищі. У такий спосіб діти мають можливість самостійно моделювати 

свою поведінку та діяльність, приймати рішення, діяти за внутрішнім 

переконанням, нести відповідальність за свої вчинки, набуваючи, таким 

чином, власного досвіду свідомого дотримання здорового способу 

життя [4]. 

Реалізація третьої педагогічної умови вимагає також і дотримання 

від керівництва школи та вчителів гігієнічного нормування до загальних 

шкільних приміщень та спортивних споруд; до озеленення приміщень 

школи і класів; контроль за температурним режимом; контроль за 

природним та штучним освітленням у приміщеннях; забезпечення 

санітарно-гігієнічної відповідності шкільних меблів; контроль за чистотою 

класних кімнат; дотримання гігієнічних вимог до поліграфічної продукції 

для школярів, до одягу та взуття, до перегляду телевізійних передач та 

перебування за компʼютером [2]. 

Запропоновані педагогічні умови перебувають у змістовому та 

функціональному взаємозвʼязку і взаємозалежності, що забезпечує умови 

збереження здоровʼя молодших школярів і таким чином формують 

здоровʼязбережувальну компетентність. 

Виділені педагогічні умови підвищать рівень сформованості 

культури здоровʼя молодших школярів і забезпечать застосування вмінь і 

навичок збереження та зміцнення здоровʼя, ведення здорового способу 

життя учнів, а також допоможуть знайти шляхи та умови попередження 

уникнути найбільш поширених захворювань учнів. 
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Ярослав Куніцький 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ  

ЯК ОДНА ЗІ СКЛАДОВИХ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

На сьогодні однією з найважливіших проблем, що стоять перед 

закладами освіти, є підвищення якості підготовки фахівця. Студенти й 

випускники закладів вищої освіти повинні не тільки одержувати знання з 

предметів програми, оволодівати вміннями та навичками використання 

цих знань, методами дослідницької роботи, але й уміти самостійно 

здобувати нові наукові знання. Таким чином, дедалі більшого значення 

набуває самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Актуальність проблеми формування індивідуальності та творчого 

підходу до роботи студентів обумовлена створеними суперечностями між 

потребою суспільства у фахівцях, готових творчо підходити до своєї 

роботи, і можливостями закладів вищої освіти у розвитку творчої 

самостійності учнів. З цієї причини необхідно розробити шляхи та засоби 

формування самостійної особистості, здатної до професійно-творчого 

саморозвитку. 

Нині соціум висуває випускникам закладів вищої освіти досить 

високі вимоги, які зростають із кожним роком. Лише одного гарного 

засвоєння програми тепер недостатньо – для оптимальної працездатності 

та карʼєрного зростання необхідно мати навички самостійного набуття 

нових знань, хорошого застосування отриманих знань та креативного 

підходу до вирішення поставлених завдань. Для формування зазначених 

умінь необхідно простимулювати здобувачів освіти, змінити акцент із 

засвоєння готових знань до самостійного отримання нових знань з 

урахуванням здібностей до навчання кожного студента [1]. 

Учені вдаються до різних трактувань поняття самостійності, але 

можна з упевненістю сказати, що при різних трактуваннях сенс 

залишається майже незмінним. Самостійність, на нашу думку, – це грань 

людської особистості, завдяки якій вона здатна пізнавати, розвиватися і 

залишатися незалежною, самовдосконалюватися, здійснювати самоконтроль 

та самооцінку власної навчальної діяльності. 

За словами кандидата педагогічних наук О. Є. Богоявленської, на 

початковій стадії інтерес проявляється насамперед до змісту. Тож для 

здобувача освіти зміст дії має велике значення. Ураховуючи це, можна 

цілеспрямовано формувати позитивну мотивацію студента в освітньому 

процесі [3]. 

Хороші результати дає максимальна опора на розумову діяльність: 

створення навчальних ситуацій, що вимагають активного розумового 

процесу, довгих роздумів; використання різних точок зору для 

знаходження компромісів між суперечностями, прийняттям яких-небудь 
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рішень тощо. 

Важливими умовами створення позитивної мотивації навчання  

є формування сприятливого психологічного клімату на заняттях, 

зацікавленість викладачів у знаходженні спільної мови зі студентами. 

Тому викладачі повинні бути зацікавлені у формуванні сприятливої 

атмосфери на заняттях. 

У своїх висловлюваннях кандидат педагогічних наук О. Є. Богояв-

ленська також зазначила, що стереотип навчальної діяльності – це стан, 

при якому виникає відсутність як навчальних умінь, так і мотивації до 

навчання, тобто «невміння вчитися формує небажання вчитися» [3]. 

Формування самостійності у студентів є довгим і складним 

процесом, який здійснюється як у закладі вищої освіти, так і в сімʼї. 

Доктор педагогічних наук П. І. Підкасистий стверджує, що самостійна 

робота є засобом залучення здобувачів освіти до самостійної діяльності. 

Так, застосування на практиці різних варіантів самостійних робіт 

допомагає удосконалювати вміння працювати індивідуально. Чим вище 

рівень розвитку самостійності здобувача освіти, тим успішнішим буде її 

становлення. Зважаючи на зазначене, можна виділити чотири важливих 

типи самостійних робіт, кожна з яких має певні цілі [2]. Роботи, надані 

педагогами, створюють необхідну базу для міцного закріплення і 

формування нових умінь та навичок. Здобувачі освіти під час 

індивідуальних робіт закріплюють навички самостійного пошуку знань і 

водночас є найбільш ефективним засобом формування творчої особистості. 

Творчі роботи дозволяють навчити аналізувати факти, події і явища, 

створюють умови для розвитку розумової активності, формують методики 

пізнавальної діяльності, а також сприяють розвитку внутрішніх мотивів  

до пізнання. Такі роботи формують підстави для подальшої творчої 

діяльності студента. Домашня навчальна діяльність здобувача освіти є 

організаційною формою індивідуального вивчення матеріалу у поза 

навчальний час. Під час виконання домашніх завдань студент глибше 

розуміє заданий матеріал. Це сприяє закріпленню знань, умінь та навичок 

завдяки тому, що він самостійно використовує вивчений матеріал і йому 

легше виявити прогалини у своїх знаннях [1]. 

Так само до складу самостійних робіт відносять творчі завдання. 

Однією з найбільш поширених творчих робіт є виконання презентацій. 

Працюючи над презентаціями, студенти набувають організаційних, 

творчих, інтелектуальних, комунікативних, пошукових умінь. У них 

підвищується здатність до розвитку творчого, проектного мислення, що 

забезпечує самостійне прийняття рішень і прояв професійно-мобільного 

інтересу. Все це підвищує пізнавальний інтерес до своєї спеціальності та 

формує стійку позитивну мотивацію до предмета. 

Використання презентацій стає реальним переходом від традиційної 

технології до нового інтегрованого освітнього середовища, яке забезпечує 
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можливості розвитку творчого потенціалу та фантазії студентів. 

Серед різноманітних напрямів нових педагогічних технологій 

хочеться виокремити навчання у співпраці [4]. У таких технологіях 

реалізується індивідуальний і диференційований підхід до навчання, 

можливість рефлексії. 

Навчання у співпраці, навчання в малих групах вважається досить 

ефективним, тому що дозволяє застосовувати різноманіття формування 

груп учнів і форм проведення занять. Працюючи у групі, здобувач освіти 

може запитати в одногрупників, якщо щось не зрозумів, або обговорити 

рішення поставленої задачі. Студенти швидше засвоюють та виконують 

завдання, пояснюють вирішення завдання, алгоритм дії. Робота в групі 

підвищує особисту відповідальність кожного учасника як за успіх всієї 

групи, так і за власні успіхи. 

Підсумовуючи, зазначимо, що при використанні такого виду форм  

у студентів зростає творча самостійність і пізнавальна активність, 

змінюється спосіб спілкування. Педагогу варто так організувати 

навчальний процес, щоб кожен з учнів міг повною мірою реалізувати свій 

потенціал, спостерігати за своїм розвитком, оцінювати досягнення 

колективної роботи, при цьому розвинути в собі самостійність як одну з 

важливих якостей особистості [4]. 

Для успішного виконання завдань самостійна робота повинна бути 

цікавою для студентів і відповідати їх можливостями. Досвід показує, що 

вже до другого курсу всі здобувачі освіти тією чи іншою мірою здатні 

оволодівати навичками, необхідними для різноманітних видів і форм 

самостійної діяльності. 

На завершення можна зробити висновок, що сутність самостійної 

роботи полягає не в тому, що студент виконує завдання без допомоги 

викладача, а в тому, що він самостійно керує власною навчально-

пізнавальною діяльністю, уміє використовувати знання і застосовувати їх у 

нових ситуаціях, робити самостійні висновки й узагальнення, знаходити 

рішення в нестандартних умовах. 

Тому для студентів самостійна робота вміщує три ступені:  

перший – вдумливо, самостійно працювати з навчальним матеріалом та 

науковою інформацією; другий ‒ сформувати основи самоорганізації та 

самовиховання; третій ‒ зберегти прагнення пізнавати нове і вміння надалі 

безперервно підвищувати свою професійну кваліфікацію. Перші два 

ступені відбуваються з допомогою викладачів, а третій ‒ за власним 

бажанням. 
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Дарія Курінна 

 

КОНЦЕПТ «УСПІХ» В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ 

ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ 

 

Досвід людства вербалізується у мові за допомогою концептів, серед 

яких виділяються універсальні – «чесність», «безчестя», «добро», «зло», 

«любов», «ненависть» та ін. Концепти формують концептосферу, яка 

охоплює поняття одного змісту, що розрізняються асоціативними 

значеннями у семантиці та структурі концепту. концепт є результатом 

категоризації обʼєктів оточуючої дійсності. Структура концепту включає 

три складові – поняття, образ, конотацію. Переклад концептів може 

становити складності через міжкультурні та міжмовні відмінності. Саме 

тому переклад концептів вимагає від перекладача виконання такої задачі 

як досягнення еквівалентності перекладу. Метою перекладача при 

відтворенні концептів є збереження та передача їх смислу і структури, а 

також збереження національно-культурних конотацій. 

Концепт «success» («успіх») є одним з найбільш цікавих для 

дослідження понять, оскільки успішність людини повʼязана із досягненням 

нею високого соціального статуту, матеріальним благополуччям, 

щасливим сімейним життя та процвітанням у бізнесі. Мовна репрезентація 

концепту «success» («успіх») в англійській та українській культурі 

дозволить встановити, як представники різних культур розуміють поняття 

успіху, чи є відмінності у сприйнятті зазначеного концепту. 

Варто детально досліджувати концепт «success» («успіх») в 

англійській та українській мовних картинах світу, проаналізувати концепт 

як багатогранне поняття, яке може проявлятися у різних сферах життя 

людини, виділити семантичні групи з відповідними семантичними 

центрами, що дасть змогу визначити загальне асоціативне поле 

досліджуваного концепту в англійській мові. Концепт «success» («успіх») 

можливо описати виразами та словосполученнями, які характеризують 

успіх як полісемантичне поняття в англійській та українській мовах  

[3, с. 63–64]. 

Незважаючи на численні дослідження концепту «success» («успіх»), 
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актуальним залишається аналіз способів його вербалізації у мові. У 

контексті універсальні концепти можуть набувати асоціативних значень, 

що зумовлює необхідність пошуку способів їх інтерпретації. Відмінності у 

культурах можуть стати перепоною для розуміння одного й того ж самого 

концепту, навіть якщо він належить до універсальних як концепт «success» 

(«успіх»). Відповідно порівняння зазначеного концепту сприятиме 

усвідомленню того, як це поняття сприймається в англійській та 

українській лінгвокультурах. 

Цікаво, що у «Тлумачному словнику української мови» поняття 

«успіх» інтерпретується як позитивний результат виконаної роботи  

[1, с. 1304]. А. Сніжко пропонує розуміти «success» («успіх») як 

досягнення поставленої цілі та відсутність невдач [4, с. 173–174]. Згідно з 

Л. Кановою «success» («успіх») асоціюється з наявністю високооплачуваної 

роботи, можливістю подорожувати, щасливим родинним життям, 

наявністю даху над головою та ін. [3, с. 62]. У багатьох культурах поняття 

«успіху» має символічне значення. Наприклад, новітня філософія «фен-

шуй» повʼязує успіх із такими символами як «дракон», що символізує 

успіх у бізнесі; «водоспад», що символізує багатство та удачу в домі  

[2, с. 110–111]. 

Ми виявили, що концепт «success» («успіх») представлений різними 

лексичними одиницями. Наприклад, в обох мовах – англійській та 

українській – «success» («успіх») розуміється однаково як позитивний 

результат роботи. Зустрічаємо також «commercial success» – комерційний 

успіх, який означає, що компанія має високий прибуток, а її бренд та 

продукція користуються широким попитом у покупців. 

Часто концепт «success» («успіх») вербалізується через лексичну 

одиницю «progress» в англійській мові та її український відповідник 

«прогрес». В англійській та українській культурі «прогрес» розуміється  

як розвиток, просування уперед, вгору, тобто поступове досягнення 

результату своєї праці. 

Концепт «success» («успіх») може бути репрезентовано через 

поняття «power» в англійській мові та «потужність» в українській мові. 

В обох мовах ці поняття ототожнюються із великими технічними та 

промисловими можливостями/потужностями. 

Концепт «success» («успіх») часто представлений за допомогою 

лексичної одиниці «money» в англійській мові та «гроші» в українській 

мові. В обох мовах вони вербалізують смисл матеріальної винагороди, яка 

є результатом докладених особою (фірмою/сімʼєю) зусиль. 

Концепт «success» («успіх») реалізується у художньому тексті за 

допомогою поняття «prosperity» в англійській мові та «процвітання» в 

українській мові. Ці поняття є тотожними за змістом в обох мовах. Вони 

передають значення наявності у людини грошей, соціального статуту та 

задоволення усіх її потреб. 
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Характерним є і те, що концепт «success» («успіх») вербалізовано за 

допомогою лексичної одиниці «labour» в англійській мові та «праця» в 

українській мові. Слід зауважити, що в обох культурах, успіх асоціюється 

із докладання розумових або фізичних зусиль. Лише праця приносить 

матеріальну винагороду, соціальний статус, престиж тощо. 

Встановлено, що значення успіху може бути передано за допомогою 

слів «advanced» та «promoted», коли йдеться про успіх, повʼязаний із 

карʼєрним підвищенням. 

Підсумовуючи результати дослідження, зауважимо, концепт «success» 

(«успіх») представлений наступними лексичними одиницями: успіх, 

розвиток, влада, гроші, процвітання, скарб та ін. Aнглійці й українці 

асоціюють успіх з важкою працею, тому засобами вербалізації концепту 

«success» («успіх») є лексичні одиниці «labour» і «work». 
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Тетяна Кухар 

 

СТАВЛЕННЯ ГЕНРІХА VІІІ ТЮДОРА ДО КАТОЛИЦЬКОЇ 

ЦЕРКВИ В ДОРЕФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 

 

Упродовж 1525–1550 рр. в Англії відбувся важливий для подальшої 

історії держави процес. Країна, яка до цього часу вважалася міцною 

ланкою в системі католицьких держав, рішуче розірвала з папським 

престолом і створила свою національну церкву з незалежним від папи 

римського єпископатом і зі своїми унікальними системами віровчення і 

культовими практиками. Англія приєдналася до держав Західної Європи, в 

яких відбулася Реформація. Незважаючи на те, що ініціатором церковної 

реформи виступив Генріх VІІІ Тюдор, англійська Реформація була 

підготовлена століттями нагнітанням неприязні в різних суспільних 
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верствах до папського престолу і до католицької церкви. Йдеться про 

політико-економічну опозицію, яка проявляла себе упродовж тривалого 

часу – від самого норманського завоювання. Дещо пізніше, з ХІІІ ст. 

зʼявляються елементи релігійної опозиції. Невдоволення папськими 

здирствами з королівства проявляли як королівська влада, так і парламент 

та кожен суспільний стан окремо. Що ж до релігійної опозиції до папської 

влади, то чисельність противників католицької церкви в Англії була 

завжди невисока і представляла часто собою різновид єретичних сект. 

Актуальним є вивчення процесу відокремлення англійської церкви 

від Риму, що відбулося не в результаті розгортання соціальних змін у 

провідних верствах суспільства, а внаслідок утвердження абсолютної 

влади монарха. 

Метою дослідження є вивчення політики Генріха VІІІ Тюдора до 

1530 р., що була спрямована на неухильне прагнення захищати католицьку 

церкву в Англії. Істориками детально вивчено мотивацію англійського 

короля у його рішенні розірвати звʼязки англійської церкви з папським 

престолом. 

Дослідженням проблеми відокремлення англійської церкви від Риму 

займалась історики Соколов В. А., Саприкін Ю. М., Серьогіна А. Ю. [3; 4; 5]. 

Вагомими у вивченні питання становлення англіканскої церкви в XVI – 

початку XVII ст. були роботи Єрохіна В. М. та Осиновського І. М. [1; 2]. 

Критики католицького віровчення і культу зазнавали в Англії 

жорстоких переслідувань з боку королівського уряду, тому їхній вплив на 

формування ідеології Реформації в країні був невисоким. Дослідник 

релігійно-церковної історії Англії В. О. Соколов писав з цього приводу: 

«…характеризуючи в небагатьох словах настрій англійського народу щодо 

Риму і католицизму перед часом реформації, ми можемо з деяким правом 

сказати, що до другої чверті ХVІ ст. він дозрів для протестантизму 

політико-економічного, але не доріс ще до протестантизму релігійного, 

тобто, він освоївся з думкою про можливості і навіть необхідності знищити 

гніт папства та ієрархії; але він не був ще достатньо підготовлений до того, 

щоб відмовитися від багатьох із тих віровчень та обрядів, в яких він був 

вихований. Потреба реформи релігійної не досягла ще в той час в Англії 

такого розвитку, щоб реформація в усій своїй широті могла стати справою 

народною. Рано чи пізно хід подій неминуче привів би Англію до такого 

результату; але поки що вона ще для нього не дозріла» [4, с. 165]. 

Загальновизнаним у науковій літературі є особливе місце в 

англійській Реформації короля Генріха VІІІ. Водночас, дослідники 

наголошують на тому, що монарх лише прискорив проведення реформи 

церкви, потреба в якій вже назрівала в англійському суспільстві. Внаслідок 

певної незрілості умов Реформації в країні у процесі реалізації вона набула 

специфічних рис. Ця незрілість виразилася, передусім у тому, що 
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англійський народ був неготовим взяти в реформуванні церкви активну 

участь. Роль провідника Реформації в країні взяв на себе королівський 

уряд, який з допомогою законодавчої активності спрямовував реформу 

зверху вниз, пристосовуючи її до потреб і розуміння простого народу. 

Через це Реформація в Англії не набула таких радикальних форм, як в 

країнах на континенті, принаймні в період, коли її лідером був Генріх VІІІ 

Тюдор. 

До 1530 р. короля Генріха знали в Європі як ревного захисника 

християнської віри і католицької церкви. Наведемо кілька фактів, які 

підтверджують цю думку. За підтримки і заохочення короля церковна 

влада Англії жорстоко переслідувала всіх, хто відхилявся від 

ортодоксального вчення католицької церкви. Так, у 1511 р. у Кенті було 

палено на вогнищі пʼятьох єретиків. Стратили лише тих, хто не відмовився 

від своїх поглядів, але значна кількість єретиків (39 осіб) відмовилася від 

свого помилкового вчення і отримала від архієпископа Кентерберійського 

незначні покарання. Жорстоке переслідування єресі за правління 

Генріха VІІІ відбувалося ще задовго до виступу Мартіна Лютера. 1521 р. 

король підписав прокламацію, яка наказувала королівським чиновникам по 

всій країні сприяти єпископам у викоріненні лютеранської єресі [5, с. 362]. 

В лютому 1527 р. в Лондоні в урочистій обстановці, в присутності 

великої маси городян відбулось публічне відречення шести англійських 

послідовників Лютера від своїх переконань. Перед помостом, де сидів 

кардинал, було складено цілу купу віддрукованих книг Нового Заповіту в 

англійському перекладі англійського теолога – прихильника Лютера 

Вільяма Тіндейла. Після принизливої церемонії відречення єретиків всі 

книги були спалені. Навіть 1530 р. Генріх VІІІ оприлюднив прокламацію, в 

якій строго заборонялося поширення єретичних ідей Джона Вікліфа, 

Мартіна Лютера під загрозою суду і покарання світською владою. 

Прокламацією заборонялося ввезення до країни літератури, що у тій або 

іншій формі заперечувала положення католицької віри. Королівський уряд 

провів «чистку» Оксфордського університету від професорів прихильників 

вчення Лютера [2, с. 220]. 

Генріх VІІІ був освіченим монархом, володів глибокими знаннями в 

галузі теології. У 1521 р. він опублікував власний полемічний твір під 

заголовком «Assertio septem Sacramentorum adversus Martinum Lutherum 

etc.». Текст твору присвячений спростуванню головних богословських ідей 

Лютера. Генріх заперечує вчення Лютера про Таїнства, доводить велике 

значення Євхаристії як жертви, необхідність усної сповіді, божественність 

і законність папської влади і т.п. Спеціально виготовлений і художньо 

оздоблений екземпляр книги король надіслав до Риму папі. Книгу 

королівські посли в урочистій обстановці зібрання консисторії вручили 

папі римському особисто. Така ревність англійського короля не 
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залишалася непоміченою в Римі [1, с. 137]. 

В папській курії Генріха високо шанували і намагалися всіляко 

віддячити йому за неухильне прагнення захищати католицьку церкву. Папа 

римський Юлій ІІ у 1510 р. надіслав архієпископу Кентерберійському 

виготовлену із золота троянду. У листі до очільника церкви в Англії папа 

доручав вручити троянду під час урочистого богослужіння королю 

Генріху VІІІ в знак поваги за його підтримку католицької віри. Під час 

конфлікту між папством і французьким королем Людовиком ХІІ йшлося 

навіть про передачу титулу «християннішого» короля від Людовика до 

Генріха. Лише смерть папи Юлія ІІ зашкодила цьому процесові. Папа 

Лев Х 1514 р. передав з посольством англійському королю виготовлені 

талановитими майстрами капелюх і меч. А після виходу у світ полемічної 

книги Генріха у 1521 р. папа Лев Х на нараді консисторія в Римі надав 

англійському королю новий титул «Захисника віри» [3, с. 215]. 

Отже, до 1530 р. ніхто в Європі не міг і подумати, що Генріх VІІІ 

може стати ініціатором Реформації в Англії. Давня неприязнь до Риму 

нагромаджувалася в Англії упродовж століть і виплеснулася назовні як 

тільки зʼявився привід. Цим приводом була справа анулювання шлюбу 

Генріха VІІІ і Катерини Арагонської. Опір папства намірам короля 

спричинив перехід Генріха в опозицію до Риму. Його вороже ставлення до 

папського престолу зʼєдналося з давніми опозиційними настроями 

англійців до папи римського, у результаті чого зʼявився феномен 

англійської Реформації. 
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ОСОБЛИВОСТІ БАТЬКІВСЬКО-ДИТЯЧИХ 
СТОСУНКІВ У СІМʼЯХ ДЕ ВИХОВУЄТЬСЯ ДИТИНА  

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
 
Сучасний етап розвитку спеціальної освіти характеризується 

пошуком нових ефективних шляхів соціальної адаптації дітей, що 
страждають фізичними й психічними недоліками.. Вивчаючи вплив 
несприятливих тенденцій, що погіршують умови розвитку і виховання 
дітей, характерних для нашого часу, їх найчастіше повʼязують з 
дисгармонією сімейних відносин і порушеннями в системі сімейного 
виховання (В. Григоренко [1], А. Капська [2], О. Карабанова [3], 
С. Миронова [4] та ін.). Необхідність у вирішенні багатьох психологічних 
проблем дитинства створює підстави для практичної і теоретичної 
підготовки фахівців, здатних вирішувати проблеми батьківсько-дитячих 
відносин та організувати психолого-педагогічну підтримку батьків дітей з 
особливими освітніми потребами. Поява страхів у батьків, відсутність 
уявлень про наявність звʼязку між всією системою внутрішньосімейних 
стосунків як в батьківському, так і в подружньому аспектах часто є 
причиною звернення за консультацією до фахівця. Як правило, цей факт 
знаходить відображення безпосередньо в скаргах батьків на труднощі в 
поведінці дітей з особливими освітніми потребами. 

Переживання й усвідомлення батьками своєї актуальної внутрішньо-
сімейної ситуації пронизує всі структури сімейних взаємовідносин: 
емоційну, когнітивну і поведінкову. У сфері емоційного реагування в 
дорослих на перший план виступають явища психічної напруженості, 
підвищеної тривожності і емоційний дискомфорт. У когнітивній сфері 
найбільш виразно проявляється усвідомлення своєї сімейної ситуації в 
цілому як неблагополучної, іноді як фатально невдалої. У поведінкової 
сфері батьки активно налаштовані на пошук допомоги, спочатку вони 
намагаються щось змінити самостійно, а в подальшому приходять до 
стійкого відчуття, що вони потребують зовнішньої допомоги. 

Аналіз стану сімей на перших етапах звернення до фахівця-
консультанта дозволяє визначити стани, пережиті дітьми, і сімейні кризи, 
пережиті батьками. 

Вивчення порушень батьківсько-дитячих відносин, має проходити 
послідовно, шляхом «нанизування» таких етапів: 

1) аналіз інформації, отриманої в первинній бесіді з батьками, а 
також наявних відомостей від лікарів, педагогів або інших 
зацікавлених у дитині осіб; 

2) бесіда з батьками, спрямована на отримання відомостей про 
попередні етапи розвитку дитини, її здоровʼя, сімейні відносини і 
обставини соціально-побутового плану; 

3) відомості про стан здоровʼя (на момент обстеження); 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 1 

 

 - 218 - 

4) спостереження за батьківсько-дитячими відносинами під час 
консультування; 

5) експериментально-психологічне обстеження – сукупний аналіз 
усіх отриманих матеріалів. 

Важливим доповненням до вивчення порушень батьківсько-дитячих 
відносин служать аналіз продуктів діяльності дитини (малюнки, вироби, 
предмети захоплень), а також результати вивчення особистостей батьків. 

Відповідно до загальної схеми психологічного консультування 
отримані відомості групуються в чотири розділи: 

1. Інформація про історію розвитку дитини та стан її здоровʼя. 
2. Відомості про особливості соціальної обстановки, у якій зростає 

дитина (сімʼя, колектив однолітків у дитячому садку, школі або 
інших відвідуваних установах). 

3. Особливості поведінки батьків і дитини безпосередньо в період 
консультування і в сімʼї. 

4. Диференційована характеристика розвитку пізнавальної, емоційно-
особистісної сфер батьків і дитини. 

На основі отриманої інформації консультант повинен дати загальну 
оцінку рівня розвитку дитини з особливими освітніми потребами, описати 
суть труднощів батьківсько-дитячих відносин, оцінивши ступінь їх 
глибини, виокремити чинники, повʼязані з появою зазначених труднощів, 
визначити сфери впливу на усунення або ослаблення гостроти проблеми. 

Отже, при всьому різноманітті форм психолого-педагогічної 
підтримки батьків, фахівцеві-консультанту необхідно оперувати такими 
принципами: систематичність проведення; цільове планування заходів; 
тематичний звʼязок з батьківськими запитами; орієнтація на кінцеву мету; 
врахування соціально-психологічних установок батьків. 
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ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ 

ДРУГОЇ ЛІТУРГІЇ КИРИЛА СТЕЦЕНКА 

 
В історію української музичної культури К. Стеценко увійшов як 

відомий композитор, хоровий диригент, педагог і громадський діяч. 
Недовге, але яскраве його життя стало прикладом відданого служіння Богу 
і людям. К. Стеценко був глибоким знавцем і творцем української духовної 
музики. Усі його церковні твори – глибоко народні, пройняті чистим 
релігійним почуттям. Такою ж чистою і побожною була і душа самого 
отця Кирила – протоієрея Української Автокефальної Православної 
Церкви. 

Духовна музична спадщина композитора досить значна й охоплює 
майже всі жанри церковної музики. Серед найвідоміших духовних хорових 
творів митця: Перша Літургія св. Іоанна Золотоустого (1907), Друга 
Літургія св. Іоанна Золотоустого (1910), Третя Літургія св. Іоанна 
Золотоустого для хору та народного співу (1921), Всенічна, Панахида, 
Вінчання, Пасхальна рання, із Заупокійної служби, із Архієрейської 
служби, з чину Вінчання, Задостойники, канти і псальми, колядки і 
щедрівки, окремі духовні твори тощо. 

Друга Літургія св. Іоанна Золотоустого написана К. Стеценком в 
Тиврові 1910 року для традиційного мішаного складу хору (сопрано, альт, 
тенор, бас) згідно ідеології УАПЦ, що представлена реформою 
богослужбової мови (заміна церковнословʼянських текстів українськими 
літературними) і демократичними моментами церковного обряду. Музика 
Літургії повертає до первісних духовних джерел і національних 
культурних традицій. Це розповідь про велич Бога українською музичною 
мовою. Її вирізняє лірична концепція музичного монументального циклу 
на основі великої драматичної колізії, що втілена з високою художньою 
правдивою силою. Відтворюючи мистецьку концепцію грандіозної драми, 
композитор оперував багатоманітними засобами художньої виразності, 
різними техніками хорового письма, вибудував динамічну драматургію, 
що сприяла різноаспектному і цілісному розгортанню художньої ідеї. 
Музичний тематизм Другої літургії є розширеним і збагаченим варіантом 
Першої. У хоровій партитурі не завжди виставлені темпи, розміри, нюанси, 
агогічні відтінки тощо. 

В цілому осмислюючи музичну концепцію Другої шестиголосної 
літургії, К. Стеценко спирається на творчий досвід 1907 року. Митець 
чітко усвідомлює інноваційну сутність твору, що виявляє багату панораму 
його думок і почуттів. Однак, хоровий диригент «переростає» свого 
первісника. Його вабить задум із глибше означеними національними 
засадами, що, природно, віддзеркалює інший масштаб духовного мислення 
вже зрілого майстра. У новій Літургії на рівні художнього раритету постає 
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особлива делікатність прояву щирої народної молитовності, збереженої як 
генетичний код в інтонаційній сфері духовних пісень, кантів, дяківських і 
священицьких рецитацій тощо. Автохтонні єктенії ніби частки прадавніх 
орнаментів конденсують музичну символіку. 

До Літургії увійшли наступні основні частини: «Велика єктенія», 
«Благослови, душе моя, Господа», «Мала єктенія», «Хвали, душе моя, 
Господа», «Єдинородний Сину», «У Царстві Твоїм», «Херувимська пісня», 
«Отче наш», «Милість миру», «Слава Отцю і Сину» тощо. Так, у Першому 
антифоні «Благослови, душе моя, Господа» пластика пісенного наспіву 
природно поєднана з високою молитовністю, що є уособленням авторської 
творчої манери композитора. Антифон не лише прогнозує ліричну 
концепцію автора, але й становить важливе інтонаційне джерело 
драматизму. Твір складається з майже незмінних унісонних фраз 
(«заспівів»), які кожного разу «розшаровуються» на декілька голосів і тим 
самим утворюють «хорові підхвати». Але у процесі розвитку ці «хорові 
підхвати» стають дедалі вищими за теситурою, складнішими з точки зору 
гармонії, а тому й більш напруженими. Отже, церковний антифон 
К. Стеценко майстерно перетворює на народну пісню, в якій з одного і 
того ж «зерна» щоразу виростає нова, ще більш яскрава «квітка». 

Ще один хор «культового» типу «Трисвяте» характеризується 
спокійною прозорою печаллю музики. Характер світлого в піснеспіві надає 
триголосся жіночих партій разом із контрапунктом тенора, канонічна 
імітація жіночого хору чоловічим. У «Херувимській пісні» відразу 
відчуваємо «концертний» тип твору. В цьому переконує поступове 
підсилення емоційної напруги з кульмінацією в кінці. Плачові інтонації 
першого розділу надають йому скорботного характеру. Другий, мажорний 
розділ («Яко до царя») утворює яскравий «концертний» контраст із 
першим, але його наспівність теж нагадує про народнопісенне 
«походження» цієї музики. Хор «Милість спокою» являє собою 
монументальну музичну фреску, в якій молитва органічно поєднується з 
тужливою піснею та плачем, а псалмодія тенора перетворюється на 
схвильовану декламацію (розділ «Пісню перемоги співають»). У результаті 
цей хор стає схожим на оперну сцену з яскравими відхиленнями в гармонії 
та потужною драматичною кульмінацією (розділ «Свят, Свят»). «Вірую» – 
велична частина Літургії, яка потребує від виконавців чітко 
продекламованого словесного тексту. «Отче наш» – центральна Господня 
молитва в Літургії. Завершують Літургію «Нехай буде благословенне» і 
«Слава Отцю і Сину». 

Аналізуючи Другу Літургію К. Стеценка – тональні послідовності, 
мʼякий наспівний характер мелодії, прийоми голосоведіння, елементи 
монодійного і поліфонічного мислення, стильові засади тощо, можна 
стверджувати про багате природне українське відчуття пісенності майстра 
хорового письма. Хорова тембральна палітра композитора є напрочуд 
багатою, бо спирається на використання переважно низьких тембрів 
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чоловічих голосів. Озвучення акордики на тлі використання колористичної 
гармонії з перевагою нонакордів, неочікуваних модуляцій через побічні 
щаблі септакордів, підкреслює особливу сонорність музики митця, який 
відтворює найтонші нюанси щирого релігійного почуття. Характерні для 
композитора «перетягування» кульмінації, використання найширшої 
голосової амплітуди створюють враження захвату від щирості переживань, 
від несподіваності подолання неочікуваної висоти. Таке гостре відчуття 
кульмінації посилюється особливою текстовою акцентуацією, яка 
допомагає відчути глибину і значущість церковного слова, – якість, 
притаманна Стеценкові як священику. 

Неповторну сутність сакральної музики К. Стеценка виразно 
окреслив великий знавець цього мистецтва О. Кошиць: «Щодо Стеценка, 
то він дійсно має щось трохи від Архангельського в церковних творах… Та 
все це дрібниця перед його оригінальністю, «українськістю», неймовірною 
ніжністю, глибокою релігійністю та «пісенно-нащадністю» (немає 
іншого слова!). Це найтонша, найделікатніша лірика італійського пензля в 
релігійному малярстві…» [2]. Нині Літургія К. Стеценка посідає достойне 
місце в репертуарі українських хорових колективів як засадничий твір 
нової духовної музики України. 
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Данііл Лісовський 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМ Е-ДЕМОКРАТІЇ МІСЦЕВИМИ 

ОРГАНАМИ ВЛАДИ М. УМАНІ 

 
Сьогодні в Україні на місцевому рівні функціонує Єдина система 

місцевих петицій e-dem.in.ua, яка використовується у 140 громадах, в тому 
числі й Уманською міською радою [2]. 

26 квітня 2016 р. Уманською міською радою було прийнято рішення 
«Про затвердження Порядку розгляду електронних петицій в Уманській 
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міській раді». Окрім іншого, в документі зазначено: «Громадяни (мешканці 
міста) можуть звертатися з Петиціями до міської ради з урахуванням її 
компетенції…через веб-сайт Єдиної системи місцевих електронних 
петицій» [7]. Також визначено порядок подання, вимоги до оформлення 
петиції та необхідна інформація. Петиція не може містити заклики до 
повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності 
України, пропаганду війни, насильства тощо. Петиція оприлюднюється на 
Веб-сайті петицій протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором 
та розглядається міською радою за умови збору на її підтримку протягом 
не більше як трьох місяців з дня її оприлюднення не менш як 200 підписів 
громадян (мешканців). 

Після розгляду Петиції на сесії міської ради у термін, що не 
перевищує десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про 
початок її розгляду, на офіційному веб-сайті Уманської міської ради та 
Веб-сайті Петицій, оприлюднюється оголошення щодо підтримки або не 
підтримки Петиції [5]. 

На жаль, мешканці Уманської територіальної громади поки що 
недостатньо використовують такий важливий інструмент е-демократії, як 
подання Петицій. Всього, з 2016 р., такою можливістю скористалася 
всього 41 людина, лише декілька із звернень набрало необхідну кількість 
голосів. Серед них – електронна петиція Герваса Олега Юрійовича від 
14.01.2020 р. щодо демонтажу табличок з прізвищами депутатів та 
державних службовців з обʼєктів, побудованих за рахунок платників 
податків. Рішенням міської ради петицію Герваса О. Ю. було взято до 
відома та доручено комунальному підприємству «Уманське ремонтно-
експлуатаційне управління № 3» провести демонтаж табличок з 
прізвищами депутатів та державних службовців з усіх обʼєктів, 
побудованих за рахунок платників податків [8]. 

Раніше, у 2019 р. було розглянуто петицію уманчанина Лановського 
Ярослава Сергійовича «Про побудову тротуару у мікрорайоні Нова 
Умань», що набрала необхідну кількість голосів відповідно до 
встановленого порядку (203 з 200 необхідних). Згодом, побудова тротуару 
була включена у план робіт і в грудні 2019 р. здійснено прокладку 400 м 
тротуару, орієнтовна вартість робіт становила 480 тис.грн [9]. 

Важливою складовою е-демократії є робота сайтів органів державної 
влади. У 2000 р. було створено сайт Уманської міської ради. Сьогодні 
середня кількість відвідувачів сайту за місяць приблизно 10 тис. чоловік. 
За час існування було розроблено і впроваджено наступний контент сайту: 
рубрики з надання адміністративних послуг органами влади, розгляду 
звернень громадян; розміщення прийнятих міською радою нормативно-
правових актів. Відвідувачі сайту отримують інформацію про стан справ у 
сфері економіки, освіти, медицини, розвитку інфраструктури міста, а 
також питання, винесені на громадське обговорення (електронне 
опитування) [5].Стосовно самого електронного опитування, дана складова 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 1 

 

 - 223 - 

е-демократії здійснюється в м. Умані через соціальні мережі. Окрім 
офіційного сайту Уманської міської ради, органи місцевої влади 
представлені у мережі Facebook (12 офіційних груп) та у месенджері 
Telegram. 

Задля забезпечення висвітлення діяльності органів місцевого 
самоврядування, методами медіа-рилейшнз у 2015 р., відповідно до 
розпорядження міського голови Олександра Цебрія виконавчим комітетом 
Уманської міської ради було створену електронну громадську 
приймальню. Кожен мешканець міста має можливість звернутися дописом 
у стрічці до органів місцевої влади, у особисті повідомлення та отримати 
фахову офіційну відповідь від спеціалістів апарату виконавчого комітету 
Уманської міської ради [1]. 

У липні 2020 р. міським головою Умані було анонсовано на власній 
Facebook-сторінці обговорення назви майбутнього скверу у пониззі річки 
Уманка. Організатором проведення громадського обговорення визнано 
відділ архітектури, містобудування та кадастру Уманської міської ради. 
Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення приймаються 
у письмовій формі за фактичною адресою місцезнаходження відділу, на 
сайті електронної громадської приймальні та на офіційній сторінці 
міського голови у Facebook. 

Інший приклад електронного голосування проведеного міською 
владою Умані стосується думки мешканців міста стосовно приїзду у 
2020 р. паломників-хасидів та святкування єврейського Нового року Рош-
га-Шана у вересні місяці. Голосування проводилося на офіційній сторінці 
мера О. Цебрія у мережі Facebook. За результатами голосування (участь 
мали можливість прийняти лише зареєстровані у Facebook, всього близько 
2 тис. чол.) лише 6 % висловилися за традиційне святкування Рош-га-
Шана [4]. 

19 червня 2019 р. рішенням сесії Уманської міської ради було 
затверджено міську цільову програму «Громадський бюджет міста Умань» 
на 2019–2023 роки. 10 жовтня відбулося засідання Координаційної ради з 
питань громадського бюджету міста Умань, озвучено нормативні 
документи, а саме: «Про затвердження Положення про громадський 
бюджет міста Умань» [3] та «Положення про порядок функціонування 
Координаційної ради з питань громадського бюджету міста Умань» [6]. 

Вперше в місті до етапу визначення громадської думки було 
допущено 9 січня 2020 р. три проєкти (загальна сума бюджету склала 
500 тис.грн) (всього ж зареєстровано 36): 1) Тренажерний зал «Здоровʼя» 
НВК № 17; 2) Особливі діти поруч; 3) Арт-проєкт «Мальована Умань». 

Голосування за проєкти проводились на Єдиній платформі місцевої 
електронної демократії «Е-ДЕМ», де процес голосування відбувався в 
автоматичному режимі і був незалежним від стороннього впливу. Загалом 
участь у голосуванні взяло близько 2 тис. уманчан. За результатами 
голосування проєктами-переможцями визнано: Проєкт «Особливі діти 
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поруч» з кошторисом 127 тис.грн. та Проєкт «Арт-проєкт Мальована 
Умань» з кошторисом 64 тис. 236 грн. Дані проєкти вже частково 
реалізовані структурними підрозділами органів місцевого самоврядування 
міста Умань у 2020 р. 

Отже, запровадження принципів та форм е-демократії на всіх рівнях 
державної системи сприяє залученню окремих громадян до обговорення 
політичних питань, розбудові громадянського суспільства. 
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ВІДНОВЛЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ – ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОСТІ ЗЕМЛЕРОБСТВА 

 

Першочерговою проблемою сучасного землеробства є збереження і 

відтворення родючості орних земель. Одним з основних факторів 

покращення родючості та регуляції гумусного стану ґрунтів є застосування 

органічних добрив у будь-якій формі. Безперечно, найкращим з них є гній. 

Проте скрутний економічний стан, зменшення поголівʼя худоби, зумовило 

значне скорочення доз внесення та площ, удобрених органікою. За даними 

Держкомстату України в минулому році внесення гною скоротилося до 

0,7 тонн на гектар сівозмінної площі по Україні. У звʼязку з цим виникає 

потреба у використанні інших органічних добрив, які були б не менш 

ефективними за гній та не вимагали значних матеріально-технічних 

витрат. Суттєве поповнення запасів органіки забезпечується у випадку 

застосування в якості органічних добрив сидератів [1]. 

Метою дослідження є встановлення елементів родючості при 

застосуванні органічної системи землеробства. 

В останні роки балансу поживних речовин у землеробстві 

приділяють велику увагу. Частіше вивчають баланс елементів під 

окремими культурами або в сівозмінах з різним набором, рідше залежно 

від норм добрив. Проведення земельної реформи в Україні зумовило 

трансформацію земельних угідь та необхідність переходу до сівозмін 

короткої ротації, дизбаланс у системі живлення рослин та ін., у приватних 

господарствах вдаються до стихійного (хаотичного) використання 

мінеральних і місцевих органічних добрив та вирощування культур. 

Загалом за 100-річний період втрати його в ґрунтах Полісся були 18,9 %, у 

Лісостепу – 21,9 %, у Степу – 19,5 %, а середньорічні втрати гумусу на 

Поліссі досягли 0,18 т/га, у Лісостепу – 0,37 т/га, у Степу – 0,3 т/га [2]. 

За даними [3; 4], з рослинними рештками різних культур у ґрунт 

повертається 27–60,5 % азоту, 18,5–51,7 % фосфору, 16,7–48,1 % калію, 

27,6–54 % кальцію. 

Головною складовою ґрунту і показником його родючості є 

органічна речовина, яка на 85–90 % представлена гумусом. Гумус 

представляє собою відносно динамічну складову частину ґрунту; яка 

зазнає якісних і кількісних змін під впливом низки чинників, серед яких 

провідним є господарська діяльність людини. Гумус – основне джерело 

енергії для процесів перетворення в ґрунті мінеральних сполук, 

біосинтетичних реакцій та життєдіяльності мікроорганізмів. Показники 

гумусного стану є інтегральними показниками рівня ґрунтової родючості, 

що між вмістом гумусу в ґрунті та всіма ґрунтовими режимами існує дуже 

тісний зв
ʼ
язок з високим коефіцієнтом кореляції. За вмістом гумусу, його 
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відтворення. балансом, саморегуляцією ми можемо судити про рівень 

потенційної ґрунтової родючості. Позитивний вплив на родючість ґрунту 

спостерігається при органічній системі землеробства, яка базується на 

використанні природних біологічних засобів. В ній значно зменшуються 

або повністю виключається хімізація землеробства і в той же час 

використовуються землеробські закони ‒ мінімуму і повернення з метою 

виконання закону оптимуму, за якого рослини в найбільшій мірі 

забезпечуються умовами життя і розвитку, формують максимальний 

врожай та екологічно чисту продукцію. Якщо в традиційних технологіях 

удобрюються рослини, то в екологічних – удобрюється ґрунт, тобто 

постачається енергетика для ґрунтоутворюючих процесів, а вони в свою 

чергу створюють умови для реалізації потенційних можливостей 

рослин [5]. 

Органічна система землеробства сприяє поліпшенню агрофізичних і 

агрохімічних показників родючості ґрунту, зменшенню забурʼяненості 

посівів на 25–40 % та кількості шкідників сільськогосподарських культур, 

посиленню біологічної активності ґрунту на 6,5–7,5 %, зменшенню вмісту 

нітратів у сільськогосподарській продукції на 10–12 % порівняно з 

продукцією, яку вирощено за традиційною технологією [6]. 

Процеси екологізації землеробства сприяють поліпшенню умов 

живлення культурних рослин, родючості ґрунту, якості продукції, 

збільшенню продуктивності ріллі, позитивно впливають на стан довкілля. 

Отже, філософія органічного землеробства полягає в тому, щоб 

стримати процес руйнування родючості, привести його в рівноважну 

взаємодію, сприяти відновленню біологічного різноманіття. 

 

Список використаних джерел 

1. Бацула О. О., Головачов Е. А., Деревʼянко Р. Г. Забезпечення 

бездефіцитного балансу гумусу в грунті. К. : Урожай, 1987. 128 с. 

2. Носко Б. С. Еволюція родючості ґрунтів в сучасник умовах. Агрохімія і 

грунтознавство. Харків, 1998. Ч. 1. С. 5–8. 

3. Агроекологічні основи високоефективного вирощування польових 

культур у сівозмінах біологічного землеробства: рекомендації / за ред. 

І. А. Шувара. Львів : Українські технології, 2003. 36 с. 

4. Шикула М. К., Ігнатенко О. Ф., Петренко Л. Р., Капштик М. В. Охорона 

грунтів. К: Знання, 2004. 398 с. 

5. Тараріко О. Г. Біологізація та екологізація грунтозахисного землеробства. 

Вісник аграрної науки. 1999. № 10. C. 5–9. 

6. Органічне землеробство: з досвіду ПП «Агроекологія» Шишацького 

району Полтавської області / Антонець С. С., Антонець А. С., 

Писаренко В. М. [та ін.]. Полтава, 2010. 198 с. 

 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 1 

 

 - 227 - 

Наталія Маковецька 
 

ІСТРИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

З ПРОФІЛАКТИКИ ДИТЯЧОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ 

 
На сучасному етапі розвитку нашої держави, що характеризується 

загостренням кризових явищ у багатьох сферах, зростанням різноманітних 
соціальних відхилень у поведінці, поширеною стає проблема 
розповсюдження дезадаптації у дитячому та молодіжному середовищі, що 
призводить до появи учнів, які не здатні у повній мірі самостійно 
пристосуватися до вимог різних соціальних інституцій, що зумовлює 
зниження позитивного впливу на їхній розвиток та зростання дії 
негативних чинників соціалізації й поступове перетворення учнів на жертв 
процесу соціалізації. 

Як зазначають науковці у сфері соціальної допомоги, соціальна 
профілактика дезадаптації має передбачати [1, с. 331]: 1) запобігання дії 
негативних та підсилення позитивних обʼєктивних соціальних чинників 
(створення умов для покращення життєдіяльності, розширення можливостей 
для задоволення потреб різного рівня, покращення умов соціально-
правового захисту та отримання соціальних послуг); 2) запобігання дії 
негативних та підсилення позитивних субʼєктивних соціальних чинників 
(надання необхідної інформації, формування професійних і життєвих 
навичок, розвиток комунікабельності, сприяння самопізнанню та 
самовизначенню). 

Аналіз історико-педагогічної літератури з проблеми профілактичної 
діяльності з дітьми та молоддю показав, що її витоки закладено далеко до 
появи соціальної педагогіки та соціальної роботи як важливих напрямів 
науки та професійної діяльності. Так, аналіз досліджень О. Скавронської 
засвідчив, що соціально-педагогічну роботу з неповнолітніми правопоруш-
никами в Україні проводили уже в кінці ХVIII ст., тоді як масового 
поширення вона набула в XIX сторіччі. Як зазначає дослідниця,  
про це свідчать такі факти: утворення Відомства Закладів Імператриці 
Марії, що обʼєднувало виховні будинки, імператорське жіноче 
Патріотичне товариство та Відомство дитячих притулків (1797 р.); 
відкриття Товариства опіки неповнолітніх, що здійснювало захист дітей, з 
якими погано поводилися дорослі й спричиняли їм фізичну та моральну 
шкоду (1892 р.); виникнення Київського товариства допомоги, товариства 
виховання та захисту дітей, Київського педагогічного товариства взаємної 
допомоги, педагогічного товариства ім. Ушинського, Київського комітету 
благодійних товариств тощо [2, с. 138–139]. 

Дослідницею виокремлено особливу роль земств в організації 
соціально-педагогічної діяльності в Україні у другій половині ХІХ ст. з 
метою виправлення поведінки підлітків, а не їхнього покарання через 
здійснення такої роботи [2, с. 141]: керівництво соціальною діяльністю в 
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губерніях і повітах шляхом утримання громадських та благодійних 
закладів; відкриття виправних притулків, землеробських колоній, ремісничих 
виправних притулків; утворення різноманітних громадських соціальних 
інституцій в Києві, Одесі, Харкові та інших місцях (благодійних 
організацій, дитячих клубів та спілок), які надавали соціальну  
допомогу дітям, організовували вечори, лекції, здійснювали профілактику 
правопорушень у молодіжному середовищі, проводили виховну роботу до 
різноманітних свят, урочистостей. Також науковець зазначає, що важливе 
значення для організації соціально-педагогічної діяльності з неповнолітніми 
мали: створення у 1819 році благодійної організації «Товариство 
піклування про тюрми», що сприяло наданню матеріальної і моральної 
допомоги засудженим; створення у 1879 році Головного тюремного 
управління, яке створювало і контролювало виховно-виправні заклади  
для неповнолітніх. Як бачимо, профілактичній діяльності в Україні 
приділялася увага ще з кінця ХVІІІ сторіччя, а уже у другій половині ХІХ її 
здійснювали певні соціальні державні інституції та благодійні організації. 

У змісті профілактичної роботи з неповнолітніми правопорушниками в 
Україні дослідниця виокремила такі зрушення на певних етапах [2, с. 147–
151]: 1) у 20–30 роки ХХ ст. – профілактика була одним із багатьох 
напрямів роботи; 2) у другій половині 50–80 роки ХХ ст. – профілактика 
стає пануючим напрямом роботи з дітьми, схильними до правопорушень 
(повʼязано з вивченням проблеми вільного часу школярів, зʼясуванням 
функцій школи, сімʼї та громадськості у керівництві вільним часом 
школярів, а також визнанням роботи за місцем проживання як основної 
ланки діяльності соціального педагога; профілактична робота передбачала 
масове заохочення підлітків до активної роботи у позашкільних закладах 
за місцем проживання; діяльність з неповнолітніми злочинцями та 
бездоглядними дітьми здійснювалася дитячими кімнатами міліції);  
3) у другій половині 80-х – 90-х роках ХХ ст. профілактика залишається 
основним напрямом діяльності соціального педагога, але розширюється 
коло її обʼєктів (субʼєктами соціально-педагогічної роботи є класні 
керівники, інспектори у справах неповнолітніх, батьківські комітети при 
школах, батьківські комітети з місцем проживання, ради будинків та ради 
сприяння сімʼї та школі, фахівці з соціальної роботи, організації та 
установи; характерне розширення змісту профілактичної діяльності – 
здійснення спеціальних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал», «Ринок» з метою 
вилучення дітей, схильних до скоєння злочинів, підготовка молоді до 
здійснення контролю власної поведінки, залучення дітей до суспільно-
корисної діяльності, забезпечення змістовного дозвілля підлітків у вечірній 
час та вихідні дні, організації у мікрорайоні багатопрофільних загонів і 
клубів юних туристів, друзів міліції, лекторію правових знань; починають 
виникати спеціальні профілактичні служби; повернення до «вуличної 
соціальної роботи»; соціально-педагогічна діяльність з малолітніми 
злочинцями відбувалася у виправних закладах закритого типу (виховно-



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 1 

 

 - 229 - 

трудові колонії, професійно-технічні училища соціальної реабілітації, 
школи соціальної реабілітації). 

Л. Штефан та Ю. Бекетова на основі аналізу історико-педагогічних 
джерел доводять, що, починаючи з 20–30 років ХХ сторіччя, головними 
субʼєктами соціально-педагогічного впливу на дітей з особливими 
потребами (тоді – «дефективних дітей») були працівники лікарсько-
педагогічних кабінетів, кабінетів індивідуальної педагогіки та психологічних 
лабораторій, що існували при Психоневрологічних інститутах, які 
проводили діагностичну та консультаційну роботу з даною категорією 
дітей та їх сімʼями [3]. 

У січні 1925 року на базі Харківського лікарсько-педагогічного 
кабінету було організовано окремий дослідний дитячий будинок – 
установу (школа-клініка) науково-експериментального характеру для 
сліпоглухонімих дітей, що очолив І. Соколянський. Аналіз мети  
даної установи – «науково-педагогічне вивчення процесів розвитку 
сліпоглухонімих дітей та вдосконалення людського організму з метою 
«попередження його виродження, старіння й смерті» [3, с. 207] засвідчує 
важливість профілактики у роботі його фахівців. 

Отже, спираючись на вищезазначене, можна стверджувати, що вже 
на початку ХХ сторіччя профілактика дезадаптації учнів з особливими 
потребами є одним із провідних напрямів соціально-педагогічної роботи. 
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Дмитро Максюта 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РУЙНУВАННЯ 

КУСКОВО-ОДНОРІДНОГО ТІЛА З МІЖФАЗНОЮ ТРІЩИНОЮ 

ПРИ СТИСКАННІ ВЗДОВЖ ПЛОЩИНИ ТРІЩИНИ 
 

Однією з важливих проблем механіки деформованого твердого тіла є 
зʼясування механізму руйнування тіл при стисканні. До цього класу 
проблем відноситься задача про зрушення тріщини при стисканні тіла у 
напрямку, паралельному її берегам. Оскільки при такому навантаженні в 
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полі напружень в околі вершини тріщини відсутні сингулярні складові 
(коефіцієнти інтенсивності напружень дорівнюють нулю), це виключає 
можливість застосування критеріїв лінійної механіки руйнування. 
Подальше дослідження поведінки тріщини при стисканні тіл паралельно 
площині її розташування показали, що причиною руйнування тіл в даному 
випадку є втрата стану локальної рівноваги біля вершин тріщини [1]. 
Наслідком втрати стійкості може стати одночасний вигин берегів тріщини 
в різні сторони, в одну сторону з контактом берегів або в одну сторону з 
утворенням зазору між берегами. Ці процеси призводять до концентрації 
напружень та утворення зон передруйнування в околі вершин, що на 
даному етапі допускає застосування традиційних методів дослідження 
умов зрушення тріщини в рамках лінійної механіки руйнування. 

Метою даної роботи є дослідження в умовах плоскої деформації 
початкового етапу процесу руйнування кусково-однорідного тіла при його 
стисканні вздовж плоскої межі розділу матеріалів, що містить міжфазну 
тріщину. Припускаючи, що внаслідок втрати стійкості рівноважного стану 
відбувається спільне викривлення берегів тріщини у бік менш жорсткого 
матеріалу, завдання зведено до розвʼязання задачі про визначення 
напружено-деформованого стану в околі вершини міжфазної тріщини, 
розташованої на ламаній межі розділу двох різних однорідних ізотропних 
пружних матеріалів з модулями Юнга E1, E2 (E1 < E2) і сталими Пуассона 
ν1, ν2 відповідно. У свою чергу, вигин берегів тріщини призводить появи 
концентрації напружень і утворення зон передруйнування у тонкому шарі 
зʼєднувального матеріалу в околі вершин, який передбачається менш 
тріщиностійким порівняно з матеріалами зʼєднаних частин тіла (рис. 1a). 

 

 
 

Рис. 1. Кусково-однорідне тіло з міжфазної тріщиною в умовах  

стискання (a) і розрахункова схема задачі (b). 

 
На початковому етапі навантаження розміри зон передруйнування 

малі, тому довжину l кожної з зон вважатимемо набагато меншою 
порівняно з довжиною тріщини L. Це дозволяє обмежитися дослідженням 
напружено-деформованого стану тільки локальної області в околі однієї з 
вершин і звести вихідну задачу до задачі про розрахунок параметрів 
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маломасштабної зони передруйнування у зʼєднувальному матеріалі біля 
вершини півнескінченної міжфазної тріщини у кусково-однорідній 
площині, що виходить з кутової точки ламаної межі розділу (рис. 1b). 
Оскільки розвиток тріщини відбувається за крихким механізмом, зону 
передруйнування моделювали прямою лінією розриву нормального 
переміщення, на якій нормальне напруження дорівнює опору відриву 

зʼєднувального матеріалу 0 . Припускається наявність контакту берегів 

тріщини з тертям за законом Кулона. Для формулювання умови на 
нескінченності використано метод зрощування асимптотичних розвинень, 
який передбачає зшивання на відстанях l r L  шуканого розвʼязку з 
розвʼязком аналогічної задачі теорії пружності без зони передруйнування [2]. 

Розвʼязок сформульованої задачі знайдено за допомогою методу 
Вінера – Гопфа [4] подібно до розвʼязання аналогічних рівнянь в роботах 
[3; 5]. З урахуванням умови обмеженості напружень в кінці зони 
передруйнування отримано рівняння для визначення довжини зони: 
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де F(α), G(z), K
+
(z) – відомі функції, С – параметр зовнішнього 

навантаження, пропорційний коефіцієнту інтенсивності напружень, λ 
( 1 0   ) – показник сингулярності напружень. Згідно з (1), довжина 
зони передруйнування нелінійно зростає зі збільшенням зовнішнього 
навантаження, якому множник C є прямо пропорційним. Крім того, 
довжина зони передруйнування тим більша, чим менший опір відриву 
зʼєднувального матеріалу σ0. 

З розвʼязку задачі знайдено величину розходження меж зони 
( ,0)u r , яку використано у деформаційному критерії утворення в ній 

вторинної мікротріщини (рис. 2). Запропоновано механізм зрушення 
вихідної тріщини, який передбачає її злиття зі зростаючою мікротріщиною 
при збільшенні навантаження. Аналогічний механізм зрушення міжфазної 
тріщини в умовах зсувних навантажень описаний в [3]. 

 

 

Рис. 2. Модель структури зони передруйнування з мікротріщиною 
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Числові розрахунки параметрів маломасштабної зони передруйнування 
і мікротріщини та аналіз їх результатів привів до наступних висновків: 

 Дія стискального навантаження вздовж плоскої межі розділу 
матеріалів кусково-однорідного тіла, що містить міжфазну тріщину, 
призводить до відхилення берегів тріщини в сторону менш жорсткого 
матеріалу на кут, що зростає зі збільшенням навантаження. Величина кута 
відхилення тим більша, чим більше відрізняються пружні характеристики 
зʼєднаних матеріалів. 

 Довжина зони передруйнування у зʼєднувальному матеріалі і 
розходження її меж нелінійно зростають зі збільшенням стискального 
навантаження. Відстань від вершини вихідної тріщини до точки 
максимального розходження берегів зони і величина цього розходження 
майже прямо пропорційні довжині зони передруйнування. 

 Після досягнення критичного розходження берегів зони передруй-
нування відбувається утворення мікротріщини, довжина якої зі збільшенням 
навантаження зростає швидше, ніж довжина зони передруйнування. При 
цьому порівняно невелике збільшення навантаження супроводжується 
швидким зближенням мікротріщини з початковою тріщиною. 

 Критичне навантаження, що відповідає моменту утворення 
мікротріщини, тим більше, чим сильніше відрізняються пружні 
характеристики зʼєднаних матеріалів. 

 Утворення зони передруйнування призводить до посилення 
концентрації напружень біля вершини тріщини, яке може бути усунуте 
внаслідок деструкції матеріалу в околі вершини тріщини. 
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Мандрик Євген 

 

СТАНОВИЩЕ МУКАЧІВСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ 

В ПЕРІОД ВСТАНОВЛЕННЯ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ ВЛАДИ  

НА ЗАКАРПАТТІ (1918–1924 рр.) 

 

Хронологічні рамки дослідження становить період завершення 

Першої світової війни, встановлення чехословацької влади та усунення з 

престолу Мукачівського єпископа. 

Проблема участі Мукачівської греко-католицької єпархії у суспільно-

політичному житті перехідного періоду зміни держав післявоєнного 

періоду (1918–1922 рр.) частково досліджена вітчизняними так і 

зарубіжними дослідниками. Недостатньо досліджена участь у цих 

процесах духовенства Мукачівської греко-католицької єпархії, яка в силу 

обʼєктивних причин почала втрачати свої позиції у краї. Аналізуючи 

проблему джерельної бази дослідження даної тематики зазначимо, що 

пріоритет у дослідженні названої проблематики належить угорським 

дослідникам, які надають перевагу релігійному [Botlik, 1997], та 

політичному [Pirigyi István, 1990] аспекту діяльності. З тематичних 

досліджень слід відмітити грунтовні роботи В. Фенича [Фенич В., 2019], 

Ю. Данильця [Данилець Ю. В., 2009], І. Ліхтея [Ліхтей І. М., 2018]. 

В умовах розпаду Австро-Угорської монархії, перед новоутвореним 

угорським урядом Міхая Каролі основним завданням постало збереження 

територіальної цілісності Угорщини, який приймав відчайдушні заходи, 

які вже не змогли реалізовуватись через політичний так і економічний хаос 

у країні. 

Післявоєнний період у діяльності мукачівської єпархії став 

переломним. Процеси послаблення позицій єпархії розпочалися ще задовго 

до цього. На початку століття, з появою православного руху в окремих 

поселеннях почав набувати масового характеру. Релігійні "хвилювання" 

серед частини русинського населення краю викликали занепокоєння і 

відповідну реакцію угорської влади. Насильницькі дії проявилися у двох 

судових процесах 1903 та 1913 років, які висвітлювалися в тогочасних 

засобах масової інформації, привернувши чималу увагу громадськості до 

становища українського населення краю. На сьогодні достеменно відомо, 

що за селянськими релігійними виступами частково стояла і царська 

розвідка, яка виходячи з геополітичного розтушування краю готувала 

майбутній плацдарм для військових операцій у війні з Австро-Угорщиною. 

Використання релігійних настроїв населення Угорської Русі 

поєднаних національними почуттями з населенням Наддніпрянської 

України, які сформувались у попередні десятиліття, становили могутню 

силу в руках зацікавлених держав. В той же час угорські правлячі кола і 

надалі всіляко намагались утримати русинів у сфері свого політичного 
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впливу продовжуючи використовувати засоби релігійного впливу, адже на 

їх думку Мукачівська єпархія це не що інше як «церква Габсбургів» [4, с. 5]; 

Представники місцевого духовенства у складних умовах змін вимушені 

були йти на зміну своєї політичної орієнтації, пристосовуватись до віянь часу. 

Ще в період Першої світової війни, зважаючи на геополітичне 

розташування Закарпаття та особливістю національного складу населення, 

майбутнім розвитком краю активно зацікавився чеський політичний діяч 

Т. Г. Масарик. Готуючи підґрунтя для утворення майбутньої Чеської 

держави він вважав, що цей регіон повинен належати Росії, з якою 

майбутня Чеська держава мала б спільний кордон.[5, с. 7]; Визначення 

державно-правового статусу Закарпаття відбулося восени 1918 р. у далекій 

Північній Америці за участі президента США В. Вільсона. Напередодні 

проголошення Чехословацької республіки відбулася зустріч Г. Т. Масарика з 

представником американських українців Г. Жатковичем на якій погоджено 

приєднання краю до Чехословаччни з правом автономії. Входження 

Закарпаття до складу нової держави було узаконено на Скрентонському 

зʼїзді Американської народної ради 12 листопада 1918 р., що було 

закріплено проведенням плебісциту [2, с. 40]. 

Перший президент Чехословаччини Т. Г. Масарик активно 

підтримував ідею входження краю до його держави, рада союзників при 

Парижській мирній конференції в кінці листопада 1918 р. проголосила 

легітимною окупацію території частини Закарпаття, остаточне рішення 

приєднання краю було прийнято 13 березня 1919 р. Офіційна процедура 

входження всієї території Закарпаття до складу Чехословаччини відбулася 

10 вересня 1919 р. після підписання Сен-Жерменського мирного договору. 

Реагуючи на розвиток подій, керівництво Мукачівської греко-

католицької єпархії за ініціативи єпископа Антонія Паппа, зайняло рішучу 

позицію. Відчуваючи неминучість історичних змін, греко-католицький 

клір за погодженням єпископа висунув свої вимоги, створивши Раду 

Священнослужителів сформованими у 9-ти пунктах з яких жодна не мала 

політичну складову, в основному торкалась становища кліру та освіти. Це 

булоо свідченням обережної позиції греко-католицького кліру у період 

невизначеності. 

Тим часом уряд Каролі М., визнав право закарпатських українців на 

автономію через законі Х «Про автономію руського народу, що проживає в 

Угорщині», прийнятого 21 грудня 1918 року. Законом проголошувалось 

надання самоврядування у галузі внутрішніх справ, судочинства, освіти, 

культури, релігії, використання мови із забезпеченням права на 

самоврядування та проголошує: комітати Унг, Берег, Угоча та Мараморош 

автономною територією під назвою Руська Крайна. У законі зазначалося, 

що у всіх рішеннях органів місцевої влади вирішальну роль 

відіграватимуть національні збори русинів [2, с. 2]. 
Реалізовуючи вимоги населення краю, Будапештський уряд 
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поспішно проводив кадрові зміни в управлінні комітатів, призначаючи осіб 
вихідців із місцевої еліти краю. У проведенні адміністративних 
проваджень місцевої виконавчої влади в обовʼязковому порядку для всіх 
чиновників та школах запровадилась русинська мова, скасовується 
вивчення угорської мови. Проте обмежені урядові заходи виявилися 
запізнілими і вже не змогли випередити розвиток подій, які прискорились 
за сприянням країн Антанти та новоствореної Чехословаччини. 

Чехословацька влада через засоби правових механізмів, намагалася 
демократично врегульовувати міжконфесійні відносини в багатонаціональ-
ному регіоні. Закріплювалося право сповідувати або не сповідувати будь 
яку релігію і переходити з однієї конфесії до іншої. Дані рішення не змогли 
вирішити міжконфесійні чвари, адже в кожному населеному пункті 
процеси переходу або не переходу відбувалися в залежності від 
особливостей менталітету, міжнаціональних взаємовідносин, культурного 
розвитку, місцевих традицій, тощо. На початку 1920-х рр. у більшості 
населених пунктів краю виникла релігійна боротьба між греко-католиками 
та православними, що призвела до небажаних наслідків [3, с. 101]; За цих 
умов керівництво Мукачівської єпархії частково втратило політичну, 
економічну так і соціальну підтримку серед населення, яка була потужною 
у попередні десятиліття у складі монархії. 

Протистояння між чехословацькою владою та керівництвом 
Мукачівської греко-католицької єпархії чітко помітне з початку введення 
окупаційних військ. Центром протистояння стає особа діючого єпископа, 
якого продовжують піддавати нападам за його попередні гріхи і після 
завершення війни. Противники церковної унії і надалі не можуть 
пробачити А. Паппу відкриті проугорські почуття, пробачити йому 
провідну роль у спробах проведення реформи правопису та церковного 
календаря. Відомий угорський дослідник Й. Ботлік стверджує, що наведені 
гріхи єпископа наробили дуже багато шкоди та прискорили перехід 
чималої частини греко-католицьких вірників до православʼя. Чисельність 
таких, що залишили греко-католицьку церкву у перші повоєнні роки 
становила приблизно 55 000 осіб. У наступному десятилітті перехід значно 
прискорився і вже становив половину українського населення краю  
[1, с. 230]; 

Намагаючись послабити позиції греко-католицької церкви та 
частини проугорсько налаштованого населення, владними структурами 
Чехословаччини ціленаправлено та систематично проводилась прихована, 
цинічна політика підтримки та сприяння переходу населення до 
православʼя. Випробуваними методами по відношенню до греко-католиків 
у перші роки нової влади стають гоніння, утиски, обмеження у їх 
діяльності, в той же час проводилась підтримка у розповсюдженні 
православʼя. Наочним прикладом таких дій влади є ігнорування 
розслідування фактів пограбувань деяких греко-католицьких церков та 
потурання насильницьким діям православних віруючих щодо греко-
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католицького духовенства, їх вигнання з поселень. Споглядаючи 
бездіяльність урядових структур у наведенні порядку, мукачівський 
єпископ А. Папп звернувся до президента Чехословаччини Т. Масарика в 
якому охарактеризовує ситуацію, що склалася спричинену «переселенням 
з чужини більшовицько-анархічних москвофільських політичних і 
релігійних агітаторів, що обходять села нашої єпархії під проводом 
народної організації, що дозволена місцевою адміністрацією. В деяких 
випадках агітація має підтримку, розвивається проти церкви, віри, 
духівників та вірників наших» [7, арк. 5‒9]. 

Про лояльність греко-католицької церкви до нової влади 
мукачівський єпископ вперше висловив у своєму листі до міністра освіти 
Чехословаччини у листопаді 1921 року, де запевнює високопоставленого 
чиновника «що моя єпархія завжди лояльно буде відноситися до урядових 
законів, до урядників доброї волі як це і віра наша того потребує». А. Папп 
окремим пунктом просить міністра «визволити нас від того більшо-
вицького терору, від тієї дикої боротьби яка так гостро проводиться проти 
нашої церкви з боку схизматичної агітації… Для цього потрібно церковний 
реферат в Ужгороді відокремити від шкільного. Щоб референтом було 
призначено чесного русина греко-католика, який і до церковного права 
розуміється» [8, арк. 1‒4]. 

Одним з методів боротьби проти активної діяльності мукачівського 
єпископа стало перешкоджання того у свободі пересування. Побоюючись 
зустрічей зі своїм кліром та вірниками, представники влади організовують 
про вокативні напади та перешкоджають А. Паппу у відвідуванні 
культових місць. Весною 1920 року єпископу нарешті вдається здійснити 
декілька місій під час яких у стін Боронявського монастиря у жовтні 
1920 р. стається відкрита бійка ворогуючими православними та греко-
католицькими мирянами. Про міжконфесійне протистояння свідчить 
боротьба навколо володіння культовою спорудою в с. Великі Лучки що 
призвела до її зруйнування та судової тяганини. Керівництво єпархії 
тривалий час чинило опір запровадженню у діловодство словацької мови 
захищаючи російську мову. 

Для злагодження міжконфесійного протистояння, під тиском 
чехословацької влади проводяться довготривалі переговори з представ-
никами Угорщини та Ватикану. У центрі протиріч продовжує перебувати 
особа єпископа А. Паппа, який відмовляється прийняти присягу 
Чехословацькій республіці. За цих умов мукачівський єпископ вимушений 
добровільно залишити управління єпархією. 
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Юлія Манзик 

 

РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

Освіта завжди виступала рушієм прогресу та інновацій, спонукала 

суспільство до розвитку. Українська держава на сьогодні переживає 

процеси становлення та вироблення власних ціннісно-світоглядних, 

цивілізаційних, культурних, освітніх орієнтирів. Процес модернізації 

освітньої галузі є досить тривалим, вимагає цілеспрямованої та виваженої 

державної політики. Як свідчить історія педагогіки, досить часто вагому 

роль у розвитку нових тенденцій в освіті відігравали альтернативні школи, 

які виробляли особливі педагогічні підходи у системі навчання і виховання 

учнів, мали своє бачення щодо процесу імплементації загальної освітньої 

парадигми. Поширення альтернативної освіти в сучасних умовах викликає 

значний науковий і суспільний інтерес та набуває особливого значення для 

здобувачів вищої освіти – майбутніх учителів різних предметних галузей. 

У предметному полі нашого дослідження – загальна характеристика 

досвіду окремих альтернативних закладів освіти, як феноменів у сучасній 
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освітній системі. 

Альтернативна освіта є важливим сучасним рухом, що спирається на 

вибір, який здійснюється учнями, батьками й учителями. Дитина, яка 

навчається за альтернативною схемою, відходить від загальнодержавної 

системи та класичної школи і навчається у той спосіб, який їй до вподоби. 

Це може бути навчання вдома, відвідування альтернативної школи чи 

комбінація із дистанційної освіти та відвідування дитячих центрів. За 

результати навчання несуть відповідальність діти та батьки. 

До 70-х років ХХ ст. цим рухом цікавилося небагато закладів 

формальної освіти і теоретичним питанням не приділялося достатньої 

уваги. Ситуація повністю змінилась у 80-х роках ХХ ст., коли «біля 80 % 

загальної кількості цих шкіл почали використовувати в різній мірі 

альтернативні підходи, що стосувалися, головним чином, змісту й методів 

навчання» [3, с. 91]. 

Наразі відсутнє точне визначення того, що таке альтернативна освіта, 

тому під цю категорію підпадають інші форми та методичні системи 

навчання, які прийнятні у державних та навіть приватних школах, 

гімназіях, ліцеях, що працюють за загальноприйнятою програмою. 

Дослідниця проблеми О. Заболотна визначає альтернативну педагогіку 

як «течію педагогічної думки, яка сягає основ руху нового виховання, а на 

сучасному етапі повʼязану з досвідом практичного реформування шкіл, 

педагогічними інноваціями, експериментами чи новаторськими проектами, 

завданням яких є привнесення у педагогічну теорію і практику нових 

перспектив розвитку чи ідей» [2, с. 89]. Цей тип освіти, на думку 

дослідниці, асоціюється з відмінними від загальноприйнятих домінуючих 

форм, методів чи організаційних моделей навчання і виховання. 

Найбільш поширеною формою реалізації альтернативної освіти є 

альтернативні школи. У педагогічному словнику М. Ярмаченка знаходимо 

таке визначення: «Альтернативна школа – це заклад, скерований на 

реалізацію інших, ніж у публічних школах, телеологічних, програмних, 

організаційних і методичних засад, що досить часто спираються на 

концепції, висунуті на початку ХХ століття різними представниками 

нового виховання» [6, с. 132]. Дослідник І. Мартинчук до груп 

альтернативних закладів освіти відносить: приватні школи, які найчастіше 

є конфесійними; чартерні школи, які поєднують приватну ініціативу і 

державне фінансування; спеціальні школи, призначені для навчання дітей з 

особливими потребами; авторські школи (школи Монтессорі, Штайнера 

(Вальдорфські), Френе, Ніла тощо); школи з нетрадиційною організацією 

навчання (школи без стін, експериментальні школи, Сендз-школи, 

віртуальні школи, домашнє навчання тощо); загальноосвітні державні 

школи з нетрадиційною концепцією організації навчання (школи з 

інтеграційним, корекційним навчанням тощо) [5, с. 65]. Ми погоджуємося 

із тим, що альтернативна освіта стосується тих моделей навчання і 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 1 

 

 - 239 - 

виховання, які є принципово відмінними від домінуючих форм і далі в 

дослідженні назвемо аргументи. 
Якщо розглядати історичні особливості дослідження та становлення 

альтернативних шкіл в Україні, то варто зазначити, що ключовими 
напрямами альтернативних шкіл були: педагогічна система М. Монтессорі, 
педагогічна модель С. Френе, авторські школи В Сухомлинського і 
О. Захаренка, сімейний центр Кіттера, Вальдорфська школа Р. Штайнера 
та ін. [2, с. 21–22]. Серед сучасних альтернативних шкіл України 
дослідники виділяють такі освітні проекти, як комплексна програма 
розвитку дітей «Росток» Т. Пушкарьової, програма всебічного розвитку 
дитини «Крок за кроком», система розвивального навчання Д. Ельконіна, 
В. Давидова та О. Дусавицького, комплексна система навчання М. Гузика 
[1, с. 45]. Насправді нових шкіл набагато більше – на сайті громадської 
організації «Батьківський клуб» розміщений список із 120 альтернативних 
шкіл України. Зупинимося на декількох із діючих нині. 

Дидактична система Миколи Петровича Гузика є яскравим 
прикладом альтернативної освіти в Україні. Школа-комплекс діє з 
1988 року у місті Южному Одеської області, яка є державною, але працює 
за авторською системою. Це перша загальноосвітня школа в Україні, яка 
офіційно отримала статус «Авторська школа». За словами М. Гузика, 
основна мета його педагогічної системи – усунення страху зі школи, 
необхідність запровадження альтернативи оцінкам, екзаменам, створення 
умов для розвитку дітей відповідно до їхніх талантів [1, с. 67]. 

Ще одним прикладом сучасної альтернативної школи є приватна 
школа «Чарівний світ», заснована Лещенко Марією Петрівною на основі 
педагогічних напрацювань Джона Холта [7, с. 71]. За словами М. Лещенко 
школа є «…рідною домівкою для дитини, де поряд з думками вчителів 
рівноправне місце займають дитячі мрії і фантазії, це школа, в якій учні 
хочуть навчатися» [4, c. 12]. У школі задіяна цілісна педагогічна програма, 
в основі якої лежить створення навчально-пізнавальної реальності з 
фантастичними елементами. Вона варіативна за змістом і формою й 
набуває ознак мовленнєвої, математичної, природничої, мистецької, залежно 
від дисципліни, що вивчається. За словами М. Лещенко «її операційні 
можливості передбачають: подорож у світ математичних, природничих, 
філологічних, мистецьких, людинознавчих понять; одухотворення категорій, 
явищ, персонажів і спілкування з ними; переміщення вздовж осі часу і 
уявне перебування у віддалених у минуле епохах, спілкування з людьми, 
що жили в різні історичні періоди; переміщення у просторі і уявне 
перебування в географічно віддалених місцях; перенесення в паралельні 
світи (книжковий, телевізійний, інтернетний); спілкування з фантастичними 
істотами; безпечне експериментування з поняттями, явищами, довільний 
вибір вчинків, дій, що не призводять, як у реальному житті, до 
невиправних наслідків; корекція подій, що відбулися; повторний перебіг 
подій з метою зміни їх наслідків; творча розбудова навчально-пізнавальної 
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реальності, що здійснюється відповідно до законів її творення» [4, c. 13]. 
Значними є результати її діяльності, приватна школа «Чарівний світ» 

посіла перше місце (золото рейтингу) і є лідером 2017 року серед 
загальноосвітніх закладів за результатами Національного бізнес рейтингу 
України. Вона нагороджена почесною відзнакою «Трудова слава» 
Міжнародного Академічного рейтингу «Золота Фортуна» в номінації: «За 
особистий внесок в розвиток освіти, багаторічні традиції освітянства  
та пошук нових рішень». Крім того, школа отримала відзнаку 
Кембриджського університету і тепер має статус офіційного підготовчого 
центру Cambridge English з 2015 р. Отже, приватний заклад має свою 
власну історію, методичну систему, концепцію навчання, і, як наслідок, є 
відомою у вітчизняному та міжнародному освітньому просторі. 

Узагальнений аналіз досліджень показує, що в Україні йде процес 
розширення альтернативної освіти, яка стосується головним як педагогічних 
так і організаційних форм середньої освіти. Найбільш поширеною формою 
є альтернативні школи, які збагачують сучасне освітнє середовище новими 
ідеями, відкривають нові можливості для експериментальної перевірки 
творчих досягнень учителів, батьків, учнів. Немає сумніву у тому, що 
наявні альтернативи є стимулом для оновлення традиційної системи 
освіти. З часом, те що нині є окремим та експериментальним, стане 
поширеною практикою у всіх закладах загальної середньої освіти. На це 
спрямовані концептуальні ідеї Нової української школи та нові закони у 
галузі загальної середньої освіти. 
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Володимир Миколайко 
 

ПРОВІДНІ ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФІЗИКИ  

ЯК ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДОЛОГІЇ 

ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ 

 
Відповідно до психодидактичних засад продуктивне навчання фізики 

в закладах середньої освіти характеризується як явище зв’язку 
особистостей, що реалізується через спільні дії й характеризується 
взаємовпливом. Така взаємодія виявляється в різноманітних видах 
навчальної діяльності. 

«Навчальна діяльність» – поняття досить неоднозначне. Т. В. Габай і 
М. В. Буланова-Топоркова дають дуже загальне визначення «навчальної 
діяльності» – «діяльність навчання – є “чистим” актом пізнання, що 
реалізується учнями» [2]. Під «навчальною діяльністю» ми розуміємо 
спеціально організовану діяльність учнів, спрямовану на саморозвиток, 
самозміну, результатом якої є формування способів дій, на використанні 
яких ґрунтується їхня майбутня професійна діяльність. 

Аналізуючи поняття «навчальна діяльність», звертаємо увагу на те, 
що це поняття вужче від поняття «пізнавальна діяльність», оскільки 
пізнання здійснюється не тільки з метою навчання, але й для «відкриття» 
нового. Як зазначає Н. С. Ярослав [3], пізнавальна діяльність може бути 
чуттєвою або раціональною (логічною). Чуттєву пізнавальну діяльність, 
яку забезпечує робота органів чуття, складають відчуття і сприймання. 
Раціональна (логічна) пізнавальна діяльність виходить за межі чуттєвих 
даних та здійснюється шляхом мислення й уяви. Це відкриває можливість 
переходу до якісно нового способу побудови образу світу: від відтворення 
чуттєво даного до створення нового, що поглиблює наші знання про 
навколишнє середовище. Результати чуттєвого та раціонального пізнання 
дійсності стають досвідом індивіда завдяки його пам’яті. Отже, можна 
дійти висновку, що психічна пізнавальна діяльність є цілісним утворенням. 

Узагальнюючи вище сказане у подальшій нашій роботі ми будемо 
користуватися терміном «навчально-пізнавальна діяльність». 

Відповідно до різних підходів науковці виділяють різні види 
навчально-пізнавальної діяльності. У «класичній» психології та педагогіці 
виділяють наступні основні види: 

 за характером пізнавальної діяльності – перцептивні, мнемічні, 
розумові (аналітичні, порівняльні, узагальнюючі); 

 за рівнем опанування – зовнішні та внутрішні; 
 за відношенням до практики – практичні та розумові; 
 за функціональними особливостями – планувальні, виконавчі, 

контролюючі, оціночні; 
 за відношенням до проблеми – що ставлять проблему, що 

відкривають вихід з неї. 
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Для педагогічної теорії і практики також принципово важливою є 
класифікація навчальної діяльності за способом досягнення прогнозованого 
результату: репродуктивна і творча; репродуктивна і продуктивна. Інші 
дослідники визначають три види, але називають їх по-різному: 
репродуктивна, продуктивна, творча; репродуктивна, алгоритмічна, 
творча; репродуктивна, евристична, дослідницька; репродуктивна, рекон-

структивна; варіативна.  
Проблема навчального пізнання (але не навчально-пізнавальної 

діяльності) розкривається у роботах Л. Арістової. При цьому навчання 
вона розуміє як один з видів пізнання. Відмінність же наукового та 
навчального пізнання, на її думку, «виявляється в тому, що в науковому 
пізнанні зв’язки між образами ширші і виражені більш ясно, результати 
пізнання більш конкретні, в навчальному пізнанні формуванню цих 
зв’язків заважає не стільки брак образів і понять в особистому досвіді 
учнів, скільки їх однозначність, що, природно, призводить до менш 
конкретних висновків, узагальнень» [1]. 

Під структурою навчального пізнання розуміють: мету, зміст 
предмету, педагогічні засоби і результат. Організація процесу навчання 
насамперед пов’язана з чітким визначенням цілей, усвідомленням і 
прийняттям їх учнями. Деякі закордонні психологи передбачають таку 
структуру пізнавальної діяльності: потреби і мотиви, навчальні завдання, 
їхня реалізація і навчальні дії, різноманітні за змістом і характером, 
способи їхнього виконання, контроль і оцінка навчальних результатів, 
аналіз способів їхнього досягнення, мотиви, навчальні дії, контроль, оцінка 
й аналіз результатів. 

Розглядаючи навчальне пізнання як засіб продуктивного навчання 
фізики основної школи, можна зробити висновок що як освітній процес 
продуктивне навчання реалізується в межах індивідуального шляху, що 
являє собою послідовність кроків, де кожний крок має певний результат, 
оскільки є продуктивно орієнтованою діяльністю в реальних життєвих 
ситуаціях. Принцип продуктивності дає освіті можливість бути не просто 
особистісно орієнтованою, а стати повною мірою індивідуальною. 
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Андрущук Тетяна, студентка ІІ курсу факультету дошкільної та спеціальної освіти 

Науковий керівник: Карнаух Л. П., кандидат педагогічних наук, доцент  
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Бабаєва Юлія, магістрантка факультету іноземних мов 

Науковий керівник: Кришко А. Ю., кандидат педагогічних наук 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Байдюк Любов, магістрантка факультету іноземних мов 

Науковий керівник: Лаухіна І. С., кандидат педагогічних наук, доцент  
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Барабаш Анна, магістрантка історичного факультету 

Науковий керівник: Дудник О. В., кандидат історичних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Барань Кароліна-Марія, студентка IV курсу 

Науковий керівник: Густі І. І., доктор філософії у педагогічних науках, доцент 

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II 
 

Білик Каріна, студентка І курсу факультету фізики, математики та інформатики 

Нечипоренко Марина, студентка І курсу факультету фізики, математики та інформатики 

Науковий керівник: Возносименко Д. А., доктор філософії, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Бісик Ольга, магістрантка факультету іноземних мов 

Науковий керівник: Лаухіна І. С., кандидат педагогічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Богомаз Марина, магістрантка факультету іноземних мов 

Науковий керівник: Лаухіна І. С., кандидат педагогічних наук, доцент  
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Борозна Тетяна, студентка IV курсу навчально-наукового інституту економіки та 

бізнес-освіти 

Науковий керівник: Гарник О. А., кандидат економічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Боярко Ігор, студент IV курсу факультету фізики, математики та інформатики 

Науковий керівник: Паршукова Л. М., старший викладач 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Бурлака Ірина, студентка ІІІ курсу факультету української філології 

Науковий керівник: Коломієць Н. А., кандидат педагогічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
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Васильєв Геннадій, аспірант Уманського державного педагогічного університету  
імені Павла Тичини 

Науковий керівник: Кочубей Т. Д., доктор педагогічних наук, професор 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Васильєва Дарина, старший науковий співробітник відділу математичної та 
інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України 

Науковий керівник: Бурда М. І., доктор педагогічних наук, професор 

Інститут педагогіки НАПН України 
 

Венгрин Тетяна, студентка ІІ курсу факультету початкової освіти 

Науковий керівник: Дзюбенко І. А., кандидат педагогічних наук 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Вергізова Катерина, студентка ІІІ курсу факультету української філології 
Науковий керівник: Коломієць Н. А., кандидат педагогічних наук, доцент 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Вінце Беатрікс, магістрантка 
Науковий керівник: Дудич-Лакатош К. І., доктор філософії у філологічних  
науках, доцент 
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II 
 

Волосажир Діана, студентка ІІ курсу факультету фізики, математики та інформатики 

Науковий керівник: Рудницький С. О., викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Волянський Сергій, магістрант факультету іноземних мов 
Науковий керівник: Лаухіна І. С., кандидат педагогічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Ворова Ростислава, магістрантка факультету початкової освіти 

Науковий керівник: Байдюк Л. М., викладач 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Гамандій Діана, студентка IV курсу факультету інженерно-педагогічної освіти 

Науковий керівник: Мельник О. С., кандидат технічних наук, доцент 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Гаращук Євгеній, аспірант Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини 

Науковий керівник: Комар О. А., доктор педагогічних наук, професор 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Гижко Владислава, студентка І курсу історичного факультету 

Науковий керівник: Родік Т. П., старший викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Голубенко Тетяна, магістрантка факультету початкової освіти 

Науковий керівник: Коберник Г. І., кандидат педагогічних наук, професор 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Голцбергер Тетяна, студентка І курсу історичного факультету 

Науковий керівник: Родік Т. П., старший викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 1 

 

 - 245 - 

Городецька Анна, студентка ІІ курсу факультету педагогіки та психології 
Науковий керівник: Баранюк І. Г., кандидат педагогічних наук, доцент 
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка 
 

Грицай Тетяна, магістрантка факультету початкової освіти 

Науковий керівник: Перфільєва Л. П., кандидат біологічних наук, доцент 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Гром Іван, студент ІІ курсу факультету фізики, математики та інформатики 

Науковий керівник: Підгорний О. В., викладач 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Губрій Марія, студентка І курсу Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти 

Науковий керівник: Литвин О. В., викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Данілова Яна, студентка ІІ курсу факультету соціальної та психологічної освіти 
Науковий керівник: Перепелюк Т. Д., кандидат психологічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Дарієнко Ганна, студентка ІІ курсу факультету соціальної та психологічної освіти 

Науковий керівник: Байда С. П., кандидат психологічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Джога Дмитро, викладач-стажист 

Науковий керівник: Жмуд О. В., кандидат педагогічних наук, доцент 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Джуз Ніка, студентка І курсу факультету фізики, математики та інформатики 
Іщук Ілона, студентка І курсу факультету фізики, математики та інформатики 

Науковий керівник: Возносименко Д. А., доктор філософії, доцент 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Діденко Роман, студент ІІІ курсу факультету фізики, математики та інформатики 

Дружинін Ігор, студент ІІІ курсу факультету фізики, математики та інформатики 

Рожанський Андрій, студент ІІІ курсу факультету фізики, математики та інформатики 

Рокочук Леон, студент ІІІ курсу факультету фізики, математики та інформатики 

Науковий керівник: Паршуков С. В., старший викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Дідиченко Роман, студент IV курсу факультету психології та соціальної роботи 

Науковий керівник: Хлєбік С. Р., кандидат педагогічних наук, доцент 
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
 

Діордій Катерина, магістрантка факультету соціальної та психологічної освіти 
Науковий керівник: Кравченко О. О., доктор педагогічних наук, професор 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Дмитренко Тетяна, магістрантка факультету початкової освіти 
Науковий керівник: Дячук П. В., кандидат педагогічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Донік Ігор, студент І курсу історичного факультету 

Науковий керівник: Родік Т. П., старший викладач 
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Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Доценко Максим, студент IV курсу історичного факультету 

Науковий керівник: Карасевич А. О., кандидат філософських наук, професор 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Доценко Максим, студент IV курсу історичного факультету 

Науковий керівник: Священко З. В., доктор історичних наук, професор 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Душка Микола, магістрант історичного факультету 

Науковий керівник: Дудник О. В., кандидат історичних наук, доцент 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Журавко Тетяна, магістрантка факультету дошкільної та спеціальної освіти 

Науковий керівник: Іщенко Л. В., доктор педагогічних наук, професор 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Завальний Василь, студент ІІ курсу факультету інженерно-педагогічної освіти 

Науковий керівник: Ткачук С. І., доктор педагогічних наук, професор 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Запорожець Веніамін, студент IV курсу природничо-географічного факультету 

Науковий керівник: Ситник О. І., кандидат географічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Зарудняк Марина, студентка І курсу факультету української філології 

Науковий керівник: Сивачук Н. П., кандидат педагогічних наук, професор 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Зінченко Юлія, студентка ІІІ курсу факультету фізики, математики та інформатики 

Науковий керівник: Медведєва М. О., кандидат педагогічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Зозуля Дарина, студентка ІІ курсу факультету фізики, математики та інформатики 

Науковий керівник: Ткачук Г. В., доктор педагогічних наук, доцент 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Іванченко Євгенія, студентка ІІ курсу факультету фізики, математики та інформатики 

Науковий керівник: Решітник Ю. В., кандидат фізико-математичних наук 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Іванченко Євгенія, студентка ІІ курсу факультету фізики, математики та інформатики 

Науковий керівник: Діхтяренко С. Ю., кандидат психологічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Імре Каталін, магістрантка 

Науковий керівник: Вайдич Т. В., магістрант філології, старший викладач;  

Барань Є. Б., доктор філософії у філологічних науках, доцент 
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II 
 

Караджієв Максим, студент ІІІ курсу історичного факультету 

Науковий керівник: Скрипник О. М., кандидат історичних наук, доцент 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
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Караджієв Максим, студент ІІІ курсу історичного факультету 

Науковий керівник: Гордієнко В. В., кандидат історичних наук, доцент 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Караджієв Максим, студент ІІІ курсу історичного факультету 

Науковий керівник: Балановський Я. М., кандидат політичних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Катеринюк Христина, студентка ІV курсу факультету педагогіки, психології та 

соціальної роботи 

Науковий керівник: Шульга А. В., асистент кафедри педагогіки та методики 

початкової освіти 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
 

Кашоїд Анастасія, студентка ІІІ курсу факультету української філології 

Науковий керівник: Коломієць Н. А., кандидат педагогічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Кирпа Діана, магістрантка історичного факультету 

Науковий керівник: Дудник О. В., кандидат історичних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Кифорук Інна, магістрантка факультету фізики, математики та інформатики 

Науковий керівник: Декарчук М. В., кандидат педагогічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Клименко Сергій, магістрант факультету соціальної та психологічної освіти 

Науковий керівник: Бойко О. М., кандидат педагогічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Коваль Дмитро, студент ІІ курсу факультету інженерно-педагогічної освіти 

Науковий керівник: Мельник О. С., кандидат технічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Ковтанюк Максим, викладач 

Криворучко Інна, викладач 

Науковий керівник: Медведєва М. О., кандидат педагогічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Козловська Світлана, викладач 

Науковий керівник: Гончар Г. І., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 

доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Коломієць Ніка, студентка ІІ курсу факультету іноземних мов 

Науковий керівник: Коломієць Н. А., кандидат педагогічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Коляда Назарій, студент І курсу факультету соціальної та психологічної освіти 

Науковий керівник: Кравченко О. О., доктор педагогічних наук, професор 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
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Космина Аліна, студентка І курсу історичного факультету 

Науковий керівник: Родік Т. П., старший викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Котенко Руслана, студентка ІV курсу природничо-географічного факультету 

Науковий керівник: Рожі І. Г., кандидат педагогічних наук, старший викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Кравченко Віолетта, магістрантка факультету іноземних мов 

Науковий керівник: Паладьєва А. Ф., кандидат педагогічних наук, доцент 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Краснюк Валерія, студентка IV курсу факультету іноземних мов 

Науковий керівник: Комар С. І., кандидат філологічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Кудерська Іванна, магістрантка факультету початкової освіти 

Науковий керівник: Резніченко І. Г., кандидат педагогічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Куніцький Ярослав, студент IV курсу факультету інженерно-педагогічної освіти 

Науковий керівник: Чичук В. М., кандидат педагогічних наук, доцент 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Курінна Дарія, магістрантка факультету іноземних мов 

Науковий керівник: Авчіннікова Г. Д., кандидат педагогічних наук 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Кухар Тетяна, магістрантка історичного факультету 

Науковий керівник: Гордієнко Г. М., кандидат історичних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Лазаренко Ірина, магістрантка дошкільної та спеціальної освіти 

Науковий керівник: Білан В. А., кандидат педагогічних наук, доцент 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Лановенко Олена, магістрантка факультету мистецтв 

Науковий керівник: Гусак В. А., кандидат педагогічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Лісовський Данііл, учень 10-Б класу 

Науковий керівник: Ганіч Г. В., учитель історії та правознавства 

Уманська загальноосвітня школа І‒ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради Черкаської 

області 
 

Ляховський Ярослав, студент ІІІ курсу природничо-географічного факультету 

Науковий керівник: Мандебура С. В., викладач-стажист 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Маковецька Наталія, магістрантка факультету соціальної та психологічної освіти 

Науковий керівник: Полєхіна В. М., кандидат педагогічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
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Максюта Дмитро, студент IV курсу факультету фізики, математики та інформатики 

Науковий керівник: Дудик М. В., кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Мандрик Євген, аспірант Ужгородського національного університету 

Науковий керівник: Кічера В. В., доцент 

Ужгородський національний університет 
 

Манзик Юлія, студентка IV курсу історичного факультету 

Науковий керівник: Возна З. О., кандидат педагогічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Миколайко Володимир, кандидат педагогічних наук 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
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Наукове видання 
 

 

 

 

НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ 
 

 

 

Матеріали 

XIV Всеукраїнської наукової конференції  

студентів та молодих науковців 

(Умань, 28 квітня 2021 р.) 
 

 

Частина 1 

 

 
28.04.2021 р. 

 


