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Вардан Матевосян 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ  

У РЕСПУБЛІЦІ ВІРМЕНІЯ 
 

Поступовий розвиток суспільства, науково-технічних технологій, 

автоматизація явищ і процесів створюють нові відносини у всіх сферах 

соціально-економічного життя суспільства. Інформаційні технології  

та телекомунікації вважаються найбільш швидко зростаючими та 

змінюючимися галузями. Будь-які технологічні інновації сприяють 

підвищенню продуктивності, ефективності, освітнього рівня робочої  

сили в країні з метою забезпечення якісного технічного управління. 

Використання передових інформаційних технологій призводить до 

розвитку віртуальних сервісів. У змінних умовах інформаційних 

технологій також використовується фактор попиту, який безпосередньо 

залежить від рівня освіти і рівня обізнаності. 

Вірменія зберегла свою конкурентну перевагу в розвитку технологій 

як відомий центр розробки програмного забезпечення, промислових 

обчислень, електроніки і виробництва напівпровідників. Цей сектор 

залишається значним в економіці Вірменії завдяки конкурентоспроможної 

робочої сили, його частці у ВВП, постійного зростання числа компаній і 

загального обороту. 

Згідно з даними звіту Enterprise Incubator Foundation (EIF) за 

2019 рік, кількість активно діючих компаній в сфері інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) досягло майже 800, що вказує на те, що у 

Вірменії щорічні темпи зростання в сфері ІКТ становлять 10 відсотків. За 

оцінками, з 2009 по 2019 рік, щорічно створювалося в середньому 

43 компанії ІКТ. 

В даний час в Вірменії працюють близько 202 компаній ІКТ з 

іноземною участю, що становить близько 36 %, від загального числа 

підприємств галузі. Компанії США становлять більшість іноземних 

компаній (52 %), що працюють в Вірменії, а європейські компанії або 

компанії з європейської і російської частками ‒ кожна 21 % компаній. 

Динаміка компаній ІКТ у Вірменії представлена на рис. 1. 

Республіка Вірменія ‒ сприятлива і приваблива країна для прямих 

іноземних інвестицій в ІКТ. Вона пропонує наступні конкурентні переваги 

в порівнянні з іншими країнами регіону: науково-дослідні можливості 

світового рівня в галузі інженерії, інформатики, фізики та математики, 

освічена і талановита робоча сила з технічними навичками і знанням 

англійської мови, сильні університетські програми зі спеціалізацією в ІТ і 

суміжними науками, високо конкурентна вартість робочої сили і низькі 

експлуатаційні витрати, солідна державна підтримка сектора і прагнення 

поліпшити інвестиційний клімат, стійке і безперервне зростання ІТ-
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сектора, великий досвід роботи з великими транснаціональними 

компаніями. Так Уряд Республіки Вірменія за підтримки Світового банку 

створив Фонд Enterprise Incubator Foundation (EIF) для підвищення 

конкурентоспроможності вірменських ІТ-компаній на світовому ринку. 

 

 
 

Рис. 1. Загальна кількість компаній ІКТ у РВ 

 

Персонал ‒ один з найважливіших конкурентних переваг сектора 

ІКТ Вірменії. У 2019 частка робочої сили, зайнятої в ІТ-секторі, зросла 

приблизно на 21 % в порівнянні з 2015 роком, досягнувши 17 700 осіб, що 

становить близько 2,5 % від загальної зайнятості в Вірменії [3]. 

Кожний уряд Республіки Вірменія надавав широку підтримку 

розвитку високотехнологічного ландшафту Вірменії, всі дії спрямовані на 

перехід цифрового суспільства (смарт-містечко, смарт-парк тощо). У 

2010 році уряд Вірменії затвердив Стратегію розвитку електронного 

управління та до сьогоднішнього дня він ініціює і реалізує кілька проектів 

з модернізації електронного управління. А 2014 року був прийнятий Закон, 

що надає податкові пільги новим ІТ-компаніям до 2020 року. Закон 

гарантує ІТ-компаніям 10-відсоткову знижку з податку на прибуток і 

звільняє їх від податку на прибуток, а стартапи індивідуальних 

підприємців повністю звільнені від податків на прибуток. З 2019 року 

Міністерство індустрії високих технологій РВ здійснює нагляд за 

розробкою і реалізацією державної політики і стратегій щодо ІКТ та 

суміжних галузей. 

Для забезпечення збереження багатого запасу висококваліфікованих 

фахівців у Вірменії, деякі місцеві університети відкрили дослідні 

лабораторії і виробничі майданчики у співпраці з міжнародними партне-

рами, місцевими галузевими асоціаціями та провідними транснаціональ-

ними компаніями США, включаючи Microsoft, IBM і National Instruments. 
Освітні установи та інноваційні центри відкривають нові можливості 
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в галузі ІКТ, розвиваючи таланти і створюючи екосистеми, в яких нові 
компанії можуть знайти точку опори. Центр креативних технологій 
«Тумо» ‒ всесвітньо відомий безкоштовний центр навчання цифровим 
медіа, який був заснований в Єревані в 2011 році. Центр надав тисячам 
підліткам, які спеціалізуються на технології та дизайні, відкрите 
середовище, в якій вони можуть використовувати новітні цифрові 
інструменти [4]. 

Мобільний додаток для редагування фотографій PicsArt, розроблений у 
Вірменії, увійшов у список найпопулярніших стартапів журналу Forbes за 
2015 рік, посівши пʼяте місце в рейтингу. Орієнтовна вартість стартапа ‒ 
250 мільйонів доларів, при цьому Google Play визнав додаток одним з 
кращих додатків 2015 року. 

Shadowmatic, iOS-додаток, розроблений єреванською Triada Studio, 
виграв престижну премію Apple Design Award на Всесвітній конференції 
розробників Apple в Сан-Франциско (червень, 2015 рік). 

Технопарк ViaSphere надає послуги бізнес-інкубації та створює 
сприятливе бізнес-середовище для розвитку вже процвітаючих технологічних 
компаній і стартапів. Онлайн-платформа Teamable, яка допомагає компаніям 
швидко знаходити співробітників, отримала в 2017 році інвестиції від True 
Ventures в розмірі 5 мільйонів доларів. 

Враховуючи досягнення Вірменії в сфері ІТ, наша країна була 
затверджена в якості країни-організатора WCIT 2019. 

Не дивлячись на всі досягнення, по кібербезпеці Вірменія займає 
останнє місце в списку країн регіону. За останній рік хакерам вдалося 
зламати кілька тисяч вірменських профілів в Facebook і Instagram [3]. 

В даний час функціонують 4 види загроз інформаційній безпеці: 
1. Загрози конституційним правам людини, громадянина, свободі в 

галузі турботи про життя. 
2. Загрози, спрямовані на надання інформації про державну 

політику. 
3. Загрози, спрямовані на розвиток внутрішніх інформаційних 

ресурсів і ефективне використання вітчизняних носіїв інформації. 
4. Загрози безпеки інформаційно-телекомунікаційних ресурсів [1]. 
Для ефективного розвитку Вірменії в умовах нових викликів 

необхідні нові зовнішньополітичні проекти в цифровій сфері, спрямовані 
на зміцнення і розвиток науки, технологій та освіти, що може стати 
способом просування національних інтересів на світовій арені. У подібних 
умовах надзвичайно важливим є поліпшення інфраструктури, удосконалення 
діючих нормативно-правових актів, розширення співробітництва між 
органами державної влади та науково-освітніми установами, забезпечення 
звʼязку обізнаності про послуги тощо [2]. 

Особливо важливим є план проведення цифрової дипломатії, що 
дозволить нашій країні без додаткових витрат проводити ефективну 
інформаційну політику, враховуючи геополітичні ризики і інтереси країни. 
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Анастасія Медведєва 

 

КОМПʼЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. 

ПРОГРАМИ ДЛЯ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Слідкуючи та вивчаючи навколишнє середовище, ми формуємо своє 

представлення про нього. Те, що уявляємо, однозначно відрізняється від 

реальної картини, адже світ є неосяжним для пізнання. Але не дивлячись 

на це, ми живемо, відкриваємо нові закономірності, які є у нашій природі, і 

використовуємо за власними потребами. Опановуючи будь-який предмет, 

явище чи процес, ми не розглядаємо багато інформації про властивість чи 

особливість, ми цікавимось тим, що дійсно нам потрібно. Спрощуючи цю 

задачу, маємо справу з обʼєктом – зміненим, який має схожість з нашим, 

але дещо відрізняється. 

Компʼютерне моделювання – це метод розвʼязування задач з 

використанням компʼютерних моделей, тобто процес відображення 

поведінки певної системи або обʼєкта за допомогою компʼютерної 

програми, яка виконується завдяки виконанню алгоритмічного опису,  

що має характерний набір даних, необхідний для певної моделі 

відтворення [2]. 

Результатом є отримання якісних і кількісних висновків стосовно 

існуючої моделі. Якісні висновки допомагають розкрити невідомі 

властивості складної системи (її структуру, динаміку розвитку, стійкість, 

цілісність тощо). Завдяки кількісним висновкам можливим стає складання 

прогнозів майбутніх або ж пояснення минулих значень змінних, які 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75353
https://cyberhub.am/hy/blog/2020/12/15/armenia-targeted-by-state-hacking-groups-apts/
https://cyberhub.am/hy/blog/2020/12/15/armenia-targeted-by-state-hacking-groups-apts/
http://etd.asj-oa.am/7583/
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/armenia-information-and-telecommunication-technology
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/armenia-information-and-telecommunication-technology
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/armenia-information-and-telecommunication-technology
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характеризують систему. 

Завдяки компʼютерному моделюванні можна прискорити процес 

створення і вивчення моделей обʼєктів. Крім того, компʼютерне 

моделювання використовують для вивчення обʼєктів і явищ, які нереально, 

досить дорого або небезпечно відтворити в реальних умовах. Через це 

можна не тільки зменшити використання матеріальних ресурсів, а також 

зберегти екологічне становище, уникнувши шкідливих або навіть 

руйнівних наслідків, які могли б відбутися під час експерименту. 

Компʼютерне моделювання є унікальним засобом для дослідження 

швидкоплинних або надповільних процесів: ми можемо як прискорити час, 

так і розтягнути його на потрібний проміжок або зовсім зупинити, для 

вивчення потрібних фаз певного процесу. 

Компʼютерне моделювання допомагає моделювати та вивчати різні 

явища, які можна вивчати та моделювати явища, які раніше не траплялися 

та не зрозуміло чи взагалі відбудуться. 

Предметом компʼютерного моделювання є [1]: 

1) економічна діяльність фірми, банку, промислового підприємства; 

2) інформаційно-обчислювальна мережа; 

3) технологічний процес; 

4) будь-який реальний обʼєкт чи процес (інфляція); 

5) будь-яка складна система. 

Змістом компʼютерного моделювання є проведення серії обчислю-

вальних експериментів на компʼютері маючи на меті: 

 аналіз; 

 порівняння результатів моделювання з реальною поведінкою 

обʼєкта. 

Кінцевою ціллю моделювання є ухвалення рішень, які мають  

бути прийнятими на основі результатів проведених досліджень та 

експериментів. 

Особливої популярності у наш час набуває такий розділ як 3D-

моделювання – це процес розробки математичного представлення будь-

якої тривимірної моделі за допомогою спеціалізованої програми. 

Найпопулярнішими програмами для 3D-моделювання є: 

1) SolidWorks – застосовується для дизайну, деталізації та 

візуалізації продуктів, систем, машин та оснащення. 

2) ProEngineering – система автоматизованого проєктування, 

інженерного аналізу та підготовки виготовлення виробів будь-

якої складності та призначення. 

3) 3DMAX – має засоби для створення різних складних моделей і 

низькополігональних моделей для ігор. 

4) SketchUp Pro (Trimbel) – програма для моделювання, що 

підтримує як 2D, так і 3D моделі. 
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5) AutoCAD – дво- і тривимірна система автоматизованого 

проєктування і креслення. 

6) Inventor (Autodesk) – програма для створення та вивчення 

поведінки цифрових прототипів виробів і деталей. 

Тривимірне моделювання дає дуже точну модель, що є максимально 

наближеною до реальності. Завдяки сучасним програмам можна досягти 

максимально високої деталізації. Саме тому у сьогоденні 3D-моделювання 

стало просто незамінним у багатьох сферах нашого життя. 

Наприклад, у маркетингу та рекламі 3D-моделювання є незамінним у 

презентації та розробці майбутнього товару. 

У міському плануванні ефект 3D допомагає значно зменшити 

витрати і забезпечити дизайнерів реалістичним та детальним зображенням 

майбутньої архітектурної споруди або комплексу. Також, завдяки 3D 

можна значно швидше та якісніше спланувати дизайн оселі або офісу, 

кафе, бару та ресторану, що є виграшним варіантом, адже дизайнер разом з 

замовником можуть одразу побачити яким буде приміщення завдяки 

ефекту присутності у тривимірному просторі. 

У промисловості 3D-моделювання також зайняло свою нішу: 

проєктування деталей і різних приладів за допомогою компʼютерної 

графіки значно дешевше інженерного проєктування. У будівництві 

великих обʼєктів (дамби, мости) 3D-моделювання відіграє значну роль ще 

й з точки зору безпеки, адже за допомогою алгоритму дії різних моделей 

поведінки у заданих ситуаціях можна спрогнозувати наскільки безпечними 

та витривалими є обʼєкти. 

Не можна не відзначити значний вплив 3D-моделювання на сучасний 

кінематограф: воно дозволяє економити час, значні кошти і, власне, робочу 

силу, адже тепер не потрібне дороге обладнання, не потрібно будувати 

спеціальні павільйони та ландшафти – достатньо лише компʼютера та 

програми. 

Доволі важливим є використання 3D-моделювання у медицині. 

Наприклад, перед проведенням пластичної операції або при необхідності 

проведення інших хірургічних маніпуляцій лікар може продемонструвати 

пацієнту як саме буде відбуватися процес і яким буде результат. 
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Ірина Мельник 

 

СІМʼЯ – ОСНОВА ПЕРВИННОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО 

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ КОЛІРНОГО ВПЛИВУ 

 

Становлення нашої держави як передової цивілізованої країни 

закономірно висуває на передній план наукових пошуків комплексне 

вивчення ефективних засобів громадянського виховання нового покоління. 

Особливої уваги потребують невідʼємні компоненти даних середовищ – 

«кольорові картини» світу, які є засобами виховання дітей, зокрема 

громадянського. Разом з тим складна природа засобів колірного впливу та 

суперечливий характер становлення і розвитку громадянського виховання 

дітей в предметно-просторовому середовищі передбачає змістотворні 

орієнтири. 

Кожне нове покоління засвоює матеріально-духовну спадщину, 

зокрема у контакт із кольором входять діти дошкільного віку, в яких з 

народження закладена певна реакція на той чи інший колір, підвищена 

чутливість до кольорової гами тощо. 

Аналіз досліджень з проблеми громадянського виховання дітей 

дошкільного віку в предметно-просторовому середовищі засобами 

колірного впливу показує, що у вітчизняній педагогічній науці склалися 

передумови до її комплексного вивчення, зокрема, педагоги (Л. Бочкарьова, 

Л. Наумова, Т. Стефановська, М. Шилова, Ю. Мануйлов, Т. Пеня, 

Л. Савенкова, Т. Строганова, С. Величко, Л. Котенко та ін.) розглядають 

громадянське виховання особистості дитини в педагогічному процесі, 

освітньо-виховні можливості навколишнього предметно-просторового 

середовища, створення педагогічних умов, що сприяють формуванню 

почуття кольору у дітей в образотворчій діяльності тощо [1]. 

Проблема первинного громадянського виховання дітей в сімʼї являє 

собою відображення сімейного соціуму з різних сторін власного життя і 

побуту. У звʼязку з цим виникає необхідність розгляду сімʼї за родом її 

базового статусу як соціального інституту. До низки факторів, що 

впливають на громадянське виховання дітей, входять релігійні та 

соціально-побутові звичаї, культурно-історичні традиції сімʼї. Під впливом 

сімейних устоїв формується уявлення життя дитини, її погляди і ставлення 

до навколишнього світу. Ці функції різнохарактерні за своїм змістом, 

можливостям і специфікою їх прояву в вихованні дітей-дошкільників 

засобами колірного впливу. 

Відтак, виховний потенціал сімʼї слід розглядати не тільки з позицій 

комфортного стану сімейного життя, але і наявності в ньому напружених 

психічних станів невирішеність різних життєвих ситуацій, які опосередковано 

або безпосередньо впливають на первинний процес громадянського 

виховання дітей, гальмують інноваційні підходи до виховання дітей з 
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використанням колірних ефектів. 
Як правило, діти виконують елементарні завдання з використанням 

уявлень про колірне середовищі, набувають окремих навичок роботи з 
технікою, але у них не формуються необхідні знання про колір і цілісні 
уявлення про його соціальне і ціннісне значення. 

Головною метою первинного сімейного громадянського виховання 
дітей колірними факторами навколишнього середовища можна вважати: 

– досягнення сприятливої сімейного стану, комфортної морально-
психологічної атмосфери як результату, отриманого в процесі 
діяльності з кольором в найближчому оточенні; 

– набуття дітьми знань, умінь і навичок конструктивної діяльності 
з кольором; 

– розуміння дітьми адекватних, по відношенню до соціуму, 
ціннісних орієнтацій в кольорі для повноцінної реалізації своїх 
можливостей в умовах естетичної діяльності [3]. 

До завдань сімейного первинного громадянського виховання 
дошкільників факторами середовища відносяться: 

1) підвищення виховного потенціалу сімʼї в процесі спільної 
діяльності з кольором в найближчому оточенні; 

2) сприяння в розвитку наступності сімейних звичаїв (традиції 
ціннісних відносин до кольорової гами) в різних вікових 
поколіннях; 

3) задоволення і корекція особистісно-орієнтованих естетичних 
уподобань дошкільника в кольорі в макро-і мікросоціумі; 

4) збереження і примноження кращих сімейних колірних традицій; 
5) поширення знань щодо кольору в предметно-просторовому 

середовищі серед всіх членів сімʼї; 
6) оздоровлення та психологічне розвантаження членів сімʼї 

засобами колірного впливу в предметно-просторовому середовищі; 
7) соціальний захист і психолого-педагогічна підтримка сімей, які 

опинилися в нових умовах проживання [4]. 
Сімейне виховання і громадянське виховання засобами кольору в 

предметно-просторовому середовищі – це цілеспрямований процес 
сімейної діяльності з кольором в навколишньому середовищі, в результаті 
якої відбувається взаємодія батьків і дітей, відповідно одночасно 
формуються елементи культури, здійснюється розвиток особистості. Слід 
визнати, що практично не зустрічається ні одна дитина, яка була б 
повністю байдужа по відношенню до сімейної діяльності з кольором в 
предметно-просторовому середовищі. Колірне середовище як фактор 
громадянського виховання є середовищним фактором розвитку особистості 
дитини дошкільного віку, адже взаємодіючи з колірним середовищем в 
процесі діяльності та спілкування дитина дошкільного віку безперервно 
працює над собою, проявляє зустрічну активність, тобто відбувається 
процес саморозвитку і самовиховання під впливом колірних факторів [5]. 
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Завершуючи розгляд найважливіших складових процесу первинного 
громадянського виховання дітей засобами колірного впливу в сімʼї,  
слід зазначити, що всі її аспекти: організована естетична діяльність з 
кольором в предметно-просторовому середовищі, залучення психологів, 
мистецтвознавців, педагогів, соціологів, юристів, фахівців соціальної 
роботи, формування естетичних знань про культурно-історичні цінності 
кольору в практиці сімейної освіти і виховання дітей тісно повʼязані між 
собою, тому окреслити жорсткі межі їх диференційованого впливу всіх 
членів сімʼї практично неможливо [2]. 

Практика сімейного громадянського виховання дітей засобами 
кольору в навколишньому соціумі, показує, що не існує ідеального 
варіанту для забезпечення вищезгаданого процесу. Тому найбільш дієвими 
прийомами є «класичні» усні способи впливу на дошкільників в процесі 
діяльності з кольором: спосіб словесного впливу; спосіб пробудження 
інтересу до соціально-ціннісних властивостей кольору; спосіб натхнення 
до висловлювання про властивості кольору в макро і мікросоціумі; спосіб 
доведення аргументів про естетичні патріотичні норми кольору; спосіб 
опори на особистісні знання, вміння і навички в галузі кольору. 

Таким чином, способи і прийоми виступають стимулами до  
прояву якісних показників становлення і розвитку процесу сімейного 
громадянського виховання дітей засобами колірного впливу в предметно-
просторовому середовищі. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 

Здатність учителів фізичного виховання вступати у взаємодію 

учнями для розвʼязання освітніх проблем і ситуацій залежить від рівня їх 

професійної компетентності, серед яких належне місце відводиться 

здатності до прогнозування. Тому вчитель, відповідно до сучасного 
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професійного стандарту, має здійснювати крім власне освітнього процесу, 

ще й прогнозування, яке полегшує добір раціональних педагогічно 

ефективних засобів взаємодії, нерідко дає змогу передбачити перебіг і 

перспективу фізичного розвитку особистості вихованця, групи, класу та 

школи в цілому. 

Сучасне розуміння прогнозування визначається як «ймовірно 

обумовлене судження про перспективи, можливі стани того чи іншого 

явища в майбутньому і (чи) альтернативні шляхи і способи його 

здійснення» [3, с. 8]. 

Прогнозування сьогодні перетворилося в самостійну сферу 

наукового пізнання, яка має свій власний набір понять і категорій. Якщо до 

70 років ХХ століття ця категорія активно використовувалася в економіці, 

то зараз вклинюється в усі сфери життя суспільства. 

Для вирішення проблем виховання і навчання необхідно вміти 

передбачити їх результати, можливі наслідки педагогічних процесів. Цій 

меті служить самостійний напрям, що зародився на перетині соціології, 

психології і математики, – педагогічне прогнозування, яке розробляє 

загальні принципи, методи, прийоми пізнання і передбачення результатів 

педагогічного процесу, в якому головними діючими особами є учень і 

вчитель. Цей напрям грунтується на діагностичних даних, через це його 

можна розглядати як продовження педагогічної діагностики. 

Наукове прогнозування – спеціальне педагогічне дослідження, 

предметом якого є визначення перспектив розвитку педагогічних явищ, 

процесів. Прогнозування, як зазначає В. Якунін, звʼязане, з одного боку, з 

передбаченням подій, тобто з визначенням перспектив, змін у середовищі 

або системі, з другого – з оцінкою передбачуваних наслідків тих або інших 

дій самої людини, або поведінки системи у даній або можливій 

ситуації [5]. 

Передбачення можливого ступеня досягнення будь-якої мети в 

конкретній або ж очікуваній ситуації при певному способі дій складає 

зміст процесу прогнозування. Результатом передбачення є побудова 

прогнозу як моделі майбутнього. Разом з тим, вони відрізняються як 

генетично, так і функціонально, тобто за походженням і призначенням. 

Цілі завжди формуються раніше прогнозів, вони покликані визначати 

майбутній стан і способи поведінки системи чи окремої людини. Прогноз 

же будується на основі вже сформованої мети, її співвідношення з 

реальними, конкретними умовами і способами їх досягнення в минулому  

і майбутньому. Іншим є і функціональне призначення прогнозу. 

Здійснюючи прогнозування, ми заглядаємо в майбутнє для того, щоб 

визначити, що нам потрібно робити в даний момент. Отже, прогноз як 

інформація передбачення, стає регулятором поточної поведінки людини 

або системи. 

В. Кутьєв пропонує таке визначення: «Прогнозування – складний 
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неперервний процес, специфічна форма конкретизації передбачення, не 

альтернатива плану, а один із інструментів підвищення його наукової 

обгрунтованості» [2, с. 7]. 

Згідно з логікою: від загального (соціуму) до конкретно-одиничного 

(особистості), В. Кутьєв виділяє чотири типи прогнозування: соціально-

педагогічне (І. Бестужев-Лада), теоретико-методологічне (Б. Гершунський), 

дослідно-експериментальне (Е. Костяшкін) та особистісно орієнтоване 

(О. Гендін) [2]. 

Головними ознаками прогнозування є його інформатизованість, 

спрямованість у майбутнє, використання минулого досвіду, ймовірнісний 

характер, знання закономірностей розвитку прогнозованих обʼєктів. У 

прогнозуванні фізичного, інтелектуального, соціального і духовного 

розвитку особистості визначається стратегія її виховання. При цьому 

необхідно враховувати: співвідношення виховних прийомів з внутрішньою 

логікою розвитку особистості; співвідношення стратегічних цілей 

виховання і змісту конкретної мікроцілі; узгодження і гармонізацію 

психологічного змісту особистості в цілому. 

Педагогічна прогностика як сфера соціальної науки, за визначенням  

В. Гершунського, передбачає можливі шляхи розвитку різних педагогічних 

процесів і зміни особистості під впливом різних чинників, що визначають 

її формування [1]. 

Прогнозування рівня фізичного розвитку особистості школяра, як і 

його цілісного розвитку в цілому, дає можливість оцінити на основі 

науково обгрунтоваих даних чи досвіду перспективи їх розвитку. Для того, 

щоб науково достовірно передбачити розвиток особистості, ми повинні 

зафіксувати (продіагностувати) і чітко уявити собі внутрішні і зовнішні 

впливи і чинники, які тією чи іншою мірою визначають зміни нинішнього 

стану. Дослідник у педагогічному прогнозуванні відштовхується не від 

реального стану, а швидше від свого проникнення в основні тенденції 

розвитку процесу. В цьому точка зору педагогів співпадає з думкою 

В. Супруна, який вказує на необхідність уявляти «межі парадигми 

теперішнього, уловлювати дисфункцію теперішнього в «безладній» 

флюктації елементів в середині системи і на основі цього «зрозуміти» 

ситуаційні «хаоси», з яких народжується проблема» [4, с. 164‒165]. 

Під час контент-аналізу спеціальної літератури встановлено, що 

основними обʼєктами прогнозування є: рівень фізичного, психічного, 

соціального і духовного розвитку особистості школяра; поведінка і 

діяльність учнів; виховні впливи у зоні природного, предметного та 

соціокультурного середовища; можливості і особливості функціонування 

виховного середовища та колективу; зміст і ефективність виховного 

процесу тощо. Всі обʼєкти прогнозування перебувають у неперервному 

русі, зміні, розвитку і тісно повʼязані між собою. 

Методологічною основою прогнозування розвитку особистості є 
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положення Л. Виготського про соціальну ситуацію та зону найближчого 

розвитку дитини, відповідно якого, всі соціальні взаємозвʼязки індивіда 

впливають на процес його розвитку, опосередковуючись його ставленням 

до цього світу. Отже, прогнозування має зайняти належне місце у 

професійній діяльності вчителя фізичного виховання, який би не тільки 

виявляв, а й передбачав подальшу фізичну підготовленість здобувачів 

освіти. 
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Наталія Мельник 

 

ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ  

В СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ 

 

Загальновідомо, що будь-який вид діяльності має свою тематичну 

лексику. Термінологія – це один з мовних аспектів, який протягом останніх 

десятиліть розвивається з особливою інтенсивністю. Термін, в свою чергу, 

являє собою слово чи словосполучення, що співвідноситься з поняттям 

певної галузі пізнання (науки, техніки, медицини), що вступає у системні 

відносини з іншими словами та словесними комплексами й утворюють 

разом з ними в кожному окремому випадку та в певний час замкнену 

систему, що характеризується високою інформативністю, точністю та 

однозначністю. 

На думку М. Глушко, термін – це слово чи словосполучення для 

вираження поняття і значення предметів, які володіють, завдяки точній і 

строгій дефініції, чіткими семантичними границями і тому однозначне в 

межах певної класифікованої системи [4, с. 111]. В. І. Карабан визначає 

термін як мовний знак, що репрезентує поняття спеціальної, професійної 

галузі науки або техніки [2, с. 330]. Термін – це невідʼємна частина 

лексичної частини мови та будь якої галузі людського пізнання. 

Термін може бути виведений на основі рідної мови або бути 
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запозиченим як із нейтрального термінологічного банку (міжнародні 

греко-латинські терміноелементи) так і з іншої мови, проте, він повинен 

відображати ознаки даного поняття. Терміни існують в мові у складі 

певної термінології. Термінологія, як система наукових термінів, являє 

собою підсистему у складі загальної лексичної системи мови. 

За О. С. Ахмановою, термінологія – це система понять даної науки, 

закріплена в певному словесному виразі. Якщо в загальній мові слово 

може бути багатозначним, то, потрапляючи до певної термінологічної 

системи, воно набуває однозначності [3, с. 77]. 

Термінів, що мають відповідники у загальновживаній лексиці (пор. 

загальновживані слова довгота, додаток, рівняння, уявлення і терміни – 

географічна довгота, граматичний додаток, математичне рівняння, 

психологічне уявлення тощо), в сучасній мові відносно небагато. Основна 

функція термінологічної лексики номінативна, термінами називають 

спеціальні поняття з різних галузей людських знань. У цій функції  

вони завжди виступають у науковому, публіцистичному, професійно-

виробничому й діловому стилях. Проте термінологічні слова можуть 

вживатися й поза цими стилями, їх досить часто використовують і в  

мові сучасної художньої літератури, в якій вони, крім свого прямого 

номінативного значення, набувають і додаткових значень, а також 

експресивного чи емоційного забарвлення. 

У мові художньої літератури терміни можуть втрачати «свою 

стилістичну замкненість», а використання термінологічних слів «у ролі 

складових елементів тропів і художніх образів» зумовлює часткову чи й 

повну їх семантичну детермінологізацію [1, с. 87]. 

Термінознавство в цілому досліджується достатньо довго та 

детально, але вирішенню проблем це недостатньо сприяє. Вітчизняні 

термінологи значно глибше розробляють теорію терміну як мовного  

знаку, теорію термінології як підсистеми загальної літературної мови,  

у порівнянніз термінологами початку ХХ століття. Термінологія 

розглядається як один із рівнів лексики із можливим свідомим впливом 

суспільства на мову і в той же час як засіб забезпечення наукової 

діяльності суспільства – в аспектах вивчення джерел пізнання та 

закріплення його результатів. Такі дослідники в історії термінознавства, як 

Е. Вюстер, Д. С. Лотте, О. О. Реформатський, О. С. Герд, О. Д. Хаютін, 

В. П. Даниленко, Ф. О. Нікітіна, В. Н. Петрова та ін., зробили великий 

вклад в сферу термінології. Було присвячено багато робіт системному 

вивченню термінології (Ф. А. Циткіна, Т. А. Журавльова) [4, с. 155]. 

Вивчення терміну проводиться як спеціалістами різних галузей знань,  

так і лінгвістами, як показує аналіз досліджень про терміни. Термін 

розглядається спеціалістами у плані найбільш точної його відповідності 

науковому й технічному поняттю, яке він виражає, вирішуються проблеми 

стандартизації термінів і впорядкування терміносистем. Здебільшого 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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фахівці певної галузі знання укладають термінологічні словники, які 

розкривають значення термінів через їх дефініції. 

Лінгвісти досліджують питання мовної природи терміну (С. Д. Шилов, 

А. І. Моісеєв), вивчають термін як одиницю особливої лексичної системи 

(В. Н. Лейчик, Т. А. Лисицина, Р. Ю. Кобрин), розглядають термін як 

обʼєкт лексикографічного опису (А. В. Суперанська). Значна кількість 

лінгвістичних розвідок присвячена питанням утворення термінів 

(В. С. Кулебакін, Я. А. Кліновицький). В. П. Даниленко відомий своїми 

роботами з термінологізації різних частин мови. Вивчаються як однослівні 

терміни, так і їх словосполучення (Л. А. Динес). Також терміни-

словосполучення досліджуються і з погляду їх структури, і в аспекті їх 

семантики (В. С. Глумов). 

У сучасному мовознавстві й досі немає чітко визначення таких 

понять як «термін», «термінологія», «термінознавство». Також існує 

питання щодо ознак терміна, зокрема його мотивованості чи 

немотивованості. Одні дослідники відстоюють позиції мотивованості, 

оскільки вважають, що мотивованість сприяє встановленню асоціативних 

звʼязків з іншими термінами і явищами, кращому запамʼятовуванню 

термінів, які називаються, правильно орієнтують на зміст відповідного 

наукового поняття, а інші – дотримуються думки, що мотивованість, 

утруднює розуміння термінів, викликаючи додаткові асоціації. 

На думку В. Перхача, наукова термінологія, повинна характеризуватися 

такими чинниками: досконалістю та економністю. Під досконалістю 

термінології розуміється логічність, чітка граматична структура, 

умотивованість термінів, під економністю – легкість у вивченні, її 

інформативність, стислість терміноодиниць. Навіть поняття «термін» не 

має єдиної загальновизнаної дефініції. Все залежить від того, які ознаки 

бере дослідник до уваги при вивченні цього рівня лексики. 

Поняття «термінологія» і «термінознавство» у роботах деяких 

сучасних дослідників не розмежовуються. Однією з найважливіших ознак 

терміну є наявність дефініції, але надання термінам дефініції зумовлює 

складність завдання через те, що процес дуже повільний. Точаться 

суперечки навколо питання про те, чи варто давати визначення 

номенклатурним назвам, чи всі терміни повинні мати дефініції, чи 

можливо дати визначення тим термінам, які є потенційними обʼєктами 

вивчення. 

Важливою ознакою ідеального терміну є дефініція. Проте багато 

дослідників уважає, що не всі терміни можуть мати дефініції. Якщо 

терміни використовуються на позначення щойно винайдених понять, то 

вони не можуть мати єдиної унормованої дефініції, як і сама назва терміну 

не може бути на цьому етапі становлення остаточною. 

Однак переважна більшість термінів потребує обовʼязкового і 

якнайшвидшого демінування, оскільки відсутність дефініцій, або наявність 
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нечітких дефініцій у значної кількості термінів не дає можливості для 

продукування тлумачних словників і стандартів. 

Також суперечливим залишається питання про синонімію в 

термінології: чи взагалі потрібні синоніми, позитивним чи негативним є це 

явище. Синонімія в термінології сьогодні є явищем швидше негативним, 

тому що кількість синонімів зростає, що не сприяє комунікативній 

оптимальності терміна. 

Цьому сприяє і відродження термінологічної спадщини минулого, 

запозичення з інших мов, творення нових назв. Термінологи вважають, що 

сьогодні навряд чи можна запобігти процесові синонімії. Але в цьому є й 

позитивний момент: якщо є велика кількість синонімів, томи можемо 

обрати найточніший, найдосконаліший термін. На міжгалузевому рівні 

породжується синонімія через неуніфікованість термінології на сучасному 

етапі і, – досить часто до одного й того ж поняття загальнотехнічної й 

загальнонаукової термінології добираються відповідники в галузевих 

термінологіях. 

Необхідність у стандартизованій термінології виникає перш за все 

при труднощах в комунікації фахівців. На сьогодні відомі 2 типи сучасних 

термінологічних словників: одні словники − з виразною тенденцією до 

стандартизації, інші – навпаки, з якомога більшою кількістю синонімів, що 

в подальшому може послужити для подальшого найбільш точного відбору 

терміну та його стандартизації (наявність великої кількості синонімів дає 

змогу вибрати те слово, що найбільше задовольняє всі вимогам терміну). 

Багатозначність утруднює спілкування фахівців, тому її слід уникати, 

ймовірніше за рахунок створення нових термінів. 

Однак мовознавці вважають, що уникнути багатозначності неможливо 

в термінології, як і в літературній мові в цілому. Поряд із полісемією 

співіснує омонімія, яка виникає в більшості випадків між термінами, що 

формуються в різних терміносистемах. Однак така омонімія не є 

негативною, оскільки співіснує в різних системах термінопонять. 
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Роксолана Мельник 

 

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

УЧНІВ З ІНФОРМАТИКИ 
 

Компʼютерні технології покликані стати не додатковим ресурсом у 

навчанні, а невідʼємною частиною цілісного освітнього процесу, що 

значно підвищує його ефективність. Особливе значення при цьому набуває 

підготовка кадрів, здатних освоїти ці зміни і реалізовувати їх на практиці. 

У звʼязку з цим зростає роль вчителя інформатики в школі. По-

перше, його місія в школі – організувати навчально-інформаційне 

середовище, куди входить сукупність технічних і програмних засобів 

зберігання, обробки і передачі інформації, а також освітні умови реалізації 

процесів інформатизації. 

По-друге, зростає актуальність шкільного курсу інформатики, що 

вимагає від вчителя інформатики варіативності. Учитель в ролі сценариста 

визначає матеріал уроку і прогнозує результат. Слідуючи з цього 

потребується контроль набутих знань, а саме тестування. Форма 

тестування буде проходити в залежності від теми та рішення учителя. На 

сьогоднішній день існує безліч форм контролю за якістю навчання і 

засвоєння матеріалу. Тестування використовується для оперативної 

перевірки якості знань учнів з можливістю машинного введення даних 

(відповідей) і автоматизованої обробки результату з наперед заданими 

параметрами якості. 

У поєднанні з навчальними програмами на персональних ПК, тести 

дозволяють перейти до адаптивного навчання та контролю знань є 

найбільш ефективним, але, проте найменш вживаним у нас формам 

організації навчального процесу. 

Головним можна виділити, що тестова технологія дозволяє збирати 

статистичний матеріал, який може накопичуватися і зберігатися в памʼяті 

компʼютера. Технологія оцінювання – рейтингова і (або) відміточна по 

організації – автоматичний контроль, контроль вчителя, самоконтроль. 

Метод тестування має багаторічні коріння. У сучасній освіті він є 

одним з найбільш ефективних методів вимірювання навчальних досягнень 

учнів. Однак його застосування можливе лише за умови освоєння 

основних підходів до створення вимірювальних матеріалів, їх особли-

востей. Діапазон підходів до визначення педагогічних тестів широкий як у 

науковій, так і в методичній літературі. Складність розгляду поняття 

«тест» посилюється неоднозначністю підходів в теорії і практиці. У 

сучасній педагогіці намітилося два широких підходи до його визначення. 

Під тестом розуміється або весь метод дослідження цілком, включаючи 

процедуру перевірки, або тільки засіб вимірювання. 

Атестація у формі тестування передбачає отримання широкого 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 2 

 

 - 26 - 

аналізу результатів навчання. Такий тест можна вважати суммірующим. 

Пропонована система тестування сформована з урахуванням важливих 

критеріїв: широта охоплення матеріалу курсу, складність і представництво 

вибірки. Як і будь-яка інша форма контролю, тестування націлене на 

визначення ступеня досягнення результатів навчання. На відміну від 

усного контролю, підсумковий тест містить різнопланові завдання, які 

забезпечують більш глибоку перевірку індивідуальних досягнень учнів. 

Використання тестування для контролю знань цікаво і актуально. 

Незважаючи на обмеження тестової технології, є основна перевага, яка 

приваблює багатьох вчителів і методистів – це оперативність отримання 

зворотного звʼязку з учнями, і можливість швидкого оцінювання 

результатів. Розробка системи контролю дозволяє обʼєктивно оцінювати 

знання учнів, виявляючи наявні прогалини і визначаючи способи їх 

ліквідації вважається однією з умов вдосконалення процесу навчання. 

Щодо обмежень, то будь-які засоби для перевірки рівня досягнень 

мають свої межі. Завдання вчителя полягає в тому, щоб використовувати 

різні методи контролю, в тому числі і тести. 

Тести відрізняються від інших інструментів контролю, по-перше, 

стандартизованої процедурій організації виконання, по-друге, однозначністю 

інтерпретації відповідей і, нарешті, наявністю заздалегідь продуманої 

системи оцінювання результатів. 

Розробка тестів далеко не проста справа. Вимагає не тільки великого 

практичного досвіду, а й спеціальних знань і навичок. Проходивши 

практику в школі, не дивлячись на велику кількість дидактичного 

матеріалу і методичних рекомендацій з предмету інформатики, адресованого 

вчителями школи та викладачами університету, я зіткнулась з проблемою в 

створені тестування для контролю знань учнів 5 класу. Здобувши певні 

навички та проведення консультацій з викладачами університету 

допомогло мені вирішити таку проблему. 
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Віта Мельничук 

 

ВПЛИВ МЕДІАОСВІТИ НА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

На сьогоднішній день кожен школяр є активним споживачем 

інформації, обсяг якої постійно збільшується. Потужний потік нової 

інформації, реклами, застосування компʼютерних технологій на телебаченні, 

численні телевізійні канали, відео- та аудіопродукція, – усе це невідʼємна 

складова сучасного суспільства. Кожен день під впливом медіа 

формуються світогляд, освіта, культура, життєві цінності. Особливо 

актуальними стають питання, повʼязані із впливом засобів масової 

комунікації на навчання та виховання майбутнього покоління. Цей вплив є 

постійним, надзвичайно потужним та суперечливим. 

Підвищення якості освіти проголошується одним з головних 

пріоритетів державної політики в освітній сфері, при цьому особливо 

наголошується на необхідності «переорієнтації освіти на формування 

необхідних для життя ключових компетентностей», тобто забезпеченні 

зростання ступеня відповідності змісту і форм освіти соціально-

економічним реаліям у світі, що змінюється [1]. 

Інформаційна культура особистості школяра формується у щоденній 

діяльності під час засвоєння знань, формування вмінь і навичок, 

самоосвіти; комунікації під час навчання; спілкування в сімʼї; під впливом 

засобів масової інформації. Формування інформаційної культури є 

некерованим процесом, який, однак, може бути організований і посилений 

системою навчання й виховання особистості. 

Ключову роль у формуванні інформаційної культури відіграє 

медіаосвіта, яка покликана виховати нових учасників інформаційної 

взаємодії. Отже, медіаосвіта відкриває великі можливості для розвитку 

дитини, її інтелектуального і творчого потенціалу, здібностей, самостійного 

мислення; формує вміння орієнтуватися в сучасних інформаційних 

потоках, виховує компетентного медіаспоживача; підвищує рівень 

медіаграмотності. 

Наявність в медіа потрібної, корисної, важливої інформації для 

навчання та виховання та доступність інформації будь-якої якості, зокрема 

недостовірної та шкідливої, визначає нагальну необхідність упровадження 

медіаосвіти як важливого чинника формування моральних цінностей, 

умінь критичного мислення, аналізу змісту засобів масової комунікації. 

Медіаосвіта в Україні – це частина освітнього процесу, спрямована 

на формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості  

до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою масмедіа, 

включаючи традиційні та новітні медіа з урахуванням розвитку 

інформаційних технологій. 
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З 2010 року в Україні набула чинності Концепція впровадження 

медіаосвіти Україні, що має на меті «сприяння розбудові в Україні 

ефективної системи медіа-освіти заради забезпечення всебічної підготовки 

дітей і молоді до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою 

медіа, формування у них медіа-обізнаності, медіа-грамотності і медіа-

компетентності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливо-

стей» [2]. До 2020 року Концепція передбачає реалізацію експери-

ментального етапу, поступового укорінення медіаосвіти та стандартизацію 

вимог до медіаосвіти (2014–2016) і подальший розвиток медіаосвіти та 

завершення масового запровадження (2017–2020). 

У формуванні інформаційної культури молодших школярів 

ключовим питанням є розвиток їхнього мислення, зокрема здатності 

критично осмислювати інформацію. Відсутність життєвого досвіду і 

спроможності критично споглядати світ, свідомо аналізувати інформацію є 

однією з причин впровадження медіаграмотності. Водночас розвиток 

мислення дитини, як і інших психічних функцій, знаходиться в тісному 

звʼязку із фізіологічним дозріванням. 

Медіаосвіта, впливаючи на всі сфери життя й діяльності молодшого 

школяра – його психіку, світогляд, здоровʼя, уможливлює розвиток 

інтелектуального та творчого потенціалу, здібностей, самостійного 

критичного мислення, формує вміння орієнтуватися в сучасних інформа-

ційних потоках, виховує компетентного медіаспоживача, підвищує рівень 

медіаграмотності. 

Причина актуальності медіаосвіти полягає в тому, що інформаційна 

революція та глобалізація зробили наше сприйняття світу значною мірою 

залежним від того, як його подають медіа. У цих умовах медіаосвіта – 

шлях до того, щоб людина дістала змогу самозахиститися від 

недобросовісної медіаінформації [3]. 

Крім того необхідність впровадження медіаосвіти шкільному віці 

обумовлена певними факторами: 

по-перше, шкільний вік є важливим періодом для інтелектуального, 

фізичного і психоемоційного розвитку дитини; 

по-друге, сучасний учень має, як правило, досить значний 

аудіовізуальний досвід; 

по-третє, школярі, які стикаються з постійно зростаючим потоком 

інформації, мають значні труднощі при необхідності самостійно критично 

оцінити отриману інформацію, виявити особистісну, субʼєктивну позицію. 

Медіаосвіта має значні можливості для формування інформаційної 

культури школярів, оскільки являє собою засіб розвитку індивідуальності: 

емоцій, інтелекту, креативності, світогляду, активізації знань, отриманих 

учнями в процесі вивчення навчальних дисциплін. 

Завдяки розвитку інформаційної культури та компетенції, які мають 

формуватися в контексті безперервної медіаосвіти можна надійно 
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вбезпечити молодших школярів від деструктивного впливу сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Вплив медіаосвіти на формування інформаційної культури молодших 

школярів є досить вагомим із кількох причин, а саме: 

1) формує вміння школярів знаходити корисну інформацію в медіа і 

пропускати надлишкову; 

2) сприяє досягненню інформаційної безпеки; 

3) формує критичне ставлення до медіа; 

4) формує критичне мислення. 

Медіаосвіта ставить за мету підготувати учнів до життя в 

інформаційному суспільстві, сформувати в них вміння користуватися 

інформацією в різних видах, володіти способами спілкування за 

допомогою інформаційних технологій і засобів, аналізувати й система-

тизувати потрібну інформацію. Набута в результаті цього процесу 

медіаграмотність допомагає учням активно використовувати можливості 

інформаційного поля та сформувати інформаційну культуру. 
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Олександра Можайкіна 

 

РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ДІТЕЙ 

СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Ні для кого не секрет, що ми живемо у вік цифрових технологій, ба 

більше, з появою та розвитком Всесвітньої мережі зʼявилося і нове 

покоління. Нинішні школярі, тобто діти, народженні після 2000 року, – 

перше повністю цифрове покоління. Називають їх «generation Ζ» або 

http://samopomich.ua/wpcontent/uploads/2014/11/Koaliciyna_%0buhoda_parafovana_20.11.pdf
http://samopomich.ua/wpcontent/uploads/2014/11/Koaliciyna_%0buhoda_parafovana_20.11.pdf
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«покоління Ζ». Усе частіше можна спостерігати тенденцію, що ці школярі 

все раніше починають опановувати ґаджети, а соціальні мережі стали 

середовищем проживання та впевнено замінюють живе спілкування з 

друзями та близькими. Власне, все це, чим живуть сучасні підлітки, 

суттєво впливає на розвиток їх особистості. 

Зарубіжні й вітчизняні психологи [1; 2] зазначають, що у покоління Z 

розвиваються і специфічні психологічні особливості, а саме: 

1. Гіперактивність. Нині збільшується число так званих «дітей 

індиго» або дітей з дефіцитом уваги та гіперактивності. Їм важко довго 

залишатися зосередженими на чомусь одному; 

2. Схильність до доклінічних форм аутизму. Такі діти стають менш 

товариськими, живуть у віртуальному світі фантазій і поступово стають 

інтровертами. Водночас це трактується як дитячий егоцентризм – думати 

виключно про себе; 

3. Сенсорна депривація. Занурюючись у віртуальний світ, діти 

отримують менше сенсорних сигналів із навколишнього світу. Відчуття 

реальності може стати менш чуттєвим: притупляється сприйняття запахів, 

звуків, спостерігається спад здатності до співпереживання, емпатії; 

4. Побудова ідентичності. Дитина насамперед активно експериментує 

зі своєю ідентичністю, пошуком свого соціального «Я», освоюючи в 

соцмережах різні соціальні ролі. Водночас спроби приміряти на себе різні 

маски можуть призвести до того, що ідентичність застрягне на стадії 

дифузної – смутного, нестійкого уявлення про самого себе. У результаті 

може затягнутися процес самовизначення, переходу від дитинства до 

юності й далі. 

Не слід забувати, що соціальні мережі як явище не є цілком і 

повністю чимось негативним. Виникнення «мінусів» та проблем у 

підлітків часто зумовлені людським фактором, поведінкою окремих 

субʼєктів. Тим не менш, у соціальних мереж велике майбутнє, хоча їх 

цінність для навчання та розвитку ще недостатньо оцінена: багато 

методистів скептично ставляться до можливості використання соцмереж 

як педагогічного засобу навчання, так як традиційно вони, в першу чергу, 

розглядаються як середовище для проведення вільного часу, розваги. 

Однак у педагогічній діяльності можливості соціальних мереж 

можна використовувати для вирішення найрізноманітніших завдань: в 

соціальних мережах можна ефективно організувати колективну роботу 

навчальної групи, довгострокову проєктну діяльність, міжнародні обміни, 

в тому числі науково-освітні, мобільну безперервну освіту та самоосвіту, 

мережеву роботу людей, що знаходяться в різних країнах, на різних 

континентах землі. 

Як же бути педагогу, який прагне виховувати та навчати дитину за 

принципами А. Макаренка та В. Сухомлинського, у яких не було 

соціальних мереж та інтернету? Підсумовуючи перелічені особливості 
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підлітків, можна зробити висновок, що і виховний процес буде вже не 

таким, як раніше. Не даремно Антон Семенович Макаренко говорив про 

те, що сама педагогіка живиться життям і сьогоденням. Отже, перед 

сучасним вчителем постає важливе завдання: не дати дітям розчинитись у 

повністю уявному світі та виховати у них вічні та людські цінності. 

Відомий американський експерт у сфері освіти дорослих і дітей 

Дж. Коатс у праці «Покоління та стилі навчання» [3] дає такі поради 

сучасним вчителям щодо побудови адекватного стилю навчання та 

виховання учнів, які відносяться до «Покоління Z»: 

1. Добре структурувати навчальний процес. Сучасний підліток 

росте в дуже «впорядкованому» світі та потребує такого ж порядку й 

логічної послідовності від навчання. Докладна та точна інформація – у 

пріоритеті. 

2. Забезпечувати «зворотній звʼязок». Учні завжди хочуть знати, 

наскільки точними є їхні припущення, чи правильно вони розуміють 

матеріал, чи роблять помилки, тому вдячні вчителю за увагу та участь. 

3. Зробити навчальний матеріал «яскравим і візуальним». Покоління 

Z найкраще сприймає візуальну інформацію. 

4. Керувати мудро. Представники цього покоління хочуть, щоб 

наставник був здатним і мудрим керівником, а не «все знав»: щоб мав 

значно глибші знання ніж учні, але й бажають демонструвати власні 

знання. 

5. Спілкуватися усно. Використовуйте методики, які включають 

усний обмін інформацією між учнями: вербалізована інформація швидше і 

краще зберігається в памʼяті. Спілкування учнів між собою стимулює 

памʼять і робить навчальний процес більш динамічним. 

6. Подавати матеріал в оптимістичному тоні. Позитивізм сприяє 

розумовій активності та покращує психологічний клімат. 

7. Ставити перед учнями зрозумілі й реальні цілі. Представники 

«покоління Z» готові робити все максимально ефективно, але для цього 

вони повинні знати, що саме вимагається від них. Також учитель повинен 

допомогти зрозуміти, навіщо учневі потрібна певна інформація, і надати 

найкращу можливість скористатися нею. 

8. Використовувати ефективно час. Поділ навчального часу на певні 

інтервали, протягом яких в учнів буде змінюватися вид діяльності, зробить 

роботу більш продуктивною. 

9. Не перевантажувати інформацією. Покоління Z хоче отримувати 

«сконцентровані» знання. Крім того, вони свідомо ігнорують етапи уроку, 

спрямовані на «закріплення» матеріалу за допомогою його багаторазового 

повторення: як тільки суть навчального матеріалу їм стає зрозумілою, 

подальше повторення того ж матеріалу стає «недоречним». 

І все ж, Всесвітня мережа залишається місцем доволі специфічним: 

небезпечні для життя та здоровʼя угрупування, відео та фото з аморальним 
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змістом, кібербулінг, секстинг, відтік особистої інформації та багато чого 

іншого може зустріти підліток під час «серфінгу» інтернетом. Для того, 

щоб застерегти дитину від згубного впливу потрібно якомога більше 

спілкуватись з ними на цю тему, особливо їхнім батькам. 

Нерідким є явище того, що сімʼя не знає про те, що відбувається з 

їхнім підлітком у телефоні чи компʼютері. Батькам варто наголосити дітям 

про те, що кожен сервіс передбачає свої особливості реєстрації та 

використання, а також має свої «підводні каміння». Про кожен з них, з 

можливості, потрібно розповісти, щоб у розумінні дитини не залишилося 

питань. 

Цікавитись життям покоління Z, в першу чергу, потрібно спокійно і 

не навʼязливо. Обговорити разом їхні інтереси, запитати, чим дитина 

займається і пояснити основні правила спілкування в мережі, можливості 

різних технологій і можливі наслідки – надзвичайно важливо для 

формування психічно здорового підлітка. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що лише розумне 

використання педагогом можливостей соціальних мереж, розуміння та 

врахування психологічних особливостей сучасних підлітків та невідʼємна 

участь батьків у житті дитини уможливить зробити виховний процес 

максимально ефективним як у шкільному середовищі, так і в родині. 
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Сніжана Мойсей 

 

ПОЧАТОК РОСІЙСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ: ЛЮТИЙ 1917 РОКУ 

 

1917 р. став одним з ключових, поворотних моментів в історії Росії 

та й України і треба прагнути до розуміння того, що ж відбулося цього 

року, в чому сенс повороту в російській історії, який обʼєктивний  

зміст завдань, що стояли перед країною. Сучасні українські історики  

мало звертають увагу на те, що відбувалося у 1917 р. в Петрограді. 

https://ukr.media/science/272956/
https://ukr.media/science/272956/
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С. Кульчицький зазначає: «Російська революція аналізується як така, що 

відбулася в сусідній країні. Тим не менш, революція в Росії з усіма її 

закономірностями активно впливала на перебіг українських подій» [3]. 

Російська революція спалахнула в березні (лютому за ст. ст.) у 

Петрограді, дійшла апогею під час більшовицького перевороту в листопаді 

(жовтні за ст. ст.) 1917 р. й зійшла нанівець із розгоном Установчих зборів 

у січні 1918 р. Три названі події визначалися діями політичних сил, які 

здобували в революції перевагу. Перевага часто досягалася утворенням 

неочікуваних коаліцій або раптовою зміною гасел [2, с. 4]. 

Незважаючи на здійснювану з часів Петра І політику вестернізації 

(або завдяки їй) перша революція в Російській імперії спалахнула лише на 

початку ХХ ст., тобто через пів сотні років після революцій у провідних 

європейських країнах. Вестернізація здійснювалася переважно у воєнно-

технічній галузі. Лише після Кримської війни 1853–1856 рр. керівники 

євразійської імперії зрозуміли, що потрібні соціальні перетворення. Та 

незважаючи на скасування кріпосного права, соціальна нерозвиненість 

Росії не дозволяла їй стати в один ряд з країнами Європи. Російський 

імперський організм гнив десятиліттями, аж врешті у 1905 р. нарив 

прорвало. Перша, а за нею й друга російська революція, яка спалахнула в 

умовах світової війни, явили світу небачені зразки жахливого соціального 

протистояння [4, c. 6]. 

На початок 1917 р. проти монархії виступали майже всі суспільні 

верстви: у Думі утворилася ліберальна опозиція Миколі II; у річницю 

розстрілу урядовими військами мирної демонстрації 9 січня 1905 р. 

(Кривава неділя) відбулися масові страйки робітників під антимонархічними 

і антивоєнними гаслами; село перебувало на межі нової пугачовщини. 

17 лютого розпочався страйк на Путіловському заводі в Петрограді. 

Робітники вимагали надбавки до зарплати. Адміністрація звільнила 

страйкарів і оголосила про закриття на невизначений час окремих цехів. 

Путіловців підтримали робітники інших підприємств міста. 23 лютого на 

вулиці Петрограда вийшли робітники і робітниці з лозунгами «Хліба!», 

«Геть війну!», «Геть самодержавство!». Того дня страйкували 128 тис. 

робітників 50 підприємств – третина робітників столиці. Наступного дня 

страйкували вже 214 тис. робітників. 25 лютого страйк у Петрограді став 

загальним: до нього приєдналися 300 тис. осіб. На головних площах, 

проспектах і вулицях відбувалися мітинги і демонстрації [5, с. 12]. 

Після оприлюднення інформації про події у Петрограді на місцях 

стався вибух політичної активності. Виникали комітети громадянських 

організацій, різноманітні ради, комітети, розгорнулося партійне будівництво. 

Старих урядовців замінювали на земських діячів, місцеве самоврядування – 

земства та міські думи – демократизувалися за рахунок нецензового 

елементу. Вводилися виборні засади на всіх щаблях адміністрації, 

звільнялися політичні вʼязні, ліквідовувалася поліція та формувалася 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Zemstva
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Miska_Duma
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міліція [4, с. 17]. 

Мітинги й демонстрації переросли у виступи з вимогами, 

спрямованими проти війни, дорожнечі та важких умов праці. 10 березня 

(25 лютого) почався загальнополітичний страйк. Увечері того ж дня 

командуючий Петроградського війська округом генерал-лейтенант 

С. Хабалов отримав наказ російського імператора Миколи II про 

припинення безпорядків у столиці й до Петрограда прибули додаткові 

військові сили. Наступного дня сталися сутички демонстрантів з поліцією 

та військами. 12 березня (27 лютого) загально політичний страйк переріс у 

збройне повстання. Виступили солдати Волинського полку, згодом – 

Преображенського, Литовського, Московського полків, до них приєдналися 

матроси Балтійського флоту. Під контролем робітників і солдатів 

опинилися мости, вокзали, головний арсенал, телеграф, пошта, урядові 

установи. Були розгромлені поліцейські дільниці, звільнені політвʼязні, 

розпочалися арешти царських міністрів [2, с. 11]. 

Вранці 27 лютого повстала навчальна команда запасного батальйону 

Волинського полку. Якщо вранці 27 лютого на бік повсталих перейшло 

10 тис. солдатів, то ввечері – 67 тис. 28 лютого на боці повсталих було 

127 тис. солдатів, а 1 березня – вже 170 тис. 28 лютого було захоплено 

Зимовий палац, Петропавловську фортецю, арсенал, із якого було роздано 

робітничим загонам 40 тис. гвинтівок і 30 тис. револьверів. На Літейному 

проспекті розгромлено й підпалено будівлі Окружного суду та Будинку 

попереднього увʼязнення, із тюрем випущено увʼязнених, багатьох 

поліцейських і жандармів заарештовано. Почалися арешти царських 

міністрів, яких помістили в Петропавловську фортецю. (Кількість жертв у 

лютневі дні 1917 р. в Петрограді становила майже 300 осіб убитими і до 

1200 пораненими) [3, с. 84]. 

У відповідь на телеграму голови Державної думи М. Родзянка про 

потребу створити новий уряд, який користувався б довірою суспільства, 

Микола II ухвалив рішення розпустити Думу на канікули – від 26 лютого 

до квітня 1917 р. Об 11 годині ранку 27 лютого депутати Державної думи 

зібралися в Білій залі Таврійського палацу і мовчки вислухали царський 

наказ про канікули. Було вирішено не проводити офіційних засідань, однак 

залишатися на своїх місцях. Всередині дня, коли до Таврійського палацу 

підійшли натовпи демонстрантів, Дума вирішила сформувати зі свого 

складу «Тимчасовий комітет Державної думи для відновлення порядку в 

Петрограді і для зносин з установами і особами». Того ж дня комітет у 

складі 12 осіб на чолі з М. Родзянком було сформовано. 

Ввечері 27 лютого Родзянко надіслав цареві нову телеграму, у якій 

пропонував піти на поступки – доручити Думі сформувати відповідальний 

перед нею уряд. Проти ночі 28 лютого Тимчасовий комітет Державної 

думи звернувся до народів Росії із зверненням, що він бере на себе 

ініціативу «відновлення державного і суспільного порядку» і створення 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Mykola_II
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нового уряду. Ввечері 28 лютого, в умовах, коли революція перемогла, 

М. Родзянко запропонував Тимчасовому комітетові взяти на себе урядові 

функції. Для тимчасового керування міністерствами були скеровані 

комісари із членів Думи [5, с. 13‒14]. 

Таким чином, події лютого 1917 р. в Російській імперії закінчились 

утворенням Тимчасового уряду, який в умовах анархії та розрухи зробить 

спробу повести Росію демократичним шляхом. За неповних вісім місяців 

існування Тимчасовий уряд пережив чимало драматичних моментів, 

здійснив ряд серйозних перетворень, припустився прикрих помилок і 

прорахунків. Він не був послідовним у своїй діяльності, як не була 

позбавлена зигзагів і сама епоха, у якій він діяв. 
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ІНКЛЮЗИВНИЙ ТУРИЗМ ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗАСІБ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

 

Інвалідність супроводжує життя будь-якого суспільства, і кожна 

держава формує соціальну та економічну політику щодо людей з 

інвалідністю. 

Туризм як соціальний інститут сучасного суспільства не може 

ігнорувати проблему інвалідності і не вирішувати питання, повʼязані з 

інтеграцією і реабілітацією численної категорії населення. У той же час на 

практиці діяльність підприємств та організацій не в повній мірі спрямована 

на залучення туристів з інвалідністю, тим самим ізолюючи їх від 

повноправної участі в житті, наділяючи особливим статусом, применшує 

людську гідність. Тоді як туристичні послуги можуть при бажанні 

створити більш сприятливі умови для особистісного зростання цих людей. 

Це розуміння передбачає формування в суспільстві норм культурного 

плюралізму, ідей незалежного життя, що сприятиме підвищенню 
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можливості сфери доступності [4]. 

Відповідальність держави за розвиток доступного туризму 

зумовлюється тієї роллю, яку вона відіграє в процесі залучення коштів на 

створення сприятливого для людей з інвалідністю середовища, що має 

важливе значення як для самої країни, так і для державних і регіональних 

структур [1]. 

Основними напрямами у наданні соціальних послуг людям з 

інвалідністю засобами інклюзивного туризму є: 

– Життєзабезпечення, реабілітація та інтеграція в суспільство на 

основі створення рівних можливостей для самореалізації; 

– Соціалізація, створення умов та допомога у входженні в соціальні 

групи, визначення соціальних ролей; 

– Комунікація, можливість пересування в геокультурному просторі 

та спілкування; 

– Реабілітація та рекреація, відновлення життєвих сил та здоровʼя. 

Варто також окреслити основні реабілітаційні форми та властивості 

інклюзивного туризму. Це рухова активність, яка сприяє підвищення 

психічної і фізичної стійкості організму. Терапія і профілактика 

психосоматичних захворювань, підтримка фізичної форми і здоровʼя. 

встановлення соціальних контактів і можливості виконувати різні 

соціальні ролі. Задіяння інтегративних функцій, повернення людей з 

інвалідністю в суспільство. виконання науково-пізнавальної функції і 

розширення геокультурного простору. Має екологічні властивості, що 

сприяють позитивному психоемоційному настрою. Має інтелектуально-

виховний вплив на особистість [3]. 

На сьогоднішній день існує ряд певних видів туризму визначених 

законодавством, а саме Законом України «Про туризм» ст. 4 [6]. Але попри 

це, з безперервним розвитком суспільства, постійно утворюються, 

розвиваються та популяризуються нові його підвиди та форми. Так і з 

інклюзивним туризмом, включаючи його засоби до інших видів туризму, 

ми розширюємо можливості повноцінного життя для людей з інвалідністю. 

У багатьох випадках участь у таких видах туризму є частковою, тому що 

передбачає використання спеціального транспорту, спеціальних засобів 

комунікації, певної інфраструктури в готелях, на пляжах та інших обʼєктах 

для відпочинку. Найбільш пріоритетними та вдало поєднуваними із 

засобами інклюзивного туризму є такі види: 

1. Реабілітаційний інклюзивний туризм. Передбачає поїздки в 

оздоровчі заклади, спеціалізація яких передбачає лікування захворювань, 

що стали причиною інвалідності. Також в цю категорію входить 

оздоровлення людей з інвалідністю, які мають невиліковні обмеження, 

тобто фізична реабілітація проходить за рахунок покращення загального 

стану здоровʼя. Сюди також входять інші види реабілітації вдало 

поєднувані з фізичною. 
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2. Рекреаційний інклюзивний туризм. Становить собою систему 

сприятливих властивостей певного регіону. Адаптованість до яких дає 

можливість для відновлення сил та здоровʼя людини з інвалідністю. 

Здебільшого це можуть бути тури для людей з інвалідністю поділені за 

нозологіями. 

3. Спортивний інклюзивний туризм. Нерідко саме спорт дозволяє 

людині з інвалідністю знову відчути смак життя і позбутися комплексу 

неповноцінності. Спортивний відпочинок передбачає заняття лікувальною 

фізкультурою, плаванням, баскетболом, настільним і великим тенісом. Для 

цього спортзали оснащуються спеціальним обладнанням. Спортивний 

інклюзивний туризм полягає в виїздах людей з інвалідінстю на особливі 

турніри, параолімпіади і сурдоолімпіади. 

4. Дитячий інклюзивний туризм. Такий вид відпочинку, передбачає 

виїзд дітей з інвалідністю в спеціалізовані літні табори, екскурсійні 

поїздки в автобусах підвищеного комфорту. Популярним видом 

відпочинку є реабілітаційні тури. В їх рамках проводиться оздоровлення 

дітей з порушенням функцій опорно-рухового апарату, проводяться 

процедури по профілактиці проблем з мовою, зором і слухом. З глухими і 

слабочуючими дітьми працюють педагоги, навчаючі їх мові жестів. 

Також активно розвиваються наступні види туризму для людей з 

інвалідністю: 

 екологічний – туризм, метою якого є ознайомлення з унікальною 

природою. Для організації таких турів, необхідні переліки місць, 

доступних для відвідування людьми з інвалідністю та іншими 

маломобільними групами населення. Розробляються спеціальні маршрути 

руху, з урахуванням тривалості перебування в дорозі, можливих зупинок 

та інші заходи. 

 етнічний – туризм з метою знайомства, з історією, культурою, 

традиціями, звичаями народів. Такий туризм передбачає організацію 

заходів в місцях, пристосованих для людей з інвалідністю. Все більше 

історико-культурних обʼєктів покращують свій рівень доступності та 

розширюють спектр послуг дл людей з інвалідністю. 

 сільський – туризм має на меті відпочинок в сільській місцевості, 

отриманні консультацій господарів по садівництву, виноградарству, 

овочівництва тваринництву. Для організації таких турів необхідно 

створити всі необхідні умови для проживання людей з інвалідінстю в 

сільських населених пунктах. 

 гастрономічний – подорожі з метою вивчення національної кухні, 

її особливостей і традицій. 

Різноманітні види туризму можуть по-різному поєднуватися між 

собою. наприклад, такі види як екологічний, етнічний і гастрономічний 

урізноманітнять і доповнять лікувально-оздоровчий. Етнічний і гастроно-



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 2 

 

 - 38 - 

мічний можуть стати частиною сільського туризму. Таким чином, 

реалізація різних адаптованих заходів призведе до розвитку різноманітної  

і складної туристичної індустрії, можливості якої в поєднанні з 

туристичними ресурсами дозволять сформувати конкурентоспроможний 

туристичний продукт для людей з інвалідністю [2]. 
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Марія Моторна 

 

СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ –  

МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

Формування професійної спрямованості майбутніх соціальних 

працівників в системі вищої освіти виступає найважливішою складовою їх 

професійного становлення. В умовах реалізації процесу становлення 

фахівця в системі вищої освіти спостерігаються протиріччя між вимогами, 

що предʼявляються до діяльності соціального працівника, і рівнем 
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готовності випускників до виконання своїх професійних обовʼязків; між 

традиційною системою підготовки соціального працівника і індивідуально 

творчим характером його діяльності. Відбувається загострення таких 

проблем підготовки фахівців соціальної сфери: проблеми нового 

визначення мети; проблеми нової структури освіти; проблеми оновлення 

змісту освіти; проблеми оновлення організаційних форм і методів 

діяльності. 

Рішення даних проблем є підставою для формування професійної 

спрямованості студентів засобами не тільки навчальних дисциплін, а й 

засобами позанавчальної діяльності, через включення їх в процес 

становлення і розвитку добровільних молодіжних громадських рухів і 

організацій, волонтерства тощо. 

Важливо памʼятати про те, що підтримка інтересу студентів ‒ 

майбутніх соціальних працівників до професії в системі вищої освіти 

відбувається в процесі формування у них як професійно важливих якостей, 

так і виховання професійного ідеалу. Для цього необхідно: забезпечення 

професійної спрямованості навчання, яка передбачає використання знань, 

умінь і навичок даної професії; активна діяльність студентів з 

використанням інноваційних форм, методів формування професійної 

спрямованості в процесі їх участі в роботі різних добровільних 

громадських рухів; постановка таких завдань перед студентами, які 

максимально наближені до реальної практичної соціальної роботи; 

використання заходів морального стимулювання. 

Формування спрямованості на професію соціального працівника ‒ це 

не тільки знання з теорії, історії та методики соціальної роботи, з 

педагогіки і психології, а спрямованість на діяльність, яка проявляється 

через ставлення людини до іншої людини, готовність у наданні допомоги і 

підтримки у важкій життєвій ситуації. 

У найзагальнішому значенні під спрямованістю особистості 

розуміють сукупність стійких мотивів, що орієнтують діяльність 

особистості і визначають її вибірковість і активність. Спрямованість 

особистості характеризується її переконаннями, ідеалами, інтересами, 

схильностями, в яких виражається світогляд людини. Як психічна 

властивість, спрямованість є вродженою якістю, вона відображається у 

відносинах людини до інших людей і до себе, «в потребах, в особливостях 

цілей, які людина перед собою ставить» [4]. 

Якщо говорити про спрямованість особистості при виконанні 

конкретної діяльності, то застосовується поняття професійна спрямованість. 

Професійна спрямованість являє сукупність потреб, установок, інтересів, 

схильностей, ідеалів, переконань і визначає вибір життєвих цілей тощо. 

В свою чергу, професійна спрямованість особистості тісно повʼязана 

із системою мотивів, що визначають внутрішню позицію особистості, яка 

виявляється в конкретних ситуаціях вибору професійної діяльності [1]. 
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Формування ставлення до професії в багаторівневій системі вищої 

освіти є переважно педагогічною проблемою. Тому важливим є свідомий 

педагогічний вплив на мотивацію, яка в свою чергу є стимулом для 

внутрішньої роботи із самопізнання. Формувати професійну спрямованість 

у майбутніх соціальних працівників – це зміцнювати у них позитивне 

ставлення до майбутньої професії, інтерес, схильності і здібності до  

неї, прагнення удосконалювати свою кваліфікацію після закінчення 

навчального закладу, розвивати ідеали, погляди, переконання, престиж 

професії у власних очах майбутнього фахівця [6]. 

Факторами формування професійної спрямованості майбутнього 

соціального працівника і його професійного становлення в системі вищої 

освіти можуть бути: спрямованість навчання на професію соціального 

працівника; розвиток професійних інтересів; розвиток пізнавальних 

інтересів як умови активної пізнавальної діяльності людини; характер  

за професійним спрямуванням та рівень професійної майстерності 

соціального працівника. 

На даний час в системі вищої освіти величезну роль відіграє 

формування фахівця соціальної сфери, яке обумовлено завданнями 

підготовки особистості, яка вміє активувати свій потенціал, проявляти 

компетентність, повʼязувати свої дії з очікуваним результатом, бачити 

проблеми конкретної особистості, розвивати професіональну майстерність. 

Крім того, необхідно розвивати такі професійні якості, як усвідомлення 

значущості свого «Я» у власній долі, вміння адекватно оцінювати 

сформовані життєві і професійні події. 

Професіоналізм – найвищий рівень теоретичної та практичної 

підготовки фахівця, вершина його майстерності, а також найвищий рівень 

підготовки до діяльності, що забезпечує високу результативність тієї 

діяльності [2]. 

У процесі підготовки майбутнього соціального працівника у 

закладах вищої освіти до особистісних якостей додаються професійні: 

розуміння значущості своєї спеціальності; аксіологічних устремлінь; 

знання законів особистісного та міжособистісного спілкування, вміння 

використовувати їх на практиці; здатність приймати рішення і нести за  

них відповідальність; вміння створити сприятливий психологічний  

клімат в колективі, участь у громадському житті, патріотизм, уміння 

переключатися з одного виду діяльності на інший та ін. 

Виділимо наступні особливо важливі якості становлення соціального 

працівника: працьовитість і бажання працювати з людьми, порядність  

і справедливість, винахідливість і спостережливість, кмітливість і 

розумність, активність і оперативність, ініціативність і творчість, 

вимогливість до себе і почуття власної гідності, відчуття мови і 

товариськість, сумісність і толерантність. 

Формуванню позитивного ставлення до своєї професії, прагнення  
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до особистісного зростання, професійного вдосконалення сприяють 

індивідуальні особливості майбутнього соціального працівника. 

На сучасному етапі підготовки студентів до соціальної роботи не 

можна обмежуватися тільки оволодінням спеціальних знань, необхідно 

також наявність розвинених високих професійно-особистісних якостей 

субʼєкта професійної діяльності. 

Світовий педагогічний досвід свідчить про те, що принципові зміни 

в освітній системі практично здійсненні в тому випадку, якщо відбудуться 

зміни якості професійної компетентності майбутнього фахівця. 

В умовах модернізації освіти необхідним є підготовка фахівця, що 

має власну систему творчо-спрямованих моральних цінностей, здатного 

самостійно аналізувати і перетворювати свою діяльність, орієнтуватися в 

змінах, що відбуваються, виявляти гнучкість, творчість і майстерність. 

До професійної діяльності висуваються особливі специфічні вимоги, 

реалізація яких забезпечує становлення професіонала. Професіоналізм на 

рівні акмеології передбачає оволодіння способами аналізу ситуації, 

виділення і формулювання проблеми, визначення найбільших раціональних 

способів вирішення проблеми, отримання результатів і здійснення 

рефлексії [3]. 

Чим краще усвідомлює студент – майбутній соціальний працівник, 

своє призначення, тим активніше працює над собою, своїм самовдоско-

наленням, що і є запорукою професійного росту. Крім того, в процесі 

самовиховання формується власний стиль професійної діяльності, який 

відповідає індивідуальним психічним здібностям. Відповідно організовується 

самовиховання – усвідомлений і керований процес, який передбачає і 

свідому діяльність викладача вузу, спрямовану, перш за все, на 

самопізнання, а потім вже на вироблення і вдосконалення у студентів 

позитивних якостей і подолання негативних. 

Професійна готовність майбутнього соціального працівника до 

професійної діяльності визначається: психологічної готовністю, науково ‒ 

професійної готовністю; практичній готовністю; псіхофізіологічною 

готовністю та фізичною готовністю. 

Таким чином, становлення майбутнього соціального працівника в 

системі вищої освіти – це цілісний, безперервний, складний процес 

орієнтований на формування професійно спрямованих та особистісних 

якостей, індивідуальних особливостей, професійних здібностей, знань 

умінь і навичок, що відповідають етичним і кваліфікаційним стандартам 

сучасного соціального працівника. 
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Святослав Музичка 

 

ВАЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ  

ТА ПРИЙОМІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Для досягнення високого рівня володіння учнями іноземною мовою 

та вільного спілкування з носіями мови вчителю важливо знати новітні 

методи викладання, сучасні методики, спеціальні навчальні техніки та 

прийоми, щоб оптимально підібрати той чи інший метод відповідно до 

рівня знань, потреб, інтересів учнів тощо. 

Сучасний вчитель іноземної мови повинен корелювати свою 

професійну діяльність не тільки стосовно кваліфікаційної характеристики, 

а й відповідно до змін в суспільстві. Можна однозначно стверджувати, що 

від морального потенціалу та інтелекту людей залежить доля країни, і тому 

педагоги, носії моралі та інтелекту, мають постійно підвищувати свій 

фаховий рівень. Беззаперечними є дві головні складові концепту «вчитель» – 

майстерність та особистість. 

Школа повинна реалізувати мету і завдання національного 

виховання. Тому на уроках англійської мови, так, як і на інших предметах, 

потрібно впроваджувати елементи національного виховання та виконувати 

наступні завдання [1, c. 89]: 

– філософсько-світоглядна підготовка школярів, допомога їм у 

визначенні сенсу життя; 

– формування в учнів основ наукового світогляду, пізнавальної 

активності й культури розмовної праці, вироблення вміння 

самостійно здобувати знання, застосовувати їх у своїй практичній 

діяльності; 
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– розвиток почуття любові до Батьківщини і свого народу як 

основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до 

історичних памʼяток, активна діяльність учнів з поліпшення умов 

життя в рідній місцевості; 

– розвиток моральних почуттів і рис особистості: доброти, 

справедливості, честі, гуманності, поваги до себе і інших; 

– формування основ естетичної культури, розвиток художніх 

здібностей і почуттів особистості. 

Фахівці сьогодні мають бути здатними оновлювати методики, 

змінювати підручники, розуміти та співпрацювати з новим поколінням, 

вписуватись у мінливе сьогодення та адаптувати його під сучасні норми  

[3, с. 12]. 

Завдяки залученню до вивчення інших мов, окрім рідної, в учнів 

формується вміння кращого вербального порозуміння з мешканцями 

інших країн, пропонується рівень розвитку, який дозволяє вільно 

орієнтуватись і комфортно почуватись у країні, мова якої вивчається. 

Інноваційність методів створює спеціальні умови для моделювання 

навчальних ситуацій, які формують у школярів уміння та навички 

класифікувати та узагальнювати матеріал, робити висновки. Широке 

використання нетрадиційних методик, які вчитель застосовує на уроках 

іноземної мови, повинно спонукати учнів до самостійної роботи, до 

творчого мислення. 

Сучасні методики оцінювання вчителя іноземної мови ставлять до 

нього багато вимог. Мабуть, найбільш важливими серед них є наступні: 

 комунікативна компетенція, а саме вміння вчителя та його 

готовність здійснювати спілкування (усне та письмове мовлення), його 

країнознавча підготовка, культура мовленнєвої поведінки (уміння 

вислухати учня, уміле керування полілогом, дискусією, доречна реакція на 

помилки учнів); 

 мовна компетенція, а саме володіння фонетикою, граматикою, 

лексикою, які дозволяють навчати дітей спілкуванню у межах тем і 

ситуацій, запропонованих стандартом і програмою з іноземних мов; 

 методична компетенція, яка передбачає вміння вчителя планувати 

свою педагогічну діяльність (у межах року, семестру); володіння широким 

спектром методичних прийомів, уміння адекватно використовувати їх 

відповідно до віку учнів і мети навчання, уміння орієнтуватись у сучасній 

методичній літературі, здійснювати вибір відповідних посібників та інших 

засобів навчання; 

 соціокультурна компетенція, яка передбачає знання вчителем 

звичаїв, особливостей життя у країні, мова якої викладається, відповідність 

мовленнєвої поведінки та етикету носіїв мови [2, с. 3]. 

Задля урізноманітнення своєї діяльності прогресивні вчителі можуть 
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застосовувати нестандартні уроки, які містять у собі елементи майбутніх 

технологій, які під час групування у певну систему, що ґрунтується на 

глибокому знанні потреб, інтересів та здібностей учнів, можуть стати 

дійсно інноваційними. Серед найбільш поширених форм нестандартних 

уроків виділять урок-круглий стіл, урок-семінар, урок-подорож, урок-

рольова гра, урок-прес-конференція, урок-вікторина, урок-КВК, урок-

фестиваль, урок зі зміною ролей, урок-брейн-ринг, урок-вікторина, урок-

бесіда за «круглим столом», урок відкритих думок, урок-залік, урок-

диспут, інтегрований урок. 

Підбиваючи підсумки, можна констатувати, що застосування 

нетрадиційних методів та прийомів навчання на уроках іноземної мови 

сприяє підвищенню загальної обізнаності та освіченості дітей, поглибленню 

знань з предмета, підвищенню кругозору учнів, перевірці знань учнів у 

ігровій та захоплюючій формі, активному розвитку пізнавальних процесів 

у учнів. У добу новітніх технологій саме нестандартні методи є 

каталізатором посилення вивчення англійської, німецької, польської та 

інших мов на високому рівні. 

 

Список використаних джерел 

1. Медведева О. І. Творчість вчителя на уроці англійської мови. З досвіду 

роботи. Москва: Просвіта, 1992. 430 с. 

2. Шавва Т. На якого вчителя іноземної мови чекає сучасна школа? 

Освіта.ua. URL: https://osvita.ua/school/method/technol/1148/. 

3. Нетрадиційні форми навчання як засіб успішного вивчення англійської 

мови. URL: https://vseosvita.ua/library/netradicijni-formi-navcanna-ak-zasib- 

uspisnogo-vivcenna-anglijskoi-movi-121046.html 

 

 

Лілія Нижник 

 

МОВНЕ ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН 

 

Запозичена лексика як лінгвістичний та культурологічний феномен є 

предметом інтересу багатьох вчених. Сам факт запозичення лексеми з 

однієї мови в іншу – явище складне і багатогранне. Як приходить слово з 

однієї мови в іншу? Чому одні мови беруть запозичену лексику, а інші – 

відкидають її? За якими законами запозичення асимілюються і чому одні 

лексеми повністю асимілюються в мові, а інші так і залишаються 

«іноземними словами»? 

Вченими-лінгвістами розглядалися різні аспекти запозичень. 

Зарубіжні лінгвісти, в основному, досліджують цей феномен в контексті 

двомовності, міжмовного контакту і взаємодії мов як відображення 

культур (Блумфілд, Пізані, Хауген, Gordon, Partridge, Mencken та ін.). 
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Вітчизняна лінгвістична школа зосереджує увагу на внутрішньо-

системному аспекті. Детально розглянуті принципи і стадії асиміляції 

запозиченої лексики, запропоновані класифікації запозичень, засновані на 

різних способах функціонування цього явища (Б. Ажнюк, Л. Архипенко, 

А. Бабенко, С. Грищенко, В. Дубчинський, Ю. Зацний, Р. Кріцберг, 

С. Семчинський та ін.). 

Незважаючи на існуючий стійкий інтерес до проблеми, сам термін 

«запозичення» залишається дещо умовним і недостатньо чітко окресленим. 

Існуючі визначення розглядають це явище, спираючись виключно на 

лінгвістичні категорії. 

Пропонуються такі визначення запозичення, де лексичне запозичення 

інтерпретується як звернення до лексичного фонду інших мов для 

вираження нових понять, подальшої диференціації вже існуючих і 

позначення невідомих, перш за все предметів, явищ і абстрактних понять; 

запозичення – це проблеми генези мовних одиниць, що проникають в мову 

в різні періоди її функціонування з інших мов; запозичення – це результат 

переміщення різних елементів однієї мови в іншу. 

Однак очевидно, що явище запозичення досить багатогранне. Воно 

виходить за рамки виключно лінгвістичних категорій і не може 

розглядатися як феномен тільки мовної дійсності – контактують не власне 

мови, а соціуми, мовні колективи [5]. Тому проблема запозичення – перш 

за все, проблема взаємодії і співіснування двох (або більше) соціумів в 

одному географічному, культурному і, отже, мовному середовищі. При цій 

взаємодії неминуче виникає конфлікт (зіткнення) різних культур, уявлень 

про світ. Запозичуючи лексему, соціум звертається насамперед до 

культурного та морального уявлення про світ, властивому соціуму-донору, 

що не може не відобразитись в семантиці і конотативному значенні 

запозиченої лексеми. 

Таким чином, і сам термін «запозичення» можна визначити як 

перенесення концептного, культурного і морального уявлення про світ, 

вираженого лексичним, фонетичним і графічним рядом, з однієї культури, 

а, отже, і мови, в іншу. 

Виділяються наступні причини запозичення: семантична завантаженість 

слів рідної мови; полегшене сприйняття запозичених значень завдяки 

інтернаціональним мовним термінам; стислість; терміноутворення; 

символьність іноземних слів [4, с. 36–37]. 

Існує така інтерпретація причин запозичення: потреба в іменуванні 

нової лексики; потреба в розмежуванні близьких за змістом, але не 

тотожних понять (вивезення – експорт); потреба в евфемістичній заміні 

лексеми (канцер – рак); потреба у відповідності нерозчленованості 

цілісності позначуваного (снайпер – влучний стрілець); прагнення до 

мовної економії (ноутбук – мовний компʼютер) [1]. 

Серед передумов запозичення дослідниками найчастіше відзначаються 
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все ж лінгвістичні умови як внутрішньосистемні, так і міжсистемні. Однак, 

цілком зрозуміло, що запозичення в мові – результат довгої співпраці 

представників різних національностей в самих різних сферах життя: 

торгівлі, освіті, культурі, комерції, політиці, військовій справі. 

Як було зазначено вище, в ході цієї співпраці неминучим є процес, 

коли «стикаються» дві культури, два уявлення про світ, два досвіди життя. 

Логічно було б припустити, що чим «ближче» ці культури за своїми 

зовнішніми проявами (мистецтво, предмети побуту, звичаї, звичаї, 

поняття, міміка, жести), тим менше причин для запозичення. 

Як зазначає У. Ванрайх, при входженні нового слова в мову може 

відбутися наступне: конфлікт між старим і новим словом, зникнення 

старого слова, спеціалізація значення [6, с. 54]. Можливо припустити, що 

чим більше потреби в новому слові відчуває мова-реципієнт (поява нового 

поняття, наприклад), тим міцніше запозичення «осяде» в мові, тим довше 

воно буде жити в мові-реципієнті. 

У вітчизняній і зарубіжній літературі робилися неодноразові  

спроби класифікувати запозичення головним чином за ступенем їх 

асимільованості в мові. Так, Л. Баш розрізняє власне запозичення і 

квазізапозичення [3, с. 30–35]. Серед власне запозичень він виділяє: 

1. Варваризми – іншомовні слова і вирази, які вживаються без 

перекладу з дотриманням графіки і орфографії мови джерела. 

Ступінь їх адаптації в мові дорівнює нулю. 

2. Транслітерації – перша ступінь адаптації запозичення. Лексема 

«перекладається» з однієї графічної системи в іншу побуквенно. 

3. Власне запозичення – слова, що прийшли в мову з інших мов, що 

передаються засобами графічної системи мови, що запозичує. 

Такі запозичення не зазнають в мові ніяких істотних змін. 

4. Інтернаціональну лексику, що включає в себе: а) слова-

космопоніми, більшість з яких мають латинське коріння; 

б) міжнародні слова, що розуміються в усьому світі (sputnik). 

Квазізапозичення – це: 1) переоформлення – морфемне 

переосмислення слова; 2) слова-мікси – переоформлення, але створювані 

за правилами мови-реципієнта; 3) слова-гібриди, створені на базі 

запозиченого слова за допомогою морфем мови-реципієнта. 

Ця класифікація детальна, проте вона викликає певні сумніви. По-

перше, не досить чітко означена різниця між транслітерацією і власне 

запозиченням. Виходячи з визначення автора, можна стверджувати, що це 

практично одне і те ж явище. Розглядається виключно графічна 

характеристика, яка, в даному випадку, повністю збігається. 

Згідно іншої класифікації, слова іншомовного походження прийнято 

ділити на власне запозичення й іноземні слова. До запозичень відносяться 

слова, вже засвоєні мовою, які зовсім або майже зовсім не сприймаються 

як слова не споконвічні. На відміну від них, іноземні слова не 
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акліматизувалися в мові. Вони ще відчуваються як слова іншомовного 

походження. 
Більш обгрунтованою і докладною видається класифікація, згідно 

якої існують: 
1. Повні запозичення – це слова, які залишаються «рівними самі 

собі» в новому для них мовному середовищі і за зовнішньою формою і за 
внутрішнім змістом. Такі слова сприймаються як чужорідний елемент в 
мові, зберігаючи свою іншомовну форму. Це «іноземні слова». Кількість їх 
нечисленна. До повних запозичень можна віднести і лексеми, що зазнали 
деяких фонетичних чи граматичних змін. Потрапляючи в нову мову, слово 
починає жити своїм власним життям, що не може не позначитися на його 
зовнішній формі і лексичному змісті. Семантична структура запозиченого 
слова відрізняється від семантичної структури слова в початковій мові, 
набуваючи свою систему значень і включає в свій зміст елементи, яких не 
існувало в ньому за межами мови, що запозичує. 

2. Відносні – це ті запозичення, які в процесі розвитку мови,  
що запозичує втратили смисловий звʼязок з прототипами в вихідній для 
них мові. 

3. Слова, створені в межах мови, що запозичує, за допомогою 
запозичених морфем. Це так звані морфемні запозичення (evolutionism, 
phonograph, telephone). Звʼязок морфемних запозичень з вихідною мовою 
більш ослаблений. 

4. Слова-кальки. Запозичується принцип мовної реалізації даного 
поняття (five-year plan). 

З точки зору асимільованості: 1) повністю засвоєні мовою – 
«споконвічноподібні»; 2) спеціалізовані, обмежені сферою вживання, так 
звані «книжкові слова»; 3) термінологічна лексика, слова місцевого і 
історичного колориту [2]. 

Запропонована класифікація відрізняється глибиною і ретельністю 
лінгвістичного аналізу. Вона заснована на різних принципах і описує як 
процес асиміляції запозичень, так і принципи входження лексем у мову. 
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Вікторія Никитенко 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНКСЬКОГО ПОХОВАННЯ 

 

Величезний пласт людської історії зберігався та розвивався у 

неписемних народів, які не залишили свідчень про історію свого розвитку. 

Фрагментарні дані про них збереглися у сусідніх народів. З огляду на це 

особливого значення набуває археологічна наука та вміння трактувати 

матеріальні залишки культурної діяльності того чи іншого народу. Одним 

з таких важливих культів минулого народів є поховальний акт, який може 

«багато» розповісти про ту чи іншу культуру та стати чудовим 

інформаційним репрезентантом. 

Цивілізація інків явила собою одну з вершин доколумбової історії 

індіанців. Вона першою з усіх державних утворень Нового Світу 

доколоніальної доби досягла рівня хрестоматійної централізованої імперії, 

однак руйнівний вал внутрішніх усобиць, а потім і конкісти поглинув 

більшість її здобутків. Ситуація ускладнюється тим, що власної писемності 

у звичному для європейців вигляді інки практично не мали, «архіви» 

їхнього автентичного вузликового письма зазнали майже тотального 

винищення, а його знавці були, здебільшого, перебиті ще до приходу в 

регіон іспанців, під час внутрішньої громадянської війни, що покінчила з 

імперією власне інків буквально напередодні конкісти [7, с. 316‒317]. 

Отож єдиними дійсно першоджерельними матеріалами про історію інків та 

їхньої величної імперії є, переважно, памʼятки місцевої архітектури й 

мистецтва та поховального культу. Проте й вони зазнали варварського 

винищення в епоху колоніальних загарбань, коли безцінні шедеври 

інкського лиття європейці перетворювали на безликі зливки золота й 

срібла, а із камʼяних плит показово зруйнованих інкських храмів і палаців, 

усипальниць, будували християнські каплиці. 

З кінця XIX ст. посилений інтерес до інкської культурної спадщини 

виявила археологія. Її найбільшим здобутком стало відкриття у 1911 р. 

американцем Хейрамом Бінгемом у горах над долиною р. Урубамби міста-

фортеці Мачу-Пікчу – таємничої гірської віце-столиці інкської імперії, 

існування якої раніше вважали вигадкою хроністів. 

Дані про поховальні ритуали інків є найчисленнішими в силу тієї 

обставини, що інформацію про них можна отримати як з письмових 

джерел (в основному іспанських), так і з даних археології. 

Безпосередньо похоронні обряди інків відрізнялися розмахом, 

пишністю і великою кількістю супровідних жертв: існувала традиція 

умертвляти деяких дружин і слуг покійного Сапа Інки. Принагідно 

зауважимо, що всі хроністи, крім Гарсіласо, які приписують своїм предкам 

основи християнської моралі, залишили дані про побутування серед інків 

практики людських жертвоприношень [5, с. 81]. 
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Варто докладніше зупинитися на обрядах, повʼязаних безпосередньо 

з тілом покійного імператора. Відомо, що воно піддавалося бальзамуванню 

в поховальному культі інків, техніка якого невідома: до нашого часу не 

дійшло жодної імператорської мумії, які за наказом іспанців були або 

спалені, або закопані в землю. Так чи інакше, хроністи, яким довелося 

бачити їх на власні очі (Акоста, Онденгардо і Гарсіласо), стверджували, що 

вони виглядали як живі [6, с. 88]. Втім, цілком можливо, що подібне 

враження складалося не стільки за рахунок майстерної муміфікації, 

скільки через маски на обличчях. Крім того, імператорські мумії 

піддавалися багатошаровому обгортанню тканинами, в результаті чого їх 

розмір збільшувався в кілька разів. Можна також припустити, що тілам 

при бальзамуванні надавали сидячу позу. Все це було характерно для 

більшості мумій Андського регіону. 

Дискусійним залишається і питання про те, де зберігалися мумії: в 

Коріканча або на території Панакія, до якої належав той чи інший Сапа 

Інка – правитель. Дані хроністів тут різняться: так, Гарсіласо і Сьєса 

повідомляють про те, що вони зберігалися в Коріканча, Акоста і Бетансос 

говорять при цьому про Панакія (останній також повідомляє конкретне 

місце спочинку) [1, с. 10]. Кобо дотримувався тієї ж точки зору, при цьому 

він наводить назви всіх населених пунктів, де проживали члени Панакія і 

де нібито зберігалися мумії їх засновників [2, с. 46]. Дані відомості 

відсутні у інших авторів хронік. Однак повідомлення хроністів в значній 

мірі знецінюються тим, що жоден з них не бачив головний храм імперії на 

власні очі, оскільки до середини XVI століття він був розграбований і 

майже повністю зруйнований. Єдиний хроніст, який бачив його в 

цілісності – Педро Пісарро, але він не залишив відповідних описів. Отже, 

достовірно підтвердити або спростувати факт зберігання мумій там вони 

не могли [3, с. 375]. 

На матеріалі хронік можна також простежити такий аспект, як 

обрядово-ритуальне поводження з муміями. Є підстави стверджувати, що 

кожен інкський правитель зберігав після смерті не тільки все своє майно і 

штат прислуги, але і дружин, які займалися, поряд з родичами, 

обслуговуванням імператорської мумії в рамках тієї чи іншої Панакії. При 

цьому одна з дружин позиціонувалася як імператриця, а глава Панакії 

виступав від імені покійного як його головний представник [4, с. 47]. 

Поховальні ритуали доінкських держав є досить маловивченими, 

через обмеженість писемних свідчень про них. Дані стосовно ритуалів 

внаслідок специфіки джерел обмежені, фактично, лише похоронними 

обрядами, які можна вивчати на матеріалах поховань. 

При цьому найбільш детально можна реконструювати їх на матеріалі 

держави Уарі, багато в чому завдяки недавній знахідці польськими 

археологами нерозграбованого поховання уарійської знаті в Кастільо-де-

Уарм на північному узбережжі Перу. В результаті недавніх розкопок був 
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виявлений некрополь з похоронною камерою, де покоїлися більше 60 осіб 

(в основному жінок) [6, с. 112]. При цьому в північно-східному куті 

головної камери розташовувалося кілька відсіків меншого розміру, де було 

знайдено три жіночих поховання, які, судячи з супровідного матеріалу, 

належали особам вищого соціального статусу. Були виявлені численні 

зразки кераміки, золотих прикрас. Самі тіла розміщені в позі ембріона. 

Внаслідок багатства поховання, а також його безсумнівної подібності з 

некрополями центру держави (насамперед, самої столиці Уарі і її околиць) 

можна прийти до висновку про те, що поховання з Кастільо-де-Уарм 

належало представникам правлячої династії Уарі, можливо, членам 

царського роду, які керували однією з віддалених областей держави. 

Що ж стосується безпосередньо ритуалів, які супроводжують 

поховання, то тут необхідно зазначити таке. По-перше, наявність 

супровідних поховань: у випадку з Кастільо-де-Уарм як мінімум один 

чоловік і одна жінка були принесені в жертву при здійсненні основного 

поховання. По-друге, наявність святилища при некрополі, що говорить про 

розвинений культ предків (і, можливо, померлих правителів), яким 

приносили жертви [7, с. 378]. Приблизно той же набір ритуалів 

простежується і за матеріалами зі столиці Уарі. Проте він менш 

репрезентативний, оскільки всі ці поховання були розграбовані ще в 

давнину. 

Серед цих гробниць особливо виділяється поховання в секторі 

Монхачайук, яке багатьма дослідниками розглядається як царське. Хоча з 

такою оцінкою згодні не всі вчені, масштабність цього поховання 

однозначно говорить на користь того, що воно належало персоні дуже 

впливовій, якою міг бути з високою часткою ймовірності саме правитель. 

Проте, сам факт того, що подібне грандіозне поховання – єдине в своєму 

роді (принаймні, зі знайдених на даний момент), говорить про те, що 

подібні поховання були нормою. 

Цей некрополь є багаторівневою спорудою: наявність численних 

додаткових камер поверх основної, прихованої в глибині, дозволяє 

припускати, що, ймовірно, разом з правителем були поховані також його 

слуги, раби або дружини (збереження памʼятника не дозволяє відповісти 

на це питання точніше), тобто залежні від нього люди. 

Археологічні дані дають також цікаві відомості про зміни в 

похоронних практиках інків. Звичай ховати правителів в Сьюдадела 

закріплюється лише для пізнього етапу існування держави, тобто 

приблизно до середини XV ст. Це свідчить про безсумнівні зміни в 

ідеології і релігійних практиках, в рамках яких особистість правителя 

оточується великим шануванням і відгороджується від решти населення. 

Дані процеси можуть бути повʼязані з експансією держави і розширенням 

її меж і, як наслідок цього, військової та політичної могутності [1, с. 14]. 

Відзначимо, що для Уарі, Тіуанако і Чімор нехарактерна муміфікація 
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(це відноситься як до правителів, так і до рядових індіанцям) в строгому 

сенсі цього слова: тіла не оброблялися спеціальними речовинами з метою 

їх більшої безпеки; знахідки мʼяких тканин на кістяках пояснюються 

природними умовами. При цьому тіла померлих замотували численними 

шарами тканини, як це робили згодом інки. Як видно з наведеного вище, в 

похоронних практиках правителів всіх досліджуваних доколумбових 

держав цивілізацій Анд простежується безсумнівна подібність: поховання 

в столицях, розвинений культ предків, наявність супровідних людських 

жертвоприношень. При цьому чим більша і централізованіша держава, тим 

пишніші похоронні обряди правителів. Можна відзначити, що інкські 

поховання містять значний інформативний потенціал та можуть слугувати 

джерелом для вивчення історії Андських цивілізацій. Оскільки поховання 

розкривають дослідникам особливості ритуалів, матеріальну культуру, 

зміни в духовному житті та певні світоглядні орієнтири. 
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Вікторія Никитенко 

 

СВІТОВИЙ КОНГРЕС УКРАЇНЦІВ 

 

В силу історичних, суспільно-політичних, культурних чинників на 

міжнародній арені сформувалась потужна українська діаспора. Осередки 

українства представлені у більшості держав світу, провідними серед яких є 

Канада, США, Російська Федерація, Республіка Польща. Величезний 

масив українців розкиданих по різних державах світу потребував певної 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 2 

 

 - 52 - 

обʼєднавчої платформи для координації дій. Саме такою платформою і 

виступив Світовий Конгрес Українців. У сучасних умовах виборювання 

незалежності та протистояння російському агресору, потреба у 

міжнародній підтримці – фактори, що акцентують значення та роль 

репрезентації України. Світовий Конгрес Українців отримує нові імпульси 

та можливості для розвитку, а дослідження його особливостей та 

провідних напрямків діяльності лише актуалізується. 

Поринувши в історичний екскурс ідеї формування міжнародної 

платформи світового українства, варто відзначити, що такі спроби 

проявлялися від поразки у визвольних змаганнях першої чверті ХХ ст. Вже 

у 1920 р. було створено ініціативний комітет із центрами у містах Женева 

(Швейцарія) та Відень (Австрія) для скликання Всеукраїнського 

національного конгресу в 1921 р. Але ця спроба не вийшла за межі 

дискусій, пропозицій та обміну думками. У 1923‒1925 рр. ця ідея знову 

почала обговорюватися у Празі, було навіть створено Всеукраїнське 

політичне обʼєднання, яке через політичні непорозуміння перестало 

існувати [7, с. 207]. 1929 р. у Празі була організована Українська головна 

еміграційна рада, до якої увійшли не лише представники української 

еміграції з європейських країн, але й українська громада м. Шанхай 

(Китай). 

Провідними завданнями ради було визначено задоволення культурно-

освітніх потреб, проведення спільних акцій у загальнонаціональних 

справах, пропаганда української державно-національної ідеї на міжнародній 

арені. Серед заходів Ради були політичні акції стосовно захисту прав 

українського народу у звʼязку з посиленням терору в Україні в 1930-х рр. і 

Голодомором 1933 р. Рада припинила свою діяльність із початком Другої 

світової війни [2, с. 479]. 

Дискусія щодо створення Світового українського конгресу 

відновилася на межі 1940–1950-х років у країнах, де мешкали численні 

групи українців. Варто зазначити, що вже тоді у більшості країн, де жили 

українці, існували крайові надбудови, які обʼєднували майже всі 

громадські організації своїх країн. Не можна оминути увагою українське 

жіноцтво, що випередило решту українського суспільства, створивши у 

1948 р. Світову федерацію українських жіночих організацій – СФУЖО. Її 

очолила Олена Киселевська. 

Упродовж 1947–1948 років до справи створення Світового конгресу 

українців долучилася Пан-Американська українська конференція – ПАУК 

[7, с. 207]. Секретаріат ПАУК у тодішньому складі «вивʼязався задовільно» 

із тих завдань, які були йому призначені конференцією в листопаді 1947 р. 

Поборовши початкові труднощі технічного характеру, діяльність 

Секретаріату була спрямована на зміцнення організаційних звʼязків між 

самими членами ПАУК, якими були Комітет Українців Канади, 

Товариство Прихильників Української Культури в Бразилії і Центральна 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 2 

 

 - 53 - 

Українська Репрезентація в Аргентині, як також і з іншими українськими 

організаціями в решті країнах світу. Рівночасно ПАУК стверджує, що 

політична програма УНРади – Самостійна, Соборна та Демократична 

Українська Держава – є виразником політичних стремлінь української 

еміграції, яка має право та обовʼязок промовляти від імені українського 

народу під червоною московською окупацією, позбавленого змоги 

свобідно виявляти свою волю» [3, с. 16‒17]. 

ПАУК, як представник «українців обох Америк», ствердив, що 

політичні ідеї УНРади тотожні з ідеалами «західного демократичного 

світу, який все стояв та й нині стоїть за свободу людини та за право 

кожного народу вирішувати свою долю». ПАУК вважав, що «українці обох 

Америк як однокровні брати українського народу в Європі» повинні дати 

Українській Національній Раді необхідні моральну підтримку перед своїми 

урядами та матеріальну допомогу [1, с. 287]. 

З конкретною ініціативою скликання Світового конгресу і створення 

Світового союзу виступив Шостий Конгрес українців Канади (КУК). В 

резолюції було зазначено: «Шостий КУК доручає Президії КУК негайно 

порозумітися з Президією Українського конґресового комітету (УКК),  

щоб скликати впродовж найближчого часу конференцію ПАУК для 

оформлення підготовчого комітету для скликання Світового конґресу 

українців» [8, с. 385]. 

Перший Світовий Конґрес Вільних Українців відбувся 12‒19 листопада 

1967 р. у м. Нью-Йорку в приміщенні готелю «Хілтон». Учасниками 

Конґресу стали 1003 делегати з 17 країн світу: Австралії, Австрії, Аргентини, 

Англії, Бельгії, Бразилії, Венесуели, Італії, Канади, Люксембургу, 

Нідерландів, Німеччини, Парагваю, США, Франції, Чилі та Швейцарії, а 

також численні запрошені Гості [3, с. 19]. У роботі основоположного 

конгресу взяли участь 230 організацій, які репрезентували всі ділянки 

релігійного, суспільно-громадського, культурно-освітнього й економічного 

життя української діаспори [7, с. 209]. 

Перший Світовий Конґрес Українців, що відбувся у 1967 р. в Нью-

Йорку, без сумніву, став не лише знаковим явищем в житті української 

діаспори, але й важливим етапом в історії України та українського народу 

у його боротьбі за незалежність. 

Світове українство готувалося до цієї події десятиліттями. Водночас, 

зусилля та час, покладені на підготовку Конґресу виявилися не марними, 

адже у 1967 р. І СКВУ гучно розпочав нову еру у діяльності української 

діаспори, вивівши її на рівень вагомого суспільно-політичного чинника на 

міжнародній арені. Важливо, що у після майже десятилітньої підготовки 

Конґресу СКВУ відмовився від формальних підходів та пустих декларацій, 

натомість на Конґресі було представлено ґрунтовно підготовлену 

актуальну повістку та тематику для обговорення [8, с. 399]. 

Головні завдання Світового Конгресу Вільних Українців були подані 
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у його статуті, а саме: надавати будь-яку можливу допомогу українському 

народові в його змаганнях за волю і державну незалежність, змагатися за 

здійснення прав українського народу згідно з Універсальною декларацією 

прав людини, координувати діяльність своїх членів згідно з постановами 

Першого й чергових Конгресів СКВУ, зберігати українську національну 

ідентичність та плекати і передавати з роду у рід українську мову, 

культуру, традиції [6, с. 193]. 

Починаючи з 1991 р. СКВУ зосередився на сприянні розвиткові 

демократичних установ в Україні та допомозі українським громадянам у 

країнах, які були у складі колишнього Радянського Союзу. А вже від 

1993 р. Світовий Конґрес Вільних Українців був перейменований на 

Світовий конґрес українців. Така назва зберігається і тепер. 

Протягом багатьох років СКУ обʼєднує й координує діяльність ба-

гатьох українських суспільно-громадських надбудов, крайових централей, 

організацій і громад. Багато обʼєднань і товариств належать до цієї 

організації через ради й комісії, котрі діють в системі СКУ. До складу СКУ 

увійшли також українські національні обʼєднання в окремих країнах: 

Український конгресовий комітет Америки, Конгрес українців Канади, 

Координаційний осередок українських громадських центральних установ 

(Європа), Союз українських організацій Австралії тощо. У роботі СКУ 

активну участь беруть представники українських церков, жіночих, 

молодіжних і студентських організацій [7, с. 206]. 

Керівними органами СКУ є Конгрес, Секретаріат і Контрольна 

Комісія. Конгреси (зʼїзди) відбуваються кожні пʼять років. У перерві між 

конгресами Пленум Секретаріату планує діяльність СКУ, приймаючи 

рішення на щорічних пленарних сесіях. Для ведення поодиноких важливих 

ділянок суспільно-громадської роботи Секретаріат створює ради і комісії. 

Екзекутивним органом Секретаріату є Президія. З 2018 р. і донині СКУ 

очолює Президент Павло Грод [2, с. 497]. 

Цікавим та очікуваним фактом є те, що боротьба СРСР проти 

організаційних структур української діаспори загалом та Світового 

Конґресу Українців зокрема знайшла своє продовження у державній 

політиці Російської Федерації у наші дні. Так, у 2016 р. Міністерства 

юстиції та закордонних справ у співпраці з Генеральною прокуратурою РФ 

здійснили заходи, покликані заборонити діяльність СКУ на території 

Російської Федерації [4] і таким чином ізолювати українську меншину в 

Росії від світової української діаспори [5]. Наслідком цього стало внесення 

Світового Конгресу Українців до списку «небажаних організацій» на 

території Російської Федерації. Також Міністерство внутрішніх справ РФ і 

суд ліквідували дві українські крайові організації – Обʼєднання українців 

Росії та Федеральну національно-культурну автономію українців Росії, які 

входять до складу СКУ. 

24‒27 листопада 2018 р. у м. Києві відбувся XIСвітовий Конґрес 
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Українців, який зібрав 248 делегатів з лав української діаспори 26 країн 

світу, а також представників українських церков, владних структур та 

громадянського суспільства. Захід проходив під гаслом зміцнення 

української державності перед лицем небезпеки, яку становить діяльність 

Російської Федерації для України та усього світу [8, с. 388]. Одинадцятий 

за ліком Конґрес став новою відправною точкою у діяльності СКУ – 

міжнародної координаційної надбудови українських громад у діаспорі, що 

представляє інтереси українців у 61 країні світу, де має мережу складових 

організацій та звʼязків з громадами. 

Проаналізувавши історію становлення, структуру та ключові 

напрямки діяльності Світового Конгресу Українців, можемо відзначити 

його вагому роль у процесах міжнародної консолідації світового українства. 

Організація відзначається не просто декларативністю існування, а саме 

активною програмною діяльністю, спрямованою на обʼєднання, захист та 

підтримку українців у світі. Має міцні контакти з Україною та репрезентує 

її на світовій арені, особливо в такий складний час – час боротьби з 

Російською Федерацією за незалежність. 
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Михайло Никитенко 

 

ОДА НОБУНАҐА – НАЙВИДАТНІШИЙ ЯПОНЕЦЬ 

 

У 2006 р. в Японії реалізувався проект «Великі японці». Його суть 

полягала в тому, що японців опитували про найвидатніших особистостей у 

національній і світовій історії. В результаті роботи проекту були складені 

списки видатних осіб в різних категоріях і сферах. Для Японії подія такого 

характеру відбулась вперше. В ній взяло участь більше сотень тисяч 

громадян Японії. Головною номінацією вважалась «найвидатніша особа в 

історії». Перемогу в ній здобув – Ода Нобунаґа. Чому саме Ода Нобунаґа? 

За які заслуги японці вважають його найвидатнішою особою не тільки 

Японії, а й світу? 

Ода Нобунаґа, перш за все, відомий тим, що розпочав процес 

обʼєднання роздробленої Японії, і відіграв у цьому історичному процесі 

ключову роль, по суті ставши людиною завдяки якій Японія як держава 

взагалі існує. Його шлях до обʼєднання Японії був дуже довгий і важкий, 

хоча йому безпосередньо і не вдалося обʼєднати Японію, це зробили його 

наступники, проте він зробив все, щоб його наступникам варто було 

просто завершити вже по суті зроблену справу. Власне про боротьбу Оди 

Нобунаґа за обʼєднання Японії, діяння за яке на батьківщині його визнали 

особою номер один в історії й буде йти мова далі. 

Народився майбутній національний герой Японії 1534 р. у родині 

Оди Нобухіде, господаря провінції Оварі. Він був третім сином батька, 

проте первістком від головної дружини, через, що його вважали 

спадкоємцем роду Ода. 

1551 р., батько Нобунаґа, Ода Нобухіде, відійшов у інший світ. Ода 

Нобунаґа, успадкував його титул, проте хоч якого небудь серйозного 

впливу на рід він не мав. Більшість старійшин, очолювані Хаясі Мітікацу 

та Шібато Кацуі не вважали його гідним господарем провінції Оварі, тому 

перейшли на сторону молодшого брата Нобунаґа, Оди Нобуюкі. Маючи 

талант полководця і політика він, до 1559 р., Нобуюкі і всіх непокірних 

старійшини з феодалами підкорив свої волі [3, с. 89‒93]. 

Підкоривши власну провінцію Нобунаґа розпочав обʼєднання Японії. 

Першою великою битвою на шляху стала битва при Окехадзамі, яка 

відбулась в 1560 р. В ній він розбив війська Імаґави Йошімото. Результати 

для Оди Нобунаґа були дуже гарні, він сильно ослабив рід Імаґава. В 

1562 р. він уклав договір із васалом Імаґава – Токуґава Іеясу, в результаті 

чого він здобув землі останнього, і вірного та не менш талановитого 

союзника [2, с. 100]. 
Здобувши союзників і значно збільшивши свої сили Ода розпочав 

війну за Міно. Війна виявилась дуже тяжкою для Оди. Проте він знайшов 
вихід із даної ситуації. У 1564 р. він видав свою сестру Оїчі за Адзаї 
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Наґамасу, уклавши союз і ним, і заручившись його підтримкою. Тим 
самим, він заволодів місцевістю Суномата, таким чином захопивши ключ 
для взяття головної резиденції Міно, і через рік він нею заволодів  
[5, с. 170‒171]. 

1568 року Ода Нобунаґа допоміг претенденту на титул Сьоґуна – 
Ашікаґу Йошіакі, замисливши таким чином розширити свою владу на 
столицю та її околиці. У вересні, під приводом визволення Кіото від 
заколотників, Ода вирушив у поход. За два тижні Нобунаґа заволодів 
столицею. Ашікаґа Йошіакі був призначений 15-м Сьоґуном, він 
запропонував своєму головному рятівнику титул заступника Сьоґуна – 
Нобунаґа відмовився. 

Майже одночасно з цим Нобунаґа завоював провінцію Ісе і поширив 
свою владу на весь Кіннай [4, с. 150]. 

Наступною великою битвою на шляху Оди стала битва при Анегава, 
що відбулася 1570 року, в якій війска Оди і Токуґава зустрілись з  
13-тисячним військом Адзаї та Асакури. Перемогу здобув Нобунаґа. 

У серпні 1570 року Нобунаґа пійшов походом на родину Мійосі, 
провінцію Сеццу. Похід виявився не вдалим. 

У червні 1571 року Нобунаґа обложив монастир Енряку. Було 
вирізано близько 3-тисяч монахів, жінок та дітей, а сам монастир спалено 
дощенту. З падінням Енряку, залишки сил Адзаї та Асакури, без того вже 
слабкі, остаточно втратили свою спроможність чинити опір Оді [1, с. 299]. 

На цьому етапі війни за обʼєднання Японії найголовнішим ворогом 
Нобунаґа був – Такеда Шінґен. Він регулярно завдав неприємностей Оді. 
Часто провокуючи повстання на вже захоплених Нобунаґа землях. Проте у 
квітні 1573 року на половині шляху до столиці Такеда помер від хвороби. І 
вже липні того ж року Ода, скориставшись нагодою, захопив Сьоґунівські 
замки Нідзьо і Макіносіма, вигнав поставленого ним же Сьоґуна Йошіакі з 
Кіото і, тим самим, ліквідував Сьоґунат. 

1573 року Ода Нобунаґа втомившись воювати із Асакуро і Адзаї 
вдерся до їх володінь і повністю розгромив їх, а їх володіння приєднав до 
своїх [2, с. 101]. 

Ставши де факто головною людиною Японії він змушує імператора 
назначити себе його радником, через, що війна з ним стає війною проти 
Імператора. І таким чином він отримав і військове посилення, і почав 
активно завойовувати провінції. У липні того ж року Нобунаґа захопив 
Наґасіму. Паралельно вирізавши всіх хто чинив йому опір. У серпні 
1575 році він успішно атакував Етідзен. Винищивши більше 10 тисяч 
людей, а ще бл. 40 тисяч захопили як рабів і продали японським і 
європейським работоргівцям. У листопаді 1578 року Оди захопив 
монастир Хонґан. У 1581 році Ода з ціллю помсти ніндзя, ввів війська до 
провінції Іґа, центр цих самих ніндзя, які довгий час були найманцями 
його ворогів. Він повністю зачистив край, винищивши все, і людей і 
будинки. У березні 1582 року Він переміг і повністю вирізав рід Такеда. 
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Таким чином Нобунаґа заволодів провінціями Кодзуке, Шінано та Кай  
[5, с. 185‒197]. 

В 1582 році йшла повним ходом підготовка війни, щоб захопити 
Морі. Війна йшла тяжко, війська Нобунаґа ніяк не могли захопити ворога, 
було вирішено запросити допомогу у союзника. На допомогу воюючим 
було надіслано війська під проводом Акеті Міцухіде. 2 червня, в ночі, 
надіслані на поміч солдати, несподівано для всіх, замість того щоб прибути 
на поле бойових дій, прибули до Кіото і почали штурм монастиря Хонно, 
де зупинився, щоб помолитись, Нобунаґа. Вояки Акеті Міцухіде спалили 
храм. Усі, хто був у храмі, включно сам Нобунаґа, згоріли живцем Так 
обірвалось життя цього великого історичного діяча. На момент смерті Ода 
володів 30-а провінціями із 66-ти, що позволило його спадкоємцю, 
Тойотомі Хідейосі, за 8 років обʼєднати всю Японію. В результаті різного 
роду історичних перепетій і інтриг, до влади прийшов Токуґава Іеясу 
встановивши Сьоґунат Токуґава [3, с. 367‒373]. 

Отже, Ода Нобунаґа великий полководець, взірець справжнього 
самурая, національний герой Японії, завдяки своїм якостям і діям заслужив 
визнання свого народу. Відомий тим, що поклав життя заради обʼєднання 
Японії. Зробив все для того, щоб його наступникам стало можливе 
встановлення єдиної влади на усіма землями Японії, створивши одну 
державу, яка існує і досі. 
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Михайло Никитенко 
 

ФАВОРИТИЗМ ПРИ ДВОРІ ГЕНРІХА IV НАВАРРСЬКОГО 
 

Генріх IV Наваррський (1553‒1610 рр.). Відомий тим, що взяв 

безпосередню участь у війні гугенотів і католиків у Франції, ставши 

правителем який, по суті, примирив ці ворогуючі сили. Також він є 

засновником династії Бурбонів у Франції. Провів ряд реформ, завдяки 
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яким Франція не тільки оговталась після Реформації, але ще й значно 

посилилась. Він зробив великий внесок у встановлення абсолютизму у 

Франції. Особливо, по-доброму він ставився до своїх підданих, за що й 

отримав прізвисько «Добрий король Анрі». Паралельно з цим при дворі 

Генріха розцвів і фаворитизм. Монарх мав багато фавориток, але мова піде 

про тих, які впливали на внутрішню і зовнішню політику королівства. 

Дослідник абсолютизму Ніколас Хеншел писав: «Французькі придворні 

могли володіти політичним впливом і не займаючи офіційних постів, 

оскільки центром обговорення політики був королівський двір. Кожен, 

кому вдавалося здобути увагу або прихильність державця, отримував 

вплив і, отже, владу. Найбільшого успіху добивалися ті придворні, які 

прислуговували монархові в найінтимніших справах, тому представники 

фракцій наполегливо боролися саме за ці місця» [4, с. 101]. 

В історії королівства більш-менш помітний слід залишили по-суті 

тільки дві фаворитки Генріха ІV Габріель дʼЕстере та Генрієтта дʼАнтраг 

[6, с. 121]. Габріель дʼЕстере народилась у 1573 році, в родині начальника 

артилерії Антуана дʼЕстере. У віці 16 років за шість тисяч екю була 

продана матірʼю королю Генріху III. Королю дівчина, нібито, не 

сподобалася тому, що вона нагадувала Генріху його нелюбу дружину 

Луїзу. У 1590 році з нею познайомився король. Вона стала коханкою 

монарха і, щоб відвернути увагу двору, в лютому 1591 року Генріх віддав 

її заміж за дворянина Ніколя дʼАмерваль де Ліанкур [2, с. 41‒42]. Габріель 

мала великий вплив на короля. Значною мірою саме під впливом своєї 

фаворитки Генріх здійснив дуже важливий політичний крок – прийняв 

католицизм. Завдяки цьому він зміг вступити в Париж і стати 

повноправним господарем у Франції. Незабаром Габріель дʼЕстере 

отримала титули маркізи де Монсо і герцогині де Бофор. Слід зазначити, 

що Габріель була скромною і не використовувала на шкоду державі свій 

вплив на Генріха ІV. За це фаворитку шанували при королівському дворі. 

У 1599 році шлюб Генріха IV з Маргаритою Валуа, в якому не було 

дітей, був розірваний. У березні цього року Генріх передав Габріель 

коронаційний перстень. Поширились чутки, що король одружиться зі 

своєю давньою коханкою. Але 10 квітня Габріель померла за незʼясованих 

обставин. При дворі подейкували, що фаворитку отруїли представники тих 

придворних кіл, які були зацікавлені в укладанні шлюбу короля з 

представницею сімейства Медичі. Габріель була похована в абатстві Нотр-

Дам-ла-Рояль де Мобюіссон в Іль-де Франсі [2, с. 48‒50]. 

Наступною впливовою фавориткою Генріха стала Генрієтта 

дʼАтранг. Вона була донькою Франсуа де Бальзака дʼАнтрага, губернатора 

Орлеана, і Марі Туше, колишньої коханки короля Карла IX. Генріх ІV 

побачив Генрієтту через шість днів після смерті своєї фаворитки Габріель 

дʼЕстре і був вражений її красою настільки, що забув про свою втрату  

[1, с. 248‒249]. Ставлення Генрієтти дʼАнтраг до короля було продиктоване 
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не стільки прихильністю до нього, скільки розрахунком. Сімʼя нової 

фаворитки вміло використовувала пристрасть Генріха. Незабаром 

монархові повідомили умови, за яких Генрієтта погоджувалася на статус 

коханки короля: сто тисяч екю, титул маркізи і письмова обіцянка 

одружитися. Проте, Генріх не міг виконати умови щодо одруження. Його 

законною дружиною стала Марія Медичі. Генрієтта дʼАтранг подарувала 

Генріху двох дітей, Гастона Анрі де Бурбона і Габріель-Анжеліку де 

Верней [5, с. 153‒170]. Вона настільки упевнено себе відчувала, що 

дозволяла собі відкрито ображати молоду королеву Марію Медичі. 

На відміну від Габріель дʼЕстере, яка намагалася бути подалі від 

політичних пристрастей, Генрієта дʼАнтраг неодноразово вплутувалася в 

небезпечні придворні інтриги. Її сина від короля Гастона католицьке 

угруповання при дворі намагалося використати проти Генріха ІV. Батько 

фаворитки і її брат герцог Ангулемський взяли участь у так званій «змові 

Бірона». Змовники намірялися після смерті короля звести на французький 

престол малолітнього Гастона. Головним виконавцем планів заколотників 

мав стати один із найдовіреніших соратників Генріха ІV адмірал, маршал, 

герцог і пер Франції Шарль Арман де Гонто-Бірон. Маршал встановив 

звʼязки з іспанськими Габсбургами, які мала надати допомогу в усуненні 

Генріха ІV і його спадкоємців. Змова була викрита і тільки родинні звʼязки 

з фавориткою короля врятували життя заколотникам – батькові і братові 

Генрієтти. Шарль Арман де Гонто-Бірон постав перед Паризьким 

парламентом і був засуджений до страти. 

Негативний вплив найближчих родичів фаворитки на становище 

правлячого монарха не припинявся. Вона змусила Генріха пообіцяти 

оголосити її сина Гастона спадкоємцем престолу, а її брат і батько знову 

вступили в змову проти короля. Генріхову вдалося доволі швидко 

розкрити й цю змову. Франсуа дʼАнтраг і герцог Ангулемський під час 

слідства почали обмовляти один одного, оскільки в них знайшли докази 

державної зради – листи від іспанського короля. Генрієтта дʼАнтраг змогла 

переконати короля у своїй непричетності до заколотників. Її унікальний 

вплив на правителя виразився в тому, що засуджені Паризьким 

парламентом до страти її батько і брат невдовзі вже були на свободі. 

Ставлення королівського двору до фаворитки було таким, що її навіть 

підозрювали у звʼязках з убивцею Генріха ІV Равальяком. Суд, щоправда, 

не зміг цього довести. 

Отже, король Франції Генріх IV був великим політичним діячем в 

історії своєї країни, провів ряд реформ, припинив війни між гугенотами і 

католиками, зміцнив Францію, але, водночас, не вирізнявся родинними 

чеснотами. Придворний фаворитизм, частіше всього, негативно позначався 

на правлінні популярного в народі короля. 
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Михайло Никитенко 

 

СУСПІЛЬСТВО СПОЖИВАННЯ В ПРАЦЯХ ФІЛОСОФІВ  

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

Основою сучасного суспільства є споживання. Споживання є однією 

із фундаментальних основ буття як окремої людини, так і цілого 

суспільства. Воно є важливою сферою соціального та індивідуального 

життя. Завдяки споживанню відбувається задоволення широкого спектру 

людських потреб праці, пізнання, спілкування, відпочинку, також 

матеріальних, духовних, групових, індивідуальних, колективних та 

суспільних потреб. 

Ставши основою сучасного суспільства споживання утворило нову 

його форму – суспільство споживання. Дослідження феномену суспільства 

споживання стало обʼєктом дослідження багатьох мислителів, зокрема 

«Суспільство споживання» (Е. Фром, Ж. Бодріяр), «Індивідуалізоване 

суспільство» (З. Бауман), «Повстання мас» (Х. Отега-і-Гассет), «Падіння 

публічної людини» (Р. Сеннет) та ін. 

Зокрема, З. Бауман зазначає, що суспільство споживання це хвороба, 

або ж аналог психічного розладу. За його словами суспільство споживання 

є причиною кризи цінностей, та відходу людини, або ж споживача, від 

своїх істинних ціннісних орієнтацій. «Нинішня криза тільки на поверхні 

має економічний характер, а по суті – це криза цінностей суспільства 

споживання.» [1, c. 14‒15]. Він вбачає основні економічні проблеми 

сучасності саме в суспільстві споживання. Масовий відхід від духовності, і 

перехід до задоволення лише своїх власних, егоїстичних бажань і є тією 
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насущною проблемою, що шкодить, не тільки економіці, а й суспільству 

загалом. 

Жан Бодрійяр зазначає, що ідеологія споживання хоче змусити 

споживача вірити, що він увійшов в нову еру, і вирішальна гуманна 

«революція» відділяє героїчну і жорстоку «еру виробництва» від 

ейфорійної «епохи Споживання» де, нарешті, людина отримала права і 

задовольнила бажання. Теми «Витрати», «Насолоди», «Відсутності 

розрахунку» повністю заволоділи людиною, витісняючи всі її цінності, які 

були до цього в її пріоритеті [2, c. 5‒6]. 

С. Хантінгтон зазначив, що суспільство споживання це конфлікт 

«Захід і всі інші». Під цими словами він розуміє, те, що зараз в суспільстві 

відбувається ніби конфлікт цінностей. Іншими словами, можна сказати, що 

він має на увазі те, що зараз почався «духовний переділ» світу. Захід в 

уособлені США і Європи насаджує світові свою масову культуру, а разом з 

нею і споживацтво. Насаджує суспільству «споживацькі орієнтації», а тим 

самим, насаджує їх окремо кожному індивіду, трансформуючи його 

ціннісні орієнтації, істини, справедливості, честі, любові, гідності, в 

звичайні споживацькі. Захід намагається перетворити всіх індивідів у 

звичайних споживачів, які тільки і зможуть, що купувати і споживати  

[7, c. 14‒18]. 

А. Камю зазначає, що людина в суспільстві споживання послуговується 

лише однією категорією, і має лише одну цінність – гроші або 

«споживання заради споживання.» За його словами, людина в суспільстві 

споживання відмовляється від пошуку і осягнення екзистенційних смислів, 

а Камю вважає, що саме в цьому і полягає одне з призначень людини. 

Навіть найприземлений матеріаліст і атеїст все одно відчуває, що він – не 

листок, який жене вітер, не безглузда гра, що в існуванні є сенс, є мета, 

нехай і невідома, але спрямована до чогось іншого, ніж просто рости, жити 

і розмножуватися. Ще античні мислителі розуміли, що людина живе не для 

того, щоб їсти, пити, задовольняти свої чуттєві потреби, а навпаки, він їсть, 

пʼє тощо для того, щоб жити. Тобто Камю вважає, що людина, в 

суспільстві споживання, втрачає всі свої ціннісні орієнтації, і набуває лише 

одне – бажання споживати і наживатись [4, с. 57]. 

А. Калінін, вважає дане суспільство суто негативним і називає 

сучасне суспільство споживання в принципі міфологічним. Слова мають 

соціальний зміст залежно від ідеологічного наповнення, від миттєвого 

соціокультурного контексту. Ці додаткові смисли є кодами соціальних 

груп. Однак міф прагне приховати цю обставину і виглядати як явище 

природи, він натуралізує соціальне. Міф в даний час виражається всією 

навколишньою обстановкою людини, яка зазнала тотальної організації. 

Все це міфічні послання покликані приховати неприємні сторони 

реальності, створити і зміцнити приємні ілюзії. Головним засобом такого 

процесу служить мода. Вона ефективний містифікатор створює ідеальний 
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світ моделей, образів. Мода видає культурні конструкції характерні для 

обмеженого відрізка людської історії за щось вічне. Джерелом міфології є 

також нерозривно повʼязані з модою реклама, преса, які напрацювали 

безліч прийомів містифікації і риторику, що відповідає цим цілям. 

виявляються специфічні риси, властиві загальному духу сучасності, які 

проявляються в різних сферах суспільного життя [3, с. 10‒14]. 

Ж.-Ф. Ліотар також негативно висловлюється, щодо суспільства 

споживання і стверджує таке: «архітектура нашого періоду являє собою 

«своєрідний «бріколлаж»: достаток цитат-елементів, запозичених з 

попередніх стилів і періодів, як класичних, так і сучасних; недостатня 

увага до оточення і т.д.» Це можна віднести і до всієї постмодерністської 

культури в цілому. Готівковий культурний стан переживається як те, що 

«виключає яку-небуть новизну», все вже було, про все вже сказано  

[5, c. 30‒37]. 

Незважаючи на те, що основна частина мислителів бачить в 

суспільстві споживання негативні аспекти, є філософи які бачать в ньому і 

позитивне. 

Основні ж позитивні аспекти такі: 

1) споживання сприяє виникненню хорошого і відповідального 

уряду, що сприяє довгостроковій соціальної стабільності, 

необхідної для суспільства; 

2) у суспільстві споживання виробники мають стимул удосконалювати 

і створювати нові товари і послуги, що сприяє прогресу; 

3) високі споживчі стандарти є стимулом для заробляння грошей і, 

як наслідок, наполегливої роботи, тривалої навчання, підвищення 

кваліфікації; 

4) споживання сприяє зниженню соціальної напруженості; 

5) споживчі мотиви поведінки помʼякшують національні і релігійні 

забобони, що сприяє зниженню екстремізму, підвищенню 

толерантності. Крім того, людина в суспільстві споживання, як 

правило, менш схильний до ризику; 

6) споживання сировини і товарів з країн «третього світу» сприяє їх 

розвитку; [6, c. 16‒17]. 

Отже, думка про суспільство споживання різниця, але які б воно 

позитивні і негативні аспекти мало, а точне те, що суспільство споживання 

спричиняє обʼєктивну кризу духовності, або ж ціннісну кризу. Через те, що 

матеріальне благо зросло, можливість для споживання зʼявилась, але при 

цьому не було забезпечено достатніх умов для збагачення духовних 

інтересів, таких щоб відповідали підвищеному рівню життя, споживацькі 

орієнтації отримали ідеальні умови за для поширення, таким чином 

спростовуючи і узагальнюючи все до звичайного товару. 
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Єгор Нікуліцов 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БАЗИ ДАНИХ МАТЕРІАЛІВ 

ЗЕМСЬКОЇ СТАТИСТИКИ «УКРАЇНСЬКИХ» ГУБЕРНІЙ 

РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (НА ОСНОВІ ПРЕДМЕТНОГО 

ПОКАЖЧИКА В. М. ГРИГОРʼЄВА) 

 

Для аналізу інтенсивності діяльності земств по збиранню, 

систематизації та виданню матеріалів статистичних обстежень в 

«українських» губерніях Російської імперії потенційно вагоме значення 

має предметний покажчик їх публікацій, укладений В. М. Григорʼєвим у 

1926–1927 рр. [1; 2] Інформаційне наповнення покажчика дає можливість 

поставити декілька питань до статистичних матеріалів земств загалом, які 

можна вирішити за допомогою аналізу його змісту. Оскільки у покажчику 

узагальнено досить значний масив джерельної інформації, можливим 

варіантом для прискорення її обробки є створення бази даних земської 

статистики «українських» губерній Російської імперії на основі цього 

видання, тим більше, що сам покажчик має зручну структуру для її 

побудови. 

Спочатку зупинимося на загальній структурі покажчика. Він був 

укладений і опублікований у двох частинах, причому в другій частині 

помітні незначні зміни у структурі, які, тим не менше, на його 

інформаційне наповнення суттєво не впливають. Структура покажчика та 

використані в ньому позначення досить повно викладені в передмові до 

першого видання [1, с. 1–12]. Головними розділами у змісті є: «Список 

рубрик», «Список земсько-статистичних праць», «Розподіл матеріалів за 

рубриками», «Зміст кожного тому статистичних робіт», «Додатки та 
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помилки». 

У першому розділі покажчика поданий детальний список рубрик 

(всього близько 160) з поділом їх на підрубрики. У другій частині внесені 

незначні виправлення у назви рубрик. 

У другому розділі «Список земсько-статистичних робіт» публікації 

зібраних земствами матеріалів згруповані за губерніями (наприклад, 

«Катеринославська губернія») та збірками (наприклад, «Матеріали для 

оцінки земель»), а всередині кожної збірки матеріали відсортовано за 

роками. Доповнена інформація з цього розділу включена у четвертий 

розділ і тому не є унікальною і розділ загалом не є для нас цікавим. 

У третьому розділі «Розподіл матеріалів за рубриками» міститься 

інформація про зміст публікацій земств. Натомість у четвертому розділі 

«Зміст кожного тому статистичних робіт» також подана інформація про 

зміст робіт, але згрупована вже по губерніях та роботах, а не за рубриками. 

Зокрема тут зазначено: номер роботи за покажчиком та за губернією, 

повна назва (часто містить назву збірки, географічну та часову відсилку), 

одиниця рахунку (том, частина, випуск), місце видання, рік, римсько-

арабська навігація, укладачі (із указівкою функцій у цій роботі), номери 

рубрик, сторінки з навігацією, графи таблиць, волосні та районі таблиці. У 

додатках подана деяка, не надто важлива у поточному контексті, кількісна 

інформація. 

Окрім того, кожна частина покажчика супроводжується кількома 

сторінками із зазначенням допущених у роботі помилок, на які обовʼязково 

слід зважати під час заповнення бази даних. 

Для розуміння загальної структури та особливостей подання 

інформації у покажчику за результатами аналізу джерела було розроблено 

«Інформаційну структурну схему джерела». Вона важлива для подальшого 

проектування бази даних та може бути використана для навігації по 

джерелу. 

База даних дозволяє отримати відповіді на ряд питань або виконати 

такі наукові завдання: досить швидко знайти публікації матеріалів земської 

статистики за будь-яким параметром (фрагментом назви, роком чи місцем 

видання тощо); підрахувати кількість видань за різними параметрами  

(за часом і місцем видання, рубриками та ін.); виокремити загальні  

тренди видавничої діяльності земств (періоди найменшої чи найбільшої 

активності); знайти спільне і відмінне у публікаціях земств різних 

губерній; зʼясувати, які саме аспекти статистики більш предметно 

розроблялися земствами в різних губерніях у різний час; установити 

питомі частки зазначених рубрик для окремих губерній; сформувати 

список усіх статистичних робіт, у яких брала участь певна особа тощо. Це 

загалом дозволить суттєво розширити загальні уявлення про особливості 

земської статистики Російської імперії, підтвердити або спростувати 

окремі гіпотези щодо її ефективності та наукового значення, посприяти 
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постановці нових питань у галузі історії земської статистики. 

Головними фазами створення бази даних матеріалів земської 

статистики є: 1) постановка завдання; 2) проектування бази даних, яке 

включає попередній аналіз комплексного джерела, створення концептуальної 

моделі та створення ER-діаграми; 3) розробка бази даних у СКБД (при 

правильному і продуманому створенні ER-діаграми ця фаза потребуватиме 

незначного часу); 4) заповнення бази даних необхідною інформацією (ця 

фаза найбільш трудомістка через досить значну кількість даних, які треба 

знайти і ввести вручну); 5) розробка запитів (ставляться запитання до 

джерела і, виходячи з ER-діаграми бази даних, створюються запити, які 

дають на них відповіді); 6) аналіз результатів запитів (інтерпретуються 

отриманні відповіді на запитання, які потім використовуються у 

подальших дослідженнях). 

Під час проектування бази даних перш за все слід визначитися з 

сутностями, їх полями та звʼязками, спроектувати концептуальну модель 

бази даних, на якій усе це показати графічно без проведення процедури 

нормалізації та розбиття неприйнятних звʼязків, тобто абстрагуючись від 

конкретних моделей даних [3, с. 82]. Для проектування цієї моделі 

можливо використати розроблену «Інформаційну структурну схему 

джерела». 

Під час створення ER-діаграми виходячи з концептуальної моделі ми 

визначилися з конкретною моделлю бази даних. При побудові ER-діаграми 

були проведені перетворення для того, щоб база даних могла 

функціонувати за правилами реляційної алгебри, а саме були розбиті 

звʼязки багато до багатьох та проведена процедура нормалізації до 3-ї 

нормальної форми [3, с. 459]. 

На поточному етапі проектування бази даних залишає окремі 

питання, які потребують спеціальної уваги: відсутність певних даних  

про праці (наприклад, вказівки року випуску); практична користь 

виокремлення атрибуту «тип» у сутності «Збірки»; збереження сторінок 

роботи за покажчиком; формат зберігання сторінок робіт (1–12 або [1, 2, 

3…12]); виправданість використання self-referencing table до сутності 

«Рубрики»; збереження інформації про повіти або менші адміністративні 

одиниці; як правильно передати навігації у змісті; як найкраще передати 

загальну кількість сторінок тощо. Однак загалом структура покажчика 

була подана у такій версії ER-діаграми. 

Загалом такий проект є актуальним і перспективним, оскільки на 

сучасному етапі існує певний інтерес до досліджень у галузі цифрової 

гуманітаристики і цифрової історії зокрема. Основними шляхами його 

розвитку можуть бути: а) швидка навігація по інформації покажчика; 

б) здійснення подальших досліджень на базі інформації покажчика для 

вивчення земської статистики шести «українських» губерній та діяльності 

земств загалом протягом 1880-х – 1920 р.; в) розробка додатку з гнучким 
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інструментарієм, за допомогою якого можна суттєво полегшити доступ 

інших дослідників до бази даних; г) візуалізація інформації за допомогою 

карти (у перспективі можливо додати зберігання координат губерній та 

повітів для відображення інформації покажчика на карті, тобто 

перетворити просту історичну базу даних на геоінформаційну). 

Загалом слід підкреслити, що під час перегляду й аналізу структури 

предметного покажчика видань матеріалів земської статистики Російської 

імперії, укладеного В. М. Григорʼєвим, було зʼясовано, що реляційна база 

даних на його основі може бути досить легко побудована. Важливість та 

потенційна ефективність такої бази даних обґрунтована на прикладі 

аспектів і сюжетів, сформульованих у вигляді проблемних питань, на які 

можна отримати логічні й аргументовані відповіді за допомогою даних 

цього предметного покажчика. На даний час виконана більша частина 

проектування бази даних, а саме розроблені перші версії ER-діаграми, які 

враховують структуру покажчика та в яку, можливо, у разі потреби на 

заключному етапі будуть внесені певні уточнення з огляду на розглянуті 

питання, які потребують спеціальної уваги. 
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Людмила Озерова 

 

ЗДОРОВʼЯЗБЕРІГАЮЧІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ 

 

Вимоги часу, потреби суспільства чекають від освітнього процесу 

постійного реформування та удосконалення. Фізичне і моральне здоровʼя, 

підростаючого покоління є показником сталого розвитку нації. Здоровʼя 

дитини, її соціально-психологічна адаптація і розвиток багато у чому 

залежить від середовищем, у якому вона живе. 

На одному рівні з освітніми цілями вагомою метою сучасної школи є 

формування освіченої, та здорової особистості, особистості яка націлена на 

збереження власного здоровʼя та здоровʼя свого оточення через здорове 
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навколишнє середовище. 
Здоровʼя молодого покоління є запорукою стабільного розвитку 

суспільства загалом. Саме тому наскрізною лінією вивчення усіх 
навчальних дисциплін середньої освіти є «Здоровʼя і безпека», а серед 
основних компетентностей випускника згідно Концепції «Нова українська 
школа» є екологічна грамотність і здорове життя [3, с. 20]. 

На сучасну школу покладається завдання виховання компетентної 
особистості, яка не тільки володіє знаннями в галузі зміцнення та 
збереження здоровʼя, а й уміє застосовувати їх у житті, діяти адекватно у 
різних ситуаціях, адаптуватися до складних соціальних умов, долати 
життєві труднощі, підтримувати своє здоровʼя. У цьому контексті 
актуалізується готовність учителя до формування в учнів знань, умінь і 
навичок збереження і зміцнення власного здоровʼя [1, с. 13]. 

Здоровʼязберігаюча технологія – це сукупність засобів, методів, 
форм, методичних прийомів організації, проведення та управління 
освітнім процесом, що спрямовані на збереження, формування та 
зміцнення здоровʼя учнів [2]. Поняття «здоровʼязберігаючі технології» 
обʼєднують в собі всі напрями діяльності освітнього закладу, щодо 
формування, збереження та зміцнення здоровʼя учнів. 

Під здоровʼязберігаючими технологіями різні дослідники розуміють: 
«сприятливі умови навчання дитини у школі (відсутність стресових 
ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання); оптимальну 
організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, 
індивідуальних особливостей та гігієнічних норм); повноцінний та 
раціонально організований руховий режим» [1, с. 6]. Найбільший 
потенціал для реалізації існуючих освітніх технологій здоровʼязберіганння, 
які сприятимуть формуванню у учнів компетентностей здоровʼязберігання 
мають такі шкільні предмети як географія, біологія, основи здоровʼя та 
фізична культура. 

Розглядаючи класифікацію існуючих технологій здоровʼязберігання 
О. Ващенко виокремлює такі типи: 

– здоровʼязберігаючі – технології, що створюють безпечні умови 
для перебування, навчання та праці в школі та ті, що вирішують завдання 
раціональної організації виховного процесу, відповідність навчального та 
фізичного навантажень можливостям дитини; 

– оздоровчі – технології, спрямовані на вирішення завдань 
зміцнення фізичного здоровʼя учнів, підвищення потенціалу здоровʼя: 
фізична підготовка, фізіотерапія, гімнастика, масаж, фітотерапія, музична 
терапія; 

– технології навчання здоровʼю – гігієнічне навчання, формування 
життєвих навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), 
профілактика травматизму та зловживання небезпечними речовинами, 
статеве виховання [1, с. 8]. 

Ці технології реалізуються завдяки включенню відповідних тем до 
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предметів загально навчального циклу, введення до варіативної частини 
навчального плану нових предметів, організації факультативного навчання 
та додаткової освіти; 

– виховання культури здоров’я – виховання в учнів особистісних 
якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоровʼя, формуванню 
уявлень про здоровʼя як цінність, посиленню мотивації на ведення 
здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте 
здоровʼя, здоровʼя родини». 

Здоровʼязберігаючі технології навчання спрямовані на формування в 
учнів якостей особистості, які сприяють зміцненню та збереженню 
здоровʼя, формуванню цінностей про здоровʼя як надбання, підвищенню 
відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини та здоров’я 
довкілля, посиленню мотивації на ведення здорового способу життя. 

Знання, володіння і застосування здоровʼязберігаючих технологій є 
важливою складовою професійної компетентності сучасного педагога. 
Учителі у тісному взаємозв’язку з учнями, батьками, медичними 
працівниками, практичними психологами, соціальними педагогами та 
соціальними працівниками, усіма тими, хто зацікавлений у збереженні і 
зміцненні здоров’я дітей, спроможні створити здоров’язберігаюче освітнє 
середовище. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 

В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 
На сучасному етапі інформатизації суспільства, все більшого 

поширення в освітньому процесі набувають технології доповненої 
реальності, які допомагають підготувати спеціалістів високого рівня в 
будь-якій сфері. 

Доповнена реальність (англ. augmented reality або AR) – це 
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доповнення фізичного світу за допомогою цифрових даних, які 
обробляються та відображаються компʼютерними пристроями (смартфонами, 
планшетами або ж окулярами AR) в режимі реального часу. Доповнена 
реальність є складовою змішаної реальності та поєднанням реального світу 
з віртуальним [1]. 

Дослідженням питання використання технологій доповненої та 
віртуальної реальності в освіті займалися такі науковці як: І. Ю. Мельник, 
Н. М. Задерей, Г. Д. Нефьодова, Є. О. Модло, Ю. В. Єчкало, С. О. Семеріков, 
В. В. Ткачук та інші. 

На сьогодні програмне забезпечення, яке працює з технологією 
доповненої реальності, широко застосовується в освітньому процесі. 
Прикладом таких програмних продуктів є: 

– Adobe Dimension – програмний продукт за допомогою якого 
графічні дизайнери можуть створювати реалістичні зображення в форматі 3D; 

– WebAR (Розробник 8th Wall) – це платформа, яка відноситься до 
вебтехнологій доповненої реальності, які дозволяють нам випробувати AR 
через свій смартфон без будь-якого допоміжного додатка, використовуючи 
всього лише браузер смартфона; 

– Scene Viewer – мобільний додаток, який дозволяє використовувати 
3D і AR на вашому вебсайті, а також переглядати, розміщувати і 
взаємодіяти з доступними в Інтернеті 3D-моделями у своєму просторі. 

– ARCore – платформа від компанії Google для створення 
доповненої реальності. Програма використовує різні API. Деякі API-
інтерфейси доступні на Android і iOS, завдяки чому можна одночасно 
підключатися до однієї AR із декількох мобільних пристроїв. 

Крім того, існує багато спеціалізованих програмних продуктів, які 
допомагають вивчити окремі напрямки в освіті. Серед них: 

– Star Walk 2 – кишеньковий планетарій, який допоможе дізнатися 
більше про небо, зірки і сузірʼя. Корисний додаток, який допоможе краще 
розібратись в астрономії; 

– My Cardiac Coach – мобільний додаток для Android, який 
використовує доповнену реальність для того, щоб навчити користувачів 
надавати першу допомогу; 

– Electricity AR – додаток, який допомагає дітям визначати ціну 
поділки аналогових вимірювальних приладів та самостійно робити 
вимірювання з використанням технології доповненої реальності (AR). 
Дана програма актуальна при вивчені фізики. 

– Complete Anatomy – ідеальний інструмент для пізнання анатомії 
людини. Стане в нагоді як школяреві, так і студенту медичного 
університету. 

Видавництва навчальної літератури почали розробку підручників та 
дидактичних матеріалів з використанням маркерів, які використовуються у 
маркерній доповненій реальності. 

Маркерна доповнена реальність заснована на використанні маркерів 
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(Таргетів) для відтворення контенту. Маркерами можуть виступати 
зображення і 3D-обʼєкти. Особливостями технології є широке використання 
серед мобільних пристроїв [2]. 

Одне із видавництв, яке випускає підручники з доповненою 
реальністю є видавничий дім «Освіта». 

Видавничий дім «Освіта» – перше в Україні видавництво навчальної 
літератури, яке створило для школи підручники та навчально-методичні 
додатки до них з доповненою реальністю. Вони видали підручник 
інтегрованого курсу «Я досліджую світ» для 1 класу закладів загальної 
середньої освіти [3]. 

Отже, технологія доповненої реальності має широкий спектр 
застосування в сучасному світі. Дана технологія доволі зручна, оскільки 
для використання потрібно лише смартфон та наявність Інтернету. Існує 
велика кількість програмних продуктів для доповненої реальності, кожен з 
яких має свої особливості. Певні додатки дають змогу користувачу 
самостійно створювати обʼєкти – інші, спеціалізовані, під певну 
вузьконаправлену тематику. Саме тому, кожен може підібрати програмний 
засіб відповідно до потреб і ефективно використовувати їх в освітньому 
процесі. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
Малий бізнес завжди потребував і буде потребувати державної 

підтримки. Допомога підприємцям має надаватися не лише державними 
органами влади. Суттєвого значення набувають громадські організації 
самих підприємців (союзи, асоціації, агентства). Саме тому, необхідно 
визначити єдину державну стратегію розвитку малого бізнесу. На нашу 
думку, в процесі реалізації стратегії, доцільно було б використовувати вже 
наявний значний досвід розвинених країн світу. 
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Розвиток малого бізнесу є одним із першочергових завдань державної 
політики України, особливо у часи поширення гострої респіраторної 
хвороби COVID-19. Сфера малого бізнесу впливає позитивно на 
формування середнього класу населення та розвиток економіки держави 
(регіону). В сучасних умовах розвитку національної економіки особливої 
актуальності набуває формування державної та місцевої регуляторної 
політики у забезпеченні вдалої діяльності галузі малого бізнесу. 

Перш ніж розвʼязувати питання стабілізації, вдосконалення і 
регулювання функцій підприємств малого бізнесу в Україні, доцільно 
визначити і розглянути основні складові створення малого підприємства, 
насамперед виробничої спрямованості, і виокремити ті, переміна яких у 
вирішальному підсумку могла би стати основою стимулювання інвестиційно-
інноваційних процесів в Україні. Все це повинно абсорбуватися в напрямі 
покращення та розвитку економіки України [2, с. 134]. 

Досліджуючи сферу міжнародного забезпечення розвитку малого 
підприємництва, Стрілець В. Ю. зазначає, що макроекономічна політика 
зарубіжних країн орієнтована на економічне зростання і стабільність 
субʼєктів малого бізнесу та у цілому здійснюється на двох рівнях: через 
діяльність країн та через програми, що реалізуються під егідою ЄС у 
напрямах реалізації цільових програм фінансового, інформаційного, 
технологічного, зовнішньоекономічного, кадрового сприяння розвитку 
цього сектору економіки [3, с. 95]. 

Починаючи з 2011 р. у країнах – членах ЄС було прийнято та 
впроваджено понад 600 політичних заходів відповідно до принципу 
підприємництва, спрямованих на збільшення кількості підприємців  
та нових компаній, причому більшість із них зосереджується на 
підприємницькій освіті як для викладачів, так і для студентів. 

На відміну від України, де доступ до фінансів є однією з ключових 
проблем, у країнах ЄС починаючи з 2008 р. спостерігаються значні 
позитивні зрушення: 

– бажання банків надавати кредити зросло (більше ніж удвічі з 
2014 р. і збільшилося втричі з 2008 р.); 

– відсоток відхилених кредитних заявок та пропозицій позики з 
неприйнятними умовами, наданих підприємцям, знизився майже 
вдвічі з 2015 р.; 

– доступ до державної фінансової підтримки, включаючи гарантії, 
також збільшився більше ніж удвічі з 2014 р. [3, с. 97]. 

Аналізуючи діяльність, особливості розвитку та інші аспекти малого 
підприємництва, Міца В. В. визначає низку переваг цього виду економічної 
діяльності. Основні з них автор пропонує систематизувати таким чином: 

1) економіко-виробнича перевага (проявляється у тому, що цей 
ринок є гнучким та динамічним, здатним швидко пристосовуватися 
до мінливих умов); 

2) інституційна перевага (доступ до малого бізнесу та входження в 
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цей сектор економіки є відкритим для громадян України); 
3) соціально-економічна перевага (завдяки розвитку малого 

підприємництва зростає кількість робочих місць та у звʼязку з 
цим знижується соціальна напруга у суспільстві); 

4) соціально-психологічна перевага (сприятливі умови ведення 
малого бізнесу підвищують мотивацію до праці та розвитку 
інноваційного потенціалу підприємств). 

Окрім переваг малого підприємництва, слід вказати і на недоліки, 
притаманні цьому виду економічної діяльності. Основні з них так: 

1) дефіцит фінансових коштів, що є наслідком використання  
лише власного капіталу або залучення позичкових коштів, що 
ускладнено кризовою економічною ситуацією та недосконалістю 
кредитної політики; 

2) неналежний рівень сировинного та технічного забезпечення 
порівняно з великими підприємствами; 

3) суттєва залежність діяльності підприємства від монопольного 
замовника або постачальника, що знижує гнучкість маневрування; 

4) значна залежність від ринкової конʼюнктури; 
5) досить низька частка продукції на ринку товарів і послуг; 
6) високий рівень ризику банкрутства; 
7) суттєва залежність від впливу зовнішніх економіко-кризових 

факторів порівняно з представниками середнього та великого 
бізнесу (інфляція, економічний спад, влив монополії, нечесна 
конкуренція тощо). 

Негативно впливають на розвиток малого підприємництва також 
високі ставки для отримання кредиту, інфляція, нестабільна податкова 
система, нерівні умови конкуренції, корупція, адміністративні перешкоди в 
реєстрації підприємства [1, с. 125]. 

У підсумку хочемо зауважити, що існуючі програми підтримки 
субʼєктів малого бізнесу в Україні відзначаються невдалими спробами 
популяризації та низькою ефективністю шляхів доведення наявної 
інформації до субʼєктів підприємництва. 

Наразі субʼєкти малого бізнесу є відносно незалежними і 
самостійними у питаннях організації діяльності та є більш стійкими до 
негативних загроз мінливого середовища завдяки нескладній організаційній 
структурі й здатності оперативно трансформувати діяльність відповідно до 
мінливих умов ринку, але потребують суттєвої державної підтримки  
на даному етапі розвитку. Це стосується і фінансової підтримки, і 
забезпечення проникнення інноваційних технологій у системи малого 
бізнесу, і розробки та запровадження адекватної, чіткої та зрозумілої бази 
законодавчої та адміністративної системи, і побудова поміркованої 
податкової політики. Особливо це потрібно підприємцям сьогодні, коли 
COVID-19 набирає сили. 
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Анастасія Паршукова 
 

ОНЛАЙН-СЕРВІСИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ  

ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 
До сервісів для створення дидактичних матеріалів можна віднести ті, 

що дозволяють створити щось на зразок карток чи таблиць. 
Одним з найцікавіших на сьогодні способів подачі навчального 

матеріалу, а також систематизації самостійної роботи учня є так звані 
карти знань. 

 

 
 

Рис. 1. Приклад карти знань 
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Карти знань (англ. Mind map) ‒ спосіб зображення процесу 

загального системного мислення за допомогою схем. Також може 

розглядатися як зручна техніка альтернативного запису [5, с. 80]. 

 

 
 

Рис. 2. Приклад карти знань з інформатики 

 

Карта знань застосовують для: 

1) створення інформаційних моделей; 

2) впорядкування даних; 

3) відображення процесів; 

4) візуалізації нових ідей; 

5) класифікації понять; 

6) прийняття рішень; 

7) фіксування та структурування даних. 

Карти знань використовуються для створення, візуалізації, 

структуризації і класифікації ідей, а також як засіб для навчання, 

організації, вирішення завдань, ухвалення рішень, при написанні статей. 

Карти знань ідеально підходять для використання в школах, 

коледжах, можуть бути застосовані до будь-яких видів завдань, активно 

привертає учнів різного віку в творче мислення, організацію і вирішення 

проблем. Гнучкість карт знань дозволяє розглядати будь-яку тему або 

питання, вони можуть використовуватися для всього класу, групи або 

індивідуально [2, с. 302‒303]. 

Можливості карт знань дозволяють: 

1) поліпшити памʼять, нагадати факти, слова і образи; 

2) продемонструвати концепції і діаграми; 

3) аналізувати результати або події; 
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4) структурувати курсові роботи. 

XMind – чудова програма, за допомогою якої можна створювати 

зручні карти знань, а також проводити мозкові штурми. XMind має 

зручний інтерфейс. 

 

 
 

Рис. 3. Інтерфейс програми XMind 
 

Переваги: 

1) створення різнотипних схем; 

2) красивий дизайн, яскраве оформлення; 

3) працювати над однією інтелект-картою можуть декілька 

користувачів; 

4) програма безкоштовна [4]. 

 

 
 

Рис. 4. Інтерфейс програми Kahoot 
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Kahoot! ‒ онлайн-сервіс для створення вікторин, дидактичних ігор і 
тестів. Сервіс пропонує три форми гри. Мета, з якою збираєтеся створити 
гру, допоможе визначитися з формою: визначити рівень ознайомленості 
учасників із тою чи тою темою чи рівень її розуміння ‒ вікторина (Quiz) 
улаштувати дискусію щодо певного питання, презентувати ідею й 
отримати щодо неї «зворотній звʼязок» ‒ обговорення (Discussion) зібрати 
думки, погляди учасників на ту чи ту проблему ‒ опитування (Survey) [1]. 

 

 
 

Рис. 5. Інтерфейс програми Mindomo 

 

Mindomo 
Mindomo розроблений Expert Software Applications, може бути 

використаний для розробки ідей та інтерактивного мозкового штурму за 
допомогою таких функцій, як спільний доступ, співпраця, управління 
завданнями, презентація та інтерактивна веб-публікація. 

Інтернет-версія Mindomo доступна через будь-який браузер. Існують 
також офлайн-версії для настільних компʼютерів для Windows, Linux і 
Mac. Зареєстровані користувачі можуть створювати та співпрацювати в 
режимі реального часу на розумових картах, тоді як незареєстровані 
користувачі можуть переглядати спільні з ними карти. Програмне 
забезпечення також надає способи створення презентацій та завдань 
розумової карти. 

Mindomo має високо настроювані вузли, куди користувачі можуть 
вставляти відео, аудіо, зображення, нотатки, смайли, гіперпосилання та 
вкладення до будь-якого іншого вузла. Користувачі можуть співпрацювати 
в режимі реального часу і можуть публікувати свої роботи в Інтернеті. 
Mindomo має інтуїтивно зрозумілий режим презентації, що дозволяє 
подорожувати по вашій розумовій карті за допомогою масштабів та 
панорам. Ви також можете публікувати інтерактивні версії ментальних 
карт, а також їх статичні зображення [3]. 
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Тетяна Перкіна 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ З МІНІМАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ 

 

Згідно з традиційними уявленнями про структуру дефекту і згідно 

існуючої в Україні системи спеціальної та інклюзивної освіти, діти з 

мінімальними порушеннями слуху підлягають навчанню в школі для 

слабочуючих або в закладах загальної середньої освіти з інклюзивною 

формою навчання. Розглянемо, як забезпечується всебічний розвиток 

таких дітей в умовах спеціального закладу. 

Подолання порушень психічного розвитку вимагає соціального за 

своєю природою, цілісного впливу на особистість учня в спеціально 

організованому освітньо-виховному процесі. Завдяки спеціальному 

навчання формуються мовлення і понятійне мислення, словесна памʼять, 

створюються умови для розширення можливостей компенсації порушень 

як за рахунок розвитку і використання збереженого слуху, так і за рахунок 

інших збережених аналізаторів. 

Школа для дітей з порушеннями слуху забезпечує своїм вихованцям 

загальноосвітню підготовку, що досягається при дотриманні особливої 

змістовної та методичної спрямованості навчального процесу, в основі 

якого закладено корекційно-розвивальний принцип навчання. Орієнтація 

на даний принцип означає, що педагогічний процес в школі для 

слабочуючих змінений у порівнянні з процесом навчання в закладах 

загальної середньої освіти (за рахунок, наприклад, збільшення тривалості 

навчання, введення слухової роботи і роботи над вимовою тощо). 

Педагогічний процес відрізняється іншим змістом, спрямованим на 

заповнення прогалин розвитку, позначаються на засвоєнні основ наук, він 

специфічний по використовуваних засобів і методів, орієнтуються на 

наявність у дитини можливості компенсації. Головним фактором, що 

визначає особливості слабочуючих дітей, є порушення слуху і внаслідок 
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цього, мовленнєве недорозвинення. 

Тому в якості вирішального засобу корекції психічного розвитку 

учнів, що мають порушення слуху, необхідно використовувати особливу 

систему занять з накопичення словника, уточнення звукового складу 

мовлення, засвоєнню граматичної системи мовлення, оволодіння різними 

видами і формами мовленнєвої діяльності. Це, в свою чергу, вимагає 

використання спеціальної методики, спрямованої на подолання мовного 

недорозвинення і формування мовлення як засобу спілкування і знаряддя 

мислення. 

Специфічність побудови навчально-виховного процесу в школі 

слабочуючих проявляється в тому, що в ньому поєднується рішення двох 

груп завдань, різних за своїм характером. З одного боку, цей процес 

ставить завдання пропедевтичного характеру: практичне оволодіння 

мовленням; розширення, уточнення, уявлень, знань дітей про навколишній 

світ; розвиток уваги, слухового, зорового сприйняття; формування наочних 

і абстрактних узагальнень. 

Вирішення цих завдань сприяє розвитку дітей, готує їх до свідомого 

оволодіння системою шкільних знань і навичок. 

З іншого боку, навчальний процес в школі слабочуючих можна 

розглядати як планомірне, цілеспрямоване навчання основам наук, 

оволодіння знаннями і навичками, необхідними для життя, для  

будь-якої сфери трудової діяльності. При навчанні слабочуючих школярів 

дотримується принцип нерозривності навчання і розвитку мовлення. Весь 

навчальний процес спрямований не тільки на оволодіння основами наук в 

межах середньої школи, а й на розвиток мовлення дитини. 

Спеціальне навчання слабочуючих своєрідно не тільки по своїм 

завданням, змісту, принципам організації занять. В цьому плані необхідно 

відзначити використання звукопідсилюючої апаратури, індивідуальних 

слухових апаратів та інших пристосувань для формування вимовних 

навичок; використання Української жестової мови як допоміжного засобу, 

що полегшує сприйняття мови, складу слова. 

Підсумовуючи сказане вище, можна зробити висновок про те, що 

умови, які створені в спеціальних закладах, найбільш адекватні наявним у 

слабочуючих дітей порушень. 

Однак, реальність сьогоднішнього дня показує нам, що серед 

слабочуючих дітей можна виділити групу дітей з мінімальними 

порушеннями, слуху – це діти з незначним зниженням слуху (в межах 

15‒20 дБ) і діти з односторонньою приглухуватістю. 

Як правило, до групи людей з порушеннями слуху такі діти 

ставляться скоріше формально, тому що вчаться в масових школах. 
Ще Л. С. Виготський вказував на необхідність створення такої 

системи-навчання, в якій вдалося б органічно поєднати спеціальне 
навчання з навчанням, дітей з, нормальним розвитком: тому завданням 
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виховання дитини з порушенням розвитку є її інтеграція в, життя і 
створення умов компенсації його нестачі з урахуванням не тільки 
біологічних, а й соціальних факторів [2]. 

В даний час в Україні розвивається взаємодія спеціальної і загальної 
освіти за допомогою відкриття інклюзивних класів в закладах загальної 
середньої освіти та спільного навчання в одному класі. 

Спільне навчання в одному класі більш ефективно для дітей з 
невеликими порушеннями розвитку (наприклад, дітей з порушеннями 
зору, слабочуючих, з легкою формою дитячого церебрального паралічу та 
ін.) при наявності добре налагодженої діяльності служби супроводу. У 
випадку спільного навчання діти з мінімальними порушеннями слуху 
виявляються в умовах інклюзії, так як незначна вираженість порушення 
дає право вчитися в масовій школі. Про таке явищі згадує Е. В. Миронова, 
кажучи про можливості навчання в масовій школі раптово оглухлих дітей, 
що мають збережене мовлення [4]. 

Таким чином, інклюзію слід розуміти як входження в соціум дітей з 
незначними порушеннями, має всі передумови до інтеграції. Говорячи про 
навчання дітей з мінімальними порушеннями слуху в закладах загальної 
середньої освіти, необхідно відзначити, що питання, повʼязані з цією 
проблемою давно розглядаються у вітчизняній і зарубіжній сурдопедагогіці. 

Так, Р. М. Боскис відзначала, що навчання в спеціальній школі має і 
позитивні, і негативні сторони. Навчання в спеціальній школі має 
переваги: там працюють сурдопедагоги, значно менше учнів займається в 
класі, вони навчаються за спеціальними програмами, які проходять в більш 
розтягнуті терміни; є спеціальне обладнання тощо. Незважаючи на все це, 
навчання слабочуючих дитини в масовій школі, на думку Р. М. Боскис, має 
перевагу, тому, що нормальне мовне оточення, яке є тільки в масовій 
школі, при певних умовах може зіграти винятково важливу роль у 
розвитку слабочуючих дітей [1]. 

Видатний сурдопедагог Е. І. Леонгард в своїх роботах довела 
можливість навчання в масовій школі дітей з набагато більшими 
порушеннями слуху (аж до глухоти). Аналіз величезного досвіду роботи, 
проведеної автором у даному напрямку показав, що діти з порушеннями 
слуху можуть вчитися разом зі чуючими в одному класі; для нечуючих 
дітей доцільніше організовувати спеціальні класи при масовій школі [3]. 

Цієї ж точки зору дотримувалася Е. В. Миронова, яка вважала 
можливим спільне навчання з чуючими не тільки дітей з порушеннями 
слуху, а й раптово оглухлих (пізньооглухлих). Особливо підкреслюється, 
що інтеграція раптово оглухлих в середовище чуючих за умови 
додаткового педагогічного супроводу таких дітей протікає без особливих 
труднощів, так як їх мовленнєвий розвиток відповідає віковій нормі [4]. 

Вихідним положенням для формування теорії і практики комплексного 
супроводу є системно-орієнтаційний підхід, згідно з яким розвиток 
розуміється як вибір і освоєння субʼєктом розвитку тих чи інших 
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інновацій. Супровід може трактуватися як; допомога, субʼєкту розвитку в 
формуванні орієнтаційного поля, відповідальність за дії в якому несе сам 
субʼєкт [5]. 

Отже, підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що в 
теорії супроводу важливим положенням виступає твердження, що носієм 
проблеми розвитку дитини в кожному конкретному випадку виступає і 
сама дитина, і її батьки, і педагоги, і найближче оточення дитини. При 
виділенні принципів комплексного психолого-педагогічного супроводу 
дитини необхідно керуватися цим твердженням з метою задоволення 
інтересів і дитини, і дорослих. 
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Юлія Песоцька 
 

ДОСВІД ТА ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ  

ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ ФАКУЛЬТЕТОМ СОЦІАЛЬНОЇ  

ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 
Впровадження інклюзивного туризму є достатньо актуальним 

питанням сьогодення. Люди з особливими потребами, які довгий період 
були ізольовані від суспільства, сьогодні стають активними його членами. 
Хоча для більшості з них подолання барʼєрів досі залишається великою 
перепоною, особливо соціальних. Несприйняття, відчуження осіб з 
інвалідністю або занадто жалісливе ставлення зумовлює замкнутість та 
відстороненість від соціального оточення. Саме тому сучасне суспільство 
шукає вирішення цих проблем. 

Міністерство освіти і науки України визначає інклюзивне навчання 
як систему освітніх послуг, гарантованих державою, що базується  
на принципах недискримінації, врахуванні багатоманітності людини, 
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ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його 
учасників [1]. 

Відповідно до Загальнодержавної програми «Національний план дій 
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини до 2021 року» 
пріоритетним завданням закладів освіти – забезпечення рівних можливостей 
для всіх дітей, а саме: удосконалення системи захисту прав та інтересів 
дітей з інвалідністю, інтегрування їх у соціум; впровадження інтегрованих 
послуг для дітей зазначеної категорії в територіальній громаді [2]. 

Проблему інклюзивості в умовах сучасності вивчають вітчизняні 
науковці, серед яких варто зазначити праці О. Безпалько, А. Войтовська, 
К. Кольченко, Н. Коляда, О. Кравченко, М. Міщенко, І. Резніченко та інші. 

Факультет соціальної та психологічної освіти Уманського державного 
педагогічного університету є не лише генератором наукових ідей щодо 
створення та розроблення програм, практик, маршрутів, методик та 
технологій для впровадження інклюзивного навчання та туризму, але й 
активно реалізує відповідні розробки. 

На базі факультету функціонує науково-практичний Центр соціально-
освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму 
«Без барʼєрів» [3]. Метою центру є консолідація зусиль відповідних 
структурних підрозділів університету, залучених органів виконавчої влади 
та громадських організацій, спрямованих на соціально-педагогічну 
підтримку осіб з обмеженими можливостями щодо їх адаптації до 
студентського та педагогічного колективу, інтеграції у освітнє та соціальне 
середовище, на створення умов для саморозвитку та самореалізації, 
розвиток соціальної активності, автономності, відповідальності та мобільності 
осіб з особливими потребами [3]. 

Керівництво, викладачі та студентство факультету активно беруть 
участь у конкурсах, грантах. Вже неодноразово представники факультету 
посідали призові місця та отримували грошові гранти на реалізацію своїх 
проєктів. 

У 2015 році ініціативна група Центру «Без барʼєрів» отримала грант 
для реалізації програми «Подорожуємо без барʼєрів». У 2015 році 
відбулася перша екскурсія до Державного історико-культурного заповідника 
«Трипільска культура» у с. Легедзино, Черкаського художнього музею та 
обласну філармонію. 

Також в межах реалізації програми «Подорожуємо без барʼєрів» 
учасниками ІІ студентського конкурсу проєктів було відвідано Буцький 
каньйон на річці Гірський Тікич. Екскурсія була реалізована з метою 
створення та забезпечення умов для усіх учасників, зокрема осіб з 
інвалідністю. 

27–29 жовтня 2016 року на базі університету відбувся І Міжнародний 
науково-практичний симпозіум «Актуальні проблеми впровадження 
інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні». Обмін 
досвідом, пошук вирішення певних проблем, обговорення найгостріших 
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питань підтверджує важливість цієї проблеми в сучасному суспільстві. 
Варто зазначити, що факультет активно організовує роботу у різних 

напрямках. Так, молоді вчені факультету, які є співробітниками науково-
дослідної теми «Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з 
особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму» 
(державний реєстраційний номер: 0119U103978) Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини взяли участь в онлайн-
презентації інформаційної записки Моніторингової місії ООН з прав 
людини в Україні щодо впливу пандемії COVID-19 на людей з 
інвалідністю в Україні. 

Криза, спричинена COVID-19, посилила існуючі до пандемії барʼєри, 
з якими стикалися люди з інвалідністю у доступі до послуг з охорони 
здоровʼя, абілітації та реабілітації, освіти, соціального захисту, праці та 
працевлаштування, негативно впливаючи на їх права. 

Доречно було б зазначити, що факультет уже неодноразово став 
переможцем грантових заявок від Британської ради. Так, у 2020 році 
представники факультету приймали участь у програмі Student Action, де 
посіли призове місце і отримали грант на впровадження проєкту 
«Академічна доброчесність, як складова якості освітнього процесу в 
умовах ЗВО». 

У 2021 році факультет соціальної та психологічної освіти 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
здобув перемогу в конкурсі проєктів соціальної дії від програми 
Британської ради «Активні громадяни». 

Представниками факультету був представлений проєкт «Вчимося 
разом чути та долати соціальну ізоляцію», який і отримав фінансування 
для реалізації. 

Питання соціальної ізоляції стало актуальним для всього суспільство 
у 2020 році. Пандемія COVID-19, введення карантинних обмежень, 
самоізоляція, дистанція змусили змінювати звичний спосіб життя. Online-
життя стало вимогою суспільства. Проте з часом ми почали не лише 
навчатися за допомогою гаджетів, але й подорожувати. Від так, на 
факультеті соціальної та психологічної освіти Молодіжним центром 
«START» було проведено тиждень музею. 

Кожного дня студенти мали можливість відвідати онлайн-екскурсію. 
Під час таких віртуальних подорожей студенти відвідали Музеї України 
просто неба, Театр-музей Далі, Інтерактивний музей «Відвідай», Сікстинська 
капела та Сент-Шапель в Парижі. 

Отже, впровадження та реалізація програм щодо інклюзивного 
туризму – це одне із пріоритетних завдань соціуму. Факультет соціальної 
та психологічної освіти УДПУ імені Павла Тичини активно долучається до 
впровадження інклюзивності та створення відповідних умов на базі 
факультету, що у свою чергу сприяє соціалізації та інтеграції особам з 
особливими освітніми потребами. 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 2 

 

 - 84 - 

Список використаних джерел 

1. Інклюзивне навчання. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-

navchannya 

2. Про затвердження Державної соціальної програми «Національний план 

дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 

2021 року від 30 травня 2018 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/453-2018-%D0%BF#Text 

3. Центр соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-

соціального туризму «Без барʼєрів». URL: https://fspo.udpu.edu.ua/наука/ 

науково-дослідні-центри-2/про-насс/ 

 

 

Крістіна Петей 
 

РЕФЛЕКСІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ МЕХАНІЗМ ПРОФЕСІЙНОГО 

РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

 

В умовах складних запитів сьогодення до професіоналізму фахівця, 

здатності до самоосвіти, активної, якісної та творчої самореалізації, 

важливе місце у процесі його становлення як професіонала та в подальшій 

професійній діяльності, належить рефлексії. 

Рефлексія у становленні людини як особистості й субʼєкта діяльності 

здійснює суттєві регулятивні функції. Вона дозволяє особистості сприяти у 

створенні цілісного уявлення про своє «Я», пізнавати й обʼєктивно 

оцінювати свої якості та власні способи діяльності, критично ставитись до 

себе та своєї діяльності, адекватно змінювати уявлення про себе, свої дії. 

Це один із важливих чинників саморозвитку особистості взагалі і 

професійного розвитку зокрема. Рефлексія являється особистісною якістю, 

яка впливає на самоорганізацію та самоусвідомлення діяльності 

особистості в різних життєвих випадках, які потребують миттєвої реакції 

та дії в певний момент. 

Осмислюючи власні духовні процеси, людина нерідко критично 

оцінює негативні сторони свого внутрішнього світу. І саме це прагнення 

особистості пізнати себе доводить її до самовдосконалення. Пізнаючи себе, 

людина ніколи не залишиться такою, якою вона була раніше. 

Поняття «рефлексія» розглядають у різних галузях науки – філософії 

(Арістотель, Р. Декарт, Г. Лейбніц, Г. Гегель, Дж. Локк), психології 

(Л. Виготський, О. Анісімов, Г. Дегтяр, Л. Яковлєва), педагогіки (В. Бондар, 

М. Марусинець,Н. Ничкало) та ін. Визначення рефлексії як спостереження, 

яке розум людини здійснює щодо власної діяльності та способів її 

виявлення знаходимо у працях видатного англійського філософа, мислителя, 

педагога Дж. Локка. Ученими доведено, що у структурі професійної 

діяльності рефлексія набуває системоутворюючого характеру, стаючи 

https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya
https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/453-2018-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/453-2018-%D0%BF#Text
https://fspo.udpu.edu.ua/наука/
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особистісною основою професіоналізму фахівця. 

Розвʼязання проблеми формування професійної рефлексії у майбутніх 

фахівців є важливим ще й тому, що стосується вирішального моменту в 

життєвому становленні й професійному самовизначенні особистості 

загалом і в умовах світової глобалізації й конкуренції, зокрема, коли 

зростають вимоги до рівня професійного розвитку майбутнього фахівця, 

його готовності до виконання нових завдань. 

Слід зазначити, що професійна рефлексія є складним психологічним 

явищем, яке проявляється у повній мірі, коли учитель здатний 

досліджувати свою діяльність і себе як її субʼєкта з метою критичного 

осмислення, усвідомлення й оцінювання його успішних та невдалих дій, 

щодо взаємодії з дитячим колективом. 

Педагог Є. Чорний визначає, що професійна рефлексія – це 

виведення на когнітивний рівень субʼєктивних переживань, які повʼязані з 

професійною діяльністю, що передбачає: 1) усвідомлення і розуміння всієї 

структури своїх взаємин з усіма субʼєктами навчально-виховного процесу 

2) усвідомлення особливостей взаємин усіх субʼєктів навчально-виховного 

процесу у закладі освіти як системи; 3) усвідомлення міри своєї 

професійної компетентності, враховуючи рівень знань, а також 

комунікативних, методичних умінь і навичок [4, с. 1‒4]. 

Особливий інтерес викликає поняття професійної рефлексії в сфері 

педагогічної діяльності, де з виділених загальних, типових характеристик 

рефлексивної діяльності спеціаліста робиться спроба виявити її специфічні 

особливості. На думку дослідниці М. Марусинець рефлексія є основним 

механізмом педагогічної взаємодії, процесу рефлексивного управління 

діяльністю учнів, їхньої активності та регулювання власної самоактивності. 

Важливими для формування професійної рефлексії є рефлексивні 

вміння: здатність людини до аналізу власної діяльності, осмислення й 

переосмислення власних відносин з внутрішнім світом та зовнішнім (учні, 

батьки та колеги); уміння свідомо врегульовувати свої вчинки й 

усвідомлювати їх вплив на інших; уміння сприяти позитивній динаміці в 

міжособистісних стосунках. Таким чином, рефлексивна діяльність вчителя 

є особистісно-інтегрованим утворенням, яке містить комплекс знань, 

умінь, здібностей, що сприяють позитивним змінам на особистісний 

розвитку майбутнього педагога. Така діяльність вимагає від майбутніх 

учителів системної роботи, як самостійної, так і колективної, для 

подальшого підвищення якості роботи педагога в освітньому середовищі. 

Це підкреслює обʼєктивну потребу формування професійної рефлексії 

у майбутніх учителів як неодмінну умову їхнього професійного 

становлення, самореалізації й саморозвитку, що і є метою нашого 

магістерського дослідження. 
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Андрій Петрушинець 

 

THE ROLE OF THE TRANSLATOR  

IN THE PARADIGM OF TRANSLATION 
 

In the history of humankind, written and oral translations have played a 

key role in communication between people, especially in terms of commerce, 

education, and religion. In the middle 20
th
 century, people had an even greater 

demand for precise and demanding translations. This led to the emergence of 

translation studies as an independent discipline. In this review, I will attempt at 

giving an overview on the role of the translator in the paradigm of translation. 

Being familiar with the elements of the paradigm of translation is essential 

to know exactly how the translation takes place. This paradigm includes the 

elements that play a major role in translation. According to Banćzerowski, the 

paradigm consists of the following elements: 
 

Figure 1. The Paradigm of Translation [1, р. 389] 
 

 

 

Banćzerowski states that ‛the main focus of translation studies should be 

on the translator, as he plays a central role in the systemʼ; nevertheless, other 

elements of the system are also important for the quality of the end result  

[1, р. 389]. In the following section, we will discuss in detail the role of the 

translator (intermediary) in the paradigm of translation. 

Many people believe that in order to be able to translate a text from one 

language to another, it is enough only to know and/or speak the source and the 

target language. In many cases, however, the person of a translator is much more 

complex, much more extensive than that of a person who knows two languages. 

Of course, knowledge of the two languages is essential and crucial, but a 

translator must also have a number of other qualities. 

First of all, let us be clear: due to the time-consuming nature of the 

SENDER → TEXT-A → TRANSLATOR → TEXT-B → RECEIVER 
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translation, the translator has to be extremely patient who enjoys what he is 

doing. Depending on the type and genre of the text, the translation may have 

some minutiae that can take hours on the part of the translator to find the right 

equivalence in the target language. Szöllősy [4, р. 10] also draws attention to 

this factor, who believes that ‛the good translator should enjoy, however 

perverse this may sound, the tiresome wrangling with minutiaeʼ. As expected, in 

order for a translator to be able to find and replace these elements, he must be 

not only patient and persistent but proficient in both languages. By this, 

however, we do not mean basic proficiency as it is not enough to simply speak 

well the two languages, but the translator must have a thorough knowledge of its 

systems. Among other things, the translator must have the knowledge of systems 

and rules of morphology, syntactics, stylistics, and pragmatics. Nevertheless, 

Crystal [2, р. 428] points out that ‛the translator must not only have a thorough 

knowledge of the source language: he must also be familiar with the subject 

matter of the text to be translated belongs and feel the social, cultural and 

emotional connotations properly to translate them into the target languageʼ. Of 

course, all this is by no means easy. First, let us take a look at why it is hard to 

simply cope with the difficulties of the subject matter. The translator may often 

encounter cases where his background knowledge proves to be lacking in 

carrying out the translation properly. This can happen in many cases when the 

translator has to translate technical texts in which he is not at all or only partly 

proficient. In such cases, Szöllősy [4] encourages translators not to be afraid to 

look up for lacking or potentially ‛difficult-to-understandʼ information and to 

use the knowledge provided by the internet and/or books to make up for  

the incomplete background knowledge. She also notes that ‛a thorough 

understanding of the background is the glue that holds the translation together, 

supplying it with essential content and lending it authority [4, р. 11]. In addition 

to being familiar with the field in which the source text originated and exists, the 

translator must be familiar with the culture that plays a decisive role in the 

worldview of the target language audience. Crystal believes that ‛the purpose of 

the translator is, as far as circumstances demand or permit, to produce, a text 

faithful to the original, which, however, is as if it were written in the target 

languageʼ [2, р. 429]. As Klaudy [3, р. 137] noted, the translator functions as a 

cultural filter, that is, he filters out the foreign elements from the original works. 

However, this requires the translator to be able to recognize the so-called 

‛foreignʼ in the source text and replace it with an element that will not be 

conspicuous to the target audience. In such specific situations, Szöllősy suggests 

that if the element does not play a major role in the text, the translator should 

rather omit it; otherwise, if it is a significant element of the text without which 

the text would not be complete or understandable to the reader, she suggests 

trying to transpose it into the language of the target audience adding some 

changes. Generally, this transposition is much easier to accomplish if the 

translator is aware of how to mimic the cultural impact of the source text. For 
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this reason, it is helpful if the translator is well acquainted with different  

genres and regularly reads different types of texts in the target language, which 

can sometimes help to overcome a ‛how it is said in the target languageʼ 

problem [4]. 

In addition to the translator roles mentioned above, the translator is also a 

central part of a translational paradigm, as illustrated in Figure 2. 
 

Figure 2. The Paradigm of Translation [4, р. 29] 
 

 

 

 

Szöllősy [4, р. 29] complements Banćzerowskiʼs [1, р. 389] paradigm, so 

according to Figure 2, one can see that the translator plays a central role in 

several respects. First, the translator reads through the source text, which gives 

him a basic insight into its meaning. Second, he identifies important and less 

important elements that are supposed to be transposed or omitted during 

translation. Third, by appropriate decision-making, taking into account the 

differences between languages and the target audience, he transposes the 

elements and meaning of the source text into the target text. Besides, the first 

reader of the new text is the translator too. In addition, a translator has a number 

of other features that we have not covered in this review due to lack of scope. 

In conclusion, one can see that a translator is not just a person who can 

simply speak two languages. On the one hand, the translator not only speaks the 

languages, but also knows their unique characteristics, and on the other hand, he 

also functions as a cultural filter who filters out the ‛foreign’ from the text. In 

addition, a translator is endlessly patient who reads different genres of text in 

order to deal with the difficulties of translation, looks up for special details if it 

is not totally understandable for him, and, besides, is well acquainted with the 

culture of the source and target language. 
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Лілія Пивовар 

 

СУЧАСНА ДИТЯЧА ПЕРІОДИКА:  

ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

На сьогодні періодика друкованих видань, адресованих дитячій 

аудиторії, характеризується широким розмаїттям, безліччю цікавих і 

захопливих медіатекстів, якісним інформаційним матеріалом. Як правило, 

сучасні читачі віддають перевагу журналу, а не книзі, що закономірно, 

оскільки журнальна продукція відповідає запитам і задовольняє потреби 

дитячої та юнацької аудиторії. 

Незаважаючи на економічні, духовні, видавничі негаразди, в Україні 

з кожним роком асортимент і кількість періодики для дітей та юнацтва 

зростає. Спостерігається тенденція до охоплення таких вікових груп: 

– діти дошкільного віку («Малятко», «Пізнайко від 2 до 6», 

«Мамине сонечко», «Колобочок», «Ангелятко», «Джмелик»); 

– діти молодшого та середнього шкільного віку («Барбі», «Барвінок», 

«Вінні та його друзі», «Чарівна принцеса»); 

– діти старшого шкільного віку («Однокласник», «12+», «Пригоди», 

«Країна знань»). 

В умовах сучасного ринку, прагнучи підвищити свою конкуренто-

спроможність, більшість видань для дітей все частіше звертається відразу 

до декількох вікових груп, що дозволяє привернути увагу ширшої 

читацької аудиторії (журнал «Стежка» розрахований для дошкільнят і 

молодшого шкільного віку, «Барвінок», «Світ дитини» – для молодшого і 

середнього шкільного віку тощо) [3, с. 137]. 

Сучасні періодичні друковані видання для юного покоління 

намагаються максимально враховувати вікові, психологічні особливості 

своєї аудиторії, їх тематичні, цільові переваги. Їх можна систематизувати у 

такий спосіб: 

1. Пізнавальні. Більшість найпопулярніших серед дітей журналів і 

газет насичені інформаційно. Подають відомості про світ, видатних людей, 

тварин і рослин, важливі історичні події. Всі пізнавальні видання чітко 

поділяються на два типи: енциклопедичні та суто ігрові. До ігрових 

належать – «Пізнайко», «Професор Крейд», «Bratz-модница», «Умійко», 

«Веселые идейки», «Малятко», «Стежка», «Ухмалыш», «Велика дитяча 

газета». 

2. Енциклопедичні. Є першим кроком дітей на шляху до вивчення 

великих словників та енциклопедій. У цікавій формі в них розповідається 

про мистецтво, історію, архітектуру, природу. Цей тип видання 

представлений в Україні журналом – «Бібліотека журналу “Дивосвіт – 

казки, легенди, міфи”». 
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3. Розважальні. Мало насичені інформаційно. Головна мета таких 

журналів – відпочинок. Це здебільшого ще один спосіб використати 

вільний час дитини. Види розважальних видань представлені такими 

журналами/газетами: 1) журнали/газети кросвордів «Клякса», «Призові 

дитячі сканворди», «Развлекайка», «Сказочные кроссворды», «Хатинка 

сканвордів»; журнали: «Детские кроссворды», «Кешины кроссворды», 

«Bratz»; 2) журнали та газети коміксів: «Комикс Симпсоны», «Комикс: 

Marvel: команда», «Комикс: фантастическая четверка». 

4. Навчальні. Створеної для використання у навчальному процесі. 

Мають на меті допомогти дитині у навчанні. Часто такі видання є 

двомовними (в одному журналі матеріал подається різними мовами: 

українською і російською), або навіть тримовними (англійська, українська, 

французька). Всі навчальні видання поділяються на два типи: 1) освітні 

(ж/г уроків), 2) релігійні. Освітні видання представлені журналами 

«Posnayko» (для дітей віком 4–8 років, що вивчають англійську мову), 

«Абетка», «Абетка в картинках», «Букварик», «Буковинки-веселинки», 

«Веселі уроки – веселі уроки – jolly lessons», «Граємо в англійську», 

«Математика в картинках» тощо. Особливим у межах виду навчальних 

видань є тип релігійного журналу. Нині він набуває особливої 

популярності. Такі журнали прагнуть навчити дитину «релігійної 

грамоти», дати їй духовну освіту (журнал «Стежинка»). 

5. Культурологічні. Основа кожного номеру таких видань – 

художній матеріал, вітчизняна, світова класика та фольклор. Вони чітко 

поділяються на два типи: 1) літературно-художні видання, в яких велика 

увага приділяється питанням літератури, друкують на своїх сторінках 

велику кількість художніх творів): журнали: «Яблунька», «Джміль», 

«Соняшник», «Котя», «Розмальовок 20», «Чарівна казка»; 2) літературно-

мистецькі (приділяється увага різним видам мистецтва, на своїх сторінках 

висвітлюють різноманітні культурні події): журнал: «Веселочка». 

6. Науково-популярні. Є дієвим засобом популяризації спеціальних 

знань серед широкого дитячого читацького загалу. У таких журналах 

міститься наукова теоретична і практична інформація. Видання подібного 

типу розраховані не лише на дітей, що визначилися зі своїми інтересами, 

вони сприяють і пробудженню інтересу, виявленню схильностей. Цей вид 

дитячої преси представлений двома типами: технічно-прикладними та 

науково-художніми журналами: «Юний моделіст-конструктор», «Юний 

технік України» [2]. 

Кількісне зростання показників дитячої преси в Україні за останні 

роки має багато позитивних факторів: розвиває інтелектуальні горизонти 

підростаючого покоління, поглиблюють проблемно-тематичні і жанрові 

аспекти, орієнтують на різні вікові категорії читачів. 
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Сергій Підгурський 

 

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА КАЗКА  

ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ 

 

Жоден з видів народної творчості не відзначається таким багатством 

нашарувань, як казка. На ній позначився вплив різних історичних епох, 

починаючи від первісного суспільства і до наших днів. Усе це свідчить про 

важливе місце казок у культурно-побутовій практиці людства уже на 

ранніх щаблях його історичного розвитку і про тісний звʼязок з життям 

народу. Історія казки є історія її співвідношення з дійсністю. 

За своєю природою казка є досить характерним жанром фольклору: 

вона щільно примикає до інших різновидів народної оповідальної 

творчості, насамперед до легенди, переказу, оповіді, які, як відомо, 

особливо тісно повʼязані з конкретною історією, реальним життям і 

побутом їх творців. 

Художні образи казок, психологія характерів, ситуації, художні 

деталі казкового епосу в своїй основі завжди глибоко самобутні й 

історично конкретні, бо вони ж у специфічно художній формі відбивають 

життя, погляди, смаки та сподівання певного народу у певний час його 

історії. 

Проте казка має і чимало відмінного від суміжних з нею жанрів 

оповідального фольклору. Це притаманна їй своєрідна внутрішня настанова 

на вимисел. Якщо в легенді або в переказі основним є підкреслення 

«достовірності» чи «ймовірності» того, про що йдеться у творі, то казка 

завжди розповідає «вигадку», яка цікава не сама по собі, а передусім своїм 

більш або менш прозорим натяком на якесь конкретне життєве явище, 

захоплює своєю алегоричністю, і це завжди усвідомлюється як самим 

творцем казки, так і її виконавцями та слухачами. 

Настанова на вимисел у казці перебуває в органічному звʼязку з 

іншою не менш характерною ознакою – розважливістю, коли казку 

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2052
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2052
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2316
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2316
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розповідають не для розваги, а, з метою дидактичною, повчальною, вона 

перетворюється в чисту легенду, повчання і при цьому набуває чисто 

навіть нових особливостей побудови. 

У сиву давнину форми усної поезії були ще слабо диференційовані, 

до того ж і сама народна творчість тоді досить щільно перепліталася з 

різноманітними побутовими та ідеологічними чинниками. 

Ж.-Ж. Руссо категорично заперечував будь-яке насильство у 

вихованні, вказував на те, що в людині потрібно виховувати почуття 

доброти, справедливості, поваги і ні в якому разі не допускати в серце 

вихованця злобу, ненависть, заздрість. Завдання педагогіки полягає у 

вихованні людини, яка б мала своїм суспільними обовʼязком фізичну 

працю, чесність, активність, гуманізм. 

Основи роботи з казкою заклав саме В. Сухомлинський. За словами 

педагога, «людина, для якої книжка уже в дитинстві стала такою 

необхідною, як скрипка для музиканта, як пензель для художника, ніколи 

не почуватиметься обділеною, збіднілою, спустошеною» [1, с. 89]. А 

специфічною особливістю казки він вважав те, що саме вона допомагає 

дитині зробити перший крок від яскравого, живого, конкретного до 

абстрактного. Казка, за його переконаннями, сприяє розвитку естетичних 

почуттів, творчості, образного мислення. 

Багато народних казок іде з глибокої язичницької давнини, коли 

вони зовсім не були казками, а щирими віруваннями народу. Але багато з 

них, очевидно, народ переробив або наново склав навмисне для дітей. Це – 

перші й блискучі спроби народної педагогіки, і зрозуміло, що хто-небудь 

був спроможний змагатись в цьому випадку з педагогічним генієм народу. 

Природні педагоги – бабуся, мати, дід – розуміли інстинктивно й знали з 

досвіду, що мораль полягає не в словах, а в самому житті сімʼї, яке 

охоплює дитину з усіх боків і звідусіль щохвилини проникає в її душу. 

Видатний теоретик дитячої літератури І. Франко вбачав у казці 

значні можливості для виховання високих моральних якостей, чуття 

поетичного слова: «Оті простенькі сільські байки, як дрібні тонкі 

корінчики, вкорінюють у нашій душі любов до рідного слова, його краси, 

простоти і чарівної милозвучності. Тисячі речей у житті забудете, а тих 

хвиль, коли вам люба мама чи бабуся оповідала байки, не забудете до 

смерті» [2, с. 134]. 

Казка закріплює в дитині моральні почуття, тому що етичний 

потенціал цього жанру вміщує у собі і силу моралі, і народний засіб 

виховання. 

Особливості казки визначаються тим, що вона несе не просто певну 

інформацію, а викликає в дитини емоційні переживання. Загалом, художнє 

слово стає тоді витвором мистецтва, коли воно містить у собі естетичну 

цінність, коли між казкою та учнем виникають естетичні стосунки. Саме 

завдяки цьому контакту відбувається емоційне переживання. 
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Кожний казковий твір викликає у дитини певні емоції (радість, сум, 

ненависть, обурення, переживання, біль). Це не просто здатність людини 

передати це відчуття, а це здатність казки викликати ці почуття. Будь-яке 

мистецтво неможливо оцінити без пережитих емоцій. Емоції – це 

внутрішній стан, сила, смерч. Читаючи казку, дитина заглиблюється у 

фантастичний, незвичайний світ, починає жити описаною дійсністю, 

життям свого героя, і сприймає все це по-справжньому. 

Здатність людини емоційно співчувати (відгукуватися) розвивається 

поступово, під впливом читання художньої літератури, і особливо  

в ранньому дитинстві та в молодшому шкільному віці – завдяки 

систематичному читанню казок. 

Особливий емоційний прояв під час вивчення казки викликає 

музика. Вона здатна відтворити те, що непосильно мові, розкрити 

найглибші, найтонші дитячі почуття, настрої, переживання, дає змогу 

повернути в минуле. Музика мимоволі відтворює почуття і емоції. Вона 

здатна збентежити, заспокоїти, примусити радіти і сумувати, спонукає до 

переживань та думок. 

Музика в казці виконує внутрішню функцію: за допомогою інтонації, 

динаміки, темпу передає почуття, які стимулюють психологічні процеси 

сприйняття. Використовуючи музичну казку як засіб виховання можна 

стверджувати, що організаційно-методична система складається з трьох 

рівнів: 

1) емоційно-чуттєвого; 

2) емоційно-пізнавального; 

3) емоційно-діяльнісного. 

Завдяки художнім засобам, які легко сприймаються дітьми, казки 

надовго запамʼятовуються. 

У казках багато діалогів, що дає змогу дітям із задоволенням 

інсценувати розповідь. У канву казок органічно вплітаються прислівʼя, 

приказки, загадки, пісні, лічилки, скоромовки, повірʼя. 

Читаючи казку, діти вчаться оцінювати свої дії, вчинки, а також дії і 

вчинки інших. Через казкових персонажів дитина пізнає навколишню 

дійсність, адже саме в казці сюжет побудований на протиставленні добра і 

зла, правди і кривди, щедрості і жадібності, їх боротьби. Обовʼязковим у 

казках є утвердження добра, яке ґрунтується на яскравих прикладах 

гуманної поведінки та доброзичливих стосунків. 

Переборенням труднощів, засудженням зла казки закликають до 

справедливості, людяності, краси, які мають панувати у світі. 

Казки – це народна побутова енциклопедія, яка зібрала усі 

характерні негативні людські прояви та виставила їх на загальний огляд і 

посміх. Так, лисяча хитрість повʼязана злочинами, вовча жорстокість – з 

приниженням прав усіх інших лісових мешканців, ведмежа недотепність – 

із непотрібним використанням страшної сили для розправи над 
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слабкішими. 

Існує думка, що казка приходить до дитини сама собою. Але 

насправді з таким твердженням погодитись важко. Адже казка має багато 

аспектів. 

У сиву давнину казки складалися для дорослих. Згодом люди 

побачили, що казка багато чому вчить і може бути добрим порадником у 

дорослому самостійному житті. Адже якраз у казкових сюжетах зображені 

взаємини між людьми, співіснування людини з навколишнім світом. І 

казка є тим дороговказом, який радить, як діяти в тих чи інших обставинах, 

щоб було добре і тобі, і тим, хто поруч з тобою. 

Так, чоловіча доблесть виявляється у казці тільки добрими вчинками – 

захист менших, слабших, врятування красуні від смерті, визволення рідної 

землі. 

Зло, жадібність, зажерливість, брехня обовʼязково в казках осуджуються 

і зникають. 

Подружня вірність, материнська любов, готовність до самопожертви – 

це ті ідеали, які ми зустрічаємо майже в усіх казках. 

Ідея будь-якої казки – засудження крадіжки, обману, лицемірства, 

тобто навчання дітей найкращому, розвиток у них високих моральних 

почуттів, любові, поваги, розуміння. 
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Сергій Пісарєв 

 

НАРИС ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ ГІДРОМАЛАКОФАУНИ 

БАСЕЙНУ РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ. 1920-1950-і РОКИ 

 

В період досліджень гідромалакофауни басейну річки Сіверський 

Донець (далі – БРСД) з 1832 по 1918 рр. (І етап) малакологами були 

знайдені 62 види (за сучасною систематикою 47 видів черевоногих та 

15 видів двостулкових) прісноводних молюсків. 1920‒1950-і рр. (ІІ етап) – 

етап проведення більш інтенсивних робіт з вивчення малакофауни БРСД. 

Завдяки організації Донецької (на річці Донці) біологічної станції 

дослідження складу фауни молюсків БРСД значно розширились (М. Фадєєв, 

В. Бут, С. Солодовніков). Свій внесок у вивчення молюсків БРСД внесли 

також співробітники інших наукових установ регіону (З. Попова) та інших 

біологічних станцій (В. Жадін). 
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ІІ етап (1920–1950-і рр.) 
В цей період з’явилися публікації, які містили відомості про 

молюсків верхньої течії р. Сіверський Донець в межах сучасної 
Харківської області. 

Співробітником Окської біологічної станції (м. Муром, Рязанська 
обл. РФ) В. Жадіним проведено визначення колекції, зібраної під 
керівництвом М. Фадєєва, яка складалася з регулярних періодичних зборів 
на 13 станціях санітарно-біологічного обстеження р. Сіверський Донець та 
його приток (річки Уди та Лопань) у 1923‒1925 рр., а також з «випадкових 
зборів з різних водойм» (річки Уди, Сіверський Донець, Оскіл) та деяких 
інших водних об’єктів в межах Харківської обл. у 1917‒1919 та 
1923‒1925 рр. [1, с. 77‒100]. Автором були опубліковані відомості про 
55 видів і варієтетів прісноводних молюсків. З них за сучасною 
систематикою валідними є 31 вид черевоногих і 15 видів двостулкових 
молюсків (табл. 1). Завдяки цим дослідженням гідромалакофауна БРСД 
збагатилась ще на 5 видів: Anisus vorticulus (Troschel, 1834), Euglesa 
henslowana (Sheppard, 1825), Euglesa subtruncata (Malm, 1855), Odhneripisidium 
tenuilineatum (Stelfox, 1918), Pisidium nitidum Jenyns, 1832). 

 

Таблиця 1 

Таксономічний склад та кількість видів прісноводної малакофауни 

басейну річки Сіверський Донець за результатами досліджень  

з 1923 по 1950 рр. (за літературними джерелами) 
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Planorbidae Rafinesque, 1815 13 12 12 7 6 7 12 

Physidae Fitzinger, 1833 3 2 2 1 1 1 2 

Lymnaeidae Rafinesque, 1815 16 8 8 4 1 5 8 

Acroloxidae Thiele, 1931 1 1 1 1 1 - 1 

Valvatidae Gray, 1840 5 3 3 1 1 1 3 

Viviparidae Gray, 1847 2 1 1 1 2 2 2 

Bithyniidae Gray, 1857 3 2 3 2 2 2 3 

Lithoglyphidae Tryon, 1866 2 1 1 - - - 1 

Neritidae Rafinesque, 1815 2 1 1 - 1 - 1 

Dreissenidae Gray, 1840 1 - - - - - - 

Unioninae Rafinesque, 1820 6 5 5 - 3 - 5 

Sphaeriidae Deshayes, 1855 (1820) 8 10 6 - 4 - 10 

всього видів 62 46 43 17 22 18 48 
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Співробітниками Донецької біологічної станції проведені широкі 

дослідження фауни як самої р. Сіверський Донець від м. Вовчаньска до 

м. Лисичанська, так і заплавних озер-стариць. М. Фадєєвим був складений 

список всіх видів тварин р. Сіверський Донець [2, с. 7‒32], зокрема і 

молюсків, основою якого була колекція, визначена В. Жадіним. В ньому 

автор наводить 36 видів і варієтетів представників класу Gastropoda (за 

сучасною систематикою 32 види) та 13 видів і варієтетів двостулкових 

молюсків (за сучасною систематикою 11 видів). М. Фадєєвим також був 

опублікований матеріал, в якому доводиться сумнівність мешкання 

Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) в БРСД [3, с. 240]. 

В 1930-х рр. було проведено ретельне вивчення донної фауни у 

деяких заплавних озерах-старицях [4, с. 57‒100] та бентосу біоценозів 

різних типів водної рослинності заплавної водойми [5, с. 101‒144], 

розташованих в околицях Донецької гідробіологічної станції (Зміївський р-н 

Харківської обл.). Занотовано 21 вид черевоногих та 7 видів двостулкових 

молюсків – всього 28 видів. 

Співробітником Українського науково-дослідного інституту експе-

риментальної ветеринарії (м. Харьків) З. Поповою проведені дослідження 

фауни молюсків Ізюмського району Харківської обл. у з`вязку з їх роллю в 

циклі розвитку ряду видів паразитичних червів. Нею занотовано 19 видів  

і варієтетів гастропод, з яких за сучасною систематикою можна 

ідентифікувати 18 видів черевоногих молюсків [6, с. 204‒213]. 

Тож, за ІІ період малакологічних досліджень (1920‒1950-і рр.) у 

БРСД підтверджено перебування 32-х видів гастропод та 11 видів 

двостулкових молюсків – всього 43 види з 62-х, зафіксованих у БРСД у 

період досліджень з 1832 по 1918 рр. Натомість, за цей період досліджень 

гідромалакофауна БРСД збагатилась ще на 5 нових видів. Таким чином, у 

період досліджень з 1923 по 1950 рр. у БРСД знайдено 48 видів гастропод 

та бівальвій, а фауна прісноводних молюсків складала вже 67 видів. 
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БІБЛІЙНІ МОТИВИ У ТВОРЧОСТІ І. БАГРЯНОГО  

(РОМАН «САД ГЕТСИМАНСЬКИЙ»  

ТА ПОВІСТЬ «ОГНЕННЕ КОЛО») 

 

Предметом нашого дослідження є біблійні мотиви у творчості 

І. Багряного, зокрема у романі «Сад Гетсиманський» та повісті «Огненне 

коло». 

Метою нашої роботи був аналіз втілення у творах автора одвічних 

біблійних образів, реалізація сакральної складової у творах, які описують 

антирелігійну соціалістичну дійсність. Для реалізації цієї мети нами було 

поставлено ряд завдань: 

 зʼясувати, що слід розуміти під поняттям «біблійний образ»; 

 прослідкувати, як біблійні образи втілювалися в українській 

літературі; 

 як біблійні образи втілюються письменником у малій та великій 

прозовій формі; 

 у чому полягає оригінальність втілення біблійних образів в 

окремих творах І. Багряного. 

Предметом нашого дослідження стали інтертекстуальні вкраплення 

та ремінісценції Біблії у згаданих творах, біблійні мотиви та образи, втілені 

в романі «Сад Гетсиманський » та повісті «Огненне коло». 

Чи не найважчим періодом в історії України стає початок 

ХХ століття, коли відбулося стільки важливих, а часто й жахливих змін, 

від яких оговтується Україна інколи ще й сьогодні. Цілком очевидним є те, 

що всі зміни у житті і соціумі та історичні реалії знаходять своє 

відображення у літературі, яка отримала влучну назву – «Розстріляне 

відродження». Саме на цей непростий період припало творче життя Івана 

Багряного, який мав за мету боротися із тоталітарним режимом художнім 

словом. 

Іван Багряний однією лише назвою позиціонує звʼязок Біблії і свого 

роману: цілком прозоро, що роман «Сад Гетсиманський» має бути 

повʼязаний з історією зради Юдою Ісуса Христа. Зокрема З. Савченко 

вважає, що «зрадництво – головна лінія в романі, де автор безпосередньо 
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звертається до Біблії, використовує її легенди, вплітаючи їх у тканину 

твору» [4, с. 57–61]. 

Нас зацікавила спроба відшукати мотиви Святого Письма в тексті, 

який тематично повʼязаний з ним бути не може, адже «Сад 

Гетсиманський» розповідає про поневіряння головного героя в коридорах 

«Системи», яка відкидала Бога і самою своєю діяльністю заперечувала 

наявність християнської моралі і душі у працівників апарату НКВС. 

Ми спробували перечитати роман з позиції християнина, адже для 

християнської моралі видається доволі сміливим порівнювати себе з 

Ісусом і вимірювати свої страждання чашею страждань Сина Божого. До 

того ж, зацікавило нас питання, наскільки віруючим є головний герой 

роману, тобто, наскільки віруючим є сам автор, адже загальновідомим є те, 

що герой Андрій Чумак – автобіографічний. 

Незважаючи на словесне позиціонування себе як пролетаря-атеїста, 

герой роману Андрій Чумак увібрав у себе християнські норми моралі, бо 

був вихований у християнській вірі і саме з позиції християнина розцінює 

правильність чи хибність своїх дій. 

Провівши майже два роки під слідством, герой змінює умови 

існування декілька разів – від карцера до подвійної камери, в яку збито 

двісті чоловік. Тобто, перед нами епізодично проходять сотні облич. 

Можна було б назвати багато імен, але про інших автор говорить побіжно, 

а от на постаті дванадцяти вʼязнів зупиняється детально, вони відіграють у 

його камерному існуванні важливу роль. Випадково чи свідомо, але оцих 

головних серед другорядних постатей саме дванадцять – як апостолів. 

Особливе зацікавлення у нас викликало втілення Іоанна Богослова, 

адже цей образ ми прочитуємо і в Давидові, і в Санькові. Першим «учнем-

Іоаном» стає Давид, для якого бесіда з Андрієм про те, як вижити 

морально в таборах, допомає справитися зі своєю слабкістю, пройти крізь 

тортури. Адже ніхто не очікував від цього молоденького худенького 

хлопчика здатності вистояти і не «розколотися» там, де ламалася воля 

сильніших, старших, досвідченіших чоловіків. Іншим втіленням Іоанна 

стає Санько. Темний, грубий, забитий крадій, асоціальний елемент, як ми 

сказали би сьогодні, раптом стає вірним джурою Андрія Чумака.  

І головний герой роману прикипає до нього серцем, подібно до того, як 

Христос полюбив Івана: наймолодший і найулюбленіший каже про нього 

Біблія [1, с. 315]. 

Сама мова роману постійно відсилає нас до Біблії. Біблійні образи 

утворюють інколи такі стилістичні фігури, як перифрази: 

 основоположник учення про братерство і любов – Христос  

[2, с. 234]; 

 провідники богів – апостоли [2, с. 257]; 

 вертеп контрреволюціонерів – камера [2, с. 130]; 

 глас вопіющого в пустині – скарги вʼязнів [2, с. 87]. 
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Зустрічаються і фразеологізми: 

 здезертирувати до Адама – вмерти [2, с. 311]; 

 зʼявитися у вигляді прапращура Адама – голим [2, с. 153]; 

 піти на Голгофу – допит [2, с. 241]. 

Авторську інтерпретацію образів ми бачимо ще й при аналізі 

епітетів: новітнє пекло [2, с. 450], богохранима установа [2, с. 28]. 

Попри заявлений І. Багряним атеїзм, він має в душі стержень віри, 

привитий батьками. Він використовує Біблію повсякчас при написанні 

роману від цілих сюжетних елементів, вчинків, роздумів, реакції людей до 

окремих фраз чи словосполучень. Його роман «Сад Гетсиманський» 

сповнений символічними деталями, які інколи навіть не помічаєш під час 

ознайомлення з текстом через цікавий сюжет, але які є надзвичайно 

важливі у процесі осмислення глибини авторського задуму. 

У повісті «Огненне коло» бачимо протиставлення одвічних цінностей, 

братньої любові, хаосу війни, що й складає головну лінію конфлікту цього 

твору. Заповідь «Не убий» ми бачимо в епізодах дострілювання поранених 

у бою [3, с. 145]. Християнська мораль змушує допомогти ближньому, але 

водночас закликає не убивати брата свого. І моральна дилема – обрати 

менше зло – стає провідною в цьому епізоді. 

Незважаючи на те, що головною темою повісті є війна, бойові дії, у 

творі багато жіночих образів, повʼязаних з образом Марії. 

Крім символічних «біблійних» образів і сцен, ми знаходимо  

безліч, порівнянь, моментів і думок, які повʼязані зі Святим Письмом.  

І найважливішим з таких є молитва. Через молитву до Бога у творі 

реалізується мотив каяття і прощення. З молитвою нерозривно повʼязаний 

момент чуда як Божої відповіді на прохання того, хто молиться. 

Хоч твір «Огненне коло» розповідає про важкі часи, про братовбивчі 

бої під Бродами, але утверджує він любов до ближнього, спробу відшукати 

Бога у безвиході. 

Підсумовуючи, хочемо зауважити, що використання євангельських 

образів і мотивів здійснюється з метою кристалізувати модель світобачення 

автора. Біблійні образи використовуються не випадково, а є основою, на 

яких тримаються твори. 
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Роман Подзерей, 

Оксана Санду, 

Анастасія Франко 

 

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

 

Життєдіяльність людини залежить від природних ресурсів: повітря, 

водних та ґрунтових ресурсів, сировини для промисловості. Вплив людини 

на навколишнє середовище є перетворюючим, причому далеко не завжди  

в кращу сторону. Тому охорона природи і збереження природного 

середовища є однією з головних проблем людства, особливо в сучасних 

умовах. 

Антропогенний вплив на біосферу неухильно збільшується через 

масштабне використання природних ресурсів, обумовлене промисловою 

революцією. Наслідком такого впливу стало виникнення багатьох 

екологічних проблем. 

Промисловий вплив на атмосферу викликає зменшення кількості 

кисню і збільшення вуглекислого газу. Негативним явищем також є 

«парниковий ефект» та збільшення середньої температури атмосфери. 

Значним джерелом забруднення навколишнього середовища є автотранспорт 

який викидає в атмосферу шкідливі забруднювачі ‒ чадний газ, оксиди 

азоту, сірки, що згубно діють на життєдіяльність рослин і тварин, загибелі 

живих організмів. Крім цього, значним забруднювачем є підприємства 

хімічної промисловості. 

Згідно впливу на організм людини забруднення атмосфери 

поділяються на: 

– фізичні – радіоактивне випромінювання, тепловий вплив, шум, 

низькочастотні вібрації, електромагнітні поля, 

– хімічні – наявність хімічних речовин та їх сполук. 

Викиди до атмосфери забруднюючих речовин характеризуються за 

чотирма ознаками: 

– агрегатним станом; 

– хімічним складом; 

– розміром часток; 

– масовою витратою забруднюючої речовини. 

Забруднюючі речовини викидаються в атмосферу у вигляді суміші 

пилу, диму, туману, пари і газоподібних речовин. Джерела викидів 

поділяються на: 

– природні – зумовлені природними процесами; 

– антропогенні – результат діяльності людини [2, с. 67]. 

Життєдіяльність та нормальне функціонування людства практично 

повністю залежить від стану водних ресурсів. 
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Джерела забруднення водних обʼєктів поділяються на природні і 

антропогенні. До природних відносяться: 

– атмосферні опади; 

– гідросферні елементи (озера, притоки, ґрунтові і підземні води); 

– літосферні елементи (розвиток ерозійних процесів). 

До антропогенних належать: 

– промислові (промислові стічні води, води забруднених територій 

підприємств, звалища промислових відходів); 

– комунальні (скидання господарсько-побутових стічних вод, 

території населених пунктів, звалища побутових відходів); 

– сільськогосподарські (надходженням з полів решток органічних 

та мінеральних добрив, пестицидів); 

– транспортні (всі види транспортних засобів, автодороги, 

трубопроводи). 

Нераціональне ведення сільськогосподарського виробництва призводить 

до зниження родючості ґрунтів та зменшення урожайності сільськогоспо-

дарських культур. Ґрунт є ресурсом, який піддається значній експлуатації 

та забрудненню. Нераціональне сільськогосподарське виробництво є 

основною причиною зменшення площ родючих земель. Забруднення, 

заболочування, підкислення та засолення сприяють різкому погіршенню 

нормального функціонування системи ґрунт – рослина – людина ‒ 

біосфера. Глобального характеру набуло забруднення ґрунтів важкими 

металами, які негативно впливають на родючість ґрунту, знижуючи 

гумусний стан, кількість мікроорганізмів, структуру, кислотність. 

Водна ерозія і дефляція, як основні причини деградації ґрунтового 

покриву виникли при неадаптованій господарській діяльності до умов 

природного середовища внаслідок надмірної розораності території, 

інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, скорочення біологічної 

різноманітності екосистем. 

Отже, використання природних ресурсів має здійснюватися з 

додержанням обовʼязкових екологічних вимог [2]: 

 раціонального і економного використання природних ресурсів на 

основі широкого застосування новітніх технологій; 

 здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, 

виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан 

навколишнього природного середовища; 

 здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних 

ресурсів; 

 застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення 

якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколиш-

нього природного середовища і безпеку здоровʼя населення. 
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Ольга Подобедова 

 

КОМУНІКАТИВНА СИТУАЦІЯ І МОВЛЕННЄВІ АКТИ 

ПОПЕРЕДЕЖЕННЯ НЕБАЖАНОЇ ДІЇ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ 

 

При всій важливості враховувати мовні засоби вираження авертивної 

семантики ще більш важливим є аналіз функціонування таких 

висловлювань у конкретній мовленнєвій ситуації. Звернення до аналізу 

екстралінгвістичних факторів диктується соціальним характером комуні-

кативного процесу, оскільки мовленнєва діяльність відбувається в 

соціальних умовах. Таким чином, лише прагматичні параметри ситуації 

(хто, кому, за яких умов, навіщо, чому говорить), які відповідають умовам, 

у яких відбувається ситуація, у поєднанні з мовними одиницями 

дозволяють мовцю якомога точніше передавати свій намір, а слухачу – 

правильно визначати відтінок зверненого до нього спонукання в кожному 

конкретному випадку. 

Мотивом спонукання, представленого в застереженні, є прагнення 

мовця попередити небезпечну чи невигідну для адресата ситуацію, тому 

мовленнєві акти попередження можуть уживатися в будь-якій рольовій 

структурі комунікативної ситуації. Попередження реалізується найчастіше 

в соціально-нормативних ситуаціях, де ролі розподіляються за такою 

схемою: мовець – «рятівник», слухач – «жертва», де метою «рятівника» є 

спроба спонукати «жертву» не робити певної дії через її несприятливість 

для останнього. Намір мовця, таким чином, має на увазі позитивну 

бенефактивність для слухача. Так, у наступному прикладі в ролі 

«рятівника» через свій професійний обовʼязок виступає адвокат: 

Lʼavocat: – Si votre union présumée avec une jeune femme nʼetait pas une 

solidité, la secte vous attaquerait. Nʼoubliez pas aussi, quʼen cas de marriage 

avec une étrangère, lʼoffice dʼimmigration lancer une enquête… [4, с. 45]. 

Очевидно, що використання мовленнєвих актів попередження є 

найбільш доречним при зверненні старшого за статусом (за віком, 

соціальним станом) до молодшого при близькій психологічній дистанції і в 

невимушеній обстановці спілкування. Однак у ситуації безпосередньої 

небезпеки для адресата роль «рятівника» може взяти на себе будь-яка 

особа, незалежно від її статусу, положення в суспільстві, віку. Наприклад, 
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хлопчик, знаючи про ймовірний напад, вважає за необхідне попередити 

комісара Мегре: 

– Vous feriez mieux de faire attention, monsieur le commissaire! [8, с. 578]. 

Наявність небезпеки пояснює модус упевненості мовця відносно 

виконання адресатом дії й звільняє його від мовленнєвих стратегій 

переконання, мотивувань і аргументації свого спонукання. У мовному 

вираженні такі мовленнєві акти не містять аподозиса, тобто вважаються 

непрямими мовленнєвими актами з кількісною трансформацією 

семантичної моделі: 

– Attention! – cria-t-il. – Cache-toi vite! 

(Jʼai entendu le faible ronronnement. Le bruit sʼamplifie peu à peu: le 

moteur de la voiture…) [9, с. 174]. 

Отже, діалогічне мовлення будується на основі гнучких моделей. 

Для того, щоб правильно побудувати висловлювання, ураховуючи 

конкретні умови спілкування, необхідно володіти принципом варіативності, 

який дозволяє «вибирати адекватні способи вираження думок і почуттів, 

відповідні теми для розмов, ефективні в цих умовах спілкування тактичні 

прийоми досягнення бажаного результату» [2, с. 135]. 

До факторів, які регулюють появу в мовленні того чи того варіанта, 

варто віднести такі: вік та освіта мовців, їх соціальний статус, офіційність і 

близькість відносин. Висловлювання будується залежно від індивідуальних 

мотивів і цілей мовця, від соціальних умов спілкування, від індивідуально-

особистісних характеристик мовців, обсягу їх знань, рівня вихованості. 

Завершуючи аналіз комунікативно-прагматичних речень попередження, 

варто розглянути й деякі відповідні реакції адресата, використовуючи при 

цьому дискрипторну методику опису поведінкової ситуації, запропоновану 

Е. Верещагіним. Так, аналіз висловлювань діалогічного мовлення показав, 

що найпоширенішими реакціями на мовленнєві акти попередження є: 

1) страх і бажання змінити лінію своєї поведінки; 

2) удячність та завірення, що певні заходи будуть ужиті; 

3) ігнорування або ж повне відкидання попередження [1]. 

Страх і бажання змінити лінію поведінки може виражатись 

вербально (у формі обіцянки: entendu, bon, dʼaccord) і невербально (реакція 

у вигляді дії). Так, у наступному прикладі попереджувальна репліка 

капітана корабля відіграє роль стимулу: 

Je vis sa main glisser vers le sac de velours noir qui était à côté dʼelle sur 

le divan. Mais le commandant avait apercu le gecte. 

– Trubshaw, son sac à main! 

Lʼavertissement avait claqué comme un coup de fouet. Le steward a eu 

juste le temps de se précipiter. Un petit revolver brillait déjà dans le sac ouvert 

[6, с. 216]. 

У цьому прикладі установка мовця направлена на здійснення впливу 

на адресата з тим, щоб викликати з боку останнього прогнозовану реакцію, 
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тобто «спровокувати» його поведінку. 

Удячність і підтвердження того, що заходи будуть ужиті, також є 

типовою реакцією на мовленнєві акти попередження, виражені у формі 

побажання. Така реакція характерна в ситуації, коли між комунікантами 

існують дружні відносини: 

– Mik! Cria Jeanne. Il se retourna. 

– Prenez garde! 

– Soyez tranquille! [7, с. 117]. 

Мовленнєвий акт попередження, направлений на випередження 

небажаної поведінки адресата з тим, щоб уберегти його від негативних 

наслідків, може свідомо ігноруватися чи повністю відхилятися. Наприклад: 

– Fais pas lʼimbécile, Rocco. Tu te montes la tête sans raison et tu 

risques de tout ficher en lʼair pour du vent! 

– Je mʼen fous! [5, с. 39]. 

Варто зазначити, що відповідною реплікою на мовленнєвий акт 

попередження може стати мовленнєвий акт погрози, виражений непрямим 

способом. Розглянемо наступний приклад. Головний герой роману 

К. Арноті «Справа про спадок» їде в машині, за кермом якої знаходиться 

молода дівчина Люба. Вона веде машину на швидкості, що перевищує 

норму, й постійно її збільшує: 

– Tu vas trop vite, Luba. Tu devrais ralentir. Tu es une excellente 

conductrice, mais à ce rythme-là, nous allons nous massacrer. 

– Et si cʼétait le but? Une soudaine panique me dessécha la gorge  

[3, с. 246]. 

У цьому випадку мовленнєвий акти погрози (Et si cʼétait le but?) є 

емоційною реакцією на спричинену раніше шкоду й використовується з 

метою залякати адресата, даючи йому зрозуміти, що за будь-яке зло (навіть 

учинене багато років тому) потрібно платити. Жага помсти настільки 

захопила дівчину, що вона готова пожертвувати своїм життям, аби тільки 

покарати кривдника. 

Отже, мовленнєві акти попередження репрезентуються в розмовному 

мовленні й можуть уживатися в будь-якій рольовій структурі комуні-

кативної ситуації. Мовленнєвий акт попередження використовується в 

соціально-нормативних ситуаціях, оскільки має позитивну бенефактив-

ність на адресу слухача, наприклад, при зверненні старшого за статусом (за 

віком, соціальним станом) до молодшого при близькій психологічній 

дистанції і в невимушеній обстановці спілкування. Однак у ситуації 

безпосередньої небезпеки для адресата роль «рятівника» може взяти на 

себе будь-яка особа, незалежно від її статусу, положення в суспільстві, 

віку. Найбільш поширеними реакціями на мовленнєві акти попередження у 

діалогічному мовленні є такі: страх і бажання змінити свою поведінку; 

удячність і запевнення, що заходи будуть ужиті; ігнорування або повне 

відкидання попередження. 
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Наталія Поліщук 

 

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВʼЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

У ПРОЦЕСІ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Вирішення проблеми здоровʼязбереження молоді потребує пильної 

уваги всіх зацікавлених у цьому: педагогів, медиків, батьків, представників 

громадськості. Але особливе місце та відповідальність в оздоровчій 

діяльності відводиться освітній системі, яка повинна і має всі можливості 

для того, щоб зробити освітній процес здоровʼязбережувальним. І в цьому 

випадку мова йде вже не просто про стан здоровʼя сучасних студентів, а 

про майбутнє України, створення здоровʼязбережувального середовища 

професійної підготовки майбутнього фахівця. 

Державна стратегія здоровʼязбереження викладена в нормативно-

правових документах, зокрема у Концепції Загальнодержавної програми 

«Здоровʼя 2020: український вимір» на 2012‒2020 роки (2011), Концепції 

Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021‒2025 

роки (2020), Стратегії розвитку державної молодіжної політики до  

2030 року (2020) та ін. Здійснений аналіз документів Ради Європи, 

Європейського Союзу, Всесвітньої організації охорони здоровʼя свідчить 

про визнання пріоритетності освітньої політики з питань здоровʼязбереження. 

Виховати у студента високу вимогливість до себе, вміння вести 

здоровий спосіб життя і піклуватися про здоровʼя своє й інших – одне із 
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завдань вищої школи. Численними дослідженнями встановлено, що існує 

прямий звʼязок між здоровʼям, способом життя людини і якістю її 

професійної діяльності. 

Ефективним засобом формування здоровʼязбережувальної компе-

тентності є волонтерська діяльність. В умовах сьогодення Україна 

знаходиться на етапі становлення та розвитку громадянського суспільства 

на засадах свободи, творчості, гуманізму, милосердя. Цей непростий і 

тривалий процес зумовлюється суперечливою політичною та соціально-

економічною ситуацією, яка склалася в державі. Нині соціальні пріоритети 

в Україні визначені як провідні напрями державної політики. Для 

вирішення соціальних проблем залучаються різні соціальні інституції та 

неурядові організації, створюється розгалужена система різноманітних 

соціальних служб [2, с. 3]. 

Одна з умов суспільного розвитку – це достатня кількість людських 

ресурсів для вирішення таких соціальних проблем як-то: профілактика 

наркотичної залежності, ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки молоді, 

соціальна реабілітація дітей з особливими потребами, ресоціалізація осіб, 

які повернулися з місць позбавлення волі, соціальний супровід прийомних 

сімей тощо. Саме тому останнім часом в Україні активно стимулюється 

благодійна діяльність та розвивається волонтерський рух [2, с. 3]. 

Наразі волонтери є повноправними субʼєктами суспільного розвитку. 

Роль волонтерства у розвитку здоровʼязбережувального середовища, 

формуванні здоровʼязбережувальної компетентності визнана на державному 

рівні, що знаходить своє підтвердження в окремих законодавчих 

документах, зокрема у Законах України «Про соціальну роботу з дітьми та 

молоддю» (2001 р., зі змінами), «Про соціальні послуги» (2003, зі змінами), 

«Про волонтерську діяльність» (2011), в яких добровільна праця 

волонтерів визнається як необхідна та суспільно корисна. 

Особливість волонтерського руху в Україні полягає у тому, що 

найчисельнішою групою волонтерів, які працюють у соціальній сфері 

загалом та розвитку здоровʼязбережувального середовища зокрема, є 

студентська молодь. Участь молодих людей у волонтерському русі дає їм 

змогу зробити особистий внесок у розвʼязання соціальних проблем, 

випробувати свої можливості, беручи участь у проєктах і програмах 

соціальної спрямованості щодо формування здоровʼязбережувальної 

компетентності. 

Окремим напрямом волонтерської діяльності студентської молоді є 

організація та проведення цілого спектру заходів, спрямованих на 

формування здоровʼязбережувальної компетентності – інтегральну якість 

особистості, яка проявляється у загальній здатності та готовності до 

здоровʼязберігаючої діяльності, що ґрунтується на інтеграції знань, умінь, 

навичок, ціннісних ставлень особистості, спрямованих на збереження 

фізичного, соціального, психічного та духовного здоровʼя – свого та 
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оточення. Вона охоплює низку життєвих навичок (компетентностей), що 

сприяють здоровому способові життя [1, с. 30]. 

Саме волонтерську здоровʼязбережувальну діяльність як перспективну 

інноваційну форму позааудиторної роботи (проведення оздоровчо-

розвивальної, корекційної та рекреаційної роботи) дослідники, теоретики 

та практики називають ключовою складовою у справі ефективного 

формування здоровʼязбережувальної компетентності студентської молоді. 

Прикладом системної організації та проведення цілого спектру 

заходів, спрямованих на формування здоровʼязбережувальної компетентності, 

є волонтерська діяльність Студентської соціально-психологічної служби 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини [3]. 

Отже, одним із пріоритетних напрямів подолання нинішньої ситуації 

є створення таких умов у вищих закладах освіти, які сприятимуть 

формуванню фізично, психічно, духовно та соціально здорової особистості. 

Одним із важливих завдань вищої школи є залучення молоді до культури 

здорового способу життя, формування у студентів ціннісних орієнтацій у 

галузі здоровʼя, формування у них здоровʼязбережувальної компетентності, 

зокрема у процесі волонтерської діяльності. 
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Тичини. URL: https://fspo.udpu.edu.ua/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4 

%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b5 

 

 

Олена Поліщук 

 

ДО ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ  

В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 

Різка зміна способу життя людей в умовах пандемії COVID-19 не 

відмінила їх поточних проблем. Тим більше тих, які мають вплинути на 

всю подальшу долю. Грамотний підхід щодо вибору професії в такій 

ситуації став надзвичайно актуальним. Пандемія лише послужила детона-

тором для виникнення підвищеного інтересу до різноманітних онлайн-

платформ для навчання, саморозвитку та професійного самовизначення. 

В основі профорієнтаційної діяльності, як і будь-якої системи, 

повинні лежати принципи: системний, аналітико-діагностичний, маркетин-
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говий, програмно-цільовий. Найважливішим є принцип: коли в проф-

орієнтаційній роботі професійної освітньої організації беруть участь всі 

субʼєкти освітнього простору. Відтак, великого значення набуває 

професійна, інформаційна компетентність учасників профорієнтації. 

Умовами успішної профорієнтаційної діяльності являється матеріальна 

база; співпраця із роботодавцями, соціальними партнерами, адміністраціями 

шкіл міста, району і області (заключення договорів про спільну 

профорієнтаційну діяльність), батьками учнів; забезпечення спеціальною і 

періодичною літературою профорієнтаційного напрямку. 

З одного боку, сьогодні обрати спеціальність і майбутню професію 

стало легше, оскільки існують програми профорієнтації, а на старшо-

класників не тисне відповідальність вибору спеціальності на все життя, 

оскільки вважається нормою змінювати сферу діяльності через кожні 

10‒15 років і освоювати нові професії. 

З іншого боку, мало хто із старшокласників з упевненістю готовий 

сказати, ким він хоче працювати хоча б в найближчі роки, більшість 

переживає проблему вибору під час отримання професійної освіти. Молодь 

часто не має уявлення про реальну трудову діяльність і розчаровуються в 

своїх очікуваннях. 

На основі досвіду Центру психологічного діагностування та 

тренінгових технологій «Інсайт» ми виокремили найбільш поширені 

проблеми, з якими зустрічаються старшокласники: 

1. Неусвідомлена компетентність. Близько 70 % школярів страждають 

неусвідомленою некомпетентністю. Такий стан характеризується у 

людини, яка не уявляє, чим можна було б займатися в майбутньому, і не 

вважає за потрібне обирати професію. Такі люди ризикують обрати 

невірний професійний шлях, і відповідно почувати себе «не на своєму 

місці». Старшокласники відносяться до роботи як до певного зобовʼязання. 

Сучасні старшокласники не вважають карʼєру – сферою, де вони можуть 

реалізувати свої особистісні якості. Таке трапляється, коли поряд немає 

людини, яка пояснить нюанси вибору професії, допоможе сформувати 

бачення свого майбутнього. 

2. Віра в те, що в інтернеті можна заробити, не докладаючи зусиль. 

Покоління Z часто виявляють бажання бути інфлюенсерами в соціальних 

мережах, створюючи та публікуючи дописи про своє життя і власні 

погляди. Таке заняття дозволяє заробляти на рекламних проєктах. Для 

такої роботи зазвичай не потрібно розвивати професійні навички і 

комунікативні здібності, аби налагодити спілкування в команді однодумців. 

3. Низька поінформованість. Сучасні діти отримують у школі 

замало інформації про професії, але разом з цим активно цікавляться 

роботою близьких та знайомих. Мало тих, кому все одно ким бути. Майже 

у всіх є яскраво виражені вподобання. Не багато шкіл пропонує учням 

позакласні активності, крім предметних олімпіад. Щоб стати учасником 
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театру, хору, спортивної секції, необхідно пошукати кружки і студії, а для 

цього необхідно мати усвідомлене рішення дитини і допомога батьків. 

Важливо завчасно знайомитися з різноманітними спеціальностями, 

зокрема, шляхом відвідування днів відкритих дверей у закладах вищої 

освіти та різноманітних компаніях. 

4. Схильність до впливу середовища. Інколи, діти стають заруч-

никами уявлень власних батьків і найближчого оточення щодо правильного 

вибору професії і отримання вищої освіти. Значна кількість дітей в тій чи 

іншій мірі готові довіритися близьким людям під час обрання місця 

навчання або роботи. Вони вважають, що сімʼя та друзі допоможуть їм із 

пошуком роботи. Однак, сучасні старшокласники не можуть повністю 

покластися на досвід своїх батьків, оскільки люди старшого покоління 

отримували освіту, будували карʼєру і сімʼю в інших соціально-

економічних умовах. 

5. Необхідність вийти на роботу або відсутність грошей для 

опанування бажаної професії. Комусь заважають недостатньо високі 

оцінки, комусь необхідно працювати вже з девʼятого класу. Не у всіх є 

можливість оплатити навчання. Саме такі випускники намагаються 

всетаки вступити до закладу і паралельно працювати. Щоб бажання 

здійснилося, необхідно якомога більше працювати і дізнаватися корисної 

інформації. Профорієнтаційна діяльність розширює кругозір і змінює 

погляд на речі, які раніше здавалися зрозумілими самі по собі. Хтось 

зрозуміє, що шлях до вищої освіти прокладається не тільки через золоту 

медаль в одинадцятому класі. Інші відмовляться від цієї ідеї, тому що 

отримати цікаву роботу можна і після коледжу. 

Викладений матеріал дозволяє зробити такі висновки: вимоги, які 

ставляться до фахівців різних сфер професійної діяльності з кожним роком 

зростають. Необхідність бути конкурентоздатним на ринку праці сьогодні 

надзвичайно важливо, і тут вагоме значення відіграє зроблений 

правильний вибір професії ще на етапі закінчення школи. Вміння та 

навички, якими володіє майбутній фахівець певної професії, у тому 

випадку, коли професія обрана за вподобаннями, буде приносити користь 

як суспільству, так і задоволення особистості. А це, у свою чергу, гарантія 

того, що такий майбутній фахівець буде продовжувати самовдоско-

налюватися, підвищувати професійну компетентність, і відповідно, стане 

хорошим фахівцем, професіоналом своєї справи. 
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Олександра Полякова 

 

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

На межі двох століть в суспільному житті всіх людей відбулися 

істотні зміни, які були повʼязані з формування інформаційного 

суспільства. Створення нового наукового і технічного напряму в вигляді 

методів і засобів спочатку кібернетики, а потім і інформатики суттєво 

змінило образ світу. 

В сучасному світі, де все швидко змінюється перед нами гостро 

постає питання про навчання всіх і кожного. Тоді як очне навчання не 

зовсім підходить кожній людині, дистанційне навчання надає значно 

більше можливостей для навчання в будь-якому місці та в будь-який час. 

На сьогодні не має одностайного рішення серед науковців, щодо 

визначення поняття «дистанційне навчання». Дистанційне навчання – це 

технологія, що базується на принципах відкритого навчання, широко 

використовує компʼютерні навчальні програми різного призначення та 

створює за допомогою сучасних телекомунікацій інформаційне освітнє 

середовище для постачання навчального матеріалу та спілкування [1]. 

Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом 

застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 

за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно 

до державних стандартів освіти; за програмами підготовки громадян  

до вступу у навчальні заклади, підготовки іноземців та підвищення 

кваліфікації працівників. 

Завданням дистанційного навчання є забезпечення громадянам 

можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та 

професійної кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно від статі, 

раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру 

занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до 

релігії, віросповідання, стану здоровʼя, місця проживання відповідно до їх 

здібностей [2]. 

Система дистанційного навчання конкретного навчального закладу 

містить такі види забезпечення: 

Методичне – методики, рекомендації з технології дистанційного 

навчання з урахуванням дидактичних і психологічних аспектів. 

Програмне – мережеві системні програми, компʼютерні навчальні 

програми, інструментальні середовища для створення навчальних програм. 

Сьогодні для створення компʼютерних навчальних програм можна 

використовувати програмні середовища, розміщені на різних серверах 

(WebCT, First Class та ін.). 

Технічне – персональні ЕОМ для організації сервера, персональні і 

мережеві компʼютери. 
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Інформаційне – конспекти лекцій, підручники, та інші методичні 

матеріали на паперових і магнітних носіях, довідники, різноманітні бази 

даних з методичних матеріалів, оперативних даних, кадрів. 

Організаційне – нормативні документи держави та організацій, 

визначальні структури організацій, що ведуть дистанційне навчання, 

міжнародні звʼязки [3]. 

COVID-19 пандемія, яка виникла в 2019 році призвела до масового 

закриття більшості шкіл по всьому світі. Дуже багато шкіл перейшло на 

дистанційне онлайн навчання за допомогою таких програмних засобів як 

Zoom, Cisco Webex, Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams, D2L та 

Edgenuity. 

Zoom – програмне забезпечення, яке надає можливість створювати 

відео-конференції під час яких можна обмінюватися даними та 

повідомленнями в режимі реального часу. 

Cisco Webex – це хмарний сервіс для проведення конференцій та 

нарад онлайн з аудіо, відеозвʼязком та інструментами спільної роботи над 

документами. 

Google Classroom – платформа надана сервісом Google, обʼєднує в 

собі різноманітні корисні сервіси Google, які спрямовані на прискорення 

процесу обміну файлами між учнями та педагогами. 

Moodle модульне обʼєктно-орієнтоване динамічне навчальне сере-

довище спрямоване на обʼєднання педагогів, адміністраторів та учнів в 

єдину надійну та безпечну інтегровану систему. 

Microsoft Teams – робоче середовище на основі Office 365, який 

допоможе ефективніше справлятися із завданнями. Дане програмне 

забезпечення дуже просто інтегрується з додатком Office і спеціально 

розроблена для використання в глобальному безпечному хмарі Office 365. 

D2L(Desire2Learn) – займається розробкою ПЗ для підвищення 

якості навчання. Дана хмарна технологія орієнтована на гнучкість, 

інтуїтивність і простоту використання. З її допомогою можна взаємодіяти з 

кожним учнем і домагатися реальних результатів. 

Edgenuity – програмне забезпечення, яка надає вчителям необхідні 

ресурси для організації та планування уроків, виконання цілей, перевірки 

успішності та втручання в роботу учнів при необхідності. 

Отож, можна зробити висновок, що в сучасному світі, де технології 

розвиваються все більш активно та надають людям все більше 

можливостей для розвитку та освіти. Дані технології також чимало 

вплинули і на розвиток та вдосконалення програмних засобів 

дистанційного навчання, а в звʼязку з ситуацією, яка виникла в 2019 році, 

тобто з початком пандемії COVID-19, програмні засоби для дистанційної 

роботи почали розвиватися з колосальною швидкістю, що надало 

можливість вчителям ефективно здійснювати навчальний процес в 

дистанційному режимі. На мою думку найбільш ефективними під час 
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дистанційного навчання в школі є комбінування двох різних програмних 

засобів, а саме Zoom та Google Classroom, де перший надає можливість 

проводити онлайн уроки, другий програмний засіб – надає швидкого 

обміну файлами між вчителем та учнями. 
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Юлія Присяжнюк 

 

ПОРФИРІЙ ДЕМУЦЬКИЙ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК 

КИЇВСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КАПЕЛИ «ДУМКА» 

 

В українській історії є чимало відомих діячів культури, які здійснили 

чималий внесок у її розвиток, проте залишалися протягом довгого періоду 

часу в тіні. Їх імена лунали переважно у вузьких колах, але вже сьогодні 

починають звучати для нас крізь століття. Серед таких діячів українського 

мистецтва можна виокремити – Порфирія Даниловича Демуцького. Саме 

завдяки йому наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття в українському 

музичному мистецтві відбувся, так званий, «стрибок вгору», який 

повʼязують із виходом на новий рівень народних аматорський хорів. 

Народився Порфирій Демуцький 10 березня 1860 р. в селі Янишівка 

Таращанського повіту Київської губернії (сьогодні це село Іванівка 

Ставищенського району Київської області) [8]. Родина була багатодітною – 

нараховувалося восьмеро дітей. Батько Данило Васильович був священиком 

Свято-Покровської церкви у цьому ж селі, а також опікувався місцевою 

школою та сприяв запровадженню вивчення в ній хорового співу. Любов 

до музики зародилася в Порфирія Даниловича ще з дитячих років. Він 

полюбляв їздити на виступи з місцевими церковними хористами, проте 

спочатку тільки як слухач, адже сам не мав ані голосу, ані хорошого 

музичного слуху. 

Найбільше Порфирій Демуцький полюбляв церковні співи. У власній 

автобіографії він писав: «Особливо любив я церковні співи і завжде ходив 
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на вечерню, де мою жажду співу задоволювало виконання…» [2]. 

Захоплення саме церковним музичним співом вплине на його майбутні 

інтереси. Освіту він здобував спочатку в Подільському духовному училищі 

(м. Київ), потім у Київській семінарії, а також на медичному факультеті 

Київського університету Св. Володимира. 

Після завершення навчання в Києві, Порфирій Данилович 

відмовляється від подальших перспективних запрошень на роботу за 

спеціальністю в місті, й приймає рішення переїхати до селища Охматів 

Таращанського повіту на Київщині [9, с. 6]. Саме ця місцевість зіграє 

ключову роль на життєвому та творчому шляху музиканта-фольклориста. 

Тут він пізнає час слави та відчаю, зради від найближчих – власних 

хористів. 

В селищі Охматів Порфирій Демуцький влаштовується на посаду 

лікаря, з часом відкриває у власному будинку лікарський пункт. Всі 

бажаючі односельці (безкоштовно) та жителі навколишніх сіл в будь-який 

час могли отримати кваліфіковану медичну допомогу. Також увагу 

Порфирія Демуцького привертає музика. В цій місцевості він створює 

Охматівський аматорський народний хор, який буде відомим не тільки на 

Київщині, а й навіть далеко за межами України. 

Порфирій Данилович присвячував весь вільний час розвитку 

Охматівського хору. Збирання та розучування нових музичних композицій 

для хористів, організація концертних виступів – все це вимагало чимало 

уваги та сил Порфирія Демуцького. Вдячність охматівських хористів, яким 

він приніс визнання, була неочікуваною. У вирі подій 1917 року 

охматівські селяни завдали значної шкоди садибі Демуцьких. Близький 

знайомий родини П. Курінний у своєму щоденнику про ці події занотував 

таке: «Дом доктора Демуцького разграблен тоже. И кто же разграбил? 

Свои же охматовские крестьяне…» [7, с. 96]. 

Після переїзду 1917 р. з села Охматів до Києва Порфирій Данилович 

продовжував працювати на благо розвитку хорового співу України. У 

своїй автобіографії він зазначав про цей період так: «…я переїхав до 

Києва, де і почав приймати участь в хорових працях, то подаючи свої 

записи пісень, а то приймаючи на себе роботу студіювання своїх пісень з 

різними хорами» [4, с. 290]. Найбільш тісною та плідною була співпраця 

Порфирія Даниловича Демуцького з відомою в той час музичною капелою 

«Думка», яка була створена 1919 р. [5, с. 306]. Назва капели походить від 

перших літер її давньої назви – Державна Українська Мандрівна Капела, 

проте на час співпраці Демуцького з «Думкою», її назва була змінена на 

Робітничо-селянську капелу УРСР. Капела та її керівник Н. Городовенко 

завжди запрошували Демуцького на свої репетиції, аби почути його думку 

щодо виконання хором пісень. Більш тісні професійні відносини між 

Порфирієм Даниловичем та музичною капелою тривали в період з 1923 по 

1927 рр. [3, с. 259]. 
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Про значний вплив Демуцького на діяльність капели «Думка» 

свідчать спогади його сучасників. Так, К. Квітка писав: «Він… входив у 

безпосередній контакт з учасниками капели, не тільки передаючи їм те, що 

бажав пропагувати, але, – як і в Охматові, – також і від них беручи те, що 

його цікавило…» [4, с. 292]. Окрім К. Квітки, високо оцінював внесок 

П. Д. Демуцького в розвиток музичної діяльності капели, і П. Козицький: 

«Його «На городі верба ясна», «Чорноморець»… у виконанні капели 

«Думка» … завжди викликали ентузіазм з боку аудиторії, якого б складу 

вона не була» [4, с. 293]. Найпоширенішими серед пісень зібраних 

Демуцьким у виконанні капели були: «А ще сонце не заходило», «Гей, 

колись була розкіш воля», «Ой, ти вишенька, ти черешенька», «Дрібен 

дощик іде» та інші [6]. Загалом, за період знайомства керівника «Думки» 

Н. Городовенка з Порфирієм Даниловичем, капелою було виконано 

дванадцять пісень, зібраних самим Демуцьким [3, с. 262]. 

Зазвичай хористами капели «Думка» були не тільки професійні 

виконавці, а також представники сільського населення, яке не мало 

музичної освіти – тільки голос. Порфирій Демуцький, в свою чергу, не міг 

впустити можливості поспілкуватися з такими хористами та як збирач 

українського фольклору, записати народні пісні з метою їх подальшого 

відродження в голосах виконавців й на сторінках музичної літератури. 

Отже, протягом життя Порфирій Данилович завжди слідував за своїм 

захопленням – музикою, працював на благо її розвитку. Наприкінці життя, 

збагнувши всю важливість свого захоплення, Порфирій Данилович 

Демуцький «зробив все, що міг» [1, с. 171], з метою відтворення та 

збереження для наступних поколінь давньої памʼяті українських народних 

пісень: збираючи фольклор, керуючи Охматівським хором та беручи 

участь в різноманітних музичних організаціях м. Києва, серед яких й 

музична капела «Думка». 
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Юрій Приходько 

 

ВІЙНА В КОРЕЇ (1950–1953 рр.) 

 

Корейська війна (1950–1953 рр.) стала першим військово-збройним 

конфліктом періоду «холодної» війни і початком конфліктів, що є досі 

нерозвʼязаними. Вона стала локальною війною між двома провідними на 

той час наддержавами, на обмеженій території без ядерної зброї. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що «корейська проблема» 

перетворилася на один із застарілих і довготривалих серед регіональних 

конфліктів, що залишились у спадщину з часів Другої світової війни. Його 

характерною рисою є те, що протягом усього післявоєнного часу на 

Корейському півострові зберігається високий ступінь напруженості, який 

серйозно ускладнює міжнародну ситуацію на Далекому Сході. 

10 серпня 1945 р., у звʼязку з капітуляцією Японії, США та СРСР 

домовилися розділити територію Кореї по 38 паралелі, сподіваючись, що 

японські війська на півночі капітулюють під тиском могутньої Червоної 

армії, а на півдні – здадуться військам США. Тож після цих операцій 

півострів був розділений на дві частини: північну – радянську та південну – 

американську. Подібний поділ мав бути лише тимчасовим [1, с. 53]. 

До кінця 1948 р. з Північної Кореї було виведено радянські війська, а 

в червні 1949 р. з іншої частини півострова – війська США, при цьому 

обидві корейські держави мріяли про силове обʼєднання країни, кожна під 

своєю юрисдикцією. Із серпня 1949 р. Кім Ір Сен розпочав планомірну 

«обробку» Й. Сталіна, умовляючи його підтримати воєнну операцію 

північнокорейців. Однак обережний Сталін, у принципі підтримуючи ідею 

поширення радянського контролю на весь Корейський півострів, 

побоювався втягування в повномасштабне воєнне протистояння із США на 

Далекому Сході. Обережність проявляв і керівник комуністичного Китаю 

Мао Цзедун, готовий у принципі надати воєнну підтримку «Півночі», 

https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/vazhko-pershi-sto?md_switch_to=main
https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/vazhko-pershi-sto?md_switch_to=main
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проте зайнятий воєнними діями проти армії Чан Кайши, формуванням 

власної держави – КНР, плекаючи надії на звільнення Тайваню [2, с. 131]. 

Випробовування атомної зброї СРСР і перемога комуністів у Китаї 

спричинили корективи в американській політиці. Схвалена наприкінці 

1949 р. директива Ради Національної Безпеки (РНБ) 48/2 передбачала 

значну економічну та військову допомогу Республіці Корея (РК). На 

початку 1950 р., визначаючи далекосхідну політику США, держсекретар 

цієї країни Д. Ачесон заявив про доцільність відступу з Азійського 

континенту та побудови оборонної лінії уздовж ланцюга Тихоокеанських 

островів. Разом з тим вказувалося, що головними обʼєктами США в регіоні 

є Японія, Філіппіни, а РК була віднесена до «периферійних інтересів» 

США. Ураховуючи ці, а також деякі інші обставини, Сталін, який вагався 

стосовно доцільності проведення операції, остаточно «благословив» Кім Ір 

Сена лише після того, як той заручився підтримкою КНР. Це стало 

останнім кроком у нападі північнокорейських військ на Південь. 

25 червня 1950 р. північнокорейські війська увійшли на територію 

Південної Кореї. Вже 27 червня президент США віддав наказ коман-

дуючому американськими військами Д. Макартуру витиснути північно-

корейські війська з території півдня до 38 паралелі. 7 липня 1950 р. 

резолюція Ради Безпеки ООН санкціонувала створення військ ООН для 

участі у війні і доручила США командувати цими військами [3, с. 77]. 

Головнокомандувачем військ ООН у Кореї став американський 

генерал Д. Макартур. «Війська ООН» 15 вересня десантували в тилу 

головних сил Північної Кореї ударне армійське угрупування. Ініціатива 

перейшла до «південців», яким вдалося завдати відчутних втрат 

північнокорейським військам і 30 вересня вийти до 38-ї паралелі. Однак, 

звільнивши Південну Корею і тим самим виконавши резолюції РБ, 

«війська ООН» продовжили наступ на Північ. До листопада 1950 р. армія 

КНДР відступила в райони, що примикають до корейсько-китайського 

кордону. Основною мотивацією КНР для повномасштабної участі в 

Корейській війні були, звісно, інтереси власної безпеки, оскільки знищення 

КНДР і вихід військ США на китайський кордон створювали небезпеку 

американського наступу на китайську територію, оскільки Сполучені 

Штати все ще плекали плани встановлення контролю над материковим 

Китаєм шляхом активної підтримки режиму Чан Кайши. Керівництво КНР 

оголосило про дозвіл китайським «добровольцям» брати участь у 

«визвольній боротьбі корейського народу», 26 листопада китайські та 

північнокорейські війська перейшли в контрнаступ. У грудні 1950 р. було 

звільнено всю територію КНДР, а 4 січня знову взято Сеул. Проте під 

ударами американсько-південнокорейських військ комуністичні війська 

було знову відтіснено до 38-ї паралелі. До літа 1951 р. лінія фронту 

стабілізувалася і майже застигла, коливаючись уздовж цієї паралелі, однак 

напруженість протистояння зберігалася, хоча у воєнних діях спостері-
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галося затишшя. У Кесоні (КНДР), розташованому на 38-й паралелі, 

10 липня 1951 р. розпочалися корейсько-корейські переговори про перемирʼя, 

проте вже 23 серпня вони були перервані та військові дії поновилися  

[4, с. 33]. 

У відповідь на настійливі запити урядів Китаю та КНДР керівництво 

СРСР таємно направило до Північно-Східного Китаю підрозділи 

винищувальної авіації, на основі яких 14 листопада 1950 р. було 

сформовано 64-й окремий винищувальний авіакорпус радянських ВПС.  

З 1952 р. і до кінця війни він налічував 26 тис. осіб. Радянські льотчики 

завдавали значних збитків авіації супротивника й ефективно прикривали 

військові обʼєкти, мости, іншу інфраструктуру і наземні шляхи 

пересування підрозділів китайської та північнокорейської армій. Усього 

протягом війни радянські винищувачі збили 1097 літаків супротивника, 

втративши 110 радянських льотчиків і 319 літаків, ще 212 американських 

літаків було знищено зенітною артилерією [5, с. 168]. 

Втрати в цій війні становили для Південної Кореї близько 70 тис. 

вбитих, 150 тис. поранених, 80 тис. полонених. Приблизно 3 млн. громадян 

Південної Кореї померли з причин, безпосередньо повʼязаних з війною. 

Комуністична армія втратила в бойових діях не менше 1,6 млн. осіб. 

Корейська війна коштувала військам ООН 118 315 осіб убитих, 264 591 

осіб поранених, 92 987 військовослужбовців потрапили в полон [6, с. 559]. 

Закінченню Корейської війни значною мірою сприяли дві важливі 

події в країнах – головних супротивниках «холодної війни»: смерть 

радянського лідера Й. Сталіна 5 березня 1953 р. і прихід до влади в США в 

січні 1953 р. президента Д. Ейзенхауера, перемога якого на виборах у кінці 

1952 р. була повʼязана з невдоволенням населення зовнішньою політикою 

президента Г. Трумена, великими людськими втратами в Корейській війні 

(157530 загиблих і поранених), а також обіцянкою нового кандидата в 

президенти припинити війну [4, с. 34]. 

Головним наслідком Корейської війни стало закріплення розділення 

корейського народу та формування двох формально незалежних корей-

ських держав, кожна з яких ставала частиною одного з двох протиборчих 

військово-політичних блоків «холодної» війни. 

Відсутність же мирного договору про закінчення Корейської війни  

і на сьогодні є однією з основних перешкод повномасштабного 

врегулювання на півострові та формування системи колективної безпеки в 

Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. 
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Катерина Радинська 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 

ГРАФІЧНИХ ПОНЯТЬ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

 

Одне із головних положень концепції оновлення сучасної освіти 

повʼязане з перебудовою шкільної графічної освіти, оскільки графічні 

знання і вміння – це один із факторів, що сприяють загальнокультурному 

розвитку людини, її готовності до неперервної освіти та професійної 

діяльності. Графічна підготовка повʼязана з оволодінням методами 

пізнання, науковим стилем мислення, розвитком інтуїції, просторової уяви. 

Поряд із цим графічна підготовка має чітку гуманітарну спрямованість, 

оскільки є мовою науки і техніки, необхідна для моделювання та вивчення 

багатьох явищ, що відбуваються у природі та суспільстві, формує духовну 

сферу людини, інтелектуальні, морально-етичні складові людської 

особистості. 

У такій ситуації необхідно звернути увагу на методичну систему 

навчання основ графічної грамоти, зокрема формування графічних понять 

на основі психологічних закономірностей графічної діяльності, що сприяє 

розвитку просторової уяви, розумового та технічного мислення, розумових 

дій, ґрунтовному засвоєнню графічних знань і виробленню вмінь їх 

застосовувати. 

Непомітна зовні розумова діяльність являє собою тісну взаємодію 

мислительних операцій, образного мислення і памʼяті. В результаті цього і 

утворюється графічний образ предмета, який фіксує в уяві учня його 

властивості, що умовно відображені на кресленні, або ще підлягають 

відображенню шляхом побудови необхідних зображень. 

В процесі виконання креслення виділяються три основних етапи. 

Перший етап складається зі спостереження зображуваного предмета і 

побудови на цій основі ескізу. Другий етап ‒ вимірювання предмета і 

простановки розмірів. Третій етап- виконання креслення за ескізом. 

На певному віковому етапі у дитини починає формуватись 
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системний механізм сприйняття оточуючої дійсності, він розвивається з 

набуттям навичок зображувальної діяльності, удосконалюється в процесі 

навчання і до початку вивчення курсу графічна підготовка дитина має 

певний базис у вигляді просторової уяви, логічних знань про простір, 

знань про масштаб і вимірювання предметів, досвід зображення обʼєктів. 

Зрозуміло, що в ідеальному варіанті, як засвідчують дослідження багатьох 

психологів, формування та розвиток перерахованих знань і вмінь повинні 

здійснюватись у чіткій відповідності з віковими особливостями під 

впливом навчального процесу. Тобто, коли, наприклад, в ранньому віці у 

дитини виникає потреба у співвідношенні візуального образу предмету з 

дотиком і, відповідно, формуються передумови важливих для графічної 

діяльності якостей відтворення наочності, потрібно вже на даному етапі 

використовувати відповідні завдання. 

Але у будь-якому випадку досвід «стихійного» сприйняття, який 

передбачає відокремлення предмета з оточуючого середовища, виділення 

контуру, як межі повинен стати першою сходинкою в процесі оволодіння 

графічною мовою техніки, прототипом того матеріалу, який розглядається 

на початковому етапі вивчення. 

Розпочинаючи графічної підготовки з розгляду шрифтів, типів ліній, 

масштабів і т. ін. ми, мабуть, забуваємо про основне його функціональне 

призначення, про його природу і сутність. За масою нормативної технічної 

інформації втрачається сама суть і значення цієї науки. 

Креслення – це знакова система, що має суспільну природу і виконує 

функції міжнародної мови. Якщо це так, то провівши паралель з 

функціонуванням мови та письма, слід зазначити, що дитина спочатку 

вчиться розуміти мову, говорити, а потім вже опановує правила правопису. 

Тож, можливо, спочатку варто навчитись „говорити” мовою графічних 

зображень, навчитись читати і виконувати зображення предметів, які не 

складні за формою й обовʼязково максимально знайомі учням, а вже потім 

опрацьовувати правила виконання графічних документів. 

Тож на початковому етапі графічної підготовки слід приділити 

серйозну увагу розробці спеціальної, заздалегідь продуманої системи 

вправ, що охоплює питання побудови контурів зображень на графічна 

підготовках та аналізу графічного складу зображень, умовностей і 

спрощень при побудові зображень. 
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Людмила Рожко 
 

СЕМАНТИКА ОБРАЗУ ЯРОСЛАВНИ В 

«СЛОВІ О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ» 
 
У творах середньовічного періоду української літератури, коли набув 

поширення жанр літописання, переважав історичний тип жінки. Як 
правило, це були особи з княжої родини або ж іноземні королеви, 
принцеси тощо. Здебільшого згадки про них у літописах обмежувалися 
короткими повідомленнями про певні події, що їх стосувалися. 

Окремо від історичних та релігійних типів жінок в українській 
літературі Середньовіччя стоять образи жінок у «Слові о полку Ігоревім», 
найпомітнішим з яких є образ Ярославни. Образ жінки у «Слові» тяжіє до 
фольклорного і має символічну паралель з образом землі-матері. Задля 
захисту якої, на думку автора, необхідно забути всі чвари і непорозуміння, 
фабульним центром твору виступає невдалий похід Новгород-Сіверського 
князя Ігоря Святославича і його брата Всеволода, князя Курського, на 
половців у кінці квітня – на початку травня 1185 року. 

У Києві за часів «Слова» правив Святослав Всеволодович, як і 
більшість героїв поеми, представник роду Ольговичів, син київського 
князя Всеволода Ольговича і Марії, дочки Мстислава Великого. Святослав 
був типовим «головним» князем на Русі того періоду, однак не мав 
потужного впливу на «підлеглих» йому правителів. Власне, навіть 
враховуючи винятково шанобливе ставлення автора «Слова» до Святослава, 
тут він постає хоч і мудрим патріархом, та безсилим будь-що змінити 
сюзереном. З іншого ж боку, саме через спільний похід руських князів на 
половців під проводом Святослава у 1183 році, в якому вони одержали 
перемогу над ворогом, його молодші двоюрідні брати Ігор і Всеволод, які 
не брали участь у цьому поході, вирішили і собі пошукати слави у землях 
половецьких. 

Фрагмент «Слова», присвячений Ярославні, який традиційно називають 
«плачем» (хоча важко не погодитися з думкою Білоуса, що це радше 
«замовляння» [17, с. 207‒223]), традиційно трактують як ліричну вставку 
до поеми, плач люблячої жінки за своїм коханим чоловіком, а саму 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 2 

 

 - 121 - 

Ярославну – як еталон вірної дружини. Насправді ж цей епізод має прямі 
причинно-наслідкові звʼязки з попередніми і наступними подіями. «Плач» 
руських жон за своїми чоловіками вміщено у творі раніше, і він справді 
нагадує саме оплакування, в якому відсутнє звертання до когось чи надія 
на допомогу. 

Слова ж Ярославни недаремно стоять за смислом саме після 
звернення автора до князів. Ніхто з них, сильних мужів і могутніх 
володарів, які могли б зібрати в похід свої війська, не озвався, всі байдуже 
відвернулися, тільки вона, жінка, до якої не звертався автор, відгукнулася. 
У неї нема фактичної сили, вона не може прийти Ігорю на допомогу з 
мечем, тому вона пускає в хід те єдине, чим може зарадити – молитву до 
сил природи. 

Спочатку Ярославна звертається до вітру, потім – до води, яку 
символізує Дніпро, нарешті до сонця – наймогутнішої із сил природи. 

Після цього відразу йде своєрідна кульмінація твору, коли Ігор 
чудесним чином тікає з половецького полону і щасливо повертається 
додому. Саме ж замовляння Ярославни ніби протиставляється попе-
редньому зверненню автора до князів, як протилежність земного і 
небесного: люди вирішили закрити очі на біди свого «брата» і вітчизни, 
але природа, батьківщина ніколи не залишить свого «сина» напризволяще. 
П. Білоус, пояснюючи, чому Ярославна у своєму замовлянні зверталася 
тільки до трьох стихій – вітру, води й сонця – висловив припущення, що, 
можливо, у язичницькому середовищі княгині культ землі просто не був 
розвинений [17, с. 220]. Але, цілком імовірно, що Ярославна не зверталася 
до землі тому, що, як сказано вище, за неї це вже зробив автор – він благав 
земних правителів про допомогу, але вони відмовили. 

Похід Ігоря – це тільки фабульний центр «Слова», але не ідейний. 
Головна ж тема тут – тема рідної землі, і саме образ землі, Русі-матері, яка 
стоятиме за своїх дітей навіть тоді, коли всі відвернуться, є головним 
героєм цього твору. 

Щодо Ярославни, то, одного боку, можна сприймати її персону тут 
саме як історичну, а її плач-замовляння-звертання як вияв почуттів 
конкретної жінки-княгині до свого чоловіка. 

З одного боку, Ярославна зображена як вірна дружина, котра завжди 
асоціюється з домом і затишком, а з іншого – вона одна з тих, у кому автор 
втілює образ землі- матері. Тому княгиня й не згадує у своєму зверненні 
Землі, бо вона і є Земля. Однак Земля – сила пасивна, сама вона не може 
врятувати князя Ігоря, і через це звертається до інших, активних сил 
природи, дорікаючи їм за бездіяльність і таким чином спонукаючи до дій. 

Отже, жіночі образи у «Слові о полку Ігоревім», зокрема образ 
Ярославни, відіграються у творі ключову роль, бо символізують собою 
образ рідного дому і Батьківщини, яку покинули напризволяще чоловіки. 
У самій же Ярославні проглядаються триєдині риси вірної дружини, землі-
матері, а також Борогодиці – небесної матері і заступниці усіх смертних. 
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Вікторія Романенко 
 

ПРИЧИНИ ВІДРОДЖЕННЯ ЖАНРУ СОЛЬНОЇ СОНАТИ 

В МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ НА РУБЕЖІ XIX ‒ XX СТОЛІТЬ 
 
XIX століття стало періодом формування нової професії ‒ 

музиканта-виконавця, хоча багато хто з композиторів, як і раніше, епоху 
бароко поєднували ці терени музичної діяльності. Поряд з іншими 
інструментами скрипка зайняла важливе місце в мистецтві романтизму з 
його підвищеною тягою до мелодійності, активному інтонуванню кожного 
повороту мелодійного голосу, що було викликано схильністю до 
експресивного субʼєктивізму вираження почуттів і емоцій. 

Винахід французьким майстром Турт нового смичка ще в кінці ХVIII 
століття різко збільшило віртуозні можливості інструменту. Композитори і 
виконавці насолоджувалися стрімкими пасажами, стрибучими штрихами, 
масштабами широкої кантилени. Тому сприяли і «революція» Леклера, 
який змінив якість струн (перехід на металеві струни). Потужний ривок до 
нової віртуозності, що стався в творчості Тартіні, підготував наступний 
«вибух» цієї самої віртуозності в мистецтві XIX століття. Провідні жанри 
романтичної епохи ‒ концерт, каприс, варіації, фантазія на теми з опер 
(практично у всіх провідних композиторів-скрипалів), фантазія-Апасіоната 
(Вʼєтан), рондо-каприччиозо (за прикладом Мендельсона у Сен-Санса), 
поема (за прикладом Ліста у Шоссона і Лало), балада або легенда (за 
прикладом Шопена у Венявського), віртуозні мініатюри (полонези, 
мазурки, угорські, словʼянські танці, різноманітні програмні пʼєси, вальси) ‒ 
демонстрували, перш за все, віртуозні можливості інструменту, новації 
сольності. Кожен з віртуозів-скрипалів, серед яких Крейцер, Віотті, Шпор, 
Вʼєтан, Паганіні, Венявский, Сорі, Липиньский, Йоахім, Сарасате, Лало, 
Шоссон ‒ лише верхівка айсберга всієї маси скрипкової буквально масової 
культури ‒ вклав в мовну «скарбничку» сольної скрипки свою неповторну 
частинку, свою риску і фарбу. Винаходилися нові прийоми і штрихи. В 
результаті жанри сольного скрипкового виконавства «влітають» в 
XX століття на «крутій хвилі» підйому. 

Однак захоплення на початку XIX століття можливостями прямого 
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смичка призвело до часткової втрати поліфонічних якостей колишнього 
дугового смичка з його можливостями регулювання натягу волосся 
великим пальцем правої руки в момент виконання. Жанр сонати для 
скрипки соло, покликаний в момент своєї появи в ХVII столітті для показу 
віртуозних можливостей інструменту, витісняється концертними жанрами 
іншого типу. Епоха романтизму сприяла створенню яскраво ефектних 
мініатюр, складних концертів, фантазійних транскрипцій, варіацій, часто 
створених за формою, приємно мелодійних, але часом аж надто зовні 
блискучих. Поступово у виконавській практиці стала відчуватися деяка 
бідність і однобокість репертуару. Існуюча паралельно з цими творами 
соната для скрипки і фортепіано більшістю композиторів мислилася як 
ансамблевий твір. Починаючи з Моцарта, Бетховена, вона все більше і 
більше ставала дискусійним діалогом інструментів, розвивала складні ідеї і 
концепції для дуету, де скрипка була одним з двох, але не завжди 
головною дійовою особою. 

Відкриття Феліксом Мендельсоном більшості творів Йоганна 
Себастьяна Баха відбилося і на скрипковому виконавському мистецтві. З 
«легкої» руки Йоахіма скрипалі все частіше і частіше стали включати в 
свій репертуар окремі частини сонат і партії великого німецького майстра. 
А через нього поступово входять в концертне життя і інші найбільші 
зразки барокової музики, такі як «Фоліа» Кореллі, «Чакона» Віталі. 
Виконання цих шедеврів, а також «Чакони» Баха поступово поверталися 
інтереси скрипалів композиторів до поліфонічних жанрів і використанню 
скрипки як багатоголосого інструменту. У каприс Крейцера, Донта, Сорі, 
Венявського виникають цілі масиви малих поліфонічних форм, такі, як 
фугато або щось подібне до варіацій ostinato (пасакалії і чакони). 
Повернення скрипці її поліфонічних можливостей, розвиток скрипкової 
техніки, гра модернізованим смичком, подальше звільнення скрипаля від 
функції тримання інструменту лівою рукою (винахід подушечки, а потім 
на самому початку XX століття й містка) дозволило скрипалям «згадати» 
на новому технологічному рівні і ‒ з новим рівнем оснащення ‒  
про можливості багатоголосся. Розвинена гармонійна мова і складні 
поліфонічні процеси, драматургічні та концептуальні відкриття, накопичені в 
мистецтві романтизму в інших жанрах музики, знаходять відображення і в 
творах для скрипки соло. До того ж слухацька аудиторія поволі готували 
до сприйняття скрипки не тільки як віртуозного інструмента, але через 
виконання барокових зразків як інструменту, який може один без 
підтримки фортепіано або оркестру створювати і розвивати масштабні 
філософські концепції. Так, в зʼєднанні багатьох тенденцій ‒ виконавських 
і слухацьких потреб, розвитку мовних засобів як віртуозних, так і 
стильових, ‒ «ренесанс» складного філософського, воістину «високого» 
жанру для скрипки соло був вирішений наперед. 

До того ж субʼєктивні причини розвитку скрипкової культури в цей 
момент щасливо збігаються з обʼєктивними тенденціями мистецтва 
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XX століття, одна з яких була повʼязана з тенденціями необароко в  
руслі неокласицизма як найважливішого художнього напряму епохи. 
Контекстом буття історичної свідомості XX століття стає простір 
культурного космосу і, як наслідок, безліч полярно спрямованих 
тенденцій: «різні музики», «різні літератури» і т.п. Художнє явище 
осмислюється через інформацію про його генетичних коренях, завдяки 
чому пояснюється наше ставлення і наше сприйняття минулого [1, с. 46]. 
Тому ступінь художнього відкриття завжди поєднується з памʼяттю про 
традиції і значущим ставленням до неї. І це особливо вірно в наші дні, 
коли почуття історії пронизує художня творчість, стає типологічної 
характеристикою культури. 

Отже, «ретроспектива, в попередні епохи представлений у вигляді 
окремих досліджень (твори-наслідування, твори-спогади і т.д.), сьогодні 
отримав статус концепційної, якогось ментального дійства. Він корениться 
в особливому типі мислення, який ми пропонуємо назвати рефлектуючим. 
Категорія рефлексії як характеристики типового для XX століття методу 
мислення пропонується автором процитованої роботи М. Бонфельдом в 
співвіднесенні з висунутим В. Медушевського поняттям «інтерпретуючого 
стилю» як результату втілення цього методу. Це може виступати в різних 
варіантах: стилізація, цитатна полістилістика, всілякі форми НЕО: 
необароко, неокласицизм, неоімпресіонізм і більш завуальовані звʼязку з 
традицією, з якими ми стикаємося при взаємодії з чужими стилями і «грі» 
стильовими моделями. 
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Ангеліна Романчук 
 

ОБРАЗ МАТЕРІ В ЛІТЕРАТУРНІЙ ТВОРЧОСТІ О. ДОВЖЕНКА 
 
Для українців образ Матері триєдиний: любов до рідної неньки, яка 

переростає у глибоку пошану до Матері Божої, що завжди була 
покровителькою українців, і невгасиму любов до Матері-України, яка 
потребує захисту. 

Українська література черпає з фольклору давні традиції трактування 

жіночого образу. Прекрасних представниць народу з їхньою скромністю, 
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працелюбством знаходимо у творах І. Котляревського, Г. Квітки-

Основʼяненка, Т. Шевченка, Марка Вовчка, І. Нечуя-Левицького, М. Кро-

пивницького, П. Мирного, О. Кобилянської та ін. Всі вони акцентували 

увагу на таких рисах жіночого характеру, як почуття людської гідності, 

бажання боротися за власне щастя. Література XIX – початку XX століття 

представляє читачеві різноманітні жіночі образи: від жінки-селянки, 

бурлачки, покритки, зневаженої суспільством до високоосвіченої, 

інтелігентної, сильної духом, незалежної особистості. 

Особливе місце у своїй літературній творчості відвів жінкам 

О. Довженко. З великим трепетом, любовʼю і повагою виписані у 

письменника образи його матері та прабаби («Зачарована Десна»),  

інших жінок і дівчат («Арсенал», «Земля», «Україна в огні», «Мати», 

«Щоденник»). Однією з найважливіших задач своєї творчості Довженко 

вбачав в уславленні образу жінки-матері – люблячої, терплячої, 

багатостраждальної, шляхетної і величної. 

Праобразом усіх матерів творчого доробку митця стала, звичайно ж, 

його мати Одарка Єрмолаївна. Саме її святий образ, що «стояв на зорях 

вечірніх та ранішніх» та захищав молитвами від кулі й шаблі стане 

першоосновою для змалювання кращих представниць українського 

материнства. 

Тяжка доля жінок турбувала Довженка протягом усього життя. У 

«Щоденнику» знаходимо запис (від 30 березня 1942 року), який свідчить 

про те, що з поміж питань, які були першочерговими, важливими і 

болючими на той час, саме тема про долю жінки стала для митця великою, 

визначною, хоча, можливо, не до кінця втіленою. У цьому контексті варто 

звернути увагу й на своєрідний Довженків наказ для наступних поколінь 

майстрів слова, в якому він закличе возвеличити матір, написати про неї 

так, як ще ніхто не писав: «Найдися, письменнику, рівний талантом красоті 

материнської душі, і напиши для всіх грядущих літ цей кришталевий прояв 

материнської душі, генія української матері» [2, с. 71]. 

Ці слова зірвуться з пера Довженка під час роботи над сюжетом 

твору «Мати», який уперше було опубліковано в газеті «Известия» 

20 лютого 1943 року. Невеликий за розміром твір містить розповідь про 

героїзм української жінки-матері, яка ціною власного життя намагалася 

врятувати чужих синів у роки воєнного лихоліття. 

«Не ради сліз, і розпачу, й скорбот, і не в ознаку гіркого прокляття 

<...>, а задля слави нашого роду написано і во імʼя любові про цю високу 

смерть» [2, с. 652], – такими словами розпочинає автор цю правдиву, 

невигадану історію про Марію Стоян. 

Цікаво, що Довженко декілька разів змінював імʼя героїні: Явдоха 

Пилипенко, Олена Нечитайло і, врешті-решт, Марія Стоян. Свідченням 

цього є його щоденникові записи за 1942 рік, упродовж якого тема 

оповідання розвивалася і варіювалася. 
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Найчастіше у «Щоденнику» згадується імʼя Явдоха. Проте в тексті 

твору навік застигло імʼя «Марія» з підкреслено мужнім прізвищем Стоян. 

Можливо так сталося тому, що це імʼя одне з найпоширеніших у світі. 

Хоча не виключено й те, що певну роль тут зіграли асоціації, що 

викликають у свідомості читача Мати Божа або Діва Марія, які в 

християнському світі символізують матір, покровительку, заступницю. 

Не можна категорично стверджувати, що у творі це імʼя є символом, 

але сама його наявність, внесла у твір щось сакральне, святе і величне. 

Трагізм Марії Стоян уособлює страждання всіх земних матерів, а відтак 

асоціюється зі стражданнями Божої Матері. Жоден інший жіночий образ у 

творчості О. Довженка не сповнений такого трагізму і такої шляхетності. 

Українська жінка, яка сама народила, виховала та провела на поля 

війни двох своїх синів Івана й Василя, прихистила поранених льотчиків з 

Уралу Степана Пшеницина та Костю Рябова. Виконуючи культурно-

просвітну роботу (розкидаючи над Україною листівки про правду війни), 

були вони підбиті ворожими літаками. Зібравши всю свою волю, подолали 

вони біля пʼятисот кілометрів з поламаними руками й ногами, доки не 

стрілася їм на дорозі хата Марії Стоян. 

Два тижні доглядала Марія синів таких же нещасних матерів, як і 

вона сама. Два тижні вона боролася за їхнє життя. Та не змогла вберегти. В 

село прийшли німецькі загарбники. Зайшли і до її хати. Рятуючи чужих 

дітей, назвала Марія їх своїми синами. Невтомно повторювала це і на 

сільському майдані, куди зігнали німці все село на очну ставку. Ніхто не 

посмів заперечити Стоянисі. Бо у всіх були на війні свої діти. Навіть вдова 

убитого партизанами начальника поліції Палажка, потупивши очі, 

підтвердила вищесказані слова. 

І все б було добре, та тільки забула Марія сказати хлопцям своє 

прізвище і вони не спитали «по неуважності своїй дурній» [1, с. 656]. Удар – і 

впала Марія додолу. Непритомніючи, «вона чула, мов крізь сон, як гукали 

до неї Пшеницин і Рябов: 

– Прощайте, мамо! Спасибі! З вами і вмирати не страшно!»  

[1, с. 656]. 

Розстрілявши льотчиків, знищивши гранатами хату, вирішили 

нацисти покарати й багатостраждальну українську матір, повісивши її  

на старій груші. Та не могла дозволити жінка, щоб омиті кровʼю  

руки фашистів бодай пальцем зачепили її. Сама стала на пеньок, 

перехрестилася, сама наділа зашморг, промовила єдине слово: «Діти...» і 

повисла. 

Незабутніми залишаться слова прощання сина Василя зі своєю 

матірʼю, як незабутньою залишиться і сцена вшанування материнства 

військом, в якому він боровся за свободу рідної землі. Весь загін 

радянських солдатів, ідучи повз неживе тіло Марії Стоян на поле бою, 

проходив без шапок, низько вклоняючись її безсмертному подвигу: «І хто 
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ж не поклониться з живих і прийдешніх невмирущій красі Марії Стоянихи, 

матері, що просила милостиню для дітей чужих? < . .> Вічна слава вашому 

імені, мамо Маріє, красоті вашій» [1, с. 656]. 

Автор наділив свою героїню кращими жіночими рисами національного 

характеру, оспіваними в народно-поетичній творчості: духовною красою, 

добротою, шляхетністю, непохитністю, рішучістю, жертовністю. Цей 

образ уособлює в собі всю глибину розуміння жіночності і материнства, 

підноситься до символу багатостраждальної України. 

О. Довженко у своєму творчому доробку не знайшов місця для 

змалювання щасливої жінки, тим більше жінки-матері. Лише окремі 

епізоди з життя матерів можна вважати дійсно радісними (ювілей Тетяни 

Запорожець, її радість від зустрічі з родиною, радість спасіння поранених 

льотчиків Марією Стоян). Мабуть, так сталося тому, що материнська доля 

здебільшого й складається з тяжких роздумів, тривог і переживань за долю 

дітей, чоловіка, близьких та рідних. А ще, можливо, тому, що той період 

історії, в який йому довелося жити, був перенасичений різними 

випробуваннями та стражданнями. Щасливу жінку можна було хіба що 

вигадати, але О. Довженко до кінця життя залишився вірним своїм 

принципам художньої реалістичності. 
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Катерина Рубан 

 

ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИX ШКОЛЯРІВ УМІННЯ 

СТВОРЮВАТИ АЛГОРИТМИ НА УРОКАX МАТЕМАТИКИ 

 

Спочатку термін «алгоритм» уживався для позначення десяткової 

позиційної арифметики та алгоритмів цифрових обчислень, а згодом – для 

позначення будь-яких алгоритмів [2]. Тривалий час цим терміном 

користувалися лише математики, як точна вказівка виконавцю здійснити 

послідовність дій, спрямованих на досягнення зазначеної мети чи на 

розвʼязання поставленої задачі. Поняття малого алгоритму широко 

користуються в найрізноманітніших галузях науки, техніки,виробництва. 
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У багатьох випадках результат діяльності людини безпосередньо залежить 

від того, наскільки чітко відчуває вона алгоритмічну суть своїх дій: що 

робить у певний момент, у якій послідовності, який передбачує результат 

тощо. Усе це визначає особливий стиль культури мислення й поведінки 

людини. Тому формування алгоритмічного мислення учнів ‒ важливе й 

актуальне завдання школи на сучасному етапі. 

В. О. Сухомлинський вважав, що майстерність учителя полягає в 

умінні вчити дітей мислити, кожний педагог має виховувати розум учнів. 

У навчальному процесі вчитель постає, насамперед, як організатор і 

керівник пізнавальної діяльності учнів. Він створює умови, за яких 

школярі можуть найбільш раціонально і продуктивно розвивати мислення. 

У процесі формування в учнів алгоритмічного мислення в них 

виробляється уявлення про алгоритм та його властивості, виконавців 

алгоритму, зʼясовуються форми подання алгоритмів, забезпечується 

ознайомлення з основними алгоритмічними структурами. Учні починають 

формувати навички складання алгоритмів, покрокового їх виконання, 

структурування власної діяльності. Ці уявлення та навички засвоюються 

учнями поступово, через виконання ними системи вправ, протягом усього 

періоду навчання у початковій школі. Умовно вивчення поняття 

«алгоритм» молодшими школярами відбувається в три послідовні етапи: 

Перший етап (2 клас) знайомства учнів з базовими поняттями. Так, 

у підручнику [1] автори виділяють окремий розділ під назвою «Лінійні 

алгоритми», що включає в себе, створення малюнків за готовими 

алгоритмами, складання графічних алгоритмів за готовими малюнками, 

складання власних графічних алгоритмів. У дітей необхідно сформувати 

базові поняття змістової лінії: команда й виконавці, порівняння команди  

й спонукального речення; порівняння двох, або більше предметів; 

обʼєднання предметів у групи за певними заданими ознаками; назви групи 

однорідних предметів; ігри на змінювання послідовності дій, пошук 

помилок в послідовних діях лінійних алгоритмів; обʼєднання предметів у 

групи, вилучення зайвого за певними ознаками. 

Другий етап ( 3 клас) знайомство з поняттям алгоритм відбувається 

в 3 класі в підручнику «Я досліджую світ» (Інформатика та Дизайн і 

Технології) автори виокремили знову такий самий окремий розділ: 

«Лінійні алгоритми» який включає в себе 5 тем. Продовжується 

формування понять: команди та виконавці, логічні висловлювання, лінійні 

алгоритми, створення зображень за власними алгоритмами. Формування 

операційних структур мислення являє собою закріплення правил 

розвʼязання певних класів задач у самій структурі розумової діяльності,у 

системах звʼязків, які визначають її походження. 

Одним із варіантів ознайомлення учнів з алгоритмами лінійної 

структури може бути відтворення української народної казки “Рукавичка”. 

Слід розташувати всіх персонажів по порядку на дошці (набірному 
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полотні) і за допомогою прямокутників та стрілок показати алгоритмічну 

структуру цієї казки. За аналогією можна виявити, що ігри молодших 

школярів також мають різні алгоритмічні структури. Досвід показує, що 

близький дітям сюжетний матеріал дозволяє оптимальніше усвідомлювати 

принцип побудови алгоритмів [1]. 

Проаналізуємо методику вивчення алгоритмів на третьому етапі 

(4 клас). На вивчення теми відводиться 7 уроків, формуються поняття що 

таке алгоритм; форми подання алгоритмів; висловлювання. У 4 класі крім 

лінійних алгоритмів вводяться алгоритми з розгалуженням та алгоритми з 

повторенням. Під час вивчення змістової лінії розглядають види 

алгоритмів із розгалуженням: повне і неповне розгалуження. Особливу 

увагу звертається на те, що циклічні алгоритми часто зустрічаються у 

повсякденному житті дитини, природі. Важливе місце у системі тем 

«Алгоритми і виконавці» застосування алгоритму у повсякденній 

діяльності, а також при виконанні завдань з інших навчальних предметів: 

української мови, математики, трудового навчання тощо. На даному етапі 

не обмежуються вивченням лише графічних алгоритмів. У 4 класі учні 

знайомляться із алгоритмічним середовищем Scratch, вчаться створювати 

нескладні скрипти з різними типами алгоритмічних структур. 

Процес формування алгоритмічного мислення молодших школярів 

відбувається у такій методичній послідовності: ознайомлення учнів з 

алгоритмами певної структури (лінійні, з розгалуженням, циклічні); 

уведення елементів навчальної алгоритмічної мови (вона широко 

використовується в дидактично методичних комплектах з математики); 

реалізація системи вправ на відшукування помилок, відтворення, заміну, 

конструювання, перехід від однієї до іншої форми подання алгоритмів 

різної структури. 

Отже, як бачимо, проблема керування процесами мислення учнів під 

час навчання завжди була й залишається однією з найважливіших як у 

педагогіці, методиці так і в психології. Адже для розвʼязання задач людині 

необхідні не лише знання, але й володіння відповідними методами та 

прийомами мислення, серед яких алгоритмічні прийом посідають одне з 

провідних місць. Ось, чому навчання учнів повинне бути зосередженим на 

формуванні алгоритмічного мислення та впровадженні в систему вивчення 

математики та інформатики алгоритмізацію навчання. 
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Юлія Савченко 

 

ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

На сьогодні є дуже важливою та вагомою темою для розгляду це 

інклюзивна дошкільна освіта. Інклюзивна освіта відтепер доступна для 

дітей з особливими освітніми потребами. Отже, інклюзивна освіта, являє 

собою систему освітніх послуг, які освоюються на принципі забезпечення 

основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем 

проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми 

потребами в умовах загальноосвітнього закладу. Інклюзія також 

розглядається як процес реагування на різні потреб всіх тих, хто 

навчається у нашому випадку дошкільнят. Вона припускає їх активну 

участь в процесі отримання знань, в культурному і суспільному житті. 

Інклюзія також приводить до зменшення дискримінації, яка полягає у 

фактичному чи юридичному відокремленні в межах одного суспільства 

тих суспільних груп, які вирізняються за расовими, гендерними, 

соціальними, релігійними, мовними чи іншими ознаками, та в подальшому 

законодавчому обмеженні їхніх прав в системі освіти. 

На часі впровадження інклюзивної освіти починається з дошкілля. В 

цьому напрямку Міністерство освіти і науки України, зробило значні 

кроки, аби кожна дитина, яка має особливі потреби, була охоплена 

інклюзивною освітою. Завдяки тому, що зʼявилося такий вид навчання, 

діти які мають особливі освітніми потребами мають змогу відвідувати 

дошкільні заклади. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 року 

№ 530 внесено зміни в Положення про дошкільний навчальний заклад 

(постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305).  

Для задоволення освітніх, соціальних потреб організації корекційно-

розвивальної роботи у складі дошкільних навчальних закладів можуть 

створюватися спеціальні та інклюзивні групи для розвитку дітей з 

порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, 

затримкою психічного розвитку [1]. Додаючи до цього також 

Конституцією України, передбачено, що кожна дитина має право на освіту. 

Інклюзивна освіта доступна для дітей, які мають інтелектуальні 

порушення, затримку психічного розвитку, порушення зору, слуху та 

мовлення, порушення функції опорно рухового апарату, розлади спектру 

аутизму та інші види порушень та захворювань. 

Щоб успішно було організуване інклюзивне навчання, важливі такі 

чинники, як своєвчасність та бездоганість виконання усіх дій та усіх 

субʼєктів освітнього процесу, а саме: батьків або опікунів, інклюзивно-

ресурсного центру, керівника закладу дошкільної освіти, вчителя 

інклюзивного класу, асистента вчителя та дитини [2, с. 28]. Батьки мають 
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право обрати дошкільний заклад, який розташований найближче до  

місця проживання, без будь-яких дозволів та направлень. Але існує 

рекомендація, що приймати рішення про заклад для дитини з вадами 

мають батькам, адже краще підбирати разом із фахівцями які дають 

висновок. Так як, при співпраці вони врахують дуже багато чинників, 

зокрема це: 

 категорія аномального розвитку; 

 вік дитини, конкретний клінічний діагноз; 

 наявність явних відхилень; 

 стан соматичного здоровʼя дитини; 

 інтелектуальний ступінь розвитку; 

 особливості психічного та фізичного розвитку; 

 потреби та можливості дитини. 

Рішення про відвідування ДНЗ приймають тільки батьки на  

основі психолого-медико-педагогічної комісії висновку. Даний висновок 

спеціалістів є рекомендацією і спрямований, для того щоб ознайомитися в 

повному обсязі з особливостями психічного та розумового розвитку 

дитини, дізнатися її навички, можливості та потреби, та як дитина засвоює 

нові знання. 

Набір в інклюзивну групу в дошкільному навчальному закладі 

становить до 15-ти осіб, з них – 1‒3 дитини з особливими освітніми 

потребами, включаючи дитину з інвалідністю. Діти з особливими 

освітніми потребами, у тому числі діти з інвалідністю, можуть перебувати 

в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу до 7 років 

відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної консультації 

залежно від рівня та ступеня порушення цієї дитини [3]. Режим роботи 

такої інклюзивої групи установлюється з урахуванням проведення 

корекційно-відновлювальної та соціально-реабілітаційної роботи з дітьми. 

У разі утворення інклюзивної групи вводиться посада асистента 

вихователя. Такий вихователь виконує свої функції та забезпечує 

особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу, бере участь у 

розробленні та виконанні індивідуальної програми розвитку, адаптує 

навчальні матеріали з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної 

діяльності дітей з особливими освітніми потребами. Посада асистента 

вихователя інклюзивної групи ЗДО вводиться з розрахунку одна штатна 

одиниця на одну інклюзивну групу. 

У ДНЗ має здійснюватися не аби яка спеціальна підготовка 

педагогічного персоналу. Досвід інших країн таких як, Болгарія, Велика 

Британія, Данія, Ііталія, Німеччина переконливо доводить, що для тих 

фахівців, які вже працюють у навчальних закладах, ефективними для 

роботи з такими дітьми та підготовки до такої співпраці є курси 

підвищення кваліфікації, теоретичні та практичні семінари і тренінги  

[4, с. 64]. Змістом інклюзивної дошкільної освіти мають бути закладені 
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основи корекційної педагогіки та психології, з певними методичними 

аспектами. Зміст дошкільної освіти визначається основним компонентом 

дошкільної освіти та реалізується вона згідно із програмою розвитку дітей 

і навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому 

порядку Міністерством освіти і науки України. Дошкільний навчальний 

заклад для здійснення навчально-виховного процесу має право вибирати  

та підбирати власну програму розвитку дітей із затверджених в 

установленому порядку Міністерства освіти і науки України. Навчально-

виховний процес в інклюзивних групах і групах компенсуючого типу, це 

для дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, 

інтелекту, із затримкою психічного розвитку у дошкільних навчальних 

закладах здійснюється за спеціальними впровадженими програмами 

розвитку дітей і навчально-методичними посібниками, затвердженими в 

установленому порядку МОН. У таких групах проводиться корекційно-

відновлювальна робота із предметно-практичного навчання, лікувальною 

фізкультурою, соціально-побутовою та комунікативною діяльностю, 

просторової орієнтації, розвитку слухового, зорового, дотикового 

сприймання, формування мовлення [1]. 

Діти з особливими освітніми потребами в дошкільному навчальному 

закладі можуть отримувати додаткові послуги. Майже в кожному 

дошкільному навчальному закладі на сьогоднішній день, працюють 

додатково практичний психолог і вчитель-логопед. 

Основними функціями практичного психолога в дошкільному 

навчальному закладі є спрямування педагогічного колективу на створення 

умов, які будуть сприяти охороні фізичного і психічного здоровʼя дітей, 

забезпеченню їх емоційного благополуччя, самостійному та ефективному 

розвитку здібностей кожної дитини. Також він складає індивідуальну 

навчальну програму для кожної дитини, яка є частиною індивідуальної 

програми розвитку. 

Учитель-логопед вивчає та фіксує стан мовленнєвого розвитку дітей 

і відповідну їх динаміку; проводить навчально-виховну, корекційну роботу 

з дітьми, які мають мовленнєві порушення, ефективно застосовує 

професійні знання у практичній діяльності; постійно підтримує звʼязки з 

батьками, надає їм консультативну допомогу в питаннях які виникли щодо 

освіти та мовленнєвого розвитку дітей. 

Отже, можемо зробити висновки, що зроблений крок впровадження 

інклюзивної форми навчання та виховання в закладі дошкільної освіти, 

являє собою новітні підходи до навчання дітей з обмеженими особли-

востями. За інквизивним навчанням не дитина має підлаштовуватися під 

загальну систему навчання і виховання дитини, а саму систему слід 

направити в правильне русло для задоволення потреб дитини особисто. 

Дошкільні заклади освіти створюють усі належні умови для виховання і 

розвитку дітей з особливими освітніми потребами. 
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Олександра Семенець 

 

РОЛЬ ВІРТУАЛЬНИХ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ  

ТУРИСТИЧНИХ МЕРЕЖ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 

Туристична сфера послуг у всьому світі зазнає значних  

змін, повʼязаних з розвитком інформаційних технологій, глобальною 

конкуренцією й зростаючим впливом зовнішніх чинників. Споживачі все 

частіше організовують свій відпочинок самостійно через туристичні 

портали і платформи, які акумулюють пропозиції виробників туристичних 

послуг з усього світу на вигідних умовах. Функціонування віртуальних 

туристичних мереж, зокрема у системі франчайзингу, є актуальним та 

інноваційним напрямом розвитку туризму загалом. 

Роль франчайзингу зростала з кожним роком, на сьогоднішній день 

розширення бізнесу за допомогою цієї моделі розвивається швидкими 

темпами що може бути підтверджено її більш, ніж в 140 країнах світу. 

Найбільш відомими франшизами серед туристичних агенцій України є: 

«ТрайдентХіт», Travel Professional Agency, «СОНАТА», «TUI Турагенція», 

TEZ tour, Join UP!, «Куди завгодно», Soley, TPG, «Працюємо в Європі» 

тощо [2]. 

Сучасні туристичні підприємства характеризуються застосованням 

різних інформаційних технологій, а саме: глобальнірозподільчі системи, 

системи бронювання та резервування, електронні інформаційні системи, 

інформаційні системи менеджменту, мобільні системи звʼязку, послуги 

інтернет-мережі. Тому важливим є розвиток та запровадження сучасних 

ІТ-технології, які забезпечуватимуть інформатизацію та швидкий обмін 

даними, інтеграцію та взаємозвʼязок усіх учасників туристичного ринку, 

можливість урахування індивідуальних особливостей кожного клієнта  

в задоволенні його потреб, швидкість обслуговування, оперативний 

зворотний звʼязок, підвищення ефективності діяльності туристичних 

підприємств. Це сприятиме максимальному та швидкому задоволенню 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2015-%D0%BF#Text
http://leleka.rv.ua/index.php?m=content&d=view&cid=1480
http://leleka.rv.ua/index.php?m=content&d=view&cid=1480
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потреб клієнтів у порівняні з традиційними способами ведення бізнесу. 

Такими бізнес-структурами можуть виступати віртуальні туристичні 

підприємства, обʼєднані у системі франчайзингових відносин. 

Дослідження міжнародного ринку туристичних послуг дає підстави 

виявити основні мережі, що здійснюють діяльність у віртуальному 

просторі. Серед країн, які є лідерами за кількістю розвитку віртуальних 

туристичних мереж, є США, Іспанія, КНР та Індія. Активно розвиваються 

інтернет-мережі у сфері туризму на території Швейцарії, Нідерландів та 

Австралії. 

Серед 16 представлених віртуальних туристичних мереж 69 % 

становлять мережі, що функціонують на умовах договору франчайзингу, 

зокрема Expedia Inc., YTB Global Travel, Travelport, World Travel Holdings, 

eDreams ODIGEO, eLong Inc, Tongcheng Tourism, MakeMyTrip Limited, 

Yatra Online Inc, Travix International BV, Webjet Limited. Очевидними 

лідерами cеред них є американська Expedia Inc., китайська eLong, Inc. та 

індійська Yatra Online Inc., які у 2016 р. отримали найбільші доходи за 

рахунок стрімкого розвитку та функціонування великої кількості веб-

сайтів з надання туристичних послуг [3]. 

Як свідчить українська статистика з франчайзингу, відсоток власних 

обʼєктів в 2019 р. зменшився з 26 % до 21 % відносно 2018 р., а 

франчайзингових – навпаки – виріс із 74 % до 79 % відповідно. Така ж 

тенденція спостерігається і на туристичному ринку, хоча деякі туристичні 

оператори вже досягли встановленого ними максимуму франчайзі на 

регіональних ринках і новачків в мережу не приймають. Так на 

01.01.2020 р. у національних франчайзингових мереж «Join UP!» і «TPG» 

налічувалося 115 і 110 франчайзі відповідно, а у міжнародних «Anex 

Tour», «TUI», «Coral Travel» значно більше. Серед досліджених 

туроператорів, «TUI Ukraine» пропонує найнижчі плани продажів для 

нових франчайзі і має найбільшу мережу агенцій. Такий підхід спрямовує 

увагу франчайзі не на кількісні показники продажів, а на якісний сервіс [2]. 

Пандемія COVID-19 для туристичних агентств стала справжнім 

випробуванням. Цей час був особливо проблемним для європейських 

франчайзі, на яких автоматично вплинули проблеми їх франчайзерів. В 

Україні проблеми франчайзерів не торкнулися франчайзі – агенції 

продавали турпродукт інших операторів. Так, «TUI Ukraine» задекларували в 

ЗМІ свою повну незалежність від головного офісу «TUI Travel PLC» та 

працювали без змін на аутсорсингу. Провідний представник міжнародного 

туроператора «Thomas Cook Group» в Україні – туроператор «Trident» 

продовжує виконувати свої функції на ринку, не зважаючи на банкрутство 

компанії франчайзера. 

Дослідження діяльності віртуальних мереж на міжнародному ринку 

туристичних послуг (франчайзингових мереж) свідчить, що основними 

перевагами їх розвитку та функціонування, особливо в умовах пандемії, є: 
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 віртуальний простір як потужна платформа співпраці з партнерами 

та клієнтами у режимі реального часу; 

 розширення можливостей доступу споживачів до асортименту 

пропонованих туристичних послуг; 

 доступність ознайомлення та придбання туристичних послуг для 

людей з обмеженими можливостями; 

 збільшення кількості обслуговувань клієнтів за рахунок здійснення 

ними більшості онлайн-операцій самостійно; 

 необмеженість у часі та пошук туристичних напрямів відповідно 

до індивідуальних потреб споживача; 

 одночасне здійснення кількох операцій на одній онлайн-

платформі (обрання туристичного напряму, ознайомлення та 

вибір готелю, оплата послуг тощо); 

 постійне вдосконалення туристичної діяльності за рахунок 

активного розвитку інформаційних технологій; 

 цілодобовий доступ до корпоративного сайту мережі для ділових 

партнерів; 

 створення та функціонування нового віртуального підприємства 

в мережі з мінімальними витратами на розвиток, зокрема за 

рахунок відсутності обовʼязкового місця реєстрації реального 

обʼєкта; 

 зростання кількості пропонованих брендів переважно за рахунок 

злиття або утворення спільних обʼєднань з конкурентами,  

що дозволяє створювати інноваційний туристичний продукт, 

пропонувати нові або використовувати вдосконалені онлайн-

платформи для обслуговування споживачів та налагодження 

партнерських бізнес-відносин. 

Очевидно, що створення та розвиток віртуальних туристичних мереж 

має низку переваг. Але існують певні недоліки їх функціонування, що 

повʼязані з питаннями технічного (вірусні атаки, некомпетентність 

персоналу з використання інформаційних технологій тощо), юридичного 

характеру та інтелектуального захисту. 
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Валентина Сидорчук 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НАРОДНИХ КАЗОК 

 

Переклад дійсно вважається однією з невіддільної частини 

національної культури. Важко уявити собі культурну цивілізацію без 

перекладу. Літературний переклад також є важливою частиною поширення 

оригінальної літератури. Але при перекладі з однієї мови в іншу можуть 

виникнути деякі проблеми та труднощі. Особливо відповідальним є вибір 

принципів перекладу, врахування особливостей оригіналу та відповідність 

перекладу. 

Переклад народних казок є складним процесом, який починається з 

записування слів розповідача, далі відбувається інтерпретація тексту й 

тільки після цього починається правильне розуміння казки на вибраній 

мові. Потрібно зауважити, що відбувається не лише прослуховування та 

запис слів розповідача, а також врахування жестів, пауз тощо. 

Р. Якобсон називає такий вид перекладу «перефразуванням», маючи 

на увазі під цим терміном «інтерпретацію вербальних знаків за допомогою 

знаків тієї ж мови». 

У разі, коли казка, існуюча зазвичай в усній формі, виявляється 

записана або надрукована, мова йде вже про інший вид перекладу, нехай і 

на тій же самій мові: адже усне відтворення саме по собі є семіотичної 

системою. Втім, переклад може бути й інтралінгвістичний – якщо 

незрозумілі лексичні одиниці або граматичні конструкції потрібно 

передати літературною мовою [1, c. 38]. 

При усній комунікації рецептивні навички слухача розкриваються 

повністю, в той час як сприйняття тексту на літературній мові залежить від 

раціональних реакцій на якісні мовні сигнали (розуміння пробілів  

між словами й словосполученнями, складна система синтаксичних і 

риторичних правил, пунктуація тощо), під час усної розповіді семіотична 

інформація прихована в таких елементах як зміна інтонації, наголос, пауза 

тощо. 

При перекладі казок перекладачу потрібно вирішити важливе 

питання вибору стилю мови. При цьому численні діалектизми в оригіналі 

нерідко замінюються за допомогою архаїзмів мови перекладу, що 

допомагає значно підвищити якість перекладу з точки зору її лексичного 

складу. 

Казка є досить популярним видом жанру усної народної творчості, 

вона відрізняється формою написання. У казках закладений досвід 

людини, який виражається в народу мудрість, його уявлення про добре та 

погане, думки про те, що таке справедливість, щастя, чесність і відданість. 

Відмінною особливістю англійської народної казки є її звʼязок з 

певним місцем, де відбуваються події. Найпоширенішими казками 
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британців являються казки про Ельфів та Фей, але також часто зʼявляються 

велетні, яких часто перемагає хоробрий та розумний Джек. У британських 

казках завжди підкреслюється вплив рицарської літератури [ 2, c. 112]. 

Також потрібно відмітити, що для кожної області характерні певні 

жанри казок: в Англії переважають комічні побутові та казки про привидів 

і живих мерців, в Уельсі – чарівні казки про ельфів і фей, в Шотландії – 

архаїчні казки, а в Ірландії – казки, в яких головну роль відіграють демони 

чи відьми. 

Будь-яка казка, що виникає в умовах певної національної культури, 

без сумніву несе величезний обʼєм культурологічного змісту, який 

проявляється в іменах персонажів, назвах місць, мовних засобах. Так, казка 

належить до того роду художніх творів, які мають чи не найбагатший 

арсенал засобів художнього впливу: епітети, порівняння, фразеологічні 

звороти. 

У звʼязку з різним рівнем експресивності мов, український переклад 

є більш емоційним, ніж оригінал. Таким чином, при перекладі англійської 

народної казки особливу увагу потрібно приділяти: формулюванню 

зачинів і кінцівок, часу та місцю дії, іменам персонажів і способи 

звернення до них, особливо якщо не існує прямих еквівалентів у мові 

перекладу, реаліям англійської культури, стилю казки, граматичним і 

стилістичним конструкціям. 

При перекладі казки необхідно не просто перекладати, а й 

враховувати та зберігати національний колорит художнього твору, що 

особливо стосується казок. 

Ще однією з особливостей фольклорної казки є те, що вона є не 

окремо взятим твором, а складовою частиною комплексу фольклорних 

творів. У межах даного комплексу творів персонажі нерідко переходять з 

однієї казки в іншу, тобто утворюється однакова лексична область певних 

фольклорних казок. Своєрідність мови, мораль казки, образність несуть 

національну специфіку, що становить труднощі при передачі, з якими 

кожен перекладач справляється по-своєму. В результаті цього виникає  

не тільки різнобій в роботах різних перекладачів, але також іноді 

залишаються неясними принципи передачі образів і смислового 

забарвлення в роботах одного й того ж перекладача. Тому існує 

необхідність у визначенні оптимальних методів передачі фольклорно-

казкових образів, їх максимально можливої уніфікації та систематизації. 

В умовах постійного контактування та взаємодії культур, переклад є 

джерелом інформації, який розкриває своєрідність культурних цінностей, 

звичаїв і традицій, сприяє взаєморозумінню. Отже, переклад тексту казок є 

лінгвокультурним процесом. З одного боку, він передбачає мовну 

діяльність, а з іншого – служить цілям міжкультурної комунікації, що 

забезпечує взаєморозуміння учасників комунікативного акту, які належать 

до різних національних культур. Для того, щоб комунікативне завдання 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 2 

 

 - 138 - 

було виконано, перекладачеві необхідно знати особливості перекладу 

певного типу тексту та способи здійснення адекватного перекладу, щоб 

досягти бажаного прагматичного впливу. Особливість імен і назв, на 

відміну від багатьох запозичених іноземних слів, полягає в тому, що при 

передачі їх на іншу мову вони в основному зберігають свій первісний 

звуковий образ. 

Вважаємо, що одна з найважливіших завдань перекладу казки з 

української на англійську мову – це збереження неповторної мелодики, 

образності, поетичності мови. Граматичні правила англійської та 

української мов дуже різняться, тому перекладачеві для вирішення цього 

завдання потрібно будувати текст казки за аналогією з піснею. У 

пісенному тексті допустимі деякі відступи від правил побудови пропозиції, 

повтори, велика кількість епітетів. Це може дати відчути англомовному 

читачеві особливість українського фольклору. 
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Марія Сич 

 

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ УСНОГО  

Й ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ 

 

Результати низки наукових досліджень, що стосуються усного та 

писемного мовлення у вітчизняному мовознавстві, цикл ґрунтовних 

досліджень усного мовлення, розмежування стилів усного й писемного 

мовлення та опис лінгвостилістичних особливостей обох форм створюють 

умови для перегляду науково-методичних засад у навчанні молодших 

школярів усного й писемного способів викладу своїх думок. 

Для побудови методичної системи навчання рідної мови важливим є 

розуміння суті основних завдань і категорій функціональної стилістики, 

їхнього взаємозвʼязку з функціональними аспектами мови та мовлення, 

зʼясування закономірностей використання стилістичних ресурсів мови в 

різноманітних комунікативних актах [1, с. 236]. 

У загальному розумінні стилістику визначають як лінгвістичну науку 

про засоби мовленнєвої виразності й закономірності функціонування мови, 

зумовлені найбільш доцільним використанням мовних одиниць залежно 

від змісту висловлювання, мети, ситуації та сфери спілкування. 

Предметом дослідження стилістики є виражальні можливості різних 
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мовних одиниць, їхнє стилістичне значення й забарвлення та правила 

використання в різних сферах і ситуаціях спілкування. Лінгвістичну  

науку, яка вивчає закономірності функціонування мови в різних сферах 

спілкування, називають функціональною стилістикою. Предметом вивчення 

цієї галузі лінгвістики є функціональні стилі [2, с. 156]. 

Визначимо наукові засади розвитку уявлень молодших школярів про 

ці функціональні стилі. 

Науковий стиль обслуговує одну з важливих сфер людської 

діяльності і суспільної свідомості – сферу науки, а також повʼязану з нею 

сферу навчання та освіти. Основна функція наукового стилю – не тільки 

передавати логічну інформацію, а й доводити її істотність, новизну, 

цінність. Функції доказовості й активізації логічного мислення слухача 

(читача) проявляються через специфічне використання мовних засобів. 

Основною формою наукового стилю є писемна, а усна – вторинна, 

що спирається, як правило, на заздалегідь написане. Особливості 

інтонаційного оформлення наукових текстів зумовлені їхніми екстра-

лінгвістичними стильоутворюючими факторами: усним науковим текстам 

властиві помірний темп, спокійний тон, відсутність емоційно-експресивного 

забарвлення, виділення важливої для адресата інформації більшою силою 

голосу й дещо повільним темпом. 

Тому збагачення лексичного запасу різноманітною науковою 

термінологією, типовими синтаксичними конструкціями, характерними 

для наукового стилю інтонаційними малюнками мовленнєвих одиниць, 

практичне засвоєння основних законів продукування наукових текстів уже 

в ранньому шкільному віці позитивно вплинуть на формування 

особистості. 

Офіційно-діловий стиль обслуговує адміністративно-господарську 

діяльність, законодавство й сфери, повʼязані з діловодством, звітністю.  

У практиці початкового навчання – це різноманітні правила, що 

регламентують поведінку школяра у стосунках з дорослими, зокрема 

вчителем, із навколишнім середовищем; тексти інструкцій про виготовлення 

виробів на уроках праці, правила спостереження за природними явищами 

тощо. 

Основна функція офіційно-ділового стилю – повідомлення, що 

виражається в усній чи писемній формі. 

Пропедевтичне ознайомлення учнів початкових класів із текстами 

ділового стилю, навчання їх створювати елементарні висловлювання, 

додержуючи основних вимог щодо використання мовностилістичних 

засобів, має посісти одне із провідних місць у роботі з функціональної 

стилістики в цій ланці мовної освіти. Абсолютно очевидно, що на 

сучасному етапі розвитку суспільства попит на вміння висловлювати 

власну думку в діловій сфері спілкування значно зріс. І чим раніше 

розпочнеться формування таких умінь, тим якіснішим буде мовленнєва 
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компетенція кожної особи в діловій комунікації. 

Публіцистичний стиль обслуговує таку сферу людської діяльності, 

як політико-ідеологічні суспільні відносини. Функціонує він як в усній 

формі (ораторські виступи, репортажі, інформація на зборах тощо), так і в 

писемній (статті в журналах, газетах). Його завдання – подати певну 

змістовну інформацію, вплинути на емоції слухача (читача), викликати в 

нього певне ставлення до поданих фактів, подій. 

У галузі словотворення розглядуваний стиль характеризується 

використанням слів із префіксами а-, анти-, про-, нео-, квазі-, ультра-. 

Серед іменників функціонують слова, які називають осіб за професією чи 

родом діяльності (будівельник, заочник, підприємець тощо). Стилістичне 

навантаження категорій роду, числа – одна із провідних рис 

публіцистичного стилю. Що стосується статистичних закономірностей, то 

дослідники вказують на частотність використання форм родового відмінка 

як диференціальну стильоутворюючу ознаку. 

У початкових класах програма не передбачає елементарного 

ознайомлення з основними особливостями публіцистичного стилю, 

оскільки його подібність у мовностилістичному оформленні з художнім і 

діловим мовленням ускладнює процес сприймання та засвоєння провідних 

ознак цього стильового утворення. Однак використання вчителем вдало 

дібраних, цікавих, інформативних текстів з періодичної преси сприятиме 

закріпленню навичок стилістичного аналізу, розширенню світогляду, 

збагаченню індивідуального досвіду, практичному засвоєнню найуживаніших 

конструкцій з метою подальшого свідомого їх відтворення у мовленнєвій 

практиці. 

Художній стиль виконує естетичну функцію й відповідно обслуговує 

естетичну сферу людської діяльності, використовуючись у художній 

літературі. Основна форма його існування – писемна. Мета художнього 

мовлення – не тільки передати зміст твору, а й створити яскраве образне 

уявлення про місце й час дії, зовнішність і внутрішній світ дійових осіб. 

Завдання художнього мовлення – емоційно вплинути на читача, викликати 

в нього почуття співпереживання з героями, що розвʼязується особливою 

організацією художнього мовлення, використанням різноманітних засобів 

передавання естетичної інформації. Кожен із засобів виразності та 

емоційності своєрідно впливає на читача та інтерпретацію ним окремих 

місць твору. Сприймання художнього мовлення – один із видів 

естетичного пізнання світу, який має свої істотні особливості. 

Розмовно-побутовий стиль використовується в побутовій, неофіційній 

сфері спілкування. Основна його форма існування – усно-розмовна, хоч 

іноді він зустрічається і в писемній формі (приватне листування). 

Загальними екстралінгвістичними ознаками, що формують цей стиль,  

є неофіційність і невимушеність спілкування, безпосередня участь 

комунікантів у розмові, непідготовленість мовлення, автоматизм, переважна 
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усна діалогічна форма вияву. 

На словотворчому рівні в усіх частинах мови функціонують суфікси 

й префікси, що надають мовленню експресивності й оцінності, 

розмовності. Морфологія цього стилю характеризується частотністю 

дієслів, особовими займенниками й частками. Присвійні прикметники, 

дієприкметникові й дієприслівникові форми зустрічаються дуже рідко. 

Серед відмінкових форм найчастіше використовуються родовий і місцевий 

відмінки [3, с. 56‒59]. 

Отже, усне й писемне мовлення – це стилістично диференційовані 

різновиди мовленнєвої діяльності, що існують у монологічній і діалогічній 

формах. Функціонування мовних одиниць у них диктується метою, 

умовами та завданнями продукування. Поєднуючись відповідно до законів 

усної комунікації, лексеми, частини мови, синтаксичні одиниці утворюють 

специфічний продукт мовленнєвої діяльності, відмінний від писемної 

форми. Обидві форми мовлення є унормованими. 
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Євген Скиба 

 

АДАПТАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВʼЯ  

СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Безсумнівно, що студентство, не залежне від часу й соціального 

стану завжди було й залишається однією з самих незахищених категорій 

населення, що переживає комплекс несприятливих організаційно-

педагогічних, соціально гігієнічних і матеріально-побутових факторів  

[1, с. 41]. За даними всесвітньої організації охорони здоровʼя, зниження 

стабільності в суспільстві й погіршення умов життя сприяє росту 

стресових ситуацій. Особливої уваги в цьому контексті заслуговує саме 

студентська молодь, що є не тільки основним джерелом поповнення 

трудових ресурсів суспільства, але й найбільше активною частиною 

суспільства [2, с. 208]. Отже, збереження й підтримка здоровʼя 

студентської молоді в умовах сучасного життя є актуальною проблемою 

для ВНЗ, у тому числі й медичних. В останні роки в Україні, на тлі 
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демографічної кризи, приділяється більш пильна увага здоровому способу 

життя саме студентської молоді. Негативна динаміка стану здоровʼя 

студентів, які поступають на навчання до ВНЗ, прямо повʼязана зі зміною 

умов проживання і високою напруженістю навчальної діяльності, 

повʼязаної з вимогами, що висуваються до майбутніх фахівців. При цьому 

основної складової конкурентоздатності фахівця є не тільки рівень 

компетентності та вмінь, але й прихильність його до здорового способу 

життя. Формування потреби студентів у здоровому способі життя 

актуалізується не тільки пропонованими вимогами до професіонала у своїй 

області знань, але й володінню різного роду вміннями й навичками 

відновлення організму після напруженої роботи. Студентська молодь є 

особливою групою населення з характерними умовами життя, навчання, 

діяльності які набувають все більшу різноманітність. Вона є групою 

підвищеного ризику через непрості вікові проблеми, а саме: зміни 

повʼязані із процесом «дозрівання» (адаптаційні, фізіологічні й анатомічні), 

пристосування до нових умов проживання й навчання, формування 

міжособистісних взаємин поза родиною. Звичайно повсякденна реалізація 

здорового способу життя – невідʼємна частина загальної культури людини, 

багатство його духовного світогляду, життєвої мети і ціннісних орієнтацій. 

Тому, один з центральних напрямків у формуванні здорового способу 

життя ‒ це виховання свідомого, активного відношення до здоровʼя. 

Розвиток особистої активності, здатності до самовизначення, усвідомлення 

пріоритету здоровʼя в ряді інших життєвих цінностей особливо важливо 

саме в молодому віці, коли молода людина постійно й вимушено перебуває 

в ситуації вибору, адаптації до економічних і соціальних умов. 

Багато робіт присвячено вивченню проблем мотивації здорового 

способу життя, установок на здоровʼя, цілей, ціннісних орієнтацій 

відносно здоровʼя для студентів. Але, на жаль, сучасне суспільство не 

досить приділяє увагу вихованню в людини свідомого відношення до 

здорового способу життя й своєму здоровʼю. 

Виховати у студентів вимогливість до себе, життєву потребу 

трудитися, уміння вести здоровий спосіб життя й піклуватися про своє 

здоровʼя ‒ це одне з головних завдань, рішення якої визначає трудову й 

соціальну адаптацію молоді. Відповідно виникає необхідність надати 

студентам відповідний інструментарій для самостійного виміру, оцінки, 

аналізу й контролю власного здоровʼя, рівня пережитого стресу, а також 

запропонувати методи корекції збереження здоровʼя й шляхи реалізації 

здорового способу життя. 

На жаль, проведений аналіз численних робіт зі зміцнення й 

збереження здоровʼя студентів не дає повної картини того, яким чином 

сьогодні студенти самостійно справляються зі стресом, які вони 

використовують продуктивні методи (самооцінка, самоаналіз, самоконтроль, 

саморегуляція, самовиховання) для його зниження. У цілому можна 
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сказати що здоровʼя ‒ це стан повного благополуччя, що містить у собі 

наступні компоненти: високу працездатність і стійкість до захворювань. 

Основою цього є нормальна робота всіх органів і систем організму 

(фізіологічний компонент); упевненість в собі, засновану на вмінні 

управляти своїми почуттями й думками (психічний компонент); прагнення 

й уміння управляти власним здоровʼям без шкоди для інших людей 

(моральний компонент) [3, с. 174]. Однією з основних завдань, які 

постають перед дослідниками, допомогти усвідомити студентам звʼязок 

між цими трьома компонентами й навчити управляти своїм здоровʼям. 

Необхідно відзначити, що формування здорового способу життя це не що 

інше, як раціональна організація життєдіяльності людини на базі ключових 

біологічних і соціальних життєво важливих форм поводження, так званих 

поведінкових факторів. Цими факторами є: культивація позитивних 

емоцій, що сприяють психічному благополуччю ‒ основі всіх аспектів 

життєдіяльності й здоровʼя; оптимальна рухова активність ‒ провідний 

уроджений механізм біопрогреса й здоровʼя; раціональне харчування ‒ 

базисний фактор біопрогреса й здоровʼя; ритмічний спосіб життя, що 

відповідає біоритмам, ‒ основний принцип життєдіяльності організму; 

ефективна організація трудової діяльності ‒ основна форма самореалізації, 

формування й відображення людської сутності; сексуальна культура ‒ 

ключовий фактор життєдіяльності як адекватна й прогресивна форма 

відтворення виду; відмова від пагубних звичок (алкоголізм, наркоманія, 

паління, азартні ігри тощо) -вирішальний чинник збереження здоровʼя; 

скорочення часу, проведеного за компʼютером. 

На практиці реалізація перерахованих форм поводження надзвичайно 

складна. Однією з головних причин цього варто визнати відсутність 

мотивації позитивного відношення до свого здоровʼя й здорового способу 

життя. Справа в тому, що в ієрархії потреб, що лежать в основі життя 

студента, здоровʼя перебуває далеко не на першому місці. Це повʼязане з 

низькою індивідуальною й загальною культурою українського суспільства, 

що обумовлює відсутністю установки на верховенство цінності здоровʼя в 

ієрархії людських потреб. Отже, формування здоровʼя ‒ це, насамперед, 

проблема кожної людини. Його варто починати з виховання мотивації 

здоровʼя й здорового способу життя, тому що ця мотивація є системо 

утворювальним чинником поведінки. 

Стабілізація й збереження перерахованих поведінкових чинників 

приводять до гармонізації особистості, що відображаються на фізичному й 

психологічному стані. У студента, що вирішив вести здоровий спосіб 

життя, виникає ряд проблем. Найпоширеніші з них ‒ це психологічні, а 

саме незнання, з чого почати; найімовірніше, варто почати з відмови від 

шкідливих звичок, складання правильного плану харчування, плану 

тренувань, прогулянок на свіжому повітрі, скорочення часу, проведеного 

за компʼютером тощо. Однак, зробити це не просто. Відсутність сили волі 
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також заважає підтримувати здоровий спосіб життя. Невідповідний 

емоційний настрій, недостатність мотивації та лінь заважають студентові 

як в веденні здорового способу життя, так й у навчанні в цілому. Варто 

торкнутися й матеріального аспекту проблеми: не кожен студент може 

дозволити собі абонемент у спортивний зал і правильне харчування. Якщо 

ж студент живе в гуртожитку, то виникає ще одна проблема, повʼязана з 

недостачею вільного простору для заняття спортом. Отже, можна 

помітити, що існує безліч аспектів даної проблеми. Варто шукати шляхи її 

рішення, тому що саме від цього буде залежати формування здорової, 

успішної молодої людини, а разом з тим й успішне майбутнє нації в 

цілому. 
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Світлана Скидан 

 

ФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛІСТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ  

У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ 

 

Прискорений розвиток науки у ХХ–ХХІ ст. виявив низку нових 

характерних рис наукового знання, які постійно перебувають у полі зору 

науковців і є предметом дослідження методологів, філософів, педагогів та 

істориків науки. Серед таких явищ у світоглядному пізнанні перш за все 

відзначається нівелювання різниці в підходах до вивчення обʼєктів 

неживої (фізика) і живої (біологія) природи. Системно-синергетичний 

підхід до аналізу явищ і процесів у Всесвіті дозволяє з єдиних позицій 

розглядати взаємозалежність і взаємозумовленість між природним і 

соціальним (ноосфера, соціобіологія, екологія), між буттям і мисленням 

(розумом), між природним і штучним, живим і неживим (кібернетика, 

штучний інтелект), між формальним і змістовним, теоретичним і 

практичним (проектування і прогнозування, планування і програмування, 

конструювання і моделювання) [1]. 
Природничо-науковий аспект світогляду складає узагальнена система 
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знань людини про природні явища і її відношення до основних принципів 
буття природи: чи є природа рухомою матерією, чи вона залежить від 
якихось надприродних сил? скінченна, чи нескінченна світобудова 
(Всесвіт) у просторі і часі? яка можливість існування інших всесвітів і 
позаземних форм життя? яка будова матерії і які сили, що рухають її 
розвитком? яка межа дискретності матерії і чи існує вона? чи має місце 
розвиток по шляху прогресу, чи природа рухається по колу? 

На ці та інші подібні питання має дати відповіді природознавство і 
насамперед фізика, яка є його ядром. 

Таке інтегративне, системне, цілісне узагальнення і синтез різних 
форм пізнання – усього людського досвіду в цілому на базі діалектичного 
обʼєднання окремих проявів цього досвіду складає наукову картину світу, 
яка і є серцевиною матеріалістичного світогляду. 

У роботі [2] підкреслюється, що в теперішній час формування  
нового наукового світогляду повинне формуватися на основі чотирьох 
послідовних етапів: 

 перший етап – це «теоретичний рівень», який включає основні 
положення теорії систем, теорії синергетики і теорії інформації, на основі 
яких вже зараз формується нова картина світу – еволюційно-синергетико-
інформаційна [3]; 

 другий етап – це «науково-методичний рівень», який спрямовує 
розвиток і комплексне використання системного, синергетичного та 
інформаційного методів сучасної фундаментальної науки на формування 
нових світоглядних поглядів на основі аналізу результатів досліджень цих 
наук; 

 третій етап – це «рівень нового наукового світорозуміння», який 
дає людині уявлення про цілісну картину світу на основі використання, 
перерахованих вище підходів; 

 четвертий етап – це «світоглядний рівень», як заключний етап 
процесу формування у людини сучасного наукового світогляду, тобто її 
власного субʼєктно-цілісного відношення до природи і суспільства, а 
також до самої себе. 

Дотримуючись такої послідовності у формуванні наукового 
матеріалістичного світогляду учнів у процесі вивчення фізики, ми 
спираємося на кілька таких методологічних концептів: 

 існує обʼєктивний фізичний світ до і незалежно від людини і її 
свідомості; 

 сучасна фізична наука постулює наявність трьох якісно відмінних 
структурних рівнів світу фізичних елементів: мікро-, макро- і мегарівнів; 

 визнання схеми ієрархічної ступінчастої будови матерії, яка 
повʼязана з визнанням існування відносно самостійних і стійких рівнів, 
«вузлових точок» у ланцюзі ділення матерії; згідно з цією схемою 
дискретні обʼєкти певного рівня матерії, вступаючи у специфічні взаємодії, 
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слугують вихідними (початковими, первинними) для утворення і розвитку 
принципово нових типів обʼєктів з іншими властивостями і формами 
взаємодії; 

 у процесі еволюції число взаємоповʼязаних рівнів матерії зростає, 
а її обʼєкти стають все більш багаторівневими; обʼєкти кожного 
наступного рівня виникають і розвиваються в результаті інтеграції 
(обʼєднання) і диференціації певних множин обʼєктів попереднього рівня; 

 структура процесу пізнання не є незмінною – якісному 
різноманіттю природи повинне відповідати й різноманіття способів її 
пізнання; 

 фізична теорія повинна містити в собі не лише засоби для опису 
поведінки пізнаваних обʼєктів, але й засоби для опису умов пізнання; 

 основою пізнання є експеримент – безпосередня матеріальна 
взаємодія між засобами дослідження субʼєкта і обʼєктом. 

Разом з цим намагаємося досягти усвідомлення студентами учнями 
того факту, що в процесі руху по шляху пізнання світу все більше виникає 
питань і все важче на них відповідати. Так, наприклад, у неживій природі 
постійно відкриваються все нові і нові субатомні частинки, і багато 
деталей їх поведінки поки що залишаються незрозумілими. 

Світогляд – це необхідна складова людської свідомості та процесу 
пізнання людиною оточуючого світу. Світогляд обʼєднує як повсякденні 
життєво-практичні, так і професійні і наукові узагальнені знання. Різні 
сукупності знань, переконань, думок, почуттів, настроїв, стремлінь, 
сподівань, обʼєднуючись у світогляді набувають цілісного сприйняття 
людьми світу і розуміння та усвідомлення самих себе. Отже, світогляд є 
соціальним способом існування особистості, в якому акумулюються основні 
життєві позиції, переконання, ідеали, основні принципи пізнання і діяльності. 
Саме формування таких чеснот в учнів покладається на сучасну школу. 
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ПОСТМОДЕРНА СТИЛІСТИКА ТВОРІВ ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА 

 
Постмодернізм – це загальна назва окреслених останніми 

десятиліттями тенденцій у мистецтві, що виникли після модернізму та 
авангардизму. «Постмодернізм – це особливий погляд на світ, особливе 
світовідчуття, характерне для людини нової епохи – епохи постмодерна  
[1, с. 51]. 

Основною рисою постмодерністської свідомості науковці вважають 
неприйняття будь-якої ієрархії та оцінки, а також відсутність обмежень. 
Джерело інформації, так само як і адресат, стає невизначеним. Набагато 
важливіше стає те, як виражається інформація. Однак найхарактернішою 
рисою є органічне поєднання трагедії і фарсу у трагікомічному, поєднання 
іронії та самоіронії, пародії та самопародії [1, c. 9‒10]. 

Український постмодернізм 90-х років ХХ століття – посттоталітарне, 
постколоніальне мистецьке явище, завдання якого полягало в реорганізації 
віджитих суспільно-культурних уявлень та стати основою для нової 
концепції людини в світі. Важливим аспектом ідейно-естетичного змісту 
творів українського постмодернізму стало осмислення проблеми іншого. У 
намаганні зруйнувати тоталітарний радянський дискурс постмодерністські 
автори зображують своїх персонажів такими, що намагаються сховати 
власну ідентичність або визначають останню рисами аутизму чи 
нарцисизму [4, c. 92]. 

Яскравим представником цього руху, як і всього українського 
постмодернізму, став Юрій Андрухович ‒ поет, прозаїк, есеїст, перекладач, 
автор багатьох романів. 

Юрій Андрухович – передовий представник сучасної української 
літератури у світовому літературно-мистецькому просторі. Його творчість 
розглядається в контексті явища українського постмодернізму, причому 
рецепція Андруховича українською літературною критикою є доволі 
різнобічною: творчий доробок письменника досліджується як феномен 
«карнавальної» прози. 

Мета нашої наукової розвідки – дослідження рис постмодернізму в 
романі Юрія Андруховича «Рекреації». 

Теоретико-методологічна робота була проведена за допомогою 
системного підходу на основі новітніх філософських і літературознавчих 
досліджень естетики постмодернізму. Під час дослідження були 
використані традиційні загальнонаукові методи: метод аналізу і синтезу, 
метод типологічного зіставлення, описовий метод, культурно-історичний 
метод. За допомогою цих методів нам вдалося проаналізувати творчість 
письменника і зробити висновки. 

Основною тенденцією літератури постмодернізму стає свідоме 
створення ігрових стосунків у тривимірному просторі «автор ↔ текст ↔ 
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читач». За цим принципом і побудований роман «Рекреації». 
Головною темою «Рекреацій» є митець не як надлюдина, а як 

звичайний смертний, із своїми позитивними та негативними якостями. 
Також важливою темою роману Ю. Андруховича – є пригоди поета. Це 
образ людського суспільства, що піддається переслідуванню таємних сил, 
стає центральним типом героя та темою. Так основна тема ініціацій-
випробувань героя роману повністю збігається з темою магічного 
театру [3]. 

Назва твору є алюзією на історичну епоху дії книги. Найважливішою 
ознакою твору є карнавальність. Мотив перетворення, воскресіння 
простежується і в назві роману Ю. Андруховича. Назву твору «рекреація» 
можна розшифрувати як «наново-творення» і в назві основної події твору – 
Свято Воскресаючого Духу. Отже, заново народитися повинен і цілий світ, 
і кожний, хто потрапив на це свято. Відповідно до цих двох рівнів 
відродження, принцип карнавальності реалізується як в поетиці роману 
взагалі, так і в конкретних сюжетних епізодах [5, с. 6]. Можемо сказати, 
що основою роману є карнавал. Тому карнавальність визначає зміст і 
розвиток дії твору. У творі карнавалізація пронизує різні рівні соціальної, 
культурної поведінки персонажів. Завдяки цьому ми можемо визначити 
жанрову специфіку твору, як карнавальний роман. 

Поглиблює зміст тексту також тема творчості, яка втілена у системі 
алюзій та самопосилань, і паралельно обʼєднує його зі світовою та 
вітчизняною культурою. Автор підтримує попередню традицію, слідуючи 
постмодерному принципу, а не тільки руйнує або переосмислює його. 

Загальна ідея у романі розпадається на чотири більш дрібні – за 
кількістю головних героїв. Чотири лінії складають чотири самостійні 
підтеми, цікаво сплетених разом, кожна з яких насправді могла б бути 
окремою темою для роману. Першу лінію уособлює Орест Хомський, з 
яким повʼязана проблема «митець – свобода». Друга лінія: «митець – 
проблема смерті», втілена у відношенні зі світом Юрка Немирича. Третій 
сюжет: «митець – етнос» повʼязаний із Грицем Штундерою. Лінія «митець – 
соціум» розкривається завдяки образу Ростислава Мартофляка [6, с. 7]. 

Провідною ідеєю твору є руйнування колоніальної й антиколоніальної 
парадигми культури. Ця ідея тісно повʼязана із проблемою творчості, а 
також проблемою творчої людини. Весь світ, включаючи образи 
письменників, виступає у своїй карнавальній формі. Загалом, ми можемо 
сказати, що в романі великою оригінальністю виявляється феномен 
творчості. 

Однією із складових частин проблематики роману Юрія Андруховича 
«Рекреації» є новий погляд на феномен творчості. Використовуючи 
постмодерністське й карнавальне світосприйняття, автор твору зображує 
сучасний світ і людей в іронічному світлі, руйнуючи ідеологічні системи, 
що обмежують сприйняття людиною світу, її свободу вибору та дій. Разом 
з тим роман торкається і проблеми світової культури. Для цього 
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Андрухович застосовує широко вживаний серед постмодерністів прийом 
інтертекстуальності, що полягає у творчому переосмисленні здобутків 
попередньої культурної епохи, своєрідній грі з її уламками, їх новому 
комбінуванні. Автор залучає до структури роману численні алюзії й 
посилання на твори російські, українські, а також приналежні до західного 
культурного простору як елітарного, так і масового. 

Cюжет роману має риси традиційного прозового твору. Події в 
«Рекреаціях» відбуваються в межах міста Чортополя. У творі наявні всі 
компонети сюжету. Подорож, яка представляє шлях до оновлення, є 
центральним поняттям у «Рекреаціях». Саме цей мотив допомагає читачеві 
зрозуміти прагнення героїв знайти своє «я». Усі герої твору 
Ю. Андруховича долають простір з метою осмислення фрагментованої 
дійсності. Яскраво простежується гра з часом і простором, адже зазвичай 
фізичний і художній час не збігаються. Через це у творі зʼявляються 
стильові ефекти, завдяки яким автор може виявити універсальні закони 
людського буття, створити образ епічної єдності світу, а не тільки виявляє 
характерні риси й ознаки «тут» і «тепер». У «Рекреаціях» письменник 
переносить Галичину з контексту СРСР у контекст Австро-Угорщини. 

Мова твору наповнена стилізацією, іронією, тавтологією, словесними 
іграми, використанням грубої нецензурної лексики, розмовної мови, 
гіперболізує такі людські цінності, як розуміння і визнання. Крім 
авторської маски, якою «розігрується» реципієнт, важливим елементом 
цілісного твору Андруховича є гра на рівні лексики – так звана мовна гра, 
до якої часто вдаються постмодерністи. Андрухович часто вдається до гри 
зі словами, вводячи їх у текст із навмисне неправильним граматичним 
значенням для підсилення іронічності. Складна мовна гра приховує просту 
й одноманітну фабулу, прагне відвернути, захопити, зачарувати читача 
екзотичною красою і перманентною новизною. 

Автор намагається втекти від офіційної манери письменства, 
скинути тоталітарне минуле. Для відходу від змісту висловлювання 
вдається до прийому переліку у прозі, зосереджує увагу на медитативному 
називанні елементів, створює ефект розсіювання сенсу. Варто підмітити, 
що крізь таку хаотичну, нелінійну манеру викладу думок, висвітлення 
проблематики твору, проходить важлива постмодерністська риса – ризома. 
Саме ця категорія фіксує в собі відмову від принципів стабільності й 
центрованості буття. Вона полягає в нелінійному способі організації 
цілісності. І саме крізь роман «Рекреації» найлегше проілюструвати цю 
категорію філософії постмодернізму. Беручи до уваги всю композицію 
роману, ми з впевненістю можемо підмітити ризоматичну, нелінійну 
авторську організацію цілісного твору. Звʼязки тут множинні і заплутані, 
вони постійно обриваються, таким чином, створюючи відкритість для 
подальших трансформацій у читацькій уяві. 

Присутня у творі й алюзія на історичні події українських міст, натяк 
на минуле Запорізької Січі, на минуле козаччини. Автор таким чином 
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намагається із сотень чужих творів, чужих думок, чужих ідей, почуттів, 
переживань створити цілком новий твір. Саме завдяки такій 
неоднозначності описуваних в романі образів, уведенні ремінісценцій, 
алюзій, ігор з іменами, масок, карнавалізму, Андрухович вдається до 
літературної гри з читачем, створює ефект колажу, моделює дійсність 
шляхом експериментування зі штучною реальністю, ірреальністю, іронізує 
та надає подвійного навіть множинного значення певним речам, подіям, 
власним назвам. 

За допомогою цього ж таки експерименту Андрухович намагається 
показати межовий психічний стан людини – божевілля, пристрасть. 
Науковці визначають це явище, як маргінальність, що є особливо 
популярним принципом для постмодерністів. Картини божевілля, як вияву 
маргінальності, простежуються під час карнавалу, так званого Свята 
Воскресаючого Духа, і є кульмінаційною межовою божевільно-хаотичною 
віссю, позбавленою як реальності, так і ірреальності. 

Отже, Ю. Андрухович у своєму творі втілив всі найяскравіші 
характеристики постмодерну: бурлеск, буфонаду, а також – абсурд, 
сарказм, іронію, карнавал, алюзії і ремінісценції себе самого. Показує нам 
внутрішньо вільних людей, котрі, руйнуючи старі міфи, не творять відразу 
ж нових. Вони найвище цінують внутрішню свободу, право бути на 
карнавалі життя без маски, можливість висловити власну думку, не 
оглядаючись на загальноприйняті норми. Крім того, у тексті яскраво 
зображена історія і сучасність України, відбито авторські погляди на 
творчість і буття поетів. 

У прозі Юрія Андруховича виявлено чимало протиріч тексту і 
окреслено низку прихованих для читача і самого автора смислів. 
Письменник має свій погляд на постмодернізм, відходить від традиційного 
трактування і реалізації. Ми можемо сказати, що твір «Рекреації» – це 
фантазія, яка насправді є дуже близькою до реальності. 
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Катерина Соломонюк 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ TINKERCAD  

ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ 

 

В умовах постійного та швидкого розвитку технологій, повʼязаних із 

розробкою і використанням програм обробки і синтезу зображень, 

віртуальної реальності та 3D друку, важливим є знання та розуміння 

цифрових зображень. Компʼютерна графіка відноситься до сфери ІТ, яка 

нині розвивається дуже швидко і є прогресивною технологією. Вже 

сьогодні ми маємо справу не просто з компютерною графікою, а цілою 

сферою в галузі розробки зображень. Це і розробка 2D і 3D зображень, 

анімаційної графіки, векторної графіки, вебграфіки, фотоколажів та ін. 

Нині існуючі технологічні ресурси дають змогу без допомоги 

спеціалізованого программного забезпечення створити та редагувати 

цифрові зображення. Користувачу не потрібно встановлювати програмне 

забезпечення на свій компʼютер, оскільки для повноцінної роботи йому 

потрібен лише браузер. Мова йде про використання онлайнових сервісів, 

які сьогодні набули широкої популярності. Тепер апаратна та програмна 

підтримка повністю лягає на сторону сервера, а користувачу як клієнту 

відповідних послуг, достатньо просто відкрити браузер і почати розробку 

[3, с. 205]. 

Розглянемо технологію створення тривимірних моделей в одному із 

найпопулярніших онлайнових сервісів Tinkercad, який надає широкі 

можливості моделювання обʼєктів. Окрім того, що в ньому можна 

виконувати прості дії над обєктами – зміна зовнішнього вигляду, 

переміщення, обертання та зміна масштабу, він має широкі можливості 

щодо створення нових обʼєктів шляхом модернізації існуючих, імпорту та 

експорту зображень, а також 3D друку [1, с. 89]. 

Процес моделювання зводиться до оперування примітивами і 

формування з них тривимірних моделей. Примітиви використовуються в 

якості будівельних блоків, які можна поступово нарощувати один за одним 

для формування моделей від простих до більш складних і деталізованих. 

Можна також використовувати вже готові 3D-обʼєкти, модернізувати їх і, 

таким чином, створювати нові образи. Це дає додаткові можливості для 

творчої роботи і створення нових проєктів. 

Технологічно Tinkercad є вебдодатком, який базується на 

технологіях HTML5 та WebGL. Це дає змогу працювати незалежно від 

операційної системи користувача (Windows, OS X, Linux). Ресурс 

використовує прості геометричні просторові фігури (паралелепіпед, конус, 

циліндр, сфера тощо), які можна редагувати, групувати, виконувати базові 

операції над множинами. Створення більш складних тривимірних моделей 

відбувається у результаті обʼєднання, різниці або ж перетину базових 
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обʼєктів. Tinkercad не потребує значних обчислювальних ресурсів 

компʼютера, оскільки всі обрахунки відбуваються у спеціалізованій хмарі. 

В середовищі Tinkercad нами було спроектовано робоче місце 

учителя – стіл, стілець, монітор, мишу, клавіатуру, системний блок, 

горщик з квітами (рис. 1). Для 3D-моделювання стола нами використано 

такі інструменти: паралелепіпед (Box) – поверхня столу та циліндр 

(Cylinder) – для моделювання ніжок. Стілець змодельований за допомогою 

інструментів довільного малювання (Scribble) – спинка стільця та циліндри 

(Cylinder) – ніжки. Для моделювання монітору, використано 2 інструменти: 

паралелепіпед (Box) та відʼємний паралелепіпед (Box Hole). При створенні 

клавіатури нами використано інструмент паралелепіпед (Box), а для 

створення миші – напівсфера (Half Sphere). 

 

 
 

Рис. 1. Моделювання робочого місця учителя 

 

Варто зазначити про особливість Tinkercad працювати з відємними 

фігурами (в нашому випадку це відʼємний паралелепіпед), які дають 

можливість робити отвори або змінювати форму існуючого обʼєкта. 

Використовуючи функцію відʼємного простору фігур було створено 

монітор, клавіатуру, квіти у горщику. 

Як бачимо, набір інструментів для створення такої композиції є дуже 

простим, проте технології, які використовувались для цього є надзвичайно 

гнучкими і ефективними. Отже, сервіс Tinkercad водночас є простим і 

потужним інструментом, який дає змогу не тільки створювати тривимірні 

обʼєкти, але й творчо розвитватись, формувати просторове мислення та уяву. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧИХ НАУК 

 

Дистанційне навчання в період пандемії стало чи не єдиним шляхом 

для функціонування системи загальної середньої освіти у межах всього 

світу, що не оминуло терени України. У звʼязку з чим було розроблено та 

набрало чинності з 16 жовтня 2020 року Положення про дистанційну 

форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом 

МОН від 08 вересня 2020 року № 1115, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 28 вересня 2020 року за № 941/35224 (далі – Положення), 

відповідно до цього МОН надає рекомендації закладам загальної середньої 

освіти (далі ЗЗСО) щодо організації освітнього процесу під час 

дистанційного навчання. Ключовою лінією відповідно до пунктів 6, 11, 

12 розділу І, пунктів 3, 5 розділу ІV Положення заклади освіти відносно 

своєї автономії у впровадження форми дистанційного навчання надано 

можливість: 

 визначати в освітній програмі ЗЗСО організації освітнього 

процесу для забезпечення дистанційного навчання (навчальні заняття, 

консультації, вебінари, онлайн форуми, віртуальні екскурсії тощо); 

 обирати та схвалити педагогічною радою конкретні електронні 

освітні платформи, онлайн сервіси та інструменти, за допомогою яких 

організовується освітній процес під час дистанційного навчання; 

 використовувати електронні освітні ресурси, створені педагогічними 

працівниками закладу освіти, а у разі використання інших електронних 

освітніх ресурсів та забезпечувати їх перевірку щодо відповідності 

державним стандартам освіти; 

 використовувати електронний розклад занять, електронний 

класний журнал/щоденник; 

 здійснювати моніторинг і контроль якості дистанційного 
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навчання в ЗЗСО [2]. 

По суті Міністерством освіти та науки України визначено ключові 

орієнтири переведення стандартної очної форми навчання в діаметрально 

схожу форму дистанційного навчання, структура якого визначатиметься 

кожним закладом освіти окремо, залежно від технічних та інтелектуальних 

можливостей педагогів та учнів. Надана автономія створювала деякі 

проблеми з вибором шаблонів, що конкретно підходили би закладу освіти. 

Також із іншого боку створення ефективної співпраці і комплексі «учень-

учитель» без попередньої підготовки досягти було складно. 

Без сумнівів, шо дистанційна форма навчання має ряд беззаперечних 

переваг. Зокрема, здобувач освіти може навчатися у зручний для нього час, 

звичному оточення та у відносно автономному темпі. Варто врахувати 

також і нижчу вартість такого навчання, оскільки відпадає потреба в 

оренді приміщень, оплаті значної кількості персоналу та економію 

часу [1]. 

Причому виявлена проблема економії часу повинна регламентуватися 

санітарним вимогам зазначеними, що безперервна робота за екраном 

компʼютера чи дисплеєм телефона повинна бути не більше для учнів: 

 5‒7 класів – 20 хвилин; 

 8‒9 класів – 25 хвилин; 

 10‒12 класів – 30 хвилин [4]. 

У середньому дистанційний урок, наприклад з фізики в синхронному 

режимі повинен тривати 25 хвилин, за яких потрібно реалізувати усі етапи 

уроку і не забувати про досягнення методичної мети і виконання 

навчальної програми. Це можна досягти лише в тому разі коли всі 

здобувачі освіти мають вільний доступ до мережі та мають навички роботи 

в обраній платформі. Також особливим є критерій кроссплатформиності 

(властивість працювати в різних пристроях чи інформаційних системах) 

обраної системи для взаємозвʼязку закладу освіти з учнями. Наші ЗЗСО, 

після проведення моніторингу наявності технічних засобів учнів, обрали за 

основу Google Clasroom та ряд побічних додатків цієї ж компанії та 

отримали підписку Google for Education, а більшість педагогів в 

прискореному режимі проходили онлайн навчання з роботи в даних 

ресурсах. Для ефективності співпраці між педагогами і здобувачами освіти 

наступним кроком після інтеграції освітньої платформи, важливим є 

побудова правил поведінки під час занять, що проводяться в синхронному 

режимі. Це потрібно для того щоб учні вільно могли чути педагога і 

корисніше сприймати інформацію, а зі сторони вчителя не втрачати 

дорогоцінний час на повтори і зауваження. 

Найбільш ефективною методикою для навчання в дистанційному 

режимі є перевернутий урок в якому теорія відходить на самостійне 

опрацювання матеріалу, поданого якомога доступніше. При встановленні 

відеозвʼязку з учнями вчитель націлюється не на повторення, раніше 
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поданого матеріалу, чи на оцінювання знань, а для того, щоб навчитися 

застосовувати теоретичні знання на практиці. Це покращить набуття 

учасниками освітнього процесу відповідних компетенцій та розуміння 

доцільності вивчення фізики, біології, хімії тощо [3]. 

Одна з основних особливостей предметів природничого циклу від 

інших – це наявність практичних, лабораторних та проектних робіт. І якщо 

проектні роботи учні в більшості готують самі, то практичні та 

лабораторні заняття доволі складно переносити в онлайн режим. Рішенням 

даної проблеми є формування комплексу робіт, що учні здатні провести в 

домашніх умовах підручними засобами і тих, що потрібно переглянути з 

відео чи скористатись онлайн лабораторіями. Відео-ресурси по більшості 

робіт є у вільному доступі на платформі «Всеукраїнська школа онлайн» 

або їх можна записати власноруч також найпоширенішою онлайн 

лабораторією є Phet Каліфорнійського університету, всі вони легко 

інтегруються до завдань Classroom. 

Однією з найпоширеніших помилок педагогів є те, що уявлення про 

дистанційний урок базується на односторонньому звʼязку, де учитель 

немов лектор, який просто викладає матеріал чи найгірше завалюють учнів 

великою кількістю текстової інформації. Краще всього виклад теорії 

підкріплювати знятим відео, де у зручній і доступній манері описується 

важлива інформація. Також це надасть можливість учням, що не встигають 

ще раз повернутись до пройденого матеріалу. 

Як і на звичайному уроці важливо приділити сухій інформації, якусь 

веселу манеру, додавши до матеріалів музичні файли, меми, жарти по 

матеріалу, афоризми, цитати, руханку, відрізок з фільму чи мультфільму, 

чи власний скріншот. 

Під час синхронний занять доцільним буде проведення дебат, живих 

дискусій, експериментів, ігор, щоб закріпити прочитаний матеріал на 

практиці і не обовʼязковим є виставлення оцінок. 

Так як навчання проводиться не в класній кімнаті, то не є строгою 

вимогою сидіть учням за столом під час дистанційних занять, їм буде 

легше засвоювати інформацію знаходячись у зоні комфорту без 

надлишкових зовнішніх подразників. 

Особливо корисно націлити учнів на те, що вивчення природничих 

наук не є сірим та млявим. Цього можна досягти посиленою підготовкою в 

сфері мультимедійного зображення інформації, а саме яскраві презентації, 

інфографіки, флеш фільми. Показавши на власному прикладі потрібно 

долучити до створення даних ресурсів учнями, адже ті хто живуть в 

цифрову еру повинні володіти навичками роботи в різних програмах 

обробки та зображення інформації. На основі дитячих розробок можна 

проводити виставки та конкурси чи навіть використовувати їх на власних 

уроках. 

В умовах дистанційного навчання дуже важко оцінити рівні 
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виконання усіх діяльностей учнів, тому дуже важливим є побудова 

стратегії стимулювання самоперевірки учнів і для цього можна розробити 

відповідний контент, користуючись різними тестовими платформами. 

Самоперевірку можна реалізувати у формі мікро ігор створених на сайті 

learningapps до того ж декі завдання виконуються в парі [3]. Дуже важливо 

впроваджувати групову роботу учнів навіть, якщо вони не мають 

фізичного контакту, це допоможе учням в дорослому житті. 

Отже, кожному педагогу важливо стати ментором для учнів. 

Педагоги повинні зацікавити учнів темою, користуючись вродженою 

цікавістю до всього незвичайного, а учень вже самостійно має зайнятися 

пошуковою роботою і знайти відповіді, підготувати презентацію, провести 

експеримент (якщо є можливість), зробити проєкт навіть в тих умовах коли 

спілкування з вихованцями обмежено пікселями дисплея. 
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Марина Строкова 

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ РОБОТИ З ІНФОРМАЦІЙНО-

ПОШУКОВИМИ СИСТЕМАМИ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ 

 

Сучасній людині важко уявити своє життя без пошукових систем. 

Всі ми звикли блукати по безмежному інтернету, і саме пошукові системи 

нам в цьому допомагають. Вони надають нам можливість знайти 

інформацію яка нас цікавить або потрібний нам сайт. 

Інформаційно-пошукові системи досить популярні в навчальному 

процесі. Діти, викладачі, вчителі та студенти активно використовують 
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пошукові системи для того щоб знайти потрібну інформацію, урок або 

матеріал. 

На сьогодні інформаційно-пошукові системи значно розширюють 

можливості батьків, педагогів і фахівців у сфері раннього навчання. 

Можливості використання сучасного компʼютера та інтернету дозволяють 

найбільш повно і успішно реалізувати розвиток здібностей дитини. 

Здатність компʼютера відтворювати інформацію одночасно у вигляді 

тексту, графічного зображення, звуку, мови, відео, запамʼятовувати і з 

величезною швидкістю обробляти дані дозволяє фахівцям створювати для 

дітей нові засоби діяльності, які принципово відрізняються від усіх 

існуючих ігор та іграшок. Все це предʼявляє якісно нові вимоги і до 

дитячого садка – першій ланці безперервної освіти, одна з головних задач 

якого – закласти потенціал збагаченого розвитку особистості дитини [1]. 

Тому в систему шкільного виховання і навчання необхідно 

впроваджувати інформаційні технології. Щоб учні активно використовували 

пошукові системи для знаходження інформації, потрібних книжок, 

навчального матеріалу. Це стимулюватиме дітей до запамʼятовування 

інформації, яку вони знаходять. 

Використання нових незвичних прийомів пояснення і закріплення, 

тим більше в ігровій формі, підвищує мимовільну увагу учнів, допомагає 

розвинути довільну увагу. Інформаційні технології забезпечують 

особистісно-орієнтований підхід. Можливості компʼютера дозволяють 

збільшити обсяг пропонованого для ознайомлення матеріалу. Крім того, в 

учнів один і той же програмний матеріал повинен повторюватися 

багаторазово, і велике значення має різноманіття форм подачі [2]. 

Застосування інформаційно-пошукових систем в шкільному процесі: 

 розширює можливість самостійної діяльності; 

 формує навик дослідницької діяльності; 

 забезпечує доступ до різних довідкових систем, електронних 

бібліотек, інших інформаційних ресурсів; 

 а в загальному, сприяє підвищенню якості освіти. 

Особливістю навчального процесу із застосуванням інформаційних 

технологій є те, що центром діяльності стає дитина, яка виходячи зі своїх 

індивідуальних здібностей та інтересів, вибудовує процес пізнання. 

Педагог часто виступає в ролі помічника, консультанта, що заохочує 

оригінальні знахідки, стимулює активність, ініціативу, самостійність [3]. 

В останні роки спостерігається масове впровадження Інтернету в 

шкільну освіту. Збільшується число інформаційних ресурсів в усіх 

напрямках навчання і розвитку учнів. 

Інтернет дійсно стає доступним для використання в освітньому 

процесі. А знаходити потрібну інформацію в глобальній мережі Інтернет 

допомагають нам інформаційно-пошукові системи. Можливості, що 

надаються мережевими електронними ресурсами, дозволяють вирішити 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 2 

 

 - 158 - 

ряд завдань, актуальних для фахівців, що працюють в системі дошкільної 

освіти. 

По-перше, це додаткова інформація, якої немає в друкованому 

виданні. 

По-друге, це різноманітний ілюстративний матеріал, як статичний, 

так і динамічний (анімації, відеоматеріали). 

По-третє, в інформаційному суспільстві мережеві електронні ресурси – 

це найбільш демократичний спосіб поширення нових методичних ідей і 

нових дидактичних посібників, доступний методистам та педагогам 

незалежно від місця їх проживання і рівня доходу [4]. 

Тому, можна зробити висновок що використання Інтернет-ресурсів 

дозволяє зробити освітній процес для учнів видовищним та комфортним. 

Інформаційно-методична підтримка у вигляді електронних ресурсів може 

бути використана під час підготовки педагога до занять, наприклад, для 

вивчення нових методик. А пошукові системи мережі Інтернет надають 

педагогам можливість знайти практично будь-який матеріал з питань 

розвитку та навчання і будь-які фотографії та ілюстрації для занять. 
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Людмила Стьопик 

 

СТАНОВЛЕННЯ КЛАСИЧНОГО ТИПУ СКРИПКОВОГО ЕТЮДУ 

 

Розвиток класичного типу скрипкового етюду багато в чому був 

обумовлений становленням напряму класицизму у французькій музичній 

культурі, яка чинила величезний вплив на музичне життя всієї Європи, а 

також інтересом до музичної педагогіки, яку викликала діяльність 

Паризької консерваторії. Педагоги й найвизначніші музиканти того часу 
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створили основні методичні праці з багатьох музичних спеціальностей,  

в т.ч. і «Methode du Violon» П. Байо, П. Роде. Р. Крейцера (1802). 

Напрям на виховання художника-інтерпретатора з великими 

музичними горизонтами, і, одночасно, з яскравим індивідуальним стилем 

виконання, призводить на рубежі XVIII‒XIX століть до перегляду 

педагогічних поглядів на розвиток виконавської техніки скрипаля. 

Велику участь у їх формуванні прийняв Рудольф Крейцер 

(1766‒1831). Він прославився як видатний соліст, оркестрант і диригент. 

Пройшов всі щаблі на шляху до досягнення видатної майстерності. Як 

ніхто інший, знаючи особливості професії музиканта, він створив в 

1796 році «42 Elude ou Caprice». У них знайшли відображення і характерні 

риси виконавського стилю самого Крейцера. В етюдах відображаються і 

відмінні риси виконавського стилю гри самого автора. Це етюди на 

комбіновані штрихи (№ 15 та ін.), протяжне легато і деташе, часті зміни 

позицій (№ 9, № 40 та ін.), зміна струн (№ 14 та ін.), подвійні ноти. Таким 

чином, в абсолютно в усіх основоположних виконавських прийомах, на 

формування яких спрямовані етюди Крейцера, від скрипаля потрібен 

повний скоординований комплекс рухів правої і лівої руки, на що і 

спрямований весь збірник творів. 

Відповідно до змісту, ми можемо розділити цикл на 4 групи етюдів, 

заснованих на різних видах техніки. Перша група етюдів (№ 1‒16) 

призначена в основному вихованню таких штрихів, як деташе, легато, 

стаккато, мартле. Друга група (№ 17‒28) спрямована на зміцнення техніки 

лівої руки, розвиток мелізматика. Третя група етюдів (№ 29‒37) 

присвячена переважно виконання подвійних нот. У решти етюдах,  

які складають четверту групу, комбінуються на більш високому 

виконавському і художньому рівні різні види раніше опанованих технік 

гри. У цих етюдах досягається максимальне наближення до того, що 

прийнято вважати естетичним еталоном гри на ній. 

Етюди більшою мірою представлені як вправи, в яких мелодійні і 

технічні елементи піддаються скрупульозної розробки, в основі якої 

лежить логічно вибудуване розвиток тематизму, фактури і виконавських 

прийомів. 

Інша відмінна риса «Etude оu Caprice» ‒ це перспектива розвитку 

віртуозних штрихів і технік. Цілісний зміст етюдів розкриває самі 

різнобічні і всеосяжні можливості вивчення і розвитку різних штрихових і 

ритмічних комбінацій. Саме це і довів А. Ямпольський, створивши 

варіанти деяких з етюдів. 

«24 caprices en forme dʼEtudes» Пʼєра Роде (1774‒1830), були 

створені у 1813 році. Від свого вчителя Дж. Б. Віотті, П. Роде прийняв 

схильність до віртуозності, натхненно-спокійний і в той же час урочисто-

піднесений характер музичної тканини. Каприси Роде першочергово 
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орієнтовані на розвиток техніки правої руки. З цього випливає їх 

завантаженість різноманітними маркованими штрихами. Так само в 

етюдах розкривається проблематика лівої руки ‒ передбачається вільне 

пересування руки по грифу в рамках семи позицій. Весь цикл обʼєднаний 

внутрішньою єдністю задуму. У «24 caprices en forme dʼEtudes» 

композитор використовує всі 24 тональності, що має високу дидактичну 

значимість і художню цінність. Розвиваються базові штрихи ‒ деташе, 

легато, мартле, спікато, стакато. Роде не зосереджуватися на становленні 

виключно техніки подвійних нот, але широко застосовує «розкладені» 

подвійні ноти, що передбачає розвиток навички групового розташування 

пальців. У каприс з великою кількістю ключових знаків проблема 

зміцнення пальців стоїть на одному рівні з навиком точного інтонування, з 

цією метою застосовуються «розтяжки», послідовності подвійних нот. У 

циклі автором широко використовується тричастинна (№ 5) і контрастно-

складова форми. 

Перед етюдами стоїть завдання паралельного розвитку віртуозності і 

артистизму скрипаля. Комплексний підхід дозволяє домагатися мʼякості  

і граціозності звучання, в поєднанні контрастних технік. Також 

використовується позапозиційний рух ‒ особлива знахідка Венявського ‒ 

глісандо 4-м пальцем, своїм колоритом збагачує звукову палітру скрипаля. 

Найчастіше використовуються нетрадиційні аплікатурні варіанти, коли 

струна Мі виявляється басом акорду, що вимагає особливого положення 

лівої руки і високої уваги до інтонування і координації рухів лівої і  

правої рук. 

Таким чином, вивчення етюдів П. Роде, як і етюдів Р. Крейцера, 

сприяє вихованню основних елементів виконавської навички скрипаля: 

«чистоти рухів», ідеально точному озвучення техніки, інтонаційної 

стійкості, повноті виразного звучання скрипки. Одночасно, відмінністю від 

етюдів Крейцера є чітке переважання художнього змісту, що створює 

умови для обʼєднання музичного та рухового розвитку скрипаля. 
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Альона Таран 

 

ТРЕНІНГ ЯК ІННОВАЦІЙНА МЕТОДИКА ІНКЛЮЗИВНОГО 

НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

За останні десятиліття у світі відбуваються докорінні зміни у 

розумінні та забезпеченні якості освіти для осіб з особливими освітніми 

потребами. В Україні також переважають новітні освітні технології, в 

основі яких – принцип урахування інтересів та розкриття здібностей людей 

з особливими потребами. 

У нинішньому освітньому просторі інклюзивну модель навчання 

розглядають як найбільш прогресивну навчально-виховну систему для осіб 

з особливими потребами. 

Удосконалення нормативних засад, упровадження інноваційних 

технологій, демократизацію підходів в організації освітнього процесу  

осіб з особливими потребами, їхнього психолого-педагогічного, медико-

соціального супроводу, забезпечення архітектурної доступності до загально-

освітніх навчальних закладів різних типів передбачено Конвенцією ООН 

про права дитини (1989), Законом України «Про Загальнодержавну 

програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про 

права дитини» на період до 2016 року» (2009), наказами Міністерства 

освіти і науки України: «Про затвердження Концепції розвитку 

інклюзивної освіти (від 01.10.2010 № 912)» [3], «Про затвердження Плану 

заходів щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми на 

період до 2020 року плану заходів, щодо забезпечення права на освіту 

дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів (від 

01.10.2012 р. № 1063)» [5], Листи Міністерства освіти і науки України: 

Лист МОН України № 1/9-498 від 05.08.2019 р. «Методичні рекомендації 

щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в 

закладах освіти в 2019/2020 н.р.» [1]; Лист МОН України № 1/9-495 від 

31 серпня 2020 р. «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми 

потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020‒2021 навчальному 

році» [2]. 

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року [4], передбачено, що система освіти має забезпечувати у всіх 

дітей розвиток творчих здібностей, формування навичок самоосвіти, 

самореалізації та визначено основні шляхи реформування системи 

виховання. Один із таких шляхів – розробка і реалізація нових підходів, 

форм, методів і технологій виховання, які б відповідали потребам розвитку 

особистості, сприяли розкриттю її талантів, духовно-емоційних, розумових 

і фізичних здібностей. 

Сучасному суспільству потрібні професіонали, які знають свою 

справу й можуть активно працювати та відповідати за свої вчинки не лише 

https://drive.google.com/file/d/0B_dANiE7ppf6NnNNNDBGNXRNSlBrd1laOEd0SFcycHhyMnY4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_dANiE7ppf6NnNNNDBGNXRNSlBrd1laOEd0SFcycHhyMnY4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_dANiE7ppf6NnNNNDBGNXRNSlBrd1laOEd0SFcycHhyMnY4/view?usp=sharing
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-navchannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-navchannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-navchannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-navchannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci
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перед собою, а й перед іншими людьми чи суспільством. Професія 

соціального працівника користується великим попитом в Україні. Це 

зумовлюється великим розвитком соціальних служб на різних територіях 

країни, становлення нових типів установ соціального захисту населення, 

через значну кількість соціальних проблем. За короткий проміжок часу  

в країні практично склалася багаторівнева система підготовки і 

перепідготовки фахівців соціальної сфери. 

Вирішення складних і багатогранних завдань у галузі соціальної 

роботи неможливе без застосування в практичній діяльності наукових 

знань. Це обумовлює актуальність проблеми ефективної організації 

професійної педагогічної підготовки майбутніх соціальних працівників до 

роботи з особами з особливими потребами в умовах інклюзивного 

навчання. 

Інклюзивна освіта (інклюзія – inclusion (англ.) – залучення), 

передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам  

і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її 

психофізичного розвитку. 

У Концепції розвитку інклюзивної освіти інклюзивне навчання – це 

комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям 

з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно-

орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей 

навчально-пізнавальної діяльності таких дітей [3]. 

Специфіка технологічного підходу в інклюзивні освітній галузі 

полягає в тому, що перетворенню піддається не тільки педагогічний 

процес в цілому і окремі його напрями, а також професійні та 

загальнолюдські стосунки, і все це вказує на складність створення 

технологій інклюзивного навчання. 

Технології інклюзивного навчання виступають як науково-місткий 

ресурс, використання якого дозволяє не лише вивчати і передбачати 

різноманітні освітні зміни, а й активно впливати на життя тих,  

хто перебуває в інклюзивному процесі та отримувати ефективний 

прогнозований результат. 

Актуальною постає проблема пошуку таких форм навчання, які 

відповідатимуть новим освітнім потребам та сприятимуть формуванню 

професійної компетентності студентів, майбутніх фахівців соціальної 

сфери. 

Ефективними формами навчання, які максимально зорієнтовані на 

розвиток активної творчої особистості, є технології тренінгу. 

Протягом останніх десятиріч вони стають особливо популярними в 

освітньому середовищі. Оскільки передбачають застосування активних 

форм навчання, орієнтованих на міжособистісну взаємодію, груповий 

процес, вироблення конкретного досвіду та дозволяють моделювати 
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елементи основних завдань професійної діяльності фахівців. 

В Україні тренінги застосовуються порівняно нещодавно, проте, цей 

вид інтерактивного навчання активно розвивається та впроваджується у 

різних сферах. Застосування тренінгів у професійній підготовці майбутніх 

фахівців висвітлюються в працях І. Беха, І. Зязюна, Г. Ковальова, 

В. Казимиренко, Ю. Кулюткіна, Л. Новікової, М. Панфилової, Л. Петровської, 

В. Федорчука, Т. Яценко та інших. 

Тренінгові технології дають можливість студентам створювати 

ситуації успіху, на добровільній основі брати участь і самостійно 

визначати власний темп розвитку, активно застосовувати набуті теоретичні 

знання на практиці, досліджувати складні питання та проблеми в умовах 

моделювання ситуацій, близьких до реального життя. Під час навчання 

важливо не лише отримати знання про методи та техніки тренінгу, а й 

виробити практичні вміння їх проведення, сформувати психологічну 

готовність до здійснення таких форм роботи, сформувати навики 

комунікативності, групової роботи, розвивати лідерські якості, навики 

управлінської діяльності. 

Тренінг як технологія активного навчання має ряд особливостей: 

1. Груповий процес. Група є відображенням суспільства у 

мініатюрі. Вона сприяє можливості кожному учаснику ідентифікувати себе 

з іншими, набувати нового досвіду. Водночас, у групі найбільш ефективно 

забезпечується зворотній звʼязок та підтримка від інших. 

2. Активність учасників. Тренінгові форми проведення занять 

передбачають інтерактивний обмін інформацією між тренером та групою, 

а також між самими учасниками; кожен відчуває власну причетність до 

процесу навчання та вважає набутий досвід «своєю власністю»; учасники 

мають можливість вільно висловлювати свої думки, а навчання 

спрямоване не лише на знання, а на прищеплення навичок та вироблення 

моделі поведінки. 

3. Мета навчання. Тренінг орієнтований на запитання та пошук 

відповіді, набуття досвіду, допомогу учасникам в саморозвитку. Традиційні 

форми навчання здебільшого спрямовані на передачу інформації від 

викладача до слухачів, а також на правильну відповідь, необхідність 

відтворення почутого. 

4. Принцип «тут і зараз». Методика проведення тренінгу передбачає 

побудову взаємовідносин у системі «тут і зараз», що базується на 

відтворенні (імітації, моделюванні) проблемних ситуацій, характерних для 

реального життя. Протягом заняття учасники «проживають» конкретну 

подію, осмислюють її, змінюють модель поведінки, виробляють навики 

прийняття рішень тощо. 

5. Атмосфера занять. Неформальна атмосфера проведення тренінгу, 

зручне розташування місць колом, півколом чи малими групами сприяє 

позитивній налаштованості учасників, дозволяє забезпечувати зворотній 
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комунікативний, емоційний, інтелектуальний звʼязок між членами групи та 

уникати одноманітності протягом усього заняття. 

6. Поєднання різних індивідуальних стилів. 

Методи тренінгу дозволяють більш ефективно обрати техніки подачі 

інформації відповідно до індивідуальних особливостей сприймання 

учасників. На тренінговому занятті учасники мають «говорити», «писати», 

«малювати», «грати», «відчувати на дотик», «переживати». Поєднання 

таких різноманітних стилів подачі матеріалу зможе забезпечити його 

ефективне сприймання на інтелектуальному (мозковий штурм, розвʼязування 

проблем), емоційному (ігри, рольові ігри, обговорення), фізичному 

(руханки, фізичні вправи) рівнях [6, c. 58]. 

Такий підхід дозволяє студентам навчатись у зручних для них 

умовах та залучати більше учасників до освітнього процесу. У процесі 

професійної підготовки соціальних працівників найбільш успішними є такі 

види тренінгів: 

– тренінги особистісного зростання; 

– тренінги спілкування; 

– соціально-психологічні тренінги; 

– соціально-педагогічні тренінги; 

– соціально-просвітницькі тренінги. 

Кожен з них має різні цілі та задачі, специфіку проведення та може 

використовуватися на різних етапах освітнього процесу у вищій школі. 

Таким чином, тренінгові технології є одними з найбільш ефективних 

та перспективних у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників. Їх поєднання з традиційними формами навчання у ЗВО 

дозволяє забезпечувати формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців у сфері «людина-людина». 
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ФІТНЕС ДЛЯ ДІТЕЙ ЯК СКЛАДОВА ОЗДОРОВЧОГО ФІТНЕСУ 

 

У статті розглянуто питання розвитку дітей різної вікової групи 

методами оздоровчого фітнесу. 

За оцінками експертів, очікувана тривалість життя українців 

приблизно на 8 років менша, ніж в середньому по країнах Європи. Серед 

мотивів та інтересів молодих осіб заняття фізичною культурою посідають 

одне з останніх місць серед загальнокультурних інтересів. Половина дітей, 

що навчається в молодшій, середній та старшій школі періодично 

займається, або взагалі не займаються додатковими фізичними вправами. 

Значно більша інертність спостерігається у дівчат, ніж у хлопців. 

Відсутність достатнього обсягу фізичної активності призводить до 

зниження здоровʼя, яке вже в молодому віці у значної кількості осіб 

знаходиться за межами «безпечного рівня». Проте, як відомо із досліджень 

Г. Л. Апанасенка, виявлено абсолютно чітку залежність між рівнем 

соматичного здоровʼя і розвитком захворювань: чим нижче рівень 

соматичного здоровʼя індивіда, тим вірогідніше розвиток хронічного 

соматичного захворювання. У Національній стратегії з оздоровчої рухової 

активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність ‒ здоровий 

спосіб життя ‒ здорова нація» зазначено, що на початку XXI століття 

достатній рівень оздоровчої рухової активності (а це не менше ніж 

4‒5 занять на тиждень тривалістю не менше ніж 30 хвилин) мало лише 3 % 

населення, середній рівень (2‒3 заняття на тиждень) ‒ 6 %, низький рівень 

(1‒2 заняття на тиждень) ‒ 33 % населення. З метою створення 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-kontseptsii-rozvitku-inklyuzivnogo-navchannya
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#n10
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1063736-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1063736-12#Text
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сприятливих умов для зміцнення здоровʼя громадян потрібно здійснювати 

належну роботу щодо збільшення оздоровчої рухової активності 

населення, що в поєднанні з раціональним харчуванням, боротьбою зі 

шкідливими звичками, відповідними екологічними умовами забезпечує 

належний рівень здоровʼя та високу тривалість активного життя 

громадян [2]. 

Проблема недостатнього обсягу рухової активності стає актуальною 

вже на ранніх періодах життя людини. Фітнес для дітей ‒ це заняття, які 

спрямовані на оздоровлення та зміцнення дитячого організму. Програми 

занять повинні відповідати віку дитини. Заняття допомагають зміцнювати 

скелет, мʼязи і серце, звʼязки, імунну та нервову системи. Починати 

заняття краще з наймолодшого (піврічного) віку, використовуючи 

плавання, розтяжки, ігри, спрямовані на розвиток дрібної моторики. Після 

першого року життя дитини до програми доцільно додавати вправи для 

формування правильної ходьби, правильного формування стопи, які 

запобігають появі плоскостопості; оволодіння навичками рівноваги. До 

програм фітнесу для дітей як перші силові вправи доцільно вводити 

елементи спортивних ігор. Це сприятиме зміцненню мʼязового корсета 

дитини і збільшенню концентрації уваги. Прикладом такої програми є 

«звіробіка», суть якої в наслідуванні рухів і звуків різних тварин [1]. Також 

заняття доцільно поєднувати з простими і цікавими віршами, що 

сприятиме не тільки розвиткові рухових функцій, а й правильній мові та 

памʼяті. З 3‒4 років дитина може відвідувати заняття з фітбол-аеробіки, 

фітнес-йоги, що впливатиме на розвиток опорно-рухового апарату 

фізичний і емоційний стани, буде вчити зосереджувати свою увагу.  

З 5‒6-річного віку для дитини можна використовувати «дорослі» 

програми, зокрема: заняття бойовими видами мистецтв, танцями тощо.  

З 13‒14-річного віку рекомендується починати заняття силової спрямованості. 

Тривалість заняття становить не більше години. Фахівці наголошують, що 

у фітнес-програмах для дітей заборонено використовувати вправи, які 

здійснюють навантаження на опорноруховий апарат. Сьогодні фітнес 

використовують як комплексну здоровʼязбережувальну технологію, яка 

має таку відмінність: ігровий і захопливий формат занять; індивідуальні 

програми з урахуванням психофізичного стану дитини; відсутність 

системи особистісних змагань і оцінювання малу травматичність; 

різноманітність занять. Основні фітнес-програми, за якими займаються з 

дітьми: аеробіка; фітбол-аеробіка, степ-аеробіка, хореографія, sky jumping, 

fly-йога тощо [3]. 

Заняття з дитячої аеробіки проводяться як у спортивній залі, так і у 

підготовлених для цього кімнатах під музичний супровід. Саме темп рухів 

і інтенсивність виконання вправ задається ритмом музичного супроводу, а 

добір вправ забезпечує вплив на різні системи дитячого організму, 

зокрема: бігові та стрибкові вправи переважно впливають на 
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серцевосудинну систему; 20 нахили і присідання ‒ на руховий апарат; 

вправи на релаксацію ‒ на центральну нервову систему; вправи в партері 

(у положенні лежачи, сидячи) розвивають силу мʼязів і рухливість  

у суглобах. Надзвичайно широкими є можливості застосування 

фітболаеробіки на оздоровчих заняттях з дітьми. Амортизаційна функція 

мʼяча забезпечує вібрацію при виконанні вправ, що сприяє поліпшенню 

обміну речовин. Активізація кровообігу та мікродинаміка в міжхребцевих 

дисках і внутрішніх органах сприяють розвантаженню хребетного стовпа, 

корекції лордозу та кіфозу тощо. Вправи, які діти виконують із вихідного 

положення сидячи на мʼячі, за своїм фізіологічним впливом сприяють 

лікуванню таких захворювань, як остеохондроз, сколіоз, невростенія, 

астено-невротичний синдром тощо. Механічна вібрація мʼяча позитивно 

впливає на суглоби, мʼязові тканини та хребет. Практично, це єдиний вид 

аеробіки, в якому під час виконання фізичних вправ взаємодіють руховий, 

стибулярний, зоровий і тактильний аналізатори, що підсилює позил тивний 

ефект від занять. Вправи на фітболі тренують, окрім опорно- рухову, також 

серцевосудинну, дихальну системи сприяють розвиткові координації рухів. 

Як свідчить практичний досвід фахівців [5], заняття створюють веселу та 

насичену яскравими позитивними емоціями атмосферу. Також під час 

виконання вправ практично відсутнє ударне навантаження на нижні 

кінцівки, а серцево-судинна система працює в помірному режимі, що є 

позитивним для організму дитини, який ще росте та формується. Основна 

мета фітбол-аеробіки ‒ розвиток рухових здібностей та фізичних якостей, 

профілактика та корекція різних захворювань. Заняття доцільно 

розпочинати з розроблення комплексів загальнорозвивальних вправ з 

фітболами. Загалом освітній процес заняття складається з кількох етапів. 

Перший етап роботи з фітболом передбачає індивідуальну роботу з дітьми. 

Кожній дитині надають змогу самостійно ознайомитися з новим 

обладнанням, пограти з фітболами. Другим етапом є навчання дітей 

самостійно сідати на фітбол та утримувати рівновагу на ньому. При цьому 

необхідно вчити сідати на фітбол правильно: при сидінні коліна мають 

бути розміщені на рівні стегон, слід сидіти стійко і впевнено, не 

провалюючись. Правильне сидіння на фітболі сприяє не лише 

ефективності, а й безпеці виконання вправ. Дітей розподіляють на невеликі 

підгрупи. На початку час заняття на мʼячах становить не більше ніж 

4‒5 хв. Згодом поступово збільшують тривалість виконання вправ до 

20‒25 хв і відповідно до віку, фізичної підготовленості та стану здоровʼя 

дітей. Дотримуються повільного чи середнього темпу виконання вправ, що 

І повʼязано з великим навантаженням на дрібні мʼязи спини. Розрізняють 

таку структуру заняття на фітболах: підготовчу, основну й заключну. 

Підготовча частина, зазвичай, проводиться без мʼяча. Застосовують 

різновиди ходьби, бігу, музично-ритмічних рухів, які створюють 

позитивний емоційний настрій у дитини та сприяють підготовці організму 
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до майбутнього навантаження. Основна частина передбачає виконання 

комплексу загальнорозвивальних вправ на фітболах. Навантаження 

чергується з відпочинком та розслабленням. Вправи як правило, 

виконують з різних вихідних положень: лежачи на фітболі на животі, на 

спині. Вони сприяють корекції постави, сприяють розвитку сили та 

витривалості. Також можна проводити ігри та ігрові вправи для створення 

радісної, емоційної атмосфери. Заключна частина передбачає використання 

вправ на розслаблення мʼязів спини та загальну релаксацію організму. 

Комплекси фітбол-аеробіки слід урізноманітнювати елементами окремих 

видів спорту, зокрема волейболу, баскетболу, футболу, спортивної, 

художньої та атлетичної гімнастики, акробатичними елементами тощо. 

Науковцями України доведено 36 % 13-річних та 34 % 14-річних дівчат 

досягли середнього рівня фізичного здоровʼя. Також підвищився рівень 

функціонального стану серцевосудинної та дихальної систем, про що 

свідчить збільшення показників ЖЄЛ, кистьової динамометрії, зменшення 

ЧСС та АТ у спокої. Зʼясовано, що значно підвищується і рівень фізичної 

підготовленості 13‒14-річних дівчат. Найбільше зростання показників 

фізичної підготовленості зафіксовано у розвитку таких рухових якостей, як 

сила, гнучкість і витривалість, які найкраще розвиваються під час занять 

аеробікою. Як правило, кожні три місяці комплекси аеробіки оновлюються. 

Окремі вправи, залежно від їх засвоєння, слід видозмінювати та 

ускладнювати. За свідченням Т. Р. Момоток, дітям дуже подобаються 

заняття і з аеробіки. Вони спрямовані на тренування всіх груп мʼязів; 

розвиток вестибулярного апарату, спритності, швидкості; поліпшення 

координації рухів [4]. Такі заняття можуть містити елементи акробатики. 

Навчання ж дітей акробатичних вправ відбувається у формі гри. Завдяки 

заняттям поступово в дітей формується пластичність рухів та правильна 

постава. Таким чином, фітнес-програми для дітей є запорукою їхнього 

гармонійного здоровʼя (фізичного і психічного), що дає змогу формувати в 

дітей свідоме ставлення до свого здоровʼя як важливої життєвої цінності. 

Отже фізичні навантаження у дітей навіть з молодшого віку однозначно 

формують у них розуміння здорового та гармонійного життя, саме для 

цього науковці України дуже багато часу приділяють вивченню цього 

питання. 
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Тетяна Тарасюк 
 

ҐЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ:  

ЕТАПИ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ 
 
В умовах демократизації освіта стає більш спрямована на 

дитиноцентризм, відкритість до суспільства, забезпечення обох статей до 
різних сфер життєдіяльності. Наша держава активно проводить ґендерну 
політику, в основі якої лежать загальновизнані міжнародні норми, 
зафіксовані, в нормативних документах, зокрема, в Загальній декларації 
прав людини, Конвенції про політичні права жінок, Конвенції про 
ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок та інших документах. 
Україна поділяє принципи ООН і розуміння ґендерної рівності як 
необхідної умови досягнення сталого розвитку країни, створення умов для 
всебічного розвитку людського потенціалу. 

Термін «гендер» походить з лінгвістики й вперше був використаний 
у 1968 році Робертом Столлером [2]. На часі основна мета виховного 
процесу полягає у навчанні хлопців і дівчат ґендерним ролям – 
варіативним моделям чоловічої і жіночої поведінки. Тому ми повинні 
розмежувати ґендерне виховання хлопців і ґендерне виховання дівчат, 
оскільки у своїх методах вони мають різні підходи. 

Ґендерне виховання в закладах освіти залишається новинкою, 
незважаючи на чисельні дослідження в цієї галузі багатьох дослідників, 
зокрема, О. Барановською, В. Бездітних, О. Вахрушевим, В. Караковським, 
Л. Коряшиною, Л. Левшиним. Ще й досі залишається проблема 
особистісного розвитку хлопчиків та дівчаток у бік збереження рівності в 
їхніх правах і можливостях, досягнення професійного й соціального 
статусу, в розробці такої стратегії виховної роботи, яка б орієнтувала дітей 
на цінності, партнерство та взаємозамінність статей у виконанні 
батьківських та суспільних ролей. 

На сьогодні вже існує чимало трактувань й самого поняття «ґендерне 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 2 

 

 - 170 - 

виховання». Проаналізувавши цілий ряд праць, на нашу думку, ґендерне 
виховання учнів – це цілеспрямований процес взаємодії щодо вихованців 
різних статей, результатом якого є формування в учнів стійкого поняття 
власної статі з характерною для неї ґендерно-рольовою позицією; 
цінностей; поваги до особистості незалежно від статі. 

Мета ґендерного виховання полягає в індивідуально-диференційному 
підході до учнів з позицій статевих відмінностей, у конструюванні моделі 
морально-етичних норм у взаємовідносинах обох статей, у формуванні 
ролевих позицій хлопчика і дівчинки. Іншими словами основна мета цього 
багатогранного процесу полягає в навчанні хлопців і дівчат ґендерним 
ролям – моделям чоловічої і жіночої поведінки. 

У вирішенні проблем ґендерного виховання учнів підліткового віку 
істотну роль відіграє система позакласної роботи, яка повинна бути 
орієнтована на задоволення різноманітних (індивідуальних) потреб та 
інтересів особистості. Саме, за допомогою позакласної діяльності вчитель 
може вільно спрямувати виховний процес на всебічний розвиток учнів, на 
індивідуалізацію, а також зробити акцент на статеву належність 
вихованців. Адже ще видатний педагог В. Сухомлинський писав, що 
хлопці повинні отримувати чоловіче виховання, а дівчата – жіноче [3]. 

Аналізуючи психолого-педагогічну літературу варто виділити два 
етапи ґендерного виховання: пропедевтично-інформаційний (передбачає 
підвищення рівня обізнаності учнів з питань гендерних відносин) та 
пізнавально-діяльнісний (спрямовується, зокрема, на мотивацію ґендерної 
вихованості учнів підліткового віку та формування досвіду ґендерної 
поведінки) [2]. 

Власне, на пропедевтично-інформаційному етапі передбачається 
використання таких форм роботи: екскурсії, конкурси «Чоловік і жінка», 
«День родини», зустрічі з фахівцями (лікарями, психологами) та методів 
роботи: бесіди «Повага», «Він і Вона», «Жіноча і чоловіча рівність», 
«Сімейні стосунки», «Я – чоловік», «Я – жінка», заохочення, розʼяснення, 
евристичні питання, вільні асоціації, рольові ігри. Важливо зазначити, що 
на даному етапі учні повинні зрозуміти сутність таких термінів, як 
«ґендер», «соціальна роль» тощо. Враховуючи специфіку даного етапу всі 
форми і методи виховної роботи, як рольові ігри, години спілкування, 
екскурсії мають ознайомлювальний характер. 

Другий етап передбачає засвоєння учнями соціальної значущості 
кожного незалежно від статевої приналежності, спрямованість особистості 
до відтворення толерантних стосунків статей пізнавально-діяльнісний етап 
повинен базуватися на попередньому етапі. На цьому етапі варто 
використовувати такі форми виховної роботи: круглі столи «Ґендер – це не 
спектр: чому нам потрібно перестати множити ґендерні ідентичності», 
тематичні виховні години «Ґендерна нерівність у професіях», диспути 
«Рівноправність чоловіка і жінки», «Бути дівчиною значить – значить бути 
сильною», бесіди «Сучасна українська сімʼя: ґендерні проблеми та шляхи 
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їх подолання», «Ґендерне сприйняття», години спілкування «Майбутнє без 
насилля», «Ґендерні ролі і стереотипи», рольові ігри та методи виховної 
роботи: методи мозкового штурму, перегляд кінофільмів, рольові ігри, 
дискусії, кейс-методи. 

На базі факультету соціальної та психологічної освіти Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини створено 
Ґендерний центр. Центр працює зі студентами та учнями закладів загальної 
середньої освіти, вже кілька років поспіль є організатором міського 
конкурсу студентських та учнівських наукових робіт із гендерної тематики, у 
якій беруть участь представники закладів вищої освіти та шкіл міста. 

Крім організації конкурсів та конференцій на ґендерну тематику 
центром ініційовано висвітлення стінгазет, фотоконкурсів «Жінка-людина = 
Чоловік-людина», виставок «Рівні права, рівні можливості, рівна 
відповідальність», «Ґендерний мейнстримінг» проведення відеолекторій з 
питань ґендеру, ґендерного марафону «Ґендерна соціалізація», конкурсу 
відеороликів «Ґендер – це…». 

Тому ґендерне виховання учнів в позакласній діяльності (як і будь-
який інший напрям виховної роботи) передбачає використання різноманітних 
форм і методів його проведення, котрі мають бути обґрунтовані та 
відображені у відповідних планах виховної роботи класних керівників. 
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Софія Терлецька 

 
ОБРАЗ ОТЧОГО КРАЮ У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ  

ГРИГОРІЯ САВЧУКА 
 
Серед квітучого різноманіття талановитих письменників, що  

ними багатий Черкаський край, зокрема Уманщина, шанують імʼя 
Г. С. Савчука – умілого поета, патріота, відданого громадянина України. 
Він жив і творив у селі Берестівець: там народжувалась і його довершена 
пісенна лірика, яка й стала предметом нашого дослідження. 

Дослідниками життєвого та творчого шляху Григорія Савчука були 
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С. Байда, В. Козицька, В. Поліщук. 

Наукова новизна, перспективність та актуальність нашої роботи 

полягає у вивченні образу рідного краю у доробку поета. 

Особливістю талановитого митця є те, що він гостріше, а тому й 

своєрідніше від інших сприймає навколишнє середовище, глибше відчуває 

красу природи. 

Григорій Савчук як справжній поет, не міг не милуватися 

гармонійністю і досконалістю оточуючого його світу, тому і створював 

вражаючі зразки лірики. У своїх віршах він використовував такі засоби та 

прийоми створення художніх образів, завдяки яким поетичні рядки набули 

могутнього впливу на читача, котрий неодмінно проймається атмосферою 

поезії, вражається її світом. 

Образ природи є концептуально важливим у творчості поета. Через 

нього розкривається складний спектр поглядів митця на життя і місце 

людини в ньому. Григорій Савчук дуже винахідливий у пошуках свіжих 

виражальних форм, тому використання таких художніх засобів, як: епітети, 

порівняння, метафори (відзначаються найбільшою частотністю) дає 

емоційно-експресивну оцінку зображуваному. 

Савчукові вірші позначені емоційною виразністю, оригінальністю 

бачення світу, досконалістю і красою поетичного слова. Письменник 

опоетизовує навколишній світ. Тварини і рослини змальовуються цікаво і 

небуденно. Це досягається завдяки виразності, тобто вмінню підкреслити 

характерне в зображувальному явищі, сконцентрувати найрізноманітніші 

художні засоби: 

А чебрець, ромашка, рута-мʼята 

Зберігають таїнства земні. 

На крило піднявшись, ластівʼята 

Виграють на сонячній струні [3, с. 7]. 

Поет неймовірно трепетно сприймав красу природи. Численні назви 

рослин, «море квіток» спостерігаються майже в кожному вірші. 

Наприклад, у збірці «Душі джерела» зустрічаються такі назви дерев, квітів 

і трав: мальва, тюльпани, горіх, осика, вишні, калина, липа, виноград, 

айстри, тополі, спориш, груша, чорнобривці, папороть та інші. 

І билина кожна в отчім краї 

Через мою душу проросла [3, с. 95]. 

Ці рядки свідчать про глибинну любов Г. Савчука до рідного краю, 

про доброту його лагідного серця. Усе радує душу, звеселяє поета-

життєлюба у отчім краї: «посивіла тополя» край села, незгасимі вогники 

калини, дзвонкова криниця і стежка, що біжить до неї; столітній дуб 

неподалік обійстя розповідає про минуле села, а птиці у рідному краї не 

просто виспівують, а «хороводять». 

Свою духовну силу, енергію, снагу, талановитий українофіл черпає з 

природи: йде добре знаною стежкою у поля, де земля дихає щедрістю, 
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великою материнською любовʼю. 

Однак, поету, прикутому до інвалідного візка, часто доводилося 

спостерігати світ із вікна: 

А там за шибкою вікна 

Вже ранок чеше свого чуба, 

Гурток фіалок біля дуба 

Танцює радо,бо ж весна [3, с. 8]. 

Але жодного смутку, ні тіні розпачу: Савчук радіє і первоцвіту 

весняному, і буйноцвіттю запашної липи, і першому снігові. Уся поезія 

Григорія Сидоровича сповнена вітаїзму, головною ознакою якого є 

відтворення безперервного потоку життя та погляду на людину як на 

біологічну істоту. А головне – творчості митця притаманні ознаки вітаїзму, 

що відокремилися саме в українській літературі і стверджували життєвість, 

незнищенність нації. 

У пейзажній ліриці поет змальовує не лише чарівну красу рідного 

краю, а й привертає увагу до проблем екології: закликає оберігати 

природу. Зокрема, у вірші «Ревуха» (річечка, що протікає поруч із 

Берестівцем) він порушує проблему малих річок, що через байдужість й 

безгосподарність людини («по чорній примсі, чи сваволі розгулявшись, 

вчинили сокирі й плуги») зникають поволі, а це може спричинити і 

загибель великих рік. Пересторогою для людей є риторичне звертання: 

Кровинко рідна, річечко Ревухо, 

Прошу тебе, благаю, не вмирай, 

Усе роблю і буду вік робити 

Щоб сила відновилася твоя, 

Бо як не будеш з сестроньками жити – 

Помре тоді й Дніпрова течія [3, с. 16]. 

Із цих рядків бачимо поетову громадянську позицію: він уже не лише 

співець, а й пристрасний захисник природи. 

Природа співвіднесена з соціальними, моральними і фізичними 

формами буття людини, підпорядковується моральному закону. Вона 

потребує уважного і турботливого ставлення до себе. На думку автора, 

потрібно, щоб люди вміли правильно жити і берегти ресурси, даровані 

батьківською землею, вміли бачити красиве в стеблинці, росиці, в 

найменшій комашці. 

Описи сільської природи поет заквітчує різноманітними барвами, 

серед яких переважають зелений, червоний, білий, блакитний, золотий 

кольори. 

Г. Савчук – великий сонцелюб і «сонцепоклонник». У його творчому 

доробку досить часто згадується сонце. Любить митець спостерігати на 

заході як воно сідає на верхівку тополі у своїм червонім плащі і 

розмальовує золотом небокрай. 
Уранішнє світило, як хлопʼя, «біжить босоніж в роси під жайворонка 
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спів», а вдень, набравшись сил, ніжно голубить сади, напуваючи медами 
груші, зігріває своїми теплими долонями зерно на нивах, «виповнює 
жаром вкосичені травами дні» Сонце поетові не просто світить, а «щебече 
світлом». 

Ніжний, романтичний лірик, Г. Савчук уважає себе неймовірно 
багатим: йому належить цілий світ! 

Сказать по правді – я таки багатий, 
Всього ж бо скільки маю у житті: 
Мені приносять весни ластівʼята 
А літо – дні дарує золоті 
У мене є лани широкополі, 
Багато друзів, вірних, мов брати… [3, с. 13]. 

Таким чином, досліджуючи творчий шлях Григорія Савчука, ми 
встановили, що образ отчого краю є провідним мотивом поетичного 
доробку митця. 

Його поезія витікає із фольклорних джерел, народних традицій, 
історії нашого краю, краси рідної землі та її народу, навчає нас бути 
гідними людьми та черпати натхнення з природи. 
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Марія Тинкован 
 

ТАЛАНОВИТИЙ, АЛЕ БЕЗТАЛАННИЙ ПИСЬМЕННИК 
 
У вирі українського літературного життя кінця 50‒60 рр. XIX століття 

яскраво виділяється творча індивідуальність Анатолія Свидницького. 
Йому належить пальма першості в створенні українського реалістичного 
роману з виразним соціальним спрямуванням. Він намагався порушувати 

злободенні соціальні питання в творах різних жанрів  піснях, 
фольклорно-етнографічних нарисах, оповіданнях. 

Народився Анатолій Патрикійович 13 вересня 1834 року в селі 
Мацьківці на Поділлі. 

Виховувався майбутній письменник у сімʼї сільського священика, 
тож не дивно , що йому готувалась відповідна освіта і карʼєра. 1843 року 
хлопчика віддали на навчання до восьмирічної духовної школи-бурси. 
Після закінчення її, 1851 року, він вступив до Камʼянець-Подільської 
духовної семінарії, де навчався упродовж пʼяти років. 

Здібний, допитливий юнак старанно вивчав грецьку, латинську, 

https://tovtry.com/foto/istor/city/132ua.html
https://tovtry.com/foto/istor/city/132ua.html
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старословʼянську, французьку, польську, болгарську мови, цікавився 
українською історією, літературою, етнографією. У семінарії він 

познайомився ще з одним славетним сином Подільської землі  Степаном 
Руданським. Роки навчання у Камʼянці залишили помітний слід у житті 
Анатолія Свидницького. Це були роки його юності, і хоч молодого 
семінариста пригнічувала схоластика у навчанні та жорстокий 
семінаристський режим, він знаходив час для духовного відпочинку 
наодинці з природою, з Шевченківськими віршами. Переконавшись, що 
карʼєра священика не для нього, Свидницький залишив Камʼянець-
Подільську семінарію і вступив до Київського університету, спочатку на 
медичний, а потім на історико-філологічний факультет. Запити молодого 
Свидницького були багатообіцяючими, проте, через нестачу коштів на 
навчання, він змушений був залишити освіту. Склавши іспит на вчителя 
словесності, Анатолій Свидницький виїхав у Миргородське повітове 
училище, щоб заробляти собі на хліб... [4]. 

Перше знайомство з Миргородом для Свидницького було не дуже 
радісним: після Києва, де залишилося стільки друзів, тут він відчув 
самотність. Залишалось одне: повністю віддатися педагогічній праці. Крім 
занять в училищі, Свидницький працює у відкритій з його ініціативи 
недільній школі, пропагуючи прогресивний звуковий метод навчання 
грамоти, використовуючи у викладанні українську мову, знайомлячи своїх 
слухачів з українською літературою, зокрема з поезією Т. Шевченка. 
Свидницький взагалі був одним з перших дослідників діяльності поета-
революціонера, популяризатором його творчості на літературних вечорах, 
спеціально організовуваних для широкої громадськості. Він зібрав 
матеріали про перебування Шевченка на Миргородщині. Варта уваги й 
така подробиця: Свидницький – звичайно, випадково – найняв квартиру 
саме в тому будиночку, де в 1845 р. тимчасово зупинявся Т. Шевченко, і 
страшенно тішився цим [5]. 

На миргородський період припадає написання основного твору 
Свидницького – соціального роману «Люборацькі». 

Анатолій Патрикійович називав свій роман сімейною хронікою. Це 
правдива історія з життя багатьох родин того часу. Написаний у 

18611862 роках, роман «Люборацькі» побачив світ лише 1886 року, тобто 
через чверть століття [4]. 

Іван Франко про роман «Люборацькі» писав: «Анатолій 
Свидницький, може, і сам не здогадувався, що написав твір, який надовго 
залишиться однією з найкращих оздоб української літератури» [5]. 

Високо оцінив цей твір С. Єфремов, підкреслюючи, що «авторові 
“Люборацьких”, Свидницькому забезпечено місце в історії українського 
письменства» [2]. 

У своїй статті «Пропаща сила. До 40-ліття смерти А. Свидницького» 
літературознавець наводить відгук на вказаний твір д. Матушевського: 
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«Интересъ “Люборацьких” заключается въ глубоко задуманной и прекрасно 
выполненной авторомъ художественной картинѣ, представляющей 
правдивую, яркую характеристику быта духовенства на Подоліи въ связи  
и зависимости съ общими культурно-историческими и соціально-
економіческими условіями и факторами жизни; живую и рельефную 
характеристику поставноки образованфія и воспитанія въ духовныхъ 
школахъ “добраго стараго времени”,въ этихъ своеобразныхъ разсадникахъ 
просвѣщенія и фабрикованія служителей церкви и просвѣтителей темной 
народной масси уже болѣе новой формаціи, явившихся на смѣну 
прежнимъ пастырямъ, образованіе которыхъ не выходило за предѣлы 
простой грамотности» [2]. 

Роман «Люборацькі» Анатолія Свидницького розкриває проблеми 
суспільного життя України у 40–60-ті роки XIX ст. 

У «Люборацьких» письменник відобразив факти із особистого 
життя, свої спогади про безпросвітне існування у Крутянській бурсі та 
Подільській духовній семінарії у Камʼянці. 

Творчим задумом А. Свидницького було показати руйнування 
патріархальних традицій у середовищі духовенства, його відрив від 
народу, розкрити несумісність природних нахилів дитини і казенно-
бюрократичної системи навчання, що витравлювала у дітей і молоді будь-
яке почуття самоповаги і громадської ініціативи. 

Точність зображення цього підтверджується тим фактом, що 
католицькі священники написали до першого видання «Люборацьких» 
передмову, в якій наголошували, що в творі йдеться про православних 
батюшок. Однак тільки цим вони не обмежились, а втрутились і в сам 
зміст твору, вилучивши з нього великі шматки тексту. Тільки завдяки 
Іванові Франкові, який зберіг оригінальний текст твору, аж у 1901 році 
було надруковано повний варіант. 

За визначенням Д. Чижевського, «Люборацькі» є першим і 
найпослідовнішим прикладом твору власне реалістичного, без атавізмів 
попередньої в історії української літератури романістичної традиції. 
У романі наявна низка реалістичних ознак: повна відсутність ідилічних 
картин, метонімічність твору (типовість зображуваних явищ), відсутність 
позитивного героя і при цьому значна зацікавленість внутрішнім світом 
образів-персонажів [1]. 

За словами С. Єфремова: «Життя бурси, як воно змальовано у 
Свидницького, належить до найкращих художніх творів не тільки в 
нашому письменстві, ‒ ці живі, талановиті малюнки зробили б встиду 
кожній иншій літературі… свіжий колорит, оригінальність малюнку й 
щирість тону надають малюнку й щирість тону надають тим сторінкам 
повісти, на яких Свидницький малює бурсу з її типами, ціну художнього 
документу високої вартості» [2]. 

Саме завдяки роману «Люборацькі» імʼя Анатолія Свидницького 
почули, незважаючи на те, що твір опублікували посмертно. 
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Микола Зеров так охарактеризував внесок Анатолія Свидницького: 
«В лавах української літератури, взагалі не бідних на всякого роду невдах, 
Анатоль Свидницький невдаха найбільший і найтиповіший. Ніхто-бо – 
навіть сам бурлака-поет Манжура – не вражає нас такою гострою 
невідповідністю великої природної обдарованості та злощасної літературної 
долі. Манжура все-таки за життя діждався друкованого збірника поезій, 
виданого дбайливою рукою Потебні; Манжуру все-таки по смерті 
спогадано низкою некроложних заміток та статей, – тут же «чоловік, що 
мав від природи великі духові сили і неабиякий до письменства хист... 
віддав Богу дух, як той класичний чумак серед відлюдного степу.  
Не знаємо, де навіть могила того талановитого, але безталанного 
письменника» [3]. 

30 липня 1871 р. припинило битися неспокійне серце письменника-
різночинця, людини, надто не байдужої до долі своєї Батьківщини.  
Така вже, мабуть, доля цієї обдарованої людини, бо навіть її смерть у  
37-літньому віці не викликала у громадськості Києва особливого 
резонансу. Письменник, відомий на той час фольклористичними студіями, 
віршами, оповіданнями, нарисами, був похований тихо, на цю подію не 
відгукнулась жодна газета [1]. І все таки, на думку С. Єфремова: «одним-
одна повість Свидницького – це таке блискуче, з літературного боку 
зʼявище, яке на довгий час забезпечить безщасному авторові почесне місце 
в історії нашого письменства. Поминаючи вже чисто літературну вагу цієї 
першої у нас соціяльної повісті та художнє її значіння, “Люборацьких” 
треба вважати за великої ціни громадський документ, з якого наші 
нащадки дізнаватимуться про те, як жили колись та конали на Україні 
люде, що попадали в жорна переступного часу. Дізнаватимуться і, може, 
вчитимуться обминати старий шлях помилок та непевної блуканини 
манівцями» [2]. 
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Анна Тисак 

 

СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ  

У НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ СІМʼЯХ 

 

На даний час соціальна робота в Україні набирає особливо 

важливого значення. Останні дані ЮНІСЕФ свідчать про руйнівну і 

спотворену «нову нормальність» у житті дітей, яка виникла за пандемії 

COVID-19. За словами виконавчої директорки ЮНІСЕФ Генрієтти Фор, 

«відбулось погіршення практично за всіма ключовими показниками 

дитинства. Зросла кількість дітей, які голодують, перебувають в ізоляції, 

зазнають жорстокого поводження, живуть в умовах стресу і злиднів та 

примушені до шлюбу. Водночас скоротився їх доступ до освіти, 

соціалізації й основних послуг, зокрема у сфері охорони здоровʼя, захисту 

та забезпечення харчуванням. Ознаки того, що шрами від пандемії 

збережуться у дітей ще довгі роки, очевидні» [6]. У доповіді ЮНІСЕФ 

наголошується на тому, що саме «в умовах поточної кризи набагато важче 

ідентифікувати дітей, які перебувають у групі ризику, враховуючи, що 

багато дорослих, які в звичайних умовах можуть помітити сліди фізичного 

насильства, – вчителі, вихователі, тренери, родичі, члени громади, 

соціальні працівники – зараз не спілкуються з дітьми на регулярній основі» 

[6]. В умовах вимушеної самоізоляції існують значні ризики загострення у 

суспільстві таких проблем, як неналежне виконання батьками своїх 

обовʼязків, вживання алкоголю, наркотичних засобів, домашнє насильство, 

жорстоке поводження з дітьми. 

У звʼязку з цим перед суспільством постає завдання осмислення вже 

наявного досвіду з підтримки неблагополучних сімей, розробки і 

впровадження нових програм соціального захисту та підтримки різних 

категорій сімей з метою запобігання дитячої безпритульності, бродяжництва, 

соціального сирітства та стабілізації суспільства. 

Дослідження соціально-педагогічних проблем функціонування сімʼї, 

сімейного неблагополуччя, шляхів соціально-педагогічного супроводу 

дитини, а також культурно-історичних аспектів становлення сімʼї 

представлені у дослідженнях зарубіжних та вітчизняних науковців. 

Зокрема у роботах Т. Алексєєнко, О. Безпалько, І. Беха, Л. Виготського, 

І. Звєревої, А. Капської, В. Кравця, С. Рубінштейна, В. Сухомлинського, 

С. Харченка розкривається значення сімʼї в розвитку дитини та 

обґрунтовується необхідність соціально-педагогічної підтримки сімʼї з 

боку держави. Окремі аспекти соціальної роботи з сімʼєю є предметом 

наукових досліджень таких вітчизняних вчених як І. Братусь, Т. Веретенко, 

І. Зверєва, Г. Лактіонова, В. Поліщук, Н. Трубавіна та ін. 

Під соціальним супроводом ми розуміємо «вид соціальної роботи, 

спрямованої на здійснення соціальної опіки, допомоги та патронажу 
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соціально незахищених категорій дітей і молоді з метою подолання 

життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального статусу»  

[1, с. 184]. 

Соціальний супровід – це довготривала, різноманітна допомога 

різним типам неблагополучних сімей, формування здатності сімʼї самотужки 

долати свої труднощі, реалізувати власний соціальний і виховний 

потенціал; корекція й покращення внутрішньо сімейних стосунків, звʼязків 

сімʼї з мікро- та макросередовищем (матеріальна та психологічна 

допомога, соціальні послуги, консультування, захист інтересів сімʼї в 

органах державної влади). 

Виявлення дітей/сімей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, проводиться згідно з Порядком взаємодії органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, закладів та установ під час 

забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх 

життю та здоровʼю, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 

України «Про організацію надання соціальних послуг» [3], Постановою 

Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, повʼязаної із захистом прав дитини» [2] та інших нормативно-

правових актів. 

До неблагополучних сімей відносять: 

 сімʼї, в яких батьки зловживають алкогольними напоями, ведуть 

аморальний спосіб життя, вступають у конфлікт з правовими 

вимогами суспільства (припускаються різних видів правопорушень); 

 сімʼї з низьким морально-культурним рівнем батьків; 

 сімʼї зі стійкими конфліктами у взаємовідносинах між батьками, 

батьками і дітьми; 

 неповні сімʼї; 

 сімʼї, зовнішньо благополучні, але такі, де батьки припускаються 

серйозних помилок у системі сімейного виховання, що спричиняє 

невміння будувати правильні стосунки між членами сімʼї, батьки 

мають низьку педагогічну культуру [4, с. 181‒205]. 

Для опису «неблагополучної сімʼї» використовують терміни 

«функціонально неспроможна», «сімʼя у кризовій ситуації», «аморальна 

сімʼя», «сімʼя з насильством щодо членів родини», «сімʼя, де є серйозні 

помилки і прорахунки у вихованні дітей», «конфліктна сімʼя», «сімʼї 

алкоголіків і наркоманів», «сімʼї, де є засуджені чи увʼязнені», «асоціальна 

сімʼя» тощо. 

Виділяють наступні етапи здійснення соціального супроводу 

неблагополучної сімʼї: 

1. Виявлення неблагополучної сімʼї для подолання кризової ситуації. 

Неблагополучні сімʼї можуть бути виявлені: шкільними психо-

логами, класними керівниками, учителями, міліцією, сусідами, 
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які зобовʼязані повідомити про порушення прав людини в сімʼї 

органи державної влади. 

2. Знайомство з сімʼєю, збір інформації про неї, визначення її 

проблем, формування позитивної мотивації до участі в роботі з 

соціальним працівником. 

3. Подолання опору з боку окремих членів сімʼї соціальної роботи 

через опосередкований вплив інших членів сімʼї, розвʼязання 

необхідності такої роботи, завершення до позитивних чинників у 

сімейних стосунках, інформування про наслідки бездіяльності, 

показ перспектив роботи. 

4. Отримання згоди сімʼї на соціально-педагогічну роботу, укладання 

контракту про обовʼязки сторін у процесі діяльності. 

5. Подолання наслідків неблагополуччя, стабілізація й корекція 

стосунків, усунення причин із неблагополуччя, розвʼязання 

проблем сімʼї. 

6. Профілактика рецидивів неблагополуччя, спрямування сімʼї на 

самовизначення й самостійне розвʼязання проблем, перевірка 

результатів роботи через опосередкований чи безпосередній 

нагляд. 

7. Вихід із сімʼї соціального працівника; закінчення дії контракту; 

аналіз отриманих результатів; розробка рекомендацій щодо 

подальшого самостійного життя родини [5, с. 38]. 

Отже, соціальний супровід в умовах зміненого світу набуває 

широкого впровадження в роботі з різними категоріями клієнтів, якими 

опікуються центри соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді. Особливу 

увагу соціальні служби повинні приділяти роботі з асоціальними сімʼями 

(сімʼями алкоголіків, наркоманів, які ведуть аморальний спосіб життя). 

Робота з такими сімʼями, як вже зазначалося, має індивідуальний 

характер і полягає у проведенні психологічних консультацій, комунікативних 

та поведінкових тренінгів тощо. 
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Юлія Ткачук 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 

«СОЦІАЛЬНІ НАВИЧКИ» 

 

У науковій літературі існують різноманітні концепції визначення 

поняття соціальних навичок. Соціальні навички пояснюються як 

можливість здорового соціального життя [10], як такі які є надзвичайно 

важливими для досягнення особистого суверенітету, здатності адаптуватися 

до соціальних ситуацій, щоб виражати себе і розуміти інших [4]; 

спілкуватися уникаючи конфліктів, для підтримки хороших міжособистісних 

навичок [3]. Соціальні навички є важливою умовою гармонійного 

існування у соціальній групі, можливість для індивіда ефективно діяти в 

соціальному середовищі та успішно соціалізуватися. Освіта і володіння 

цими навичками дають можливість людям ефективно спілкуватися, 

задовольняти потреби, співіснувати з іншими та мати можливість 

взаємодіяти з людьми в різних сферах життєдіяльності. 

Однак, вивчивши різні визначення соціальних навичок, можемо 

спостерігати, що вчені виявили різноманітність інтерпретацій даного 

терміну. Деякі автори називають ті самі категорії поведінки як соціальні 

компетентності, інші – як соціальні навички, а інші – як соціальні здібності 

тощо. Хоча різноманітність концепцій у трактуванні соціальних навичок 

виявляє великий інтерес вчених до цієї проблеми, загалом ці дослідження 

не пояснюють саме поняття терміну «соціальні навички». 

Отже, проблема існує через використання поняття соціальних 

навичок в різних семантичних значеннях. Це вносить плутанину в 

інтерпретації поняття соціальних навичок загалом. Саме тому необхідно 

знайти єдине поняття соціальних навичок. 

Ряд авторів приписують подібні значення або навіть використовують 

як синонімічні поняття соціальні здібності, соціальні навички, соціальна 

компетентність. Однак, при аналізі поняття «навички», автори зазвичай 

показують різні етапи їх формування на будь-якому рівні – з найнижчого 

рівня, який називається «здібності», до найвищого рівня автоматизованих 

дій, який називається «навички» [7; 8]. Отже, навички вважається 

найвищим рівнем виконання дії. Майстерне застосування навичок у різних 

https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/across-virtually-every-key-measure-childhood-progress-has-gone-backward-unicef-says
https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/across-virtually-every-key-measure-childhood-progress-has-gone-backward-unicef-says
https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/across-virtually-every-key-measure-childhood-progress-has-gone-backward-unicef-says
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ситуаціях або ідеальний спосіб виконання дій на основі знань, умінь та 

навичок це – компетентність [6]. Кожна особиста компетентність тісно 

повʼязана з відповідними соціальними навичками та соціальними 

здібностями. Соціальна компетентність поширюється на різноманітні 

соціальні функціонуючі галузі: не лише на навички особистісних відносин, 

спілкування, співпраці, але також на навички самоуправління або навички 

вирішення проблем. Соціальна компетентність проявляється як навички 

соціального пізнання, ефективного спілкування та позитивні відносини з 

іншими [12]. 

Теоретичний аналіз наукових джерел показує що термін «соціальні 

здібності» використовується як один із елементів будь-якої соціальної 

діяльності [8]; та як найнижчий рівень навичок на етапі їх розвитку [7]. 

Соціальні навички та їх елементи – соціальні здібності – стають 

очевидними у соціальній діяльності людини, при виконанні певних завдань 

і дій за певними обставинами [11]. 

Крім того, автори часто описують соціальні навички як рівень або 

ступінь розвитку особистості, завдяки чому людина демонструє особисті 

соціальні знання і здатність до управління соціальними взаємодіями [5]. 

Багато авторів визнають, що соціальні навички постають як 

відповідна поведінка (здатність вибирати поведінку відповідно до ситуації 

та відповідати очікуванням, висловлювати позитивні та негативні почуття 

без втрати соціальної підтримки). Соціальні навички демонструються у 

великій різноманітності міжособистісних контактів і включають відповідні 

здібності вербальної та невербальної реакції та індивідуальне сприйняття в 

залежності від того, які обставини та яка поведінка отримає схвалення 

соціуму. Зрозуміло, що значна частина соціальних компетентностей 

людини визначається якістю соціальних навичок. Отже, якість соціальних 

навичок важлива у всіх сферах людської діяльності, тому, соціальні 

навички можна розглядати як одну з основних складових соціальної 

компетентності. 

Аналіз наукової літератури засвідчує особливо велике розмаїття 

концепцій трактування соціальних навичок. Але є кілька найбільш 

поширених визначень соціальних навичок. Наприклад, деякі концепції 

інтерпретують соціальні навички як індивідуальні рису особистості 

(модель ознак); інші автори описують соціальні навички як частину 

поведінкових компонентів (молекулярна модель); або визначають  

соціальні навички як внутрішньо-особистісні (саморозуміння, самооцінка, 

саморегуляція) та міжособистісні здібності. Модель ознак розглядає 

соціальні навички як необхідні особисті характеристики, які проявляються 

в особистому стилі поведінки. 

Молекулярна модель зʼявилася як відповідь на модель ознак. Автори 

цієї моделі визначають соціальні навички не як довговічний набір 

особистих рис, а як здатність людини вибирати адекватну поведінку 
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відповідно до різних контекстів соціальних ситуацій [9]. Молекулярна 

модель аналізує поведінку в конкретній ситуації та трактує соціальні 

навички як специфічну поведінку, яка змінюється залежно від навколишнього 

середовища та ситуаційних факторів [1]. 

Більшість концепцій трактування соціальних навичок мають ознаки 

певної теоретичної моделі (моделі ознак або молекулярної моделі). Але 

згодом пояснення соціальних навичок почали включати риси обох моделей 

і показувати, що соціальні навички найкраще зрозуміти, коли особисті 

ознаки та ситуації, в яких виникають ці ознаки, порівнюються одночасно. 

Аналіз наукових джерел довів, що соціальні навички вивчаються  

з різних точок зору: як узгоджені характеристики особистості; як 

поведінкові компоненти; як поведінка, яка відповідає суспільним 

очікуванням і адекватно змінюється залежно від особливостей оточуючого 

середовища та внутрішнього стану особистості. Вчені зазначають, що 

соціальні навички допомагають зорієнтуватися в соціальних ситуаціях з 

більшою успішністю; проте якість соціальних навичок і соціальні здібності 

можуть бути індивідуальними, і це може спричиняти нерівний рівень 

соціальної пристосованості та соціальної взаємодії. 

На наш погляд, поняття «соціальні навички» найкраще пояснити з 

точки зору системної теорії. Системна теорія дозволяє аналізувати 

комплексно структуру, події та процеси в різних аспектах та оцінювати 

взаємозвʼязок між системою компонентів [2]. Крім того, системна теорія 

підкреслює складність взаємодії людини з навколишнім середовищем та 

здатність людей не тільки піддаватися впливу навколишнього середовища, 

а ще й змінювати різноманітні фактори впливу навколишнього середовища 

на них [2]. 
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Юлія Федчик 

 

РОЗВИТОК SOFT SKILLS У ДІТЕЙ 

З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 
 

Відповідно до «Національної доктрини розвитку освіти України у 

XXI столітті» основною метою дошкільної освіти визначено створення 

сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації 

кожної дитини, формування її життєвої компетентності. Міжнародна 

програма оцінки знань та умінь PISA серед необхідних компетентностей, 

якими має володіти особистість для успішної самореалізації у XXI ст., 

визначає навички 4К («soft skills»): критичне мислення, креативність, 

комунікація, кооперація [1]. 

Сучасна освітня система створює умови для розвитку конкуренто-

здатної особистості. Здобуті дітьми знання мають бути такими, що 

використовуватимуться в повсякденному житті дитини. Так само і освіта 

має бути побудована на практичних навичках дітей, спрямована на 

компетентності, що спонукають до творчості, цілеспрямованості і 

рішучості, вміння йти на розумний (зважений) ризик, мати право 

самостійно приймати рішення, мати можливість досягати успіхів у 

навчанні та поза навчальній діяльності, а також пізнавати світ у нових для 

себе ситуаціях [6]. 

Саме тому, сучасний світ вимагає від освіченої особистості 

оволодіння не hard skill, а soft skills це також є актуальним для дітей з 

особливими освітніми потребами. Важливість включення мʼяких навичок у 

навчання дітей з особливими освітніми потребами заключається в 

соціальній адаптації дітей. Адже адаптація є надважливою для кожного, це 

необхідність в дружбі, в співпраці, в розумінні, в підтримці, а ще soft skills 

надає можливість побачити різні точки зору на одну і ту ж ситуацію, це 

змінює кругозір дітей та спонукає до зважених рішень. Тому ми вважаємо, 
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що використання soft skills навичок є важливою складовою до розвитку 

дітей з особливими освітніми потребами. Якщо змалку дитина вміє 

аргументовано відстоювати свою точку зору, лаконічно висловлювати 

думки, самотужки аналізувати свої власні слабкі сторони і робити кроки по 

їх усуненню – її шлях до персонального успіху буде значно коротший та 

сповнений більшою кількістю перемог. 

Мʼякими, гнучкими навичками або мета навичками (soft skills) 

називають вміння, які виробляються протягом життя людини. Це так звані 

особистісні якості, які не піддаються вимірюванню [2]. Сюди можна 

віднести соціальні навички, емоційний інтелект, силу волі, завзятість, 

креативність, вміння протистояти стресам і знаходити спільну мову з 

оточуючими, здатність адаптуватися до змін в умовах життя й праці, 

здатність до навчання й т.д. Але головною складовою таких навичок є 

здатність до подальшого саморозвитку. 

Світ змінюється швидко, але потреби дітей залишаються тими ж, що 

й півстоліття тому. Канадський педагог Деніел Кемп у книзі «Тефлонові 

діти» писав: «Головна відмінність сучасної дитини полягає в тому, що вона 

абсолютно не піддається старим методам виховання. З боку малюки 

можуть здаватися невдячними, егоїстичними, перекірливими. Насправді ж, 

вони просто жадають самостійності та поваги з боку батьків». Сучасні діти 

знають, як досягти своєї мети, їх неможливо чогось навчити, якщо вони 

самі цього не захочуть. 

Тому важливо сприяти їхнім бажанням, надавати можливість вибору, 

привчати до самомотивації задля здобуття нових та цікавих знань. До них 

потрібно ставитися як до рівних, хвалити за успіхи та вміти дослухатися до 

їхніх прохань. Дітям необхідний баланс між чітким розпорядком та 

свободою, який буде сприяти розвитку відповідальності за свій власний 

вибір і вчинки. 

До розвитку таких навичок важливо долучати кожну дитину, зокрема 

й дітей з особливими освітніми потребами. Поняття «діти з особливими 

освітніми потребами» широко охоплює всіх учнів, освітні проблеми яких 

виходять за межі загальноприйнятої норми. Воно стосується дітей з 

особливостями психофізичного розвитку, дітей із соціально вразливих 

груп, обдарованих дітей [8, с. 250]. 

На думку О. Демченко [5], серед дітей з особливими потребами є 

особистості з проявами різних видів обдарованості, в тому числі творчо 

обдаровані. Завдяки використанню театралізованої діяльності, з одного 

боку, можна задовольняти їхню потребу в творчості, з другого боку, 

розвʼязувати соціально-виховні завдання. 

Одним із засобів, який можна застосувати при розвитку soft skills у 

дітей з особливими освітніми потребами є театралізована діяльність – 

художня діяльність, що повʼязана зі сприйманням творів театрального 

мистецтва і відтворенням в ігровій формі набутих уявлень, вражень, 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 2 

 

 - 186 - 

почуттів. 

Не дивлячись на особливі можливості дитини, кожен має право на 

навчання та розвиток якостей які допоможуть дітям реалізуватися в 

майбутньому (набуття певної професії). На це направлена специфіка 

розвитку мʼяких навичок у дітей з особливими освітніми потребами, адже 

полягає в гнучкості пошуку рішень. 

Збагачення soft skills у дітей з особливими освітніми потребами 

полягає у розвитку вміння працювати в команді. Дітям з особливими 

освітніми потребами вкрай необхідне спілкування в колективі з 

однолітками та вирішувати спільні питання. Приклади спільних робіт дітей 

з особливими освітніми потребами: тематичні вечори; заняття літературного 

гуртка; вечори, свята, благодійні концерти, дитячі вистави; фестиваль 

творчості і талантів дітей та молоді з функціональними обмеженнями 

«Повір у себе». 

Лідерських якостей, які є важливими, адже в них формується 

ініціативність, наполегливість та жага до дій у дітей з особливими 

освітніми потребами. Розвиток даної навички реалізується в таких видах 

навчальної діяльності: вікторини, конкурси, інтелектуальні турніри «Що? 

Де? Коли?». 

Креативності, яка допоможе дітям шукати вихід із проблемних 

життєвих ситуацій. Ця навичка спрямована на розвиток гнучких навичок 

розвитку, що може реалізуватися у художньо-творчій роботі гуртків, 

заняттях з хореографії, театральної студії, тощо. 

Організаторські здібності, які допоможуть розвинути в дитині 

ініціативність та жагу до дій, можна реалізувати в таких заходах як: 

вечори, свята, благодійні концерти, дитячі вистави; гурток з набуття 

навичок самообслуговування; конкурси умільців, дні добрих справ. 

Комунікацію, ще один важливий компонент необхідний для 

формування здорового середовища навчального, виховного та розвивального 

процесу: екскурсії містом, заочні мандрівки, святкові екскурсії спільно із 

краєзнавчими музеями, екскурсії Україною, рольові ігри, ігри-подорожі. 

Емоційний інтелект – вміння дати раду своїм і чужим емоціям: точно 

зрозуміти, оцінити і виразити їх. Розвиток емоційного інтелекту може 

відбуватись у таких видах діяльності, як: спеціалізована зміна «Повір у 

себе і в тебе повірять інші»; перегляд та обговорення фільмів. 

Роботу з інформацією, важлива частина розвитку знань умінь та 

навичок дітей, адже тут діти навчаються висловлювати власні думки та 

переживання. Також можна застосовувати на даному етапі такі види 

роботи, як: перегляд та обговорення фільмів, віршів, казок, мультфільмів, 

тощо. 

Системне мислення, мотивацію. Мотивація спонукає дітей до 

вивчення нового, а мислення має бути цілісним та змістовним. На цьому 

етапі співпраці стануть у нагоді такі види роботи як: майстерні творчості; 
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змагання, рухливі та рольові ігри; конкурси умільців; вечори, свята, дитячі 

вистави [3, с. 135‒136]. 

Розвиток мʼяких навичок в дітей з особливими освітніми потребами 

забезпечується таким чином: 

 посилення участі учнів у поза навчальних заходах поряд з 

класною роботою; 

 сприяння ініціативності учнів щодо створення тематичних і 

професійно орієнтованих центрів і дитячих осередків; 

 необхідно враховувати розвиток профільного становлення учнів 

(вибір майбутньої професії), які залучені та не залучені до поза 

навчальної діяльності; 

 доцільно періодично удосконалювати освітні програми з 

урахуванням важливості розвитку «soft skills» [4]. Таким чином 

пояснюється важливість роботи з дітьми що мають особливі 

освітні потреби, як в умовах загальноосвітнього навчального 

закладу, так і знайомо межами в умовах загально виховних чи 

розвивальних заходах. 

На нашу думку такий вид навчальної діяльності є продуктивним 

адже діти за таких обставин відчувають себе більш згуртовано та розкуто, 

тим ліпше їм пізнавати світ. 

Розвиток гнучких навичок в роботі з дітьми що мають особливі 

освітні потреби це розвиток конкурентоздатності дитини. Адже це 

величезна можливість самореалізуватися в суспільстві, повноцінно 

спілкуватись допомагати і підтримувати інших людей. Здобути професію, 

мати майбутнє. На нашу думку, soft skills це не тільки інноваційна 

технологія розвитку знань, умінь і навичок дітей з особливими освітніми 

потребами, це шанс на повноцінне життя людей з інвалідністю. 

Підсумовуючи усе вище сказане, можемо сказати, що розвиток soft 

skills передбачають вміння керувати своїми емоціями, боротися зі 

слабкостями, тренувати творче та критичне мислення. При цьому 

застосування театралізованої діяльності в розвитку дітей дає змогу в 

цілому підвищити рівень графічної, ігрової діяльності та комунікативної 

компетентності. Тому вона має використовуватися в роботі з дітьми з 

особливими освітніми потребами, так як сприяє навичкам активної та 

творчої колективної взаємодії. Під час створення та реалізації ігрового 

задуму в дітей формуються уявлення про навколишній світ та їх 

відношення до тієї чи іншої проблемної ситуації. Формування таких 

навичок як soft skills є важливою умовою щасливого життя, а також 

запорукою успішного просування дитини до подальшого розвитку. 
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Олена Федюніна 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ 

РОМАНУ «МАТИ ВСЕ» ЛЮКО ДАШВАР 

 

Сучасні фразеологічні дослідження охоплюють широке коло  

питань, повʼязаних з семантикою, структурою і складом фразеологізмів, 

особливостями і правилами їх функціонування, а також комунікативно 

прагматичними властивостями цих одиниць. Вивчення комунікативно-

прагматичного аспекту фразеології в контексті художнього твору дозволяє 

скласти більш глибоке уявлення про складну структуру фразеологічного 

способу і значення. 

Про фразеологію написано безліч статей, книг, дисертацій, а інтерес 

до цієї галузі мови виникає ні у дослідників, ні в тих, хто просто 

небайдужий до слова. Підтверджується точність формули, висловленої ще 
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на початку століття відомим датським мовознавцем О. Есперсеном, який 

підкреслював, що фразеологія є деспотично примхливою і невловимою 

річчю [2, c. 57]. Сам факт наявності в мові крім слів цілих словесних 

комплексів, які іноді тотожні речі, а частіше являють собою унікальний 

лінгвістичний феномен, що відрізняється яскравою виразністю, образністю 

та емоціональністю, служить для нас приводом до того, щоб досліджувати 

саме цей розділ мовознавства [3, c. 13]. 

Спеціальне вивчення фіксованих комбінацій слів, а також введення 

терміна фразеологія відноситься до початку XX століття і повʼязане з 

імʼям швейцарського вченого-мовознавця Ш. Баллі, який вказав на відміну 

стійких поєднань від вільних і запропонував класифікацію, принципи  

якої були залучені при розробці даного питання В. В. Віноградовим в  

40-х роках минулого століття [1, c. 41]. Тим самим намітилися контури і 

задачі особливого розділу мовознавства ‒ фразеології, обʼєктом якої стає 

фразеологізм. 

При описі даних мовних одиниць дуже часто вживаються такі 

терміни як фразеологізм, фразеологічний зворот, або ж фразеологічна 

одиниця. 

Під фразеологізмом, якому властива семантика лексичного характеру, 

ми схильні розуміти самостійну, що не зводиться ні до слів, ні до мовних 

афоризмів, безпосередньо співвіднесену з позамовною дійсністю мовну 

одиницю, яка володіє синтаксичною формою словосполучення. 

У мові роману група фразеологізмів представлена різного виду 

тропами, включаючи порівняння, семантична особливість яких полягає в 

тому, що перший компонент-прикметник зберігає своє пряме значення,  

а другий компонент може піддаватися повному або частковому 

переосмисленю, наприклад: «І – як по маслу» [4, c. 13]; «Ніби на власній 

шкурі намагався відчути, що відбувається у квартирі Вербицьких»  

[4, c. 21]; «Він сидів із дівчиною в салоні «тойоти», у душі не кішки – 

екскаватор!» [4, c. 46]. 

В даних одиницях, як відомо, виражаються загальні вірування, 

переконання, приписувані часто всім носіям мови. Система образів, 

закріплених в цих мовних одиницях, служить «вмістилищем» для 

світобачення і повʼязана з матеріальною, соціальною або духовною 

культурою даної мовної спільності, а тому може свідчити про її 

культурний і національний досвід і традиції, наприклад: «Того осіннього 

вечора у провулку Контрактової темрява світло зʼїла. І око їй не виколоти – 

не видно»; «Потік – хазяїн собаку не вижене» [4, c. 7]; «Е-ех… Наївна. 

Вовчий хвіст в ополонці» [4, c. 25]. 

Фразеологізми, що відображають типові уявлення, можуть виконувати 

роль, свого роду еталонів, стереотипів культурно-національного 

світобачення або вказувати на їх символьний характер і виступати в цій 

якості у вигляді мовних експонентів культурних знаків. Тому читач 
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повинен володіти не тільки мовними знаннями, а й вміти аналізувати 

стилістичні та культурно-історичні аспекти вихідного тексту в співвідноенні 

з можливостями мови, що і культури . 

Переміщення фразеологізму з одного мовного оточення в інше, в 

«незвичну» мовну обстановку, сприяє тому, що він зазнає певних 

смислових та стилістичних змін. В результаті виникає протиріччя, 

контраст між його лексико-смисловим змістом і контекстом, в який він 

включений, що призводить до порушення стилістичної єдності змісту і 

може бути використано автором для вираження різноманітних емоційно-

експресивних і оціночних функцій, іронії, гумору, сатири, створення 

урочистої і комічної мови. 

Таким чином, результати перших спостережень свідчать про те, що 

використання фразеологізмів у мові романів Люко Дашвар викликано 

потребою в експресивних виразних засобах для комунікації з метою 

висловлення почуттів, емоційних оцінок, способів дії, влучних характеристик 

людини, предметів і явищ. 
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Галина Франко 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА 

ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ 

 

Сьогодні проблеми вивчення факторів і закономірностей споживчої 

поведінки на фармацевтичному ринку приділяється все більша увага 

вітчизняними та зарубіжними дослідниками. При цьому існують проблеми 

прийняття маркетингових рішень на фармацевтичному ринку, зокрема 

необхідно виявити фактори, що сприяють збільшенню попиту на лікарські 

препарати, і вивчити можливості цілеспрямованого на них впливу. 

Вирішення цих питань є однією з найважливіших задач маркетологів, що 

займаються вивченням фармацевтичного ринку. 

Сучасний маркетинг виділяє в якості одного з основних рефренів 

вивчення своїх споживачів. Знання їх характеристик, переваг, потреб і 
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відносин з ними на вигідних для субʼєктів ринкових угод умовах 

дозволяють сформувати свою постійну, лояльну до даної організації, 

клієнтуру. Це призводить до збільшення ролі маркетингових ресурсів 

підприємства, яке обумовлене декількома причинами. По-перше, спостері-

гається стійка тенденція перетворення підприємств на структури, 

цілеорієнтовані на потреби споживачів. По-друге, маркетинг стає 

головною функцією системи управління підприємством [1]. 

Фармацевтичні організації, що реалізують лікарські засоби, прагнуть 

впливати на поведінку споживачів, будуючи свою діяльність на основі 

концепції маркетингу. Знання основ маркетингу необхідно для управління 

поведінкою споживачів на ринку. Концепції маркетингу ‒ основа 

орієнтації діяльності аптечних організацій, які стверджують, що в 

досягненні своїх цілей організація повинна прагнути задовольняти потреби 

споживачів своїх товарів і послуг, так як задоволеність споживача ‒ 

головний орієнтир концепції маркетингу. 

Вибір споживача є раціональним. Раціональний споживач намагається 

організувати свої покупки так, щоб максимізувати свої сукупні 

задоволення та потреби. Поведінка споживача – це когнітивна, емоційна і 

фізична діяльність, безпосередньо залучена в отримання, споживання та 

звільнення від продуктів, послуг, включаючи процеси рішень, що 

передують цій діяльності і наступні за нею [2]. 

Споживання лікарських засобів також як продуктів і товарів 

супроводжується різними ризиками. У той же час ступінь ризику в 

першому випадки збільшується, так як купуються лікарські препарати 

повʼязані зі станом здоровʼя людини безпосередньо. При покупці і 

споживанні лікарських засобів виникає кілька моделей взаємодії: споживач ‒ 

лікар, споживач ‒ реклама, споживач ‒ первинна соціальна група, 

споживач ‒ товар (лікарський засіб), кожна з яких несе певну частку 

ризику і невизначеності [3]. 

Сучасна купівельна поведінка споживачів на фармацевтичному 

ринку являє собою складний процес, який, з одного боку, дає величезні 

можливості, а з іншого, є причиною погіршення здоровʼя, виникнення 

почуття невпевненості, незадоволеності, втрати грошей і т.д. Складність 

купівельної поведінки визначається впливом безлічі взаємозалежних 

факторів: фізичних, соціальних, культурних, економічних, психологічних, 

особистісні. Але, незважаючи на вплив різних факторів споживач 

залишається незалежний. Незалежність споживача виявляється в тому, що 

його поведінка орієнтується на певну мета. Товари та послуги можуть їм 

прийматися або відхилятися в тій мірі, в якій вони відповідають його 

запитам. Підприємства досягають успіху, якщо надають споживачеві вибір 

і реальну вигоду. Розуміння цього і постійне пристосування до поведінки 

споживача є одним з важливих вимог для виживання в умовах конкуренції. 

Незалежність споживачів являє собою складне завдання, але 
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маркетинг може впливати на їх мотивацію і поведінку, якщо 

передбачуваний товар або послуга дійсно є засобом для задоволення 

потреб покупця. У процес прийняття рішень включаються такі проміжні 

ланки, як лікарі, фармацевтичні працівники та реклама, причому 

визначальними характеристиками для вибору лікарських засобів у 

споживачами є «додані характеристики» лікарського засобу (тобто 

властивості, що впливають на вибір, але не повʼязані з лікувальним 

ефектом). 

Розвиток навколишнього світу, зміна способу і стилю життя людей 

призводять до того, що споживач стає іншим, а саме розсудливішим при 

виборі товарів і послуг, більш чутливо реагує на асортимент і якість 

продукції, уважніше вивчає і оцінює показники екологічності товарів, 

зʼявляються нові вимоги, смаки і переваги, внаслідок чого організації 

змушені коригувати свою діяльність, підлаштовуючи її під сьогоднішнього 

покупця. До того ж простежується неоднозначність споживчої думки в 

різних ситуаціях ості відходять на другий план [4]. 

Сьогодні споживач повинен стати головним пріоритетом і 

найважливішим ланкою в діяльності субʼєктів ринку фармацевтичних 

товарів на всіх рівнях. Тільки при його безпосередній участі можливо 

розглядати якість надання фармацевтичної допомоги не тільки як набір 

обʼєктивних характеристик, але і як сукупність субʼєктивно сприймаються 

оцінок. Вивчення факторів, що формують споживчу поведінку на ринку 

ліків, які впливають на вибір і застосування фармацевтичних продуктів, 

що лежать в основі дій людини, яка звернулася в аптеку, дозволить 

вивчити можливості цілеспрямованого впливу на звернення і підняти 

якість надання фармацевтичної допомоги населенню на новий рівень. 
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Світлана Хуторна 

 

МУЗИКА ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

 

У 395 р. Римська імперія була розділена на дві частини – Західну  

(із центром у Римі) і Східну – Візантію (столиця Константинополь). 

Візантія займала частину території Балканського півострова, Малої Азії і 

південно-східне Середземноморʼя. За час свого існування (IV–XV ст.) 

Візантійська імперія створила самобутню музичну культуру, нерозривно 

повʼязану із християнством. Щоденні церковні богослужіння були 

обовʼязкові в житті кожного візантійця і музиці відводилася в них  

важлива роль. У Візантії, як логічному продовження Римської імперії і 

давньогрецької культури, музика залишалася популярним видом мистецтва. 

Про світську (не релігійну) музику є дуже мало інформації. Навпаки, 

зберігся значний обсяг інформації про церковну музику, до такої міри, що 

термін «візантійська музика» часто асоціюється помилково тільки з нею. 

Візантійська церковна музика виникла на основі давньогрецької, 

давньосирійської, а також давньоєврейської релігійних музичних традиціях. 

Після розпʼяття Христа перші християни стали проводити таємні 

богослужіння. Вони використовували прості мелодії, знайомі їм з 

повсякденного життя. Було цілком логічним, щоб музика цих піснеспівів 

мала елементи культури євреїв, палестинців, сирійців, римлян, а також 

риси традиційної музики давніх греків [1, с. 364]. 

Формування ранньохристиянської музики в Візантії повʼязане з 

біблійними переказами. По одному з них давньоєврейський цар Давид 

«почув спів небес» і передав небесні славослівʼя людям. Псалми царя 

Давида, дивовижні за формою звернення до Бога, увійшли в християнську 

церковну службу. Тексти візантійських сакральних співів включали не 

тільки ці стародавні зразки поезії, а й нові, створені християнськими 

поетами-гімнографами (від грец. «хімнос» – урочиста пісня і «графо» – 

пишу). Перші християнські гімни не були новими творами, а були 

парафразами (нові тексти, покладені на знайомі мелодії) або 

удосконаленням попередніх знайомих мелодій. Псалми були складовими 

(в кожному складі – одна або дві ноти) і одноголосним (всі співали одну і 

ту ж мелодію). Унаслідок переслідувань ранніх християн не було 

тенденцій новизни, гімнографія протягом століть залишалася стабільною і 

простою. Відомими авторами гімнів раннього християнства були Климент 

Олександрійський (170–220), Юстин, філософ і мученик (110–165), 

Мефодій (помер у 312 р) й Анатолій [1, с. 372]. Візантійському гімну 

властива велика пишність, мелізматика в порівнянні з римською 

псалмодією. Це відповідало етикету, що панував у палацовому побуті 

візантійських імператорів і розкоші візантійського богослужіння. 
До IV ст. не існувало відмінності між пасивними слухачами і 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 2 

 

 - 194 - 

активними співаками, віруючі, присутні на богослужбі співали «однією 
душею і одним голосом» і музика була діяльністю, яку виконували всі. З 
розвитком перекладання текстів на музику церкви почали призначати 
співаків, оскільки стало неможливим, щоб всі віруючі запамʼятовували 
нові композиції. Незважаючи на це, завданням співаків було направляти 
рухом руки (знаками), молільників у храмі й заохочувати їх. У V ст. 
мелодії стали більш вільними, і багато рис світської музики впливали на 
розвиток церковної. Через те, що отці церкви наполягали на створенні 
більш скромних мелодій, священики стали складати не тільки вірші, а й 
мелодії простого стилю, уникаючи впливу світської музики. У цей період 
були створені нові музичні види: оди, тропарі, короткі гімни, але мелодії 
всіх композицій продовжували залишатися досить простими [2, с. 355]. У 
цей період церковна музика стала популярною і в Західній Європі і 
поступово перейшла в григоріанський наспів. 

Розквіт гімнотворення у візантійському церковному співі відноситься 
до VI–VII ст. і повʼязаний, головним чином, з творчістю сирійця Романа 
Солодкоспівця, який писав рідною сирійською мовою. До нас дійшло 88 з 
1000 написаних ним гімнів – так званих «кондаків». Бейрутський диякон 
Роман, який виконував опцію «першого співака» при храмі Богородиці в 
Константинополі, переніс в область візантійського культу досягнення 
сирійського гімнотворення (Єфрема Сирина і його учнів). Святий Роман 
(490–556) народився в м. Емесі (нині Хомс) або в Дамаску в Сирії у 
єврейській родині. Він не знав нотної грамоти, але усім єством своїм 
тягнувся до Бога. Клірики, що нарікали на нього, завдавали йому гірких 
образ. Роман із сльозами молився до Богородиці, благаючи в Неї 
заступництва. Пречиста Богородиця Сама зʼявилась йому уві сні, вклала в 
уста йому хартію, й після того Роман заспівав милозвучним голосом 
тропарі й кондаки [2, с. 356]. Святий сам склав багато прекрасних 
кондаків. Святий Роман дійсно був героєм народу, тому що він включив 
ритмічну поезію до церковного вжитку. Він був автором різдвяного 
кондака. Заслугою його також є те, що музикою він найсвітліше показав 
трансцендентність Бога. Своєю працею він доказав, що може всім 
представити Бога через пісню. 

У VII–VIII ст. цей жанр був витіснений каноном, кульмінаційний 
період у розвитку якого повʼязаний з діяльністю гімнографів Андрія 
Критського і візантійського ченця Іоанна Дамаскина (675–749). Іоанн 
Дамаскин привів у систему наспіви православної церкви, встановив так 
зване осьмогласії (система 8 голосів (ладів), яка застосовувалася у 
візантійській і давньоруській церковній музиці [1, с. 370]. 

Канон» ‒ це збірник гімнів, що складається з девʼяти од, повʼязаних 
між собою за змістом. Кожна пісня складається зі вступного тропаря 
(першого рядка піснеспіву в кожній з 9 пісень канону), за яким слідують 
три або чотири тропаря з різним текстом, але в однаковому розмірі з 
однією і тією ж музикою. Девʼять початкових рядків виконуються в 
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іншому розмірі, отже, один канон складається з девʼяти самостійних 
мелодій. Християни вважали, що під час богослужіння голоси ангельські 
зливаються з людськими і відтворюють у співах божественний образ. 
Основним видом церковного співу був тропар (грец. «тропос» – стиль, 
характер, лад, тональність). Це були музично-поетичні імпровізації на 
біблійні сюжети або тексти [2, с. 352]. 

Гімнографами, як не дивно, були також і жінки. Найвідомішою була 
преподобна Касія Константинопольска. Касія народилася близько 804–
805 р. у Константинополі в багатій і знатній родині. Її батько обіймав 
високу придворну посаду кандидата. Касія і її мати були іконошану-
вальницями і під час другого періоду іконоборства допомагали 
однодумцям. Касія листувалася з преподобним Феодором Студитом 
(збереглося три листи Феодора до неї). Касія була дуже красивою 
дівчиною й у 821 р. брала участь у конкурсі найкрасивіших наречених 
імперії, влаштованому для імператора Феофіла [1, с. 361]. 

До IX–X ст. відноситься епоха вірменських імператорів у Візантії, 
які принесли в імперію елементи своєї рідної культури. До цього часу 
відбуваються значні зміни в самому характері культової музично-
поетичної творчості: намічається поділ функцій поета і композитора. 

Незважаючи на панування у Візантії культової музики, дослідники 
знаходять нечисленні джерела, які засвідчують існування й розвиток 
світської музики. Більше того, встановлено, що роль фахово розробленої 
світської музики була в ту пору значно більшою у Візантії, ніж на Заході. 
Варто звернути увагу на музику, яка супроводжувала різні події 
придворного життя візантійських імператорів. Тут музика сприяє 
винятковій пишності й урочистості обстановки. Відомо, що Візантія мала в 
своєму розпорядженні такий світський інструмент, як орган. Орган в 
Візантії довгий час був виключно світським інструментом. До VIII ст. він 
був зовсім заборонений у східній церкві, але зате вживався при всіляких 
урочистих прийомах і в домашньому побуті. Ось як описує історик 
Ліутпранд у X ст. церемоніал імператорського прийому: «Посол, який 
увійшов у коло осіб, що стоять на всі боки трону, падав ниць при звуках 
духового органу, потім піднімався і при звуках ударного органу ставав на 
вказане йому раніше місце» [3, с. 142]. 

На початку II тис. візантійська музика стала хилитися до занепаду. Її 
мелодійний стиль розвинув у ХІV ст. Іоанн Кукузель, візантійський  
співак, болгарин, який перебував у монастирі на Афоні. Вважається 
реформатором східно-християнського літургійного співу. Він розвинув 
його мелодику, упорядкував особливий запис музики. Іоанн Кукузель 
залишив низку теоретичних трактатів про церковну музику. З падінням 
Візантії в XV ст. візантійська музика повністю влилася в європейську 
церковну музичну культуру. 

Отже, візантійська музична культура стала яскравим і унікальним 
надбанням світового музичного мистецтва. 
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Вікторія Цибульська 

 

МЕТОДИКА ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Методика оздоровчо-рекреаційної підготовки включає сукупність 

методів і методичних прийомів, які забезпечують найбільш швидке і якісне 

навчання фізичним вправам, прийомам, діям та розвиток у людини 

загальних і спеціальних фізичних якостей та навичок. Навчання фізичним 

вправам, прийомам і діям включає ознайомлення, розучування і 

тренування. 

Ознайомлення сприяє створенню в тих, хто навчається, правильного 

рухомого уявлення про розучувану вправу. Для ознайомлення необхідно 

назвати вправу, правильно її показати, пояснити техніку виконання та 

загострити увагу на головному у виконанні та її призначенні. 

Розучування спрямоване на формування в тих, хто навчається, нових 

рухових навичок. Залежно від підготовленості тих, хто навчається, і 

складності вправ застосовуються такі способи розучування: в цілому, якщо 

вправа не складна і доступна для тих, хто навчається, або її виконання за 

елементами (частинами) неможливе; за частинами, якщо вправа складна і 

її можна розділити на окремі елементи; за розділами, якщо вправа складна 

і її можна виконати із зупинками; за допомогою підготовчих вправ, якщо 

вправу виконати в цілому не можна через її складність, а розділити на 

частини неможливо; з допомогою, якщо вправу виконати в цілому не 

можна через її складність, а розділити на частини неможливо. 

Тренування спрямоване на закріплення у тих, хто навчається, 

рухових навичок і умінь шляхом їх багаторазового повторення в різних 

умовах, а також підтримання на належному рівні фізичних та спеціальних 

якостей [2]. 

Помилки, які виникають в процесі навчання фізичним вправам, 

виправляються в такій послідовності: 

при груповому навчанні: на початку – загальні, потім – окремі; ‒ при 

індивідуальному навчанні: на початку – значимі, потім – другорядні. 
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Попередження помилок забезпечується: чітким показом та розʼясненням 

техніки виконання фізичних вправ; правильним первинним вивченням 

фізичної вправи; ‒ використанням підготовчих фізичних вправ; своєчасною 

та якісною допомогою та страховкою. 

Попередження травматизму забезпечується: чіткою організацією 

занять та дотриманням методики їх проведення; високою дисциплі-

нованістю студентів, знанням ними прийомів страховки та самостраховки, 

правил попередження травматизму; своєчасною підготовкою місць 

проведення занять та інвентарю; систематичним контролем за дотриманням 

установлених норм та правил безпеки з боку викладача (інструктора). 

Загальними методами оздоровчо-рекреаційних занять є: рівномірний, 

який передбачає рівномірне розподілення навантаження упродовж усього 

часу виконання вправ; повторний – передбачає виконання вправ у 

декількох підходах (серіях) через інтервали відпочинку, тривалість яких 

визначається повним відновленням функцій (за частотою серцевих 

скорочень); змінний – передбачає зміну навантаження упродовж часу 

виконання вправ; інтервальний – передбачає виконання вправ у декількох 

підходах (серіях) за суворо визначеною часом тривалістю відпочинку між 

підходами (серіями) або виконання декількох підходів (серій) за 

визначений для кожного підходу (серії) час; контрольний – передбачає 

виконання вправ з великою інтенсивністю з метою перевірки необхідного 

рівня розвитку фізичних якостей (навичок або вмінь); змагальний – 

передбачає виконання вправ в умовах змагального напруження [3]. 

Під час проведення занять з фізичної підготовки застосовуються такі 

методи організації при виконанні фізичних вправ: індивідуальний метод – 

передбачає проведення індивідуального навчання фізичним вправам; 

груповий метод – передбачає виконання вправ у складі груп (підгруп) 

одночасно на декількох навчальних місцях з почерговою зміною місць; 

фронтальний метод – одночасне виконання вправ всіма тими, хто 

навчається, на одному навчальному місці (на кожному з навчальних 

місць); поточний метод – характеризується визначеним порядком 

виконання вказаних вправ тими, хто навчається, поточно (один за одним); 

круговий метод – виконання вправ почергово на кожному з декількох 

визначених навчальних місць («станцій») з їх зміною за установленою 

послідовністю; змагально-круговий метод передбачає тренування вправ 

круговим методом за визначеними правилами змагань. 

На заняттях з фізичної підготовки слід досягати високої моторної 

щільності і достатнього фізичного навантаження (для здорових людей). 

Щільність характеризується співвідношенням часу, витраченого на 

виконання вправ, до всього часу занять і вимірюється у відсотках. 

Під фізичним навантаженням слід розуміти ступінь впливу 

фізичних вправ на організм тих, хто займається. Воно визначається за 
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частотою серцевих скорочень (пульс) за хвилину і застосовується в процесі 

фізичної підготовки. 

Поняття «фізичне навантаження» відображає той факт, що виконання 

фізичних вправ викликає перехід енергозабезпечення життєдіяльності 

організму людини на вищий, ніж у стані спокою, рівень. Наприклад, уже 

повільна ходьба (швидкість 3–4 км/год.) викликає збільшення обміну 

речовин у 3 рази, а біг з межовою швидкістю – у 10 і більше разів. Та 

різниця, яка виникає в енергозатратах між станом фізичної активності та 

станом спокою, характеризує рівень фізичного навантаження [1]. Судити 

про величину фізичного навантаження можна і за показниками ЧСС, 

частоти та глибини дихання, хвилинного та ударного обʼємів серця, 

кровʼяного тиску тощо. Певну інформацію в цьому звʼязку для викладача 

можуть також дати такі показники як інтенсивність потовиділення, ступінь 

почервоніння, блідість, погіршення координації рухів. Всі названі 

показники відображають внутрішнє навантаження. До зовнішньої сторони 

навантаження належать його обсяг та інтенсивність. 

Обсяг навантаження – навантаження за часом та сумарна кількість 

роботи, що виконується в процесі виконання фізичної вправи (вправ). 

Основним показником обсягу є: метраж або кілометраж долання дистанції 

(в циклічних і комбінованих вправах); загальна вага снарядів (у вправах з 

обтяженнями); пульсова вартість вправи (сумарна прибавка частоти 

серцевих скорочень відносно вихідного рівня). 

Інтенсивність навантаження – напруженість роботи та ступінь її 

концентрації за часом. Основними показниками інтенсивності є: швидкість 

руху; швидкість подолання дистанції; разова вага снаряду (у розрахунку на 

окремий рух) та пульсова інтенсивність вправи (відношення пульсової 

вартості вправи до її тривалості). 

Співвідношення обсягу та інтенсивності фізичного навантаження під 

час виконанні фізичних вправ повинно відповідати таким умовам: чим 

більше обсяг навантаження, що задається у вправі, тим менше його 

інтенсивність, і навпаки – чим більше інтенсивність навантаження, тим 

менше його обсяг. 

Сумарний обсяг фізичного навантаження оцінюється за сумою часу, 

що витрачений на всі фізичні вправи протягом окремого заняття або ряду 

занять (за тиждень, місяць тощо). 

Сумарна інтенсивність навантаження (моторна щільність заняття) 

характеризується співвідношенням часу, затраченого на безпосереднє 

виконання фізичних вправ, до загального часу заняття і вимірюється у 

відсотках. 

Таким чином, фізичне навантаження і щільність повинні відповідати 

завданням і етапу навчання, рівню підготовленості та віку людини. 
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Валентин Цимбал 

 

СПЕЦИФІКА КЛАСИЧНОЇ ГІТАРИ 

У СТИЛЬОВИХ КРИТЕРІЯХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 

Поняття і явище, яке визначається як «специфіка» інструменту, має 

узагальнюючий характер і фіксуються в досить широкому спектрі значень. 

Інструмент сам по собі є твір мистецтва, а саме музичного, і виступає в 

ньому як осередок універсальних і специфічних засобів музичного 

вираження, властивих тій або іншій епохі, того чи іншого історичного 

періоду, національної культури, індивідуальним мислення композиторів і 

виконавців, установкам слухацької аудиторії. Не випадково замість 

традиційної назви «інструментознавство» розділ музикознавчої науки, що 

займається вивченням інструментів, називається «органологією», завдання 

якої «...полягають перш за все в повної, всебічної характеристиці музичних 

інструментів разом з голосами і в порівнянні з ними» [1, с. 72]. 

Питання про філософсько-естетичну базу вивчення інструменту 

вирішується з позицій, повʼязаних з його трактуванням як «органу», 

завжди порівнюється з голосом. Інструмент ‒ «не тільки подібне з голосом 

щось, що продовжує людини, а й відчуження природного органу фонації, 

вираження внутрішнього, (...) прихованого від людських сторонніх очей, 

від усвідомлення і дослідження» [1, с. 85]. Таким чином, інструмент стає 

не тільки артефактом культури, а й показником напрямку емансипації 

музики як особливої професійної сфери художньої діяльності. У процесі 

відчуження, точніше ‒ з моменту появи перших зразків даного 

інструменту, він починає еволюціонувати. У процесуальному плані 

напрямки цієї еволюції представлені двома протилежними тенденціями ‒ 

специфікою і універсалізмом. 

Аналогічно видам мистецтва і музичними жанрами, інструменти 

еволюціонують по двох різноспрямованих векторах, прагнучи, з одного 

боку, зберегти знайдену їм автономність і самостійність (специфіка), з 
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іншого боку, ‒ взаємодіючи, переймаючи властивості інших інструментів 

(універсалізм). Критерій співвідношення універсалізму і специфіки 

застосуємо і до музичного стилю, музичної стилістики та мови, що 

найбільш чітко проявляється в творчості великих майстрів, де стильової 

універсалізм поширюється далі по епохах, спеціфізірующім окремі його 

якості. У класицизмі універсальність означає впорядкованість, створення 

так званого канону, обовʼязкового для творчості. У романтизмі 

універсалізм мислиться як «вільна теургія» (В. Соловйов) ‒ «...художники і 

поети знову повинні стати жрецями і пророками, але вже в іншому, ще 

більш важливому і піднесеному сенсі: не тільки релігійна ідея буде 

володіти ними, але і вони самі будуть володіти нею і свідомо керувати її 

земними втіленнями» [2, с. 298]. 

У поняттях «універсалізм» і «специфіка» виявляється цілий 

комплекс значень, «висхідних» до світогляду і світовідчуття, а також 

«низхідних» до техніки письма і виконавства. Все це обʼєднується на рівні 

стильових взаємодій, що виникають по-вертикалі (ієрархія стильової 

системи) і по-горизонталі (міжвидові стильові звʼязку). Відзначаючи цей 

факт, А. Жерздев як приклад наводить гітарну фактуру: «Специфіка 

фактури інструменту розкривається при інтерпретаційному підході до 

музики, написаної для цього інструменту різними авторами і втіленої 

різними виконавцями. При такому ракурсі розгляду виявляється, з одного 

боку, певна типологічна спільність, фіксується формулою «стиль 

інструменту як реалізація його темброво-технічних якостей у фактурі», з 

іншого боку, ‒ відмінності, що виникають при «зіткненні» даного видового 

стилю з іншими рівнями сходів стильової ієрархії, перш за все, стилями 

творчих особистостей» [3, с. 208]. 

Гітара за своєю природою ‒ інструмент універсальний  

(за Е. Назайкінскому, «більш-менш універсальний»), що відрізняє його в 

«горизонтальній» системі інструментарію від «більш універсального» 

фортепіано і «менш універсальних» струнно-смичкових і духових. Це 

обумовлено тим, що гітара ‒ інструмент «переважно гармонійний» 

(Г. Берліоз), тобто придатний для виконання багатоголосся різних типів. 

Специфіка гітари укладена насамперед у її темброве-акустичних і 

віртуозно-технічних характеристиках, таких як «тихий» звук, «матовість» 

тембру, «діагональний» в фактурі, відсутність «реального» легато, 

особливості взяття подвійних нот і акордів і т.д. Корінні властивості гітари 

універсальні і специфічні одночасно. Все залежить від інтерпретаційної 

моделі, яка обирається гітарними авторами і виконавцями. 

Отже, у сучасній гітарно-творчій ситуації склалися і стійко 

функціонують (хоча і змішуються) дві таких моделі. Першу з них зазвичай 

визначають як автентичність, підкреслюючи тим самим корінну специфіку 

початкового етапу еволюції інструмента (пізній Ренесанс, бароко). Такий 

манери дотримуються такі гітаристи, як Д. Рассел (Англія), Т. Хопшток 
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(Німеччина), Ф. Вілла (Франція), А. Дезідеріо (Італія), П. Стайдл (Чехія), 

частково Ф. Занон (Бразилія), М. Барруеко (Куба). Представникам цієї 

інтерпретаційної лінії притаманне підкреслення специфіки інструменту, 

причому, саме видовий ‒ струнно-щипковому, зближує по горизонталі 

стильових взаємодій з клавесином і лютневе виконавство. Загальним 

жанровим знаком цієї моделі є камерність, сольність, тяжіння до мініатюри 

або циклам пʼєс-мініатюр, що охоплює «картину світу» через одиничне, 

конкретне, але різноманітне. 
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Лідія Члек 

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДІ 

 

Дискусія між вченими з приводу визначення соціальних характеристик 

молоді, їх вікових меж, критеріїв має давню історії. Є різні підходи до 

вивчення соціально-психологічних особливостей молоді: з точки зору 

психології, фізіології, демографії. Соціолог В. В. Бестужев-Лада пише: 

«…молодь не тільки і не стільки вікове поняття, скільки соціальне і 

історичне» [1, с. 28]. 

Розвиток нашої країни на даний час характеризується нестабільністю 

у всіх сферах життя. Люди відчувають на собі нестабільність у 

завтрашньому дні. Життєвий шлях людини молодого віку залежить від 

кількості витрачених зусиль, від вміння швидко адаптуватися в будь-яких 

умовах. Цей стан « країни в стрибках напруги» позначився на формуванні 

молоді, переосмислення їх життєвих цінностей та принципів, поглядів на 

сьогодення. 

Соціально-економічне становлення постіндустріальної цивілізації на 

сучасному етапі викликає суспільну потребу в «багатовимірних» творчих 

особистостях і детермінує корінний перегляд поглядів на природу, 

суспільство, державу і людини [2, с. 22]. 

В період юності, молодь переоцінює цінності, з`являються нові 

знайомства, створюють сімʼї та влаштовуються на роботу. Провідною 

діяльністю стає професійне навчання або трудова професійна діяльність. 

Завдяки активному розвиткові зазначених видів діяльності молодь активно 
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засвоює соціальні норми стосунків між людьми, а також сензитивно 

інтеріоризує професійно-трудові уміння .Цей вік, як зазначає, наприклад, 

Ю. П. Гущо, характеризується як «...стійко концептуальна соціалізація, 

коли виробляються стійкі властивості особистості» [3, с. 34]. 

У процесі багаторічного дослідження молоді були сформовані ряд 

теорій, основні напрями яких склалися в 20-х ‒ на початку 30-х років 

XX століття. В. А. Лужков виділяє три типові підходи до поняття 

«молодь» і розглядає наступну класифікацію теорій молоді, що мають 

сутнісні відмінності парадигм. Так, соціально-психологічний підхід 

розглядає молодь як носія психофізичних властивостей молодості [5]. 

Субкультурний підхід виокремлює молодь як соціокультурну групу 

зі специфічним способом життя, стилем поведінки, куль. турними нормами 

та цінностями. 

Стратифікаційний підхід досліджує молодь як особливу соціально-

демографічну групу, обмежену віковими межами, із специфічними 

соціальними позиціями, статусом і ролями, що є обʼєктом і субʼєктом 

процесу спадкоємності і зміни поколінь [4]. 

Саме в молодому віці людина переходить від наслідування старших 

до самостійного осмислення, прагнення створити щось нове, інколи 

абсолютно несхоже на те, що було у батьків. Ця інноваційна якість молоді 

виступає виключно важливим чин. ником оновлення суспільства, оскільки 

порівняно з рештою соціальних груп у молодого покоління вища 

готовність і прагнення до змін з огляду на ряд обставин: 

 нестабільності становища і соціального переміщення, переходу 

від однієї форми діяльності до іншої; 

 економічної залежності, управлінської несамостійності, неврівно-

важеного становища в рольовому виконанні функцій, видів діяльності, що 

знаходяться і втрачаються в міру фізичного, психічного дозрівання, 

підвищення компетентності [6]. 

Закінченням молодості є принаймні чотири найважливіші умови: 

а) економічна незалежність, тобто відповідальність за прид. бання 

необхідних для власного існування засобів і здатність створювати їх; 

б) особиста самостійність, тобто здатність ухвалювати рішен. ня, які 

стосуються себе у всіх сферах існування, без чужої опіки, без будь.яких 

обмежень, окрім необхідних для існування в сус. пільстві; 

в) самостійне розпорядження засобами, якими володіє і які необхідні 

для життя, незалежно від їх походження;  

г) створення власного вогнища, незалежного від батьківсько. го, 

взяття відповідальності за його підтримку і управління.  

Кожна з цих умов є необхідною, але тільки всі разом вони є 

достатніми. 

А. Мурзіна, Н. Солодюк [7] виділяють такі особливості молоді: 

1) молодь як носій властивостей молодості (психофізіологічний 
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аспект), в якому молодь розглядається з погляду вікової антропології і 

«молодість» як етап життя людини; 

2) молодь як носій нових цінностей, образів буття, суспільних ідеалів 

(аксіологічний аспект), в якому молодь розглядається як носій власної 

культури (субкультура); 

3) молодь як субʼєкт і обʼєкт соціального буття (субʼєкт-обʼєктний 

аспект), що передбачає, що молодь потрібно готувати до соціальної 

діяльності, адекватно відображаючи її власні запити і запити всього 

суспільства. Особливістю молодого покоління є перехідність від обʼєктних 

(адаптація світогляду) до субʼєктних (інтеграція і практика) стратегій 

існування, ознакою якого є поява соціального інтересу;  

4) молодь як актуалізоване в сьогоденні соціальне майбутнє 

(футурологічний аспект). В сучасних соціокультурних умовах зʼявилась 

необхідність постановки нових завдань в соціалізації молоді для 

збереження життя в країні та на Землі в цілому, відповідно, співтворчість 

молоді та суспільства в побудові моделі майбутнього ‒ необхідний чинник 

цілісності розвитку. 

Отже, на сучасному етапі, через істотні зміни в умовах соціалізації 

молоді, зростає значущість вивчення цієї категорії суспільства. Стає 

важливим виділення чітких соціально-психологічних характеристик 

молоді як найбільш активної частини суспільства, що переживає період 

становлення психосоціальної зрілості, економічної самостійності, етап 

знаходження свого місця в соціальній структурі суспільства. 
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Анастасія Шайгородська 
 

ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ ОПЕРИ 

«ЯТРАНСЬКІ ІГРИ» ІГОРЯ ШАМО 

 
Хорову творчість талановитого українського радянського композитора 

Ігоря Шамо можна представити як висхідний процес розвитку творчих 
принципів, вінцем яких стали відомі «Ятранські ігри». Перед цим твором 
було створено, зокрема, хоровий цикл «Летять журавлі» на слова 
українських поетів (А. Новицького, Д. Луценка, В. Сосюри, Т. Одудька, 
П. Воронька), чотири хори на вірші І. Франка, «Карпатська сюїта», десять 
хорів на слова Лесі Українки, десять хорів на слова українських поетів. 
Прагнення до циклічності можна виділити як одну з базових для 
композитора. Його інтерес до поезії українських поетів – сучасників і 
класиків – є також виразною рисою стилю. Досить часто вони виступають 
своєрідною музичною даниною творчості літераторів. 

Опера І. Шамо «Ятранські ігри» з одного боку, започаткувала в 
українській музиці жанр хорової опери a cappella, з другого – була першим 
зразком стилізування купальського обрядового театралізованого дійства в 
українському професійному мистецтві. Сміливість творчих рішень в опері 
привернула увагу як композиторів, так і виконавців. Так, наприклад, після 
прослуховування цього твору, головний хормейстер Київського театру 
опери і балету Л. Венедиктів сказав: «Хор-опера І. Шамо «Ятранські 
ігри»… без сумніву, яскрава подія у творчості українських композиторів. 
Це перше в історії оперної музики прагнення створити оперну виставу 
вокальними засобами (солістами і хором) без оркестрового супроводу… 
Фактура хорів надзвичайно різноманітна і включає в себе елементи 
найвищого ступеня складності хорового виконавства» [3]. 

У новаторській за жанром фольк-опері «Ятранські ігри» І. Шамо 
намагається створити за допомогою хору картину народної обрядовості. Є 
певні розходження, повʼязані з тим, чи є прямі паралелі або цитати з 
народної музики у цьому творі, чи ні. Слід зауважити, що хорова 
партитура a cappella володіє здатністю передати національний колорит, а 
власне «митець занурився у глибинні шари української народної творчості 
та відтворив у синтетичному, соковитому й барвистому музично-
театральному дійстві магічну красу купальського обряду. Не використавши 
жодного автентичного фольклорного зразка, він створив враження дійсно 
народного музикування» [2]. Якщо в низці наукових праць стверджується 
відсутність народно-фольклорних відповідників музичному матеріалу 
опери, то в інших роботах зазначається наявність однієї пісні, яка має 
фольклорне походження, а саме – «Там, де Ятрань круто вʼється». В 
цілому, у всьому хоровому циклі номери є результатом музичної творчості 
композитора. На генетичному рівні їхня ритмічна, гармонічна, ладова та 
формальна структури споріднюють їх із народними піснями [1, с. 431]. 
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У досліджуваному творі І. Шамо також майстерно поєднав опору на 
народний обряд, народні фразеологізми, фольклорні джерела музичної 
мови з особистим світосприйняттям музики і тексту. Особливої уваги 
заслуговують знахідки композитора у виразових засобах хорової партії, за 
допомогою яких компенсується відсутність інструментального супроводу. 
Слід зазначити, що весь музичний тематичний матеріал, а не лише один 
епізод хорової фольк-опери створює враження перенесення в народне 
дійство. Відповідно, здатність передавати інтонаційність і ладову природу 
фольклору виступає провідною ознакою композиторського стилю Ігоря 
Шамо. 

Композиційна основа «Ятранських ігор» має номерну структуру. 
Вона ділиться на два акти, що включають тридцять номерів. Останні 
наділені програмними заголовками відповідно до обрядових пісень 
весняного, літнього й осіннього циклів. Незважаючи на побудову опери з 
двох актів, за жанровими ознаками у ній простежуються три розділи. Хори 
першого розділу відносяться до календарно-обрядових пісень весняного 
циклу і включають девʼять номерів: № 2 «Маринонька», № 3 «Веснянка І», 
№ 4 «Веснянка ІІ», № 5 «Земле, співай і радій!», № 6 «Розбуркайся, 
громе!», № 7 «Дощик», № 8 «Русальна», № 9 «Топтання рясу», № 10 «Ой, 
Ятране». 

Другий розділ складають одинадцять обрядових пісень літнього та 
осіннього циклів: № 11 «Тирлич, тирлич», № 12 «Купальська І», № 13 
«Біля Ятрані-ріки», № 14 «Квіте, мій трояне», № 15 «Купальська ІІ», № 16 
«Отча земле», № 17 «Перепілонька», № 18 «Молотники», № 19 «Жниці-
вʼязальниці», № 20 «Обжинкова», № 21 «Прославна-величальна». До 
третього розділу увійшли вісім пісень весільного обряду: № 22 «Час плине, 
час минає», № 23 «Скажіть, чайки білокрилі», № 24 «Грушечка (дівоча 
весільна)», 25 «Щаслива ореля», № 26 «Девіч-вечір», № 27 «Троїсті 
музики», № 28 «Калита», № 29 «Весільна (гуртова)». Обрамляють оперу 
№ 1 «Заспів та № 30 «Заключна». 

На рівні жанрових художньо-стильових орієнтирів новизна опери 
«Ятранські ігри» І. Шамо виявляється: 1) у відборі матеріалу (пласти 
архаїчного фольклору різної соціально-функціональної приналежності, 
звуки, що відображують атмосферу масового гуляння – елементи 
омузичнення мови, вигуки); 2) у глибокому проникненні в інтонаційну 
природу обрядового фольклору (висхідна кварта, секундові, кварто-
квінтові інтонації, стрибки із заповненням або поверненням до попереднього 
звуку), а також у використанні характерних зворотів західно-українського 
фольклору – трембітних інтонацій; 3) у вільній метриці ритмічної 
організації, близької до алеаторних утворень, де ритм – один з головних 
чинників формотворення; 4) у широкому застосуванні ладів народної 
музики з нерідким їх поєднанням (паралельно-змінного ладу, дорійського і 
фрігійського ладів, політональності), та у пріоритеті в гармонії діатонічної 
акордики на тлі її синтезу із сучасною технікою (акордів нетерцієвої 
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будови, ладо-гармонічної колористики). 
Для надання твору яскравої сценічності І. Шамо використовує 

наступні художньо-виражальні засоби і прийоми: 1) вільний тип хорового 
письма (змінність функцій хорових партій), глибину і багатошаровість 
хорової фактури, зʼєднання традиційного для народної музики підголоску 
зі складними гармоніями, поліфонію пластів, сонорну вертикаль, 
витримані звуки, підголоскову та імітаційну поліфонію; 2) яскраву 
театралізацію, картинність, що досягається завдяки запровадженню 
магічних заклинань, барвистих зображальних прийомів трудових рухів, 
імітації звуків природних сил або імітації гри на музичних інструментах; 
3) розвинуту систему різноманітних хорових штрихів legato, nonlegato, 
staccato, portamente, marcato, а також акцентів для посилення 
зображальності; 4) алеаторичні прийоми, а саме повтори формул, глісандо 
до невизначених звуків, вигуки тощо. 

Отже, опера «Ятранські ігри» І. Шамо демонструє всіляку міру 
взаємодії авторського і народного, використання як вже сталих класичних 
прийомів роботи з фольклорним матеріалом, так і власних компози-
торських знахідок. У руслі нової фольклорної хвилі цей оригінальний твір 
не має аналогій в національному професійному мистецтві в плані цілісного 
відтворення народного театралізованого дійства з позицій сучасного 
авторського бачення. 
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Лія Шарахович 
 

АРТ-ТЕРАПІЯ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ 

 
Арт-терапія – це вид психотерапії та психологічної корекції, 

заснований на мистецтві та творчості. Вперше цей термін був 
використаний Андріаном Хілом у 1938 р. при описі своєї роботи та 
незабаром отримав широке поширення. 

У вузькому сенсі слова під арт-терапією зазвичай мається на увазі 
терапія образотворчим мистецтвом з метою аналізу та позитивного впливу 
на психоемоційний стан людини. 
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Поступово, протягом ХХ століття, арт-терапія стає невідʼємною 
частиною соціальних заходів профілактичного й реабілітаційного характеру, 
медичної, психотерапевтичної та педагогічної практики. 

Арт-терапія надає можливість особистості виразити себе «іншими 
голосами»: рухами, кольором, формою, пластикою, ландшафтом. 

Арт-терапія, в першу чергу корекція, зміна способу, або конкретне 
перетворення образу, заміна способу на більш урівноважений і здоровий 
спосіб. Все до чого ви звертаєтеся, це образ і енергія обʼєкта для 
психотерапії [4]. 

Дуже популярні на сьогодні методи арт-терапії широко застосовують 
дитячі та сімейні психологи, психотерапевти, арт-терапевти як з дітьми, 
так і з дорослими. 

Застосування методів арт-терапії для різних вікових груп має свою 
специфіку. Для кожного вікового періоду існують свої методи, а також 
універсальні методи, які можна застосовувати для більшості вікових груп. 

Мета арт-терапії – це навчити клієнта бачити сенс у власній арт-
терапевтичній продукції, вербалізувати його, і розуміти взаємозвʼязок між 
зображеним і власним внутрішнім досвідом. 

Сеанси арт-терапії мають проходити у безпечному середовищі 
(кабінет психолога, художня студія) та з використанням образотворчих 
матеріалів (фарби, крейда, глина, пластилін, тканини, природні матеріали 
тощо). Спеціалісти арт-терапії виступають у ролі посередників між клієнтом 
та арт-терапевтичним продуктом, вони володіють знанням можливостей 
художньої творчості, мають професійні навички невербальної, символічної 
комунікації і здатні оцінки змісту образотворчої продукції і поведінку 
клієнта. Арт-терапія проводиться у індивідуальній та груповій формах. 
Методики арт-терапії активно використовують у інших психотерапевтичних 
напрямках. 

Існує велика кількість видів арт-терапії, такі як: ізотерапія; 
казкотерапія; лялькотерапія; музична терапія; робота з пластичними 
матеріалами (глина, пластилін); системна-сімейна арт-терапія; пісочна 
терапія; анімаційна терапія; танцювальна терапія; мандолатерапія; 
фототерапія; тілесно-орієнтована терапія тощо [2]. 
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Під час вагітності більшість жінок зіштовхуються з певними 

психологічними труднощами. На допомогу їм психологи вже давно 

віднайшли дієвий метод – це заняття з арт-терапії [3]. 

Вагітність найпрекрасніший і найхвилюючий час для жінки. Це час 

коли жінка починає пізнавати себе глибше, свої почуття, переживання, 

страхи, єднання зі своєю майбутньою дитиною і взаємини з чоловіком. На 

цьому шляху багато різних підводних каменів, крім радості, приємного 

хвилювання і безмежного щастя, жінка може відчувати страх, гнів, 

роздратованість, вину, почуття образи, розгубленість і т.д. І всі ці почуття ‒ 

це правильно. Все, що є в людині, значить, воно для чого існує, допомагає 

йому або захищає. Головне всю призму почуттів усвідомлювати, приймати 

і давати адекватний спосіб прояву. 

У першому триместрі, коли жінка, тільки дізнається про свою 

вагітність або інтуїтивно її відчуває, поки ще розділяє «Я + вагітність». В її 

організмі проходить маса змін: хронічну втому, зміна режиму сну, зміна 

емоційного фону. У другому триместрі жінка приймає свою вагітність, її 

гормональний і емоційний фони стабілізуються. Вона повертається до 

своєї активної діяльності. І в третьому триместрі, вже в очікуванні 

народження свого малюка, жінка починає «гніздитися», тобто одомаш-

нювати, готує будинок до появи дитини. І на кожному етапі для жінки 

важлива підтримка, захист і відчуття радісного спокою. Досягнення 

почуття впевненості, внутрішньої гармонії і спокою під час всього періоду 

вагітності. 

Адже душевний стан матері передається дитині, що знаходиться в 

утробі. Коли мати веде ласкаву, турботливу бесіду або слухає приємну 

музику, її мозок випускає речовини, що відображають спокій і комфортний 

стан. 

Коли ж мати сердиться, то викликає дискомфорт і в тільці малюка. 

Неважко уявити собі горе дитини, яка постійно піддається впливу 

шкідливих подразників. Серце його матері бʼється прискорено, надниркові 

залози виділяють гормони стресу, і тіло майбутньої дитини формує 

реакцію боротьби або бігу. На жаль, ембріон не в змозі ні сховатися, ні 

чинити опір джерела збудження. Так в материнській утробі починають 

визрівати насіння тривоги, похмурих передчуттів або злоби. 

Арт-терапія, як інструмент може допомогти вагітним жінкам 

познайомитися з собою нової. Дізнатися і прийняти свої нові сторони і 

глибини. Допоможе виховати в собі статус справжньої жінки ‒ матері, 

зрозуміти і прийняти новий стан душі і тіла. 

Через малюнок, ліплення, фотографії, музику, танець жінка в 

екологічному і ресурсному просторі пізнає себе і свою дитину. Уже в 

утробі, між ними встановлюються довірчі відносини. 

Наш світ наповнений радістю і любовʼю, болем і стражданнями. 

Жінка не може ізолювати себе від світу на девʼять місяців, сховатися в 
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своєму коконі і при цьому не зазнати це складне почуття повʼязане зі 

змінами в її внутрішньому світі. На стримування негативних переживань 

може піти стільки енергії, що не залишиться і на радість. І потім, кожній 

дитині потрібна жива мама, з різними почуттями та емоціями, а не 

натягнувши на себе маску захвату, оскільки їй заборонили хвилюватися. 

Наостанок, хотілося б сказати, що важливо пізнавати себе під час 

вагітності, доповнювати і збагачувати взаємини з чоловіком, відчувати 

свою майбутню дитину і дозволяти собі бути собою [1]. 
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Софія Шклярук 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЛІТУРГІЇ 

СВЯТОГО ІОАННА ЗЛАТОУСТА П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО 

 

Петро Ілліч Чайковський – великий російський композитор 

XIX століття, широко відомий і шанований як в Росії, так і за кордоном. 

Напевно кожному з дитинства знайомі його балети, опери, симфонії, 

інструментальні твори тощо. Однак, не варто забувати, що П. Чайковський 

писав і духовну музику. Творчу спадщину композитора у сфері духовного 

музичного жанру складають: «Літургія св. Іоанна Златоуста», «Всенощне 

Бдіння», девʼять духовно-музичних творів, «Ангел вопіяше». Ці твори 

важливі як в контексті творчості композитора, так і для російської 

духовної музики в цілому. 

Відомо, що до духовної музики Петро Ілліч звертається у 1878 році в 

період створення Симфонії № 4 та опери «Євгеній Онєгін». Першим 

твором, призначеним для православного богослужіння церковнословʼян-

ською мовою стає «Літургія святого Іоанна Златоуста» для мішаного хору, 

опус 41, C dur. Вона була написана в м. Камʼянка на Україні і вперше 

виконана приблизно в червні 1879 року в м. Києві, в Університетській 

церкві. У цьому творі митець поєднує свій авторський, безумовно, 

пізнаваний, композиторський стиль і характерні особливості московської 

синодальної школи, яка так чи інакше мала на нього вплив. 
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Причини, що спонукали П. Чайковського звернутися до церковного 

співочого жанру, були різними. Йому хотілося, мабуть, випробувати свої 

сили в новому для нього виді музичної творчості. Композитор сприймав 

церковні співочі жанри як величезне і ще ледь займане поле діяльності, що 

потребувало обробітку. Це пояснюється тим, що церковний спів тієї епохи 

часто мало гармонізував з візантійським стилем архітектури та ікон, з усім 

строєм православної служби. Внутрішні спонукання Петра Ілліча – це його 

ставлення до віри і думки з цього приводу в той час. У листуванні з 

російською меценаткою Надією Філаретівною фон Мекк композитор 

говорить про «найбільше щастя вірити, вірити розумно, зуміючи 

примирити всі непорозуміння і суперечності, що вселяються критичним 

процесом розуму» [2]. 

Приступаючи до написання духовної музики, П. Чайковський вивчав 

Статут, Обіход, особливості православного співу, для чого відвідував 

богослужіння в Москві, Санкт-Петербурзі та Києві. Митця нескінченно 

захоплював аскетичний монастирський спів, в той час як пишний 

концертний «солодкоглас» столичних храмів викликав його обурення. 

Найважче композитору давався Статут. В одному зі своїх листів Петро 

Ілліч писав наступне: «Якби ви знали, до чого важко все збагнути. У цьому 

океані ірмосів, стихир, седальнів, катавасій, тропарів, кондаків, подібних, 

статичних, – я зовсім загубився і просто іноді доходжу до божевілля. І 

зовсім не розумієш, де, що, як і коли!» [1]. Але, незважаючи на деякі 

труднощі, що виникли у творчому процесі, духовна музика композитора 

відрізняється великою усвідомленістю і глибоким розумінням основ 

православного богослужіння. 

Варто зазначити, що поява «Літургії» П. Чайковського стала досить 

резонансною подією. Причина цього в тому, що будь-який Богослужбовий 

твір, написаний у той час, не допускався до виконання без схвалення 

цензури придворної співочої капели. А «Літургія» Петра Ілліча з його 

ідеями відродження російського церковного співу була зовсім чужа 

поглядам петербурзьких композиторів, які рахували, що російська духовна 

музика повинна створюватися виключно за західним зразком. Свого роду 

новаторством стало і те, що П. Чайковський звертається до написання 

повної служби, тобто всіх 15 номерів: 1. Після виголошення «Благосло-

венне Царство...», 2. Після першого антифону, 3. Після малого входу, 

4. Після читання Апостола, 5. Після читання Євангелія, 6. Херувимська 

пісня, 7. Після Херувимської пісні, 8. Символ віри, 9. Після Символу віри, 

10. Після проголошення «Твоє від твоїх...», 11. Після слів «Ізрядно о 

Пресвятій...», 12. Після проголошення «І дай нам єдиними устами...», 

13. Молитва Господня, 14. Причетний вірш, 15. Після проголошення «Зі 

страхом Божим...». 
Велике значення мав факт публічної концертної премʼєри духовного 

твору поза стін храму 18 грудня 1880 року на екстрених зборах 
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Російського музичного товариства. В газеті «Русские ведомости» 
зазначалося: «В духовних концертах у нас забороняються знаки схвалення 
під час виконання. Зате після закінчення концерту публіка не втерпіла і 
викликала кілька разів композитора, якому в той же час була піднесена 
ліра з лаврового листя» [2]. Доброзичливці стверджували, що Літургія 
вчиняє «молитовний настрій», що в ній «не укладається чужий 
російському почуттю бездушний орган», як називали в старовину 
церковний спів Заходу, ні ще більш чужий нам елемент «світськості». 
Оригінальність композиції рецензенти вбачали у «відтінку глибокої 
субʼєктивності, який сприйняли в душі художника як існуючий вже 
елемент російської духовної музики» [2]. 

У Літургії П. Чайковський не претендував на принципово нові 
рішення. Однак, як визнавав сам, музика вийшла дуже європейською: 
«Хочеться зберегти в недоторканності стародавні церковні наспіви, а між 
тим, будучи побудовані на гамах абсолютно особливої властивості, вони 
погано піддаються новітній гармонізації. Зате, якщо вдасться вийти 
переможцем з усіх труднощів, я буду пишатися, що перший з сучасних 
російських музикантів потрудився для відновлення первісного характеру і 
ладу нашої церковної музики» [3]. 

Музика Літургії П. Чайковського починається з хорових вигуків 
«Амінь, Господи, помилуй». У третьому номері центральне місце займає 
«Трисвяте», виспіване у строгому, суворому стилі з мелодією, що 
мінімально рухається. Четвертий номер виголошує Алілуя з радісним 
розспівом. У шостому номері, Херувимській, зʼявляються елементи 
поліфонії – повільно і тихо, один за одним, вступають голоси хору, 
починаючи з сопрано, лише поступово зливаючись у стрункі акорди і 
закінчуючись переможним «Алілуя». Самий розгорнутий – восьмий номер, 
Символ віри, де потужна кульмінація припадає на слова «І зійшов на 
небеса, і сидить праворуч Отця», після чого поступовий спад приводить до 
заключного «Амінь» на піанісимо. Повільно і величаво викладається 
одинадцятий номер «Достойно єсть» у канонічному русі, обʼєднуючись 
лише в заключних урочистих акордах. «Причасний стих» (№ 14) «Хваліте 
Господа з небес» – псалмодування на одному звуці, що переходить у 
радісні юбіляції «алілуя». 

Після премʼєри виконання Літургії у храмах було заборонено. Це 
було повʼязано з невизнанням літургії П. Чайковського духовними 
властями і його чварами з Придворною співацькою капелою, яка 
монополізувала і видання, і дозвіл на виконання духовних творів. Заборону 
скасували само собою тільки зі смертю Петра Ілліча: Синодальний хор, 
який виконав Літургію на московській панахиді по композитору, з тих пір 
щорічно співає її в день памʼяті митця 6 листопада зазвичай в церкві 
Велике Вознесіння біля Никитських воріт. У наш час цей духовний твір 
П. Чайковського часто звучить як в храмах, так і на концертах, входить до 
художнього репертуару багатьох хорових колективів. 
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Роман Шмалюк 

 

СПЕЦИФІКА АНГЛІЙСЬКИХ ПАРЕМІЙ З НАЗВАМИ НАПОЇВ 

 

Паремія – це видове позначення малих фольклорних жанрів 

афористичного спрямування, прислівʼїв і приказок. Інколи пареміями 

також називають інші малі жанри фольклорної прози, наприклад: 

прикмети, прокльони, вітання, афоризми, побажання, каламбури, тости, 

загадки, прощання та ін. Паремії вивчає наука пареміографія [1]. 

Досліджуючи англійські паремії, можемо зрозуміти різні культуро-

логічні й філологічні процеси. Паремій в англійській мові є неймовірна 

кількість, вони забарвлюють та роблять мову живішою, влучнішою, 

колоритнішою. Одні з найпоширеніших паремій – це прислівʼя. 

Кожен з нас іноді використовує під час спілкуванні вислови на 

зразок «береженого Бог береже», «у тихому болоті чорти водяться», «що 

посієш, те й пожнеш» тощо, хоча може й не звертати уваги на те, коли і як 

часто це робить, адже вживаємо їх на підсвідомому рівні. Звісно, не можна 

просто перекладати прислівʼя дослівно, адже ці особливі мовні засоби 

відображають культуру та світосприйняття народу-носія мови. Кожен 

етнос сприймає навколишній світ, інтерпретує та висловлює свої емоції по-

своєму. Тому знайомство з англійськими прислівʼями і пошук їх 

еквівалентів в українській мові є невідʼємною частиною вивчення мовно-

культурних особливостей. 

Здійснивши огляд літератури з теми, помічаємо, що серед праць про 

англійський побут, житло, тіло людини, рослинний і тваринний світ тощо – 

відсутні дослідження англійських паремій з назвами напоїв. Отже, 

розглянемо 14 англійських прислівʼїв-ідіом з такими назвами напоїв, 

рідин, посуду для пиття як: water (вода), tea (чай), milk (молоко), beer 

(пиво), champagne (шампанське), cup (of tea) / tea-cup (чашка (чаю)), drop 

(крапля) тощо. 

1. «Still waters run deep» («Тихі води глибокі»). Прислівʼя 

використовують в значенні того, що справа, людина або ситуація можуть 

бути не такими простими, як здається на перший погляд. Вираз має таке ж 

смислове навантаження, як і українське прислівʼя: «У тихому болоті чорти 
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водяться». 

2. «Itʼs no use crying over spilled milk» – дослівно прислівʼя 

перекладають з англійської мови так: «Не потрібно плакати над розлитим 

молоком». Використовується цей вислів у контексті: «Не потрібно 

страждати над тим, що вже сталося, адже нічого назад не повернути». Ця 

паремія означає, що не слід скаржитися або шкодувати за тим, що вже 

сталося, адже цього вже не змінити. 

3. «A storm in a teacup» – «Буря в чашці чаю» – кажуть англійці 

про ситуацію, яка викликала багато хвилювань та емоцій, а потім 

виявилося, що вона не була варта уваги. 

4. «Champagne taste on a beer budget» – дослівний переклад «Смак 

шампанського на бюджет пива» означає, що хтось полюбляє дорогі речі, 

які не може собі дозволити. 

5. «Drink like a fish» – дослівний переклад «Пити як риба» означає 

пити велику кількість рідини, особливо алкоголю. 

6. «Dutch courage» – вислів означає «Датська хоробрість», про яку 

згадують, коли хтось, будучи схвильованим перед важливою зустріччю, 

випив алкоголю, щоб набути «датської хоробрості» й почуватися 

впевненіше. 

7. «Hair of the dog» – «Похмілля», вживають про ситуацію після 

вживання алкоголю напередодні як спосіб покращення самопочуття 

шляхом вживання алкоголю знову вранці. 

8. «In hot water» – «У небезпеці / біді» (дослівно «В гарячій воді») 

кажуть, коли хтось має неприємності через те, що зробив щось не так. 

9. «Not hold water» – дослівно «Не стримати води», говорять про 

пояснення або висловлювання, які не схожі на правду. 

10. «Of the first water» – дослівно «Першої води». Так говорять 

англійці про речі найкращої якості. 

11. «Not my cup of tea» – дослівно «Не моя чашка чаю». Ця ідіома 

означає, що цей вид речей не підходить певній людині, не подобається їй. 

12. «Test the waters» – «Не знаючи броду, не лізь у воду», дослівно – 

«перевірити воду (глибину)». Слушна порада для тих, хто не впевнений, чи 

щось є прийнятним та чи буде успішним і варто випробувати, перш ніж 

погоджуватися. 

13. «Water down» – «Змʼякшити / Спростувати» (дослівно «Вода 

донизу» – так говорять, коли помʼякшують щось, подають в іншому світлі. 

Наприклад, подають ідею / думку таким чином, щоб оточуючі її схвалили. 

14. «Water off a duckʼs back» – «Як з гуски вода», цей вислів 

уживають для висловлення негативу іншій особі, але вона геть не 

переймається цим. 

15. «Water under the bridge» – дослівно «Вода під містком», тобто 

вода, що збігла. Так можна сказати про ситуацію, коли між кимось сталася 

суперечка, але з часом вони помирилися. Давні образи – давня вода, вона 
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вже протекла під мостом [2]. 

Отже, можемо на прикладах переконатися, що значення англійських 

паремій з напоями часто значно відрізняється від дослівного перекладу та 

лише іноді співпадають. Важливо враховувати контекст висловлювання 

для найповнішого розуміння. 
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Тетяна Шпеко 

 

ТВОРЧИЙ ПІДХІД В РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ В УМОВАХ  

ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

 

Найактуальнішим питанням сучасної системи освіти є інклюзивне 

навчання дітей з обмеженими можливостями та особливими потребами в 

єдиному освітньому просторі: діти, які відвідують загальноосвітні школи, 

мають можливість без барʼєрів для руху та спілкування, отримувати кращу 

освіту, відкриту для взаємодії із зовнішнім світом, самим з собою, 

товаришами, які свідомо приймають рішення відповідно до своїх потреб та 

інтересів суспільства. 

На сьогодні Україна накопичила значний досвід співпраці між 

школою, батьками та родинами учнів. Однак новою та актуальною є 

соціально-педагогічна взаємодія в контексті інклюзивної освіти [2]. 

Світовий досвід є аргументом того, що участь батьків у прийнятті рішень у 

питаннях, що стосуються школярів, слід розширити. Згідно досвіду інших 

країн, діти, які відвідують загальноосвітні школи, отримують кращу освіту. 

Вони більш товариські, відкриті для спілкування, краще пристосовані до 

життя в суспільстві, ніж ті, хто здобуває освіту вдома чи в спеціальних 

закладах. 

Вагомий внесок у висвітленні спектру проблем сімейної взаємодії та 

ролі сімʼї у розвитку дитини, сімейної міжособистісної взаємодії, можна 

побачити в працях Я. Коменського, Я. Корчака, П. Лесгафта, І. Песталоцці, 

С. Русової, Ж.-Ж. Руссо, В. Сухомлинського, К. Ушинського. 

Останні вітчизняні і зарубіжні дослідження і публікації присвячені: 

взаємодії школярів з членами колективу (М. Боришевський); критерії 

обʼєктивної оцінки своєї діяльності (І. Данилюк); специфіка виникнення і 

розвитку впевненості в умовах різних видів діяльності (Т. Маталіна); 
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становленням самоповаги та любові до себе як складових упевненості в 

собі (Н. Дятленко). 

Серед наукових робіт, в яких відсвітлюються різні аспекти поведінки 

особистості дитини, особливий інтерес для нас становлять наукові 

розробки зарубіжних вчених С. Стаут, В. Ромек, та вітчизняні В. Войтко, 

А. Вірковський, О. Волошина, Н. Ничкало, Н. Третяк, Н. Хамська та інші. 

Мета публікації полягає в аналізі творчих підходів до реалізації 

соціально-педагогічної взаємодії батьків і дітей в умовах інклюзивного 

навчання. 

Педагогічні колективи, керівництво школи мають значний психолого-

педагогічний потенціал, завдяки якому батькам можуть надати значну 

допомогу у вихованні дітей з ООП, покращити внутрішньо-сімейний 

мікроклімат, встановлений відповідними відносинами між дорогами та 

дітьми. Відсутність відповідних знань у значної кількості дорослих членів 

сімʼї, нездатність (або навіть небажання) знати свою дитину, її вікові  

та індивідуальні особливості негативно визначаються її розвитком, 

формуванні цінностей. У той же час не можна ігнорувати той факт, що 

сучасна педагогічна діяльність сімʼї потребує науково-методичного та 

організаційного оновлення, спрямованого на гуманізацію відносин між 

батьками та дітьми у спільних принципах діяльності, а також на 

урізноманітнення форм та напрямків сімʼї та працівники школи [1]. 

Розглядаючи поняття «соціально-педагогічна взаємодія», ми 

виокремлюємо, що це система взаємозвʼязку соціальних дій, необхідних 

циклічних залежностей, в якій дія одного субʼєкта є одночасно причиною 

та наслідком іншого; є формою соціального спілкування або спілкування 

принаймні двох співпрацюючих осіб, при якому систематично 

здійснюється їх вплив один на одного, реалізується соціальна активність 

партнерів, що досягається шляхом фактичного залучення один одного, 

спільноти до розуміння ситуацій, значення дії та певна домовленість між 

ними [2, с. 132]. 

Розглядаючи соціально-педагогічну взаємодію як складну багато-

функціональну та регульовану систему, в її структурі можна виділити 

наступні взаємоповʼязані та взаємозалежні компоненти, такі як специфіка 

відносин учасників соціально-педагогічної взаємодії, а також стиль їх 

спілкування, особливості побудови спільної діяльності та фокус взаємодії. 

Основна ідея соціально-педагогічної взаємодії полягає в оптимізації 

механізмів соціального функціонування індивіда чи соціальної групи, що 

передбачає підвищення ступеня самостійності особистості, її здатності 

максимізувати свої можливості та контролювати своє життя, ефективніше 

вирішувати проблеми [5, с. 156]. 

Зокрема, варто наголосити, що співпраця сімʼї та школи повнинна 

бути обʼєднаною у рівноправному партнерстві та міжособистісній 

взаємодії. Педагогічний колектив та батьки ‒ єдиний живий організм, 
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обʼєднаний спільною підтримкою, гуманними звʼязками та високою 

відповідальністю до дитини з особливими освітніми потребами. Саме 

тому, соціально-педагогічна взаємодія дитини з батьками є основою її 

життєвого досвіду. Завдяки цій взаємодії вона отримує знання про те, як 

жити у світі [4, с. 37]. Монотонне повторення одних і тих самих речей, дій 

справді позбавляє інтересу дитини з інвалідністю до навчання. Таким 

чином, діти позбавляються радості відкриття, вони поступово втрачають 

здатність до творчості. Ось чому формування нової, по-справжньому 

творчої особистості, лише одного навчального закладу було б немо-

жливим, але, звичайно, більш дієвим і можливим фактором емоційного 

впливу на дитину є сімʼя. Від атмосфери в сімʼї моральне обличчя батьків 

певною мірою залежить від спрямованості активності діяльності дитини, її 

позитивного чи негативного самопочуття, характер особистих очікувань 

підростаючої особистості щодо оточення, розвиток її творчих здібностей 

[3, с. 125]. 

Взаємна повага, використання творчого підходу до спілкування та 

взаємодії з дитиною, звісно різноманітність цього спілкування сприяють 

тому, що батьки та діти приносять тільки радість та взаємну користь один 

одному. Безпосередньо, творчі заняття з дитиною з ООП дозволяють 

вирішувати проблеми та труднощі, допомагають дитині орієнтуватися в 

нових умовах, вирішувати різноманітні конфліктні ситуації, а також 

долати агресію та злість. Застосування творчості у взаємодії з дитиною з 

особливими потребами, допомагає пробудити та стимулювати у неї 

розвиток інтересів до відкриття нового, пошуку чогось раніше невідомого, 

та загалом бажання брати активну учать в навчальній діяльності [7]. 

Варто зазначити, що саме творча взаємодія з використанням засобів 

мистецтва визначає особливу форму розвитку особистості, яка не може 

бути визначена ні законами онтогенезу, ні для вирішення проблем 

соціальної дезадаптації, ні для подолання зовнішніх проблем, викликаних 

конфліктом. Ця форма означає динаміку руху адаптованої особистості, яка 

фокусується на творчому розвитку. Те саме стосується життя; його 

критерієм можуть бути принципи «розвиток через розвиток» або 

«максимальний розвиток» [6]. 

Сьогодні заклади освіти виконують не лише освітню функцію. Вони 

є однією з основних сфер життєдіяльності. Тому сучасна інклюзивна освіта 

визнана світовою спільнотою як найбільш гуманна система не лише освіти 

дітей з вадами здоровʼя, але і нормотипових дітей, а також як ефективна 

система педагогічного розвитку. Залучення батьків до освітнього процесу 

в інклюзивному середовищі є однією із умов його успішної реалізації. 

Безпосередньо, будь-яка зміна та корекція навчання в шкільному 

середовищі, створення програми або нових форм соціально-педагогічної 

взаємодії учнів з ООП з батьками є необхідним предметом обговорення та 

дослідження в інклюзивному навчальному середовищі. 
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Антоніна Штурба 

 

СПІВПРАЦЯ БАТЬКІВ, УЧНІВ ТА ВЧИТЕЛІВ  

В КАНАДСЬКІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Концепція педагогіки партнерства між усіма учасниками освітнього 

процесу набуває великого значення у контексті реформування сучасної 

освіти. Педагогіка партнерства ґрунтується на принципах гуманізму і 

творчого підходу до розвитку особистості. Вона має на меті розвиток 

нового гуманного суспільства, вільного від тоталітаризму і офіціозу. 

«Учні, батьки та вчителі, обʼєднані спільними цілями та прагненнями, є 

добровільними та зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками 

освітнього процесу, відповідальними за результат» ‒ зазначається в 

Концепції Нової української школи [5]. 

Коли сімʼї, вчителі та інші працівники школи працюють разом і 

часто спілкуються, це може допомогти підтримати навчання та адаптацію 

учнів до нової шкільної системи. Протягом навчального року існує багато 

можливостей, коли всі батьки мають можливість зустрітися з учителями 

своїх дітей та іншим персоналом школи [1, с. 51]. 

Досвід Канади, країни, яка має високу якість освіти, є цінним у 

перебудові традиційної української початкової школи. Принципи 

педагогіки партнерства сьогодні розкриваються багатьма дослідниками та 

науковцями. А як щодо формату співпраці вчителів та батьків? Відомі всім 

батьківські збори в українських школах так і залишилися. 
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У канадських школах на початку навчального року відбувається день 

відкритих дверей для батьків і учнів. Приходять, щоб познайомитись зі 

школою (якщо новенькі) і з вчителями. На загальних зборах слухають 

директора, вимоги і правила, обирають загальношкільний батьківський 

комітет, який буде перейматись благодійними акціями, вечірками чи 

ланчами. Потім розходяться по класах. Надалі вся шкільна інформація йде 

через офіс (в Канаді це пришкільна установа, яка відповідає майже за всі 

організаційні питання, включаючи відвідування, листування з батьками 

тощо), або листування з вчителем. Кожного тижня в понеділок батькам на 

електронну пошту приходять повідомлення про всі події, заходи і графік 

роботи школи впродовж тижня. Так батьки дізнаються про екскурсії, 

ярмарки, спортивні змагання, вихідні тощо. Такі повідомлення отримують 

обовʼязково всі батьки. Окрім того вчителі-класоводи також розсилають 

повідомлення батькам про заходи, але вже виключно для дітей 

конкретного класу, про те, що зараз вивчають, які будуть тести і що 

переглянути і повторити. 

В Канаді батьківські збори – це не збори всіх бажаючих, а 

індивідуальна зустріч вчитель-учень-батьки. Називають тут ці зустрічі 

дуже поважним словом ʼКонференціяʼ. Всі конференції організовуються 

централізовано від управління освіти. Всі школи мають сторінки на сайті 

управління освіти конкретної провінції. Є чітко визначені дати у вересні, 

листопаді і березні (дати і час можуть трохи різнитися залежно від 

провінції). Проводяться вони впродовж 3 днів: в середу і четвер після 

обіду з 16.00 до 20.00, а в пʼятницю з 9.00 до 12.00 (тому учні в таку 

пʼятницю вихідні). Звичайно, що за ці додаткові години роботи вчителю 

додатково оплачують. Щоб батькам потрапити чи домовитись про таку 

конференцію необхідно зайти в спеціальний шкільний додаток «Power 

School» (на прикладі провінції Альберта) в кабінет свого учня (абсолютно 

всі учні там зареєстровані і всі батьки ним користуються). Спочатку зі 

списку обирати свою школу, потім прізвище вчителя, а далі дивитися, яка 

година (в середу, четвер чи пʼятницю) є вільною і найбільш зручною для 

батьків. Один клік – і на пошту приходить підтвердження про зустріч з 

вчителем. 

Про що ж ці зустрічі? 10‒15 хвилин присвячені виключно конкретній 

дитині: про навчання, успіхи, поведінку, спілкування в класі, на що 

звернути увагу, рекомендації і, звичайно ж, відповіді на запитання, які 

цікавлять батьків. Всі роботи учня зберігаються в окремій папці, тому 

вчитель має все під рукою, щоб показати батькам. 

На таких зборах ніколи не обговорюються: 

– загальні питання: навчальний рік, розклад, вихідні, вимоги... – бо 

все це є на сайті школи; 

– оплата: ніяких грошей вчителі не збирають. У тому ж додатку 

Power School (Альберта) від управління освіти є розділ «оплата». 
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Там перелічені екскурсії, заплановані на рік вперед. Батьки 

можуть оплатити всі одразу, або ж кожну екскурсію окремо. 

– ремонти чи придбання будь-чого до класу. Всі необхідні для 

роботи речі вчитель бере в шкільному офісі від ножиць і 

кольорового паперу до вологих серветок і пластиря. Ні вчителі, 

ані батьки такими питаннями не займаються. 

В Канаді сумлінні учні з нетерпінням чекають таких зустрічей-

конференцій, щоб похвалитися своїми роботами. І зазвичай враження від 

розмови з вчителями чи дирекцією школи залишається лише приємне. 

Вчителі початкових класів канадських шкіл не роздають номери 

своїх мобільних телефонів батькам. Для спілкування використовується 

щоденник, де можуть писати як вчителі, так і батьки, а також електронна 

скринька вчителя (якщо звʼязок не під час уроку, то вчитель реагує майже 

одразу). Вчителі повідомляють батькам про всі негативні прояви на уроці, 

перерві чи на території школи, щоб дирекція і батьки були в курсі справи і 

займалися вихованням, а вчитель – навчанням і безпекою дітей. У разі 

порушень поведінки дирекція школи одразу викликає батьків, шкільного 

психолога, вчителя та учня, розповідають про поведінку, безпеку і 

складають для батьків виховний план, згідно якого слід попрацювати з 

дитиною. 

В кінці кожного семестру також проводяться конференції: вчитель, 

батьки і учень, де на індивідуальних зустрічах обговорюють прогрес 

дитини, хвалять і дають рекомендації. Інформація про навчання кожної 

дитини є конфіденційною і обговорювати її перед всім класом вчителі не 

будуть. Оскільки батьки ремонти не роблять, гроші вчитель не збирає, то і 

немає потреби створювати групи і бесіди в месенджерах і вайберах, щоб 

посперечатись і збирати кошти. Батьки навіть не дуже знайомі між собою, 

бо діти кожного року змінюють клас. 

Отже, можемо зробити висновок, що співпраця вчителів, учнів, 

батьків та персоналу навчального закладу – це не лише дотримання 

принципів педагогіки партнерства, а ще й кропітка робота в налагодженні 

організованого процесу цієї співпраці, де кожний має свої обовʼязки і свою 

відповідальність. Позитивний досвід Канади може бути корисним для 

української школи на шляху реформування та оптимізації шкільного 

освітнього процесу, зокрема в початковій школі. 
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Веніамін Щербак 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ  

В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Структурні зміни в вітчизняній економіці, становлення нових  

видів економічної діяльності, трансформація форм власності відповідно 

впливають та змінюють ринок праці, реформуючи погляди на потреби 

роботодавців. 

При цьому слід відзначити, що серед ресурсів які використовують 

субʼєкти господарювання особливе місце займають трудові ресурси. 

Іншими словами – це здібності та знання якими володіє людина і які 

використовує в процесі праці. На рівні окремих підприємств і організацій 

замість терміна «трудові ресурси» найчастіше використовують термін 

«кадри» або «персонал». На базі кожного підприємства існує своя кадрова 

політика, яка має в сукупності правила і норми, цілі й уявлення, які 

визначають напрямок і зміст роботи з персоналом. Від кадрової політики 

залежить багато чого, і в першу чергу, наскільки раціонально 

використовується робоча сила і ефективність роботи підприємства або 

компанії [2]. 

Проблемам безробіття і зайнятості в аграрній сфері присвячено 

чимало наукових досліджень. Їх результати висвітлені у працях провідних 

науковців: С. І. Бандури, Н. А. Волгіна, Н. В. Германюк, В. С. Дієсперова, 

Т. М. Кірʼяна, С. Д. Лучик, В. Я. Месель-Веселяка, В. П. Рябоконя,  

Н. Тензера та ін. Віддаючи належне науковим працям зазначених 

науковців, прогресуюче нині скорочення зайнятості сільському господарстві, 

особливо у формальному секторі, зумовлює необхідність подальшого 

дослідження та розроблення ефективних заходів щодо подолання 

окреслених проблем [3]. 

Формування ринкових відносин в Україні призвело до становлення 

ринку праці зі своїми складовими елементами – попитом, пропозицією та 

ціною. 

https://peopleforeducation.ca/wp-content/uploads/2017/07/Who-Does-What-English.pdf
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Попит на робочу силу представляють потреби роботодавців, в якості 

яких виступають сільськогосподарські підприємства, селянські (фермерські) 

господарства, підприємці, а також некомерційні установи та організації. 

Пропозиція робочої сили залежить від ряду чинників, серед яких 

важливе значення займає рівень оплати праці. 

В сучасних умовах вирішальну роль в сільськогосподарському 

виробництві відіграє не загальна кількість працюючих, а їх необхідна 

чисельність при умові відповідної якості фахівців. Маючи високі 

професійні знання і практичний досвід, ці кадри здатні успішно 

господарювати в ринкових умовах і складають основу трудових ресурсів. 

В Україні в останні роки відбулися значні зміни в складі трудових 

ресурсів сільського господарства. Сільське населення скоротилося в 

загалом по країні, і відповідно зменшилася кількість працівників 

сільського господарства. 

Таким чином, система професіональної підготовки та підвищення 

ефективності використання трудових ресурсів повинна орієнтуватися на 

підготовку спеціалістів для роботи в ринкових умовах. Тому ми вважаємо, 

аби досягти зазначеної мети, необхідно зробити наступне [1]: 

1. Встановити такий рівень цін, який повинен забезпечувати 

нормально працюючим підприємствам відшкодування витрат і паритетність 

цінового обміну. Реальною нормативною базою, яка більш-менш 

відображала б в динаміці еквівалентність обміну продукції сільського 

господарства на промислову, можуть бути індекси співвідношення 

кількості зерна, мʼяса, молока з метою реалізації, що забезпечують 

придбання 1 т пального, добрив, 1 трактора, комбайна тощо. Саме за таким 

паритетним індексом має стежити держава і регулювати його. Диспаритет 

цін виражає відношення держави до сільського господарства. 

2. Відновити практику попереднього фінансування сільськогоспо-

дарських підприємств під реалізовану продукцію. 

3. Зупинити процес деінвестування сільського господарства і 

руйнування його виробничих потужностей. Державі необхідно вишукати 

резерви для субсидування аграрного сектора. Бо навіть в країнах з 

розвиненою ринковою економікою держава здійснює протекціонізм по 

відношенню до аграрної сфери економіки. Без цього неможливі науково-

технічний прогрес і вихід галузі з кризового стану. 

4. Провести комплексну механізацію виробничих процесів на 

основі системи машин, що дозволить підвищити продуктивність праці 

більш ніж в два рази. 

5. Удосконалювати форми господарювання і забезпечити рівні 

економічні і юридичні умови всім формам господарювання, які 

гарантували б селянину свободу вибору, соціальний захист, а також 

можливість стати реальним власником засобів виробництва, виробленої 

продукції та отримуваного доходу. 
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6. Забезпечити ефективну зайнятість населення за рахунок 
зниження рівня прихованого безробіття. Створити нові робочі місця на 
селі шляхом розвитку сфери переробки, зберігання і реалізації продукції. 

7. Підвищити якість робочої сили, універсалізувати її працю, 
підготувати і перепідготувати кадри. Головним недоліком нашої системи 
підготовки робітничих кадрів є те, що в її основу покладена помилкова 
технократична політика, яка зумовила появу численних, малозмістовних 
професій і спеціальностей, одержувачі яких слабо володіють агрозоотех-
нічними, економічними, правовими та екологічними знаннями. 

Таким чином, у перспективі в аграрному виробництві переважаю-
чими типами працівників повинні стати селянин універсал і майстер 
сільськогосподарського виробництва, які володіють кількома в рослинництві 
і тваринництві, що мають необхідні економічні знання. Система 
професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників повинна 
орієнтуватися на підготовку для роботи в ринкових умовах. 
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Наталія Юрченко 
 

ЗРОБИТИ УРОК ЦІКАВИМ – ЛЕГКО, ВИКОРИСТОВУЮЧИ 

СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
Кожен вчитель хоче зацікавити учнів до свого предмету та зробити 

урок цікавим. Учні вважають математику найтяжчим шкільним предметом 
та з неохотою відвідують уроки. Щоб змінити думку учнів, для цього 
вчителю необхідно застосовувати сучасні засоби навчання, зокрема, 
інтерактивні. 

Серед широкого переліку сучасних засобів під час навчання учнів 
математики, варто увагу приділити використанню онлайн сервісів, а саме 
таких як: Kahoot!, LearningApps, go Labs, phetkolorado, padlet, studyStack, 
wordwall, прейзі, гугл форма, гугл презентація та іншим. 

Kahoot! – онлайн сервіс для створення інтерактивних завдань, який 
дозволяє створювати тести, опитування, вікторини. Дану платформу можна 
використовувати під час роботи з будь-якими віковими категоріями. 
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Наприклад, у 6 класі під час вивчення дробів за допомогою використання 
сервісу Kahoot! можна провести опитування, за рахунок чого підвести 
підсумки уроку та перевірити рівень засвоєння матеріалу учнями (рис. 1), а 
у 9 класі розробляти вікторини або тести під час вивчення у курсі алгебри 
рівнянь, а у курсі геометрії трикутників та інших геометричних фігур. 

 

 
 

Рис. 1 

 
Kahoot можна використовувати безкоштовно, але з платним тарифом – 

додаткові форми питань: відкриті запитання, опитування, тощо. Проте, 
безкоштовної версії цілком достатньо, щоб зробити заняття інтерактивним 
та цікавим. Учитель може створити тест та надіслати його як домашнє 
завдання, як завдання для закріплення пройденого матеріалу або 
використовувати під час пояснення нових матеріалів, щоб переривати 
свою лекцію та утримувати увагу учнів [1]. 

LearningApps.org – онлайн сервіс, який дозволяє створювати 
інтерактивні вправи. Він є конструктором для розробки різноманітних 
завдань з різних предметних галузей для використанням, як на уроках, так 
і в позаурочний час. Так, у 7 класі для кращого засвоєння учнями формул 
скороченого множення можна використати вправу «знайди пару» (рис. 2), 
а у 8 класі під час вивченні степенів – вправу «класифікація». 

 

 
 

Рис. 2 
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Сервіс Learningapps є додатком Web 2.0 для підтримки освітніх 

процесів у навчальних закладах різних типів. Конструктор Learningapps 

призначений для розробки, зберігання інтерактивних завдань з різних 

предметних дисциплін, за допомогою яких учні можуть перевірити і 

закріпити свої знання в ігровій формі, що сприяє формуванню їх 

пізнавального інтересу [2]. 

Padlet – мультимедійний ресурс для створення, спільного 

редагування та зберігання інформації. Це віртуальна стіна, на яку можна 

прикріплювати фото, файли, посилання на сторінки Інтернет, замітки. Це 

може бути приватний проєкт стіни, модерована стіна з кількома 

учасниками, які будуть заповнювати її інформацією або доступний для 

читання і редагування будь-яким користувачем майданчик для обміну 

інформацією. Це середовище чудово використати для учнів старших класів 

після вивчення тем функцій та графіків. 

Щоб створити повідомлення, достатньо двічі клацнути мишею по 

дошці. У віконці, яке відкриється, можна записати своє імʼя, вставити свою 

фотографію, залишити свій коментар. На цій дошці працюють спільно. 

Тому той, хто створив її, надсилає повідомлення іншим учасникам 

проєкту, вводить їхні електронні адреси і надає їм право писати на дошці 

або модерувати її [3]. 

Wordwall – багатофункціональний інструмент для створення як 

інтерактивних, так і друкованих матеріалів. Інтерактивні вправи 

відтворюються на будь-якому пристрої, що має доступ до інтернету: на 

компʼютері, планшеті, телефоні або інтерактивній дошці. Wordwall можна 

використати у 7 класі при вивченні виразів та тотожностей (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3 

 

Сервіс пропонує багато шаблонів, за допомогою яких можна 

створити дидактичні ігри. Навіть у безкоштовній версії ви отримуєте 

доступ до великого арсеналу ігор. 

Алгоритм роботи приблизно такий же, як і в LearningApps. Ви 

можете використовувати наявні версії гри або почати її створення з нуля. Є 
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текстовий редактор, за допомогою якого використовуємо різні варіанти 

введення шрифту (жирний, підрядковий, надрядковий), вставляємо символ 

або математичну формулу. Створивши ігрову вправу, надаємо посилання 

учням, вбудовуємо на свій сайт, ділимося з колегами в соцмережах [4]. 

Отже, зробити урок математики цікавим дуже легко. Все залежить 

від креативу вчителя. Тож давайте робити навчання цікавим. 
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Тетяна Юрьєва 

 

ПРАВА І СВОБОДИ В УКРАЇНІ:  

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ 

 

В сучасному світі проблема захисту прав і свободи людини є досить 

поширеною та необхідною для вирішення, вдосконалення правовими 

інститутами, зокрема, це стосується і нашої держави. Сьогодні будь –яка 

демократична держава забезпечує гідний захист прав та свобод людини. 

Сучасний світ розуміє всю важливість та необхідність забезпечення, 

регулювання прав і свобод людини, тому створив міжнародно ‒ правові 

стандарти, які відображені у низці важливих міжнародно ‒ правових актів, 

що встановили загальнолюдські стандарти прав та інтересів особи, 

визначивши ту межу, за яку держава не може виходити. 

Україна активно співпрацює та дотримується міжнародних актів, які 

гарантують права та свободи людини. Сьогодні виникли деякі труднощі та 

проблеми щодо гідного забезпечення прав людини в нашій державі. Але 

наша держава усіма силами намагається виправити ситуацію та забезпечити 

належний захист прав та свобод людини на всій території України. 

Актуальність теми прав та свобод людини завжди була у центрі 

нашого суспільства і світу в цілому. Україна не є винятком, адже дана тема 

https://buki.com.ua/news/shcho-take-kahoot-i-chomu-yoho-varto-sprobuvaty-dlya-orhanizatsiyi-dystantsiynoho-navchannya/
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http://internet-servisi.blogspot.com/p/learning-apps.html
https://sites.google.com/site/ucnivskijproekt/instrukciie/so-take-doska-padlet
https://sites.google.com/site/ucnivskijproekt/instrukciie/so-take-doska-padlet
https://koliganka.jimdofree.com/%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8/wordwall/
https://koliganka.jimdofree.com/%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8/wordwall/
https://koliganka.jimdofree.com/%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8/wordwall/
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в нашій державі є досить важливою та потребує аналізу. Особливої 

значущості дана тема набуває в сучасний період формування України, як 

демократичної, соціальної та правової держави, яка повинна дбати про 

захист прав та свобод людини. 

В конституційно-правовому статусі особи будь-якої демократичної 

держави відображається її гуманізм, демократизм та інші найістотніші 

риси. Конституції більшості країн світу, закріплюючи суспільний і 

державний лад, визначають основні права і свободи людини і громадянина, 

тобто їх статус. 

Це характерно і для Конституції України. Правам, свободам та 

обовʼязкам людини і громадянина присвячено II розділ. До того ж цей 

розділ є одним з найбільших, він містить 48 статей із 161 статті Конституції. 

Україна завжди була вірною своїм міжнародним зобовʼязанням у 

галузі прав людини. Зараз Європейська конвенція про захист прав людини 

і основоположних свобод 1950 р., найстаріший серед регіональних 

договорів про права людини й один з найавторитетніших міжнародно-

правових документів у цій галузі, інші міжнародні пакти про права 

служать надійним орієнтиром для європейського гуманітарного розвитку 

України [7, с. 57]. 

Істотним надбанням Конституції України є передбачені нею 

нормативно-правові і організаційні гарантії. Гарантами прав і свобод за 

Конституцією є насамперед Президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, 

суди. Конституція України піднесла права і свободи людини і громадянина 

на якісно вищий рівень. Всі права людини однаково необхідні для 

розвитку особистості, а тому будь-які спроби їхнього ранжування с 

неприпустимим. Такий підхід повністю відповідає сучасній міжнародній 

практиці [5, c. 4, 9]. 

У Конституції значно посилені гарантії реалізації та захисту прав 

людини. Зафіксована ціла низка як традиційних, так і нових прав і свобод, 

починаючи з права на відшкодування за рахунок держави чи місцевого 

самоврядування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної їхніми 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю [5, c. 10]. 

В Україні права людини виступали та продовжують виступати свого 

роду заручниками складних процесів державотворення, обʼєктом системних 

політичних спекуляцій з боку практично усіх політичних сил, що значною 

мірою у суспільній свідомості нівелювало й саму цінність прав людини  

[1, c. 77]. 

В Україні немає практично жодного права, яке б не порушувалося.  

З року в рік зростає кількість порушень прав людини та вчинених злочинів. 

На жаль, громадяни України не звикли до можливості справедливого 

судового захисту своїх прав і свобод та не використовують цей засіб в 

повній мірі. Це обумовлено тим, що: по-перше, строк розгляду справ 

законодавчо чітко не встановлений, тому громадяни роками не можуть 
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захистити свої права, а це породжує недовіру, непошану громадян до 

суддів та судової системи загалом; по-друге, через неспроможність 

більшості громадян сплатити державне мито та скористатися послугами 

адвоката; по-третє, існує велика кількість колізій в українському 

законодавстві, нестабільність, часто змінюване законодавство. До проблем 

реалізації прав людини також відносять: бездіяльність органів державного 

управління (правоохоронних органів); розʼєднаність різних соціально-

культурних груп у суспільстві; відсутність ефективної взаємодії державних 

органів та правозахисників; відсутність належної експертизи законотворення 

і нормотворення щодо дотримання прав і свобод людини і громадянина; 

бідність українців, яка робить їх зручним обʼєктом для маніпулювання з 

боку власників капіталів [2]. 

Але попри всі зазначені проблеми система прав і свобод людини і 

громадянина, що гарантується Конституцією України та відповідає 

міжнародним правовим актам – Загальній декларації прав людини 1948 р., 

Міжнародному пакту про громадянські і політичні права 1966 р., 

Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р., – не може бути обмежена. У протилежному випадку обмеження 

буде незаконним і нелегітимним. Будь-який субʼєкт конституційного 

права, причетний до неконституційного обмеження прав людини, нестиме 

юридичну відповідальність за відповідну дію або поведінку [6, с. 178]. 

На жаль, Україна ще не може похвалитися особливими досягненнями у 

галузі прав людини. Однак й те, що зроблено за часи незалежності, не 

може не викликати захоплення. Це, насамперед, новосформовані інститути 

захисту прав людини – Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини, Конституційний Суд України та адміністративні суди тощо [1, c. 81]. 

Також відповідно до конституційної гарантії (ст. 22 Конституції 

України) права і свободи людини і громадянина забезпечуються належною 

діяльністю органів державної влади. 

Конституційний механізм забезпечення основних прав і свобод 

виявляється у функціонуванні певних організаційних і процесуальних 

інститутів правового захисту, які є в тісній діалектичній взаємозалежності. 

Таким чином, основні права і свободи в системі конституційного права 

становлять певну сукупність надпозитивних ідей та уявлень, які в 

механізмі конституційної юстиції реалізуються через формування 

основоположних принципів права. На рівні конституційних органів влади 

важливу роль щодо гарантування основних прав і свобод відіграє 

діяльність Конституційного Суду України. Суди загальної юрисдикції є 

гарантом основних прав і свобод, які розглядають скарги фізичних і 

юридичних осіб на дії та рішення органів публічної влади, якими 

порушуються основні права та свободи [3, с. 54]. 

Згідно з ч. 2 ст. 55 Конституції кожен має право звертатися за 

захистом своїх прав до омбудсмена, який є конституційним органом влади 
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спеціальної компетенції, що розглядає спірні випадки між приватними 

особами та державою. Також ст. 55 Конституції зазначено, що судовому 

захисту підлягають усі без винятку права і свободи, на відміну від 

радянських часів, коли судовий захист фактично був вибірковий: чимало 

скарг громадян на ущемлення їхніх прав взагалі виключалося із судової 

юрисдикції [2]. 

Система органів прокуратури також покликана сприяти захистові 

прав і свобод у разі виникнення юридичного спору або порушення прав 

громадянина. Додатковою процесуальною гарантією захисту основних 

прав і свобод виступає право на звернення до міжнародних установ, 

юрисдикцію яких визнала Україна [4, с. 54]. 

Отже, можна дійти висновку, що права і свободи людини відіграють 

надто важливу роль у житті будь-якої держави, насамперед демократичної. 

Права та свободи людини є основною цінністю демократичного 

суспільства. Сьогодні ми маємо певні відхилення від норм забезпечення 

належного захисту прав та свобод людини, проте наша держава 

намагається забезпечити надійний захист цих прав, дотримується 

міжнародних договорів та розвиває правові інституції, які безпосередньо 

стосуються захисту прав та свобод людини. Україна є демократичною 

державою, а це означає, що захист прав та свобод людей, громадян – 

найвища цінність нашої держави. 
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Вікторія Яковлєва 

 

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ – ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ 

 

Якість підготовки кваліфікованих робітників є важливим показником 

діяльності закладу професійної освіти. Майбутній професіонал повинен 

бути мобільним, гнучким, ініціатівним, володіти прагненням до самоосвіти 

протягом усього життя. Завданням педагогічного колективу коледжу є 

організація умов щодо формування професійних (загальних і фахових) 

компетентностей майбутніх фахівців. 

Одним із засобів підвищення якості підготовки таких фахівців є 

система електротронного навчання, яка сприяє реалізації пізнавальної  

та творчої активності студентів в навчальному процесі, орієнтує на 

індивідуалізацію освітнього процесу, академічну мобільність майбутніх 

фахівців. Система електротронного навчання створює умови для оволодіння 

студентами новими технологіями і розумінням можливості їх використання, 

прагнення до саморозвитку, самоосвіти. 

Система електронного навчання (англ. E-learning, скорочення від 

англ. Electronic Learning) однин з унікальних засобів управління процесом 

формування компетентностей, як в навчальній аудиторії, так і дистанційно, 

в умовах організації самостійної роботи студентів. 

До електронного навчання відноситься: самостійна робота з 

електронними матеріалами, з використанням персонального комп’ютера, 

мобільного телефону, телевізора і інших засобів; отримання консультацій, 

порад, оцінок у викладача з можливістю дистанційної взаємодії; створення 

спільноти користувачів (соціальних мереж) для здійснення загальної 

віртуальної навчальної діяльності; цілодобовий доступ до електронних 

навчальних матеріалів; формування та підвищення інформаційної культури у 

викладачів і студентів та оволодіння ними сучасними інформаційними 

технологіями, підвищення ефективності своєї діяльності; використання 

інноваційних педагогічних технологій; можливість розвивати навчальні 

веб-ресурси; можливість в будь-який час і в будь-якому місці отримати 

сучасні знання, в будь-якій доступній точці світу; доступність освіти 

особам з особливими потребами [2]. 

Інформатизація освіти неможлива без застосування спеціально 

розроблених комп’ютерних апаратних і програмних засобів, які називаються 

засобами інформатизації освіти. Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій і електронних засобів навчання в освітньому процесі 

направлено на підвищення ефективності та якості всіх видів освітньої 

діяльності, а також на формування фахівця з новим типом мислення. 

Інформатизація освіти змушує переглянути традиційні навчальні 

курси, методи, технології і засоби інформатизації, що застосовуються у 
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вивченні дисциплін. За допомогою методів і засобів інформаційно-

комп’ютерних технологій майбутній фахівець повинен навчитися отримувати 

відповіді на питання про те, які є інформаційні ресурси, де вони знаходяться, 

як можна отримати до них доступ і як їх можна використовувати в цілях 

підвищення ефективності своєї професійної діяльності. 

Електронні освітні ресурси можна розділити на наступні види: 

електронні засоби навчання; інструментальні та прикладні програми; 

інформаційні ресурси Інтернету. По спрямованості їх використання  

ділять на: засоби інформатизації для підготовки студентів та засоби 

інформатизації, пов’язані з організацією навчання. 

У процесі підготовки до занять викладачі користуються освітніми 

ресурсами мережі Інтернет, але підбирати їх стає все важче, тому що 

матеріалу дуже багато, а для заняття необхідно вибрати тільки те, що 

найбільш повно відповідає основним змістовно-методичним вимогам, 

стандартам, навчальним програмам, рівню підготовленості студентів, 

дизайн-ергономічним вимогам і таке інше. 

Для самостійної роботи студентів доцільно запропонувати електронні 

підручники, які були б наповнені графіками, діаграмами, таблицями, 

схемами, тобто стимулювали пізнавальну активність.  

Створення або накопичення електронних джерел інформації є 

найбільш актуальним завданням. При цьому викладач повинен вміти не 

тільки вибирати оптимальний набір засобів навчання, адекватних 

навчальному матеріалу і рівню підготовки студентів, а й створювати їх, 

використовуючи різні електронні ресурси. У викладачів, за час роботи 

накопичено великий матеріал з різних тем у вигляді презентацій, 

конспектів, практичних завдань, інструкційних карт, тестів. Все це можна 

об’єднати в електронний конспект на основі гіперпосилань в програмі 

Word. У порівнянні з електронним підручником такий електронний 

конспект легко поповнювати і редагувати. 

Важливою складовою навчання є зворотний зв’язок, тобто оцінка 

якості засвоєння матеріалу. З цією метою доцільно використовувати 

електронні тести для контролю знань. Для цього достатньо мати тестову 

оболонку, наприклад, Mirax Тест. 

Таким чином, електронне навчання відкриває широкий спектр 

можливостей для всіх учасників освітнього процесу: велика свобода 

доступу, гнучкість навчання, можливість розвитку, можливість визначати 

критерії оцінки знань [1]. 

Отже, оцінка якості підготовки студентів за допомогою системи 

електронного навчання підвищує інтерес і мотивацію студентів коледжу, 

постійно залучає їх до процесу освоєння матеріалу, розвиває вміння 

працювати з потоком інформації, виробляє самостійність прийняття 

рішень, удосконалює рефлексивну самоорганізацію діяльності студентів і 

викладача в спільній роботі. 
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Анна Яременко 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СІМʼЇ В УМОВАХ 

ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Розуміння психологічних проблем сімей, які виховують дитину з 

особливими потребами прийшло до нас разом із світовим досвідом 

допомоги дітям з особливими освітніми потребами, який ми можемо тепер 

вивчати, і який переконує, що ця допомога можлива тільки через допомогу 

їхнім батькам. Батьки ж, у яких народилася дитина з особливими 

потребами, переживають складні життєві колізії, з яких часто вийти на 

конструктивне бачення свого подальшого життя і життя своєї дитини 

самостійно не можуть і дуже потребують різних способів психологічної 

підтримки. Це – група ризику, з якою потрібно працювати, щоб зберегти її 

повноцінне соціальне функціонування, у якому найважливішим є 

батьківство. 

Розуміючи всю складність життєвих переживань сімей, які виховують 

особливих дітей, пріоритетним напрямком роботи педагогів була і 

залишається їх всебічна підтримка [1, с. 8]. 

Концепція модернізації освіти серед умов підвищення ефективності 

та якості висуває завдання, щодо забезпечення освітнього процесу 

кваліфікованими педагогічними кадрами, сучасним освітнім установам 

необхідні компетентні фахівці, що добре орієнтуються в питаннях 

корекційної педагогіки та спеціальної психології, які мають глибокі  

знання в галузі суміжних наук і творчо реалізують нові технології 

навчання [2, с. 24]. 

Необхідною умовою успішного комплексного підходу до виховання 

особистості дитини є взаємний вплив громадського і сімейного виховання. 

Ефективне функціонування навчального закладу неможливо без взаємодії з 

сімʼями вихованців. Провідна роль в корекційно-виховному процесі 

навчального закладу для дітей з особливим освітніми потребами належить 

вчителю-дефектологу. Сфера його діяльності не може бути обмежена 

рамками завдань подолання затримки психічного розвитку, вона повинна 
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включати в себе завдання забезпечення безперервності навчання дитини 

шляхом моделювання корекційного впливу в умовах сімʼї. Навчальна 

установа яку відвідують діти з різних сімей: повних і неповних, з високим 

достатком і скромним, діти добре освічених, успішних батьків і 

неблагополучних, діти з сімей з відмінними від українських традиціями 

виховання. Всіх їх обʼєднує любов до своєї дитини і вимоги до якості 

роботи педагогів. Обовʼязковою умовою успішності корекційно-виховного 

впливу є здатність вчителя-дефектолога вибудувати відносини з різними 

категоріями батьків у формі активної взаємодії і в процесі спільної 

діяльності організувати максимально ефективну допомогу дитині з 

особливими освітніми потребами. 

Дослідниками виділено ряд причин, що визначають проблеми 

взаємодії педагогів навчального закладу і сімей вихованців: стихійність 

побудови спілкування з батьками, невміння педагогів планувати і 

вибудовувати процес взаємодії з сімʼєю (В. П. Дуброва); відсутність 

установки на співпрацю з боку і педагогів і батьків (Т. А. Даніліна, 

З. І. Тєплова); відмінність ціннісних орієнтацій і взаємних очікувань 

батьків і педагогів (Є. К. Ельяшевіч); недооцінка педагогами ролі батьків у 

вихованні дітей (Н. П. Корнієнко) [3, с. 5‒13]. В умовах дошкільної 

установи для дітей з особливими потребами, крім вищезазначених причин, 

що створюють труднощі в роботі з сімʼями, приєднуються: делікатність 

самої проблеми існування у дитини порушення інтелектуального розвитку, 

небажання батьків змиритися з фактом наявності у дитини проблем у 

розвитку, приховані або явні спроби звинуватити вчителя-дефектолога в 

упередженому ставленні до дитини, небажання супроводжувати процес 

корекційного навчання медикаментозно, а також особистісні особливості 

самих батьків. 

Зміни в соціальній сфері, зростаючий інтерес держави і суспільства 

до сімейного виховання, розвиток сучасної науки диктують необхідність 

підвищення рівня професійної компетентності вчителів-дефектологів в 

галузі взаємодії з сімʼями. 

Взаємодія, співробітництво, партнерство педагогів і батьків в 

нашому розумінні передбачає: шанобливе ставлення субʼєктів один до 

одного, усвідомлення загальних цілей, довірливі відносини, прагнення до 

взаєморозуміння, рівність позицій партнерів. Вивчення філософських робіт 

з проблеми взаємодії (А. Аверʼянов, Л. М. Архангельський, В. М. Князєва) 

дозволило визначити основні його характеристики [4, с. 13‒20]. 

Взаємодія ‒ це процес одночасного впливу двох або більше систем 

один на одного, який сприяє зміні їх станів і властивостей. Даний процес 

ініціює взаємне відображення субʼєктами властивостей один одного, що 

може сприяти їх зміни. Взаємодія ‒ це процес, укладений в певні рамки і 

має певні параметри: наявність двох або більше сторін взаємодії; зміст, 

який визначається метою і завданнями взаємодії; етапи, які відрізняються 
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ступенем активності субʼєктів взаємодії; різноманіття форм взаємодії. 

Також, вивчення літератури дозволило нам визначити поняття та 

зміст професійної компетентності дефектолога в сфері взаємодії з сімʼями 

дітей з особливими потребами. Професійна компетентність вчителя-

дефектолога в сфері взаємодії з сімʼями дітей з особливими потребами ‒ це 

інтегральна характеристика теоретичної, практичної та особистісної 

готовності до ефективного процесу співпраці з батьками, з метою надання 

максимально ефективної допомоги дитині з особливими потребами, з 

урахуванням індивідуальних можливостей дитини та членів сімʼї. 

Отже, психолого-педагогічний супровід сімʼї в умовах інклюзивного 

освітнього середовища розглядається, як сукупність знань, умінь і навичок 

роботи з дітьми. Професійна компетентність вчителя-дефектолога впливає 

на всі сфери його професійно-педагогічної діяльності, зміст якої в значній 

мірі визначається характером взаємодії з іншими учасниками корекційно-

виховного процесу: вихованцями, їх батьками та педагогами. 
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Яна Ярошик 

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ  

НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ 

 

Процес інформатизації суспільства стає все більш динамічним і 

висуває нові вимоги до виховання і навчання учнів. Нині суспільство 

потребує фахівців високого рівня, всебічно підготовлених, з високо-

розвиненим інтелектом, творчими здібностями. Підготовка молоді до 

творчої праці неможлива без впровадження в навчальний процес сучасної 

школи навчально-дослідної праці як важливого засобу формування в учнів 

стійкого інтересу й готовності до творчої діяльності. 
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Українська школа покликана сьогодні створювати умови для 

розвитку і саморозвитку особистості учня, а інформатика як предмет має 

сприяти адаптації сучасного учня в сучасному динамічному світі 

інформаційних технологій. І тому, метою школи є гармонійний розвиток 

індивідуальності дитини на основі виявлення її нахилів і здібностей, 

формування вміння і бажання вчитися, вміння практичного та творчого 

використання своїх знань. Таким чином, реалізація цієї мети полягає у 

збагаченні початкового курсу інформатики таким навчальним матеріалом, 

який міг би забезпечити учню можливість активно залучатись до 

дослідницької діяльності, у процесі якої в нього відбулося формування 

дослідницьких умінь. Саме таким матеріалом можуть стати уроки 

проведені за методом проектів [4, с. 26]. 

Над розробкою методу проектів працювали Дж. Дьюї, В. Кілпатрик,  

Д. Снезден, Д. Каттерік. У вітчизняній педагогіці метод проектів 

досліджували російські вчені В. Гузєєв, Г. Селевко, Д. Левітес, Є. Полат  

та українські вчені О. Пєхота, Т. Кручиніна, А. Касперський, К. Баханов  

[3, с. 19]. 

Отже, метод проектів – освітня технологія, спрямована на здобуття 

учнями знань у тісному звʼязку з реальною життєвою практикою, 

формування в них специфічних умінь і навичок завдяки системній 

організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку. 

При впровадженні проектного методу навчання, в основі якого – 

дослідницька і творча діяльність, зʼявляється можливість поглиблювати і 

зміцнювати знання, отримані з інших предметів, формувати в учнів якості, 

необхідні в їхній подальшій професійній діяльності. 

Отже, робота над проектом розвиває ініціативу, творчий потенціал, 

комунікативні здібності, вміння працювати в команді, формує загальну 

інформаційну культуру, допомагає реалізувати індивідуальний підхід у 

навчанні, формує інформаційну та компʼютерну компетентності учня [1, с. 6]. 

Таким чином, саме практично організований проект дає змогу 

ефективно організовувати вивчення тем з інформатики і продовжувати 

удосконалювати урок шляхом особистісно-орієнтованого підходу до 

навчання, що є метою школи. Метод проектів завжди орієнтований на 

самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, яку учні 

виконують протягом певного відрізка часу. 

В процесі проектної діяльності у школярів розвиваються такі 

властивості: 

 інформаційні – грамотне виконування дій з інформацією; 

 соціальні – можливість діяти в соціумі з врахуванням позицій 

інших людей; 

 предметні – застосування отриманих знань на практиці [2, с. 5]. 

Метод проектів складається з того, що на першому уроці нової теми 

пропонуємо проектне завдання при цьому необхідно чітко сформувати 
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завдання і показати можливий кінцевий результат. Методика навчального 

проекту передбачає самостійне обрання учнями теми проекту, визначення 

графіку його реалізації і формування звіту. Важливо ще від самого початку 

вивчення теми намагатися створювати необхідні умови для активації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів. Під час реалізації цієї методики 

відбувається мимовільне запамʼятовування учнями цікавого фактичного 

матеріалу. Метою розробки є формування в учнів практичних знань та 

навичок роботи з окремими пунктами даної теми. Також вона навчає 

використовувати системний підхід за допомогою формування завдань. На 

останньому уроці учні мають представити свій проект [2, с. 6]. 

Отже, метод проектів реалізується в кілька етапів: 

1. Обґрунтування проекту – формулювання мети й завдання проекту, 

обґрунтування його соціальної значущості, визначення теми проекту; 

організація робочих груп, розподіл завдань між учасниками проекту. 

2. Пошуковий – дослідження проблеми й збір інформації (визначення 

кола джерел та пошук необхідних відомостей; аналіз можливих варіантів 

вирішення проблеми); вибір оптимального варіанта виконання проектного 

завдання (генерування ідеї); розроблення плану роботи над проектним 

завданням; добір матеріалів та інструментів; вибір форми презентації 

результатів проекту. 

3. Технологічний – здійснення діяльності кожного учасника проекту 

згідно з планом роботи над проектним завданням (реалізація проекту); 

підготовка презентації результатів проекту. 

4. Заключний – проведення презентації (захист проекту) оцінка 

результатів виконання проекту, колективних і особистих досягнень 

учасників проекту [3, с. 20]. 

Проектне навчання спонукає до активної діяльності учнів і 

трансформує роль педагога в керівництві нею. Вчитель перетворюється на 

консультанта, порадника і координатора. 

Зазвичай, на уроках інформатики переважає такий вид проектів, як 

дослідницький проект. Такі проекти оформлюються у вигляді рефератів, 

доповідей, Web-сайтів, альбомів, презентацій, енциклопедій тощо [1, с. 7]. 

Чіткість організації проектування визначається конкретністю поста-

новки мети, визначенням запланованих результатів, виясненням вихідних 

даних. Дуже ефективним є використання невеликих методичних рекомен-

дацій чи інструкцій, де вказується необхідна і допоміжна література для 

самоосвіти, вимоги вчителя до якості проекту, форми і методи кількісної 

оцінки результатів, алгоритми проектування. 

Необхідно організувати роботу таким чином, щоб учні навчалися: 

1) визначати основні і поточні (проміжні) мету і завдання; 

2) шукати шляхи їх вирішення, обираючи оптимальні; 

3) здійснювати і аргументувати вибір; 

4) передбачати наслідки вибору; 
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5) діяти самостійно (без підказки); 

6) порівнювати отриманий результат з тим, що потребується; 

7) обʼєктивно оцінювати процес (саму діяльність) і результат 

проектування [2, с. 7]. 

Таким чином, перевагами методу проектів є: самостійне здобування 

знань, досвід пізнавальної й комунікативної діяльності, висловлювання 

власних думок, відчуттів, залучення до реальної діяльності, особиста 

відповідальність за виконання роботи [4, с. 27]. 

Отже, метод проектів має великі педагогічно-психологічні можливості. 

Під час виконання проектів вирішуються освітні, розвивальні й виховні 

завдання: створення образу цілісних знань; підвищення мотивації в 

отриманні додаткових знань; вивчення методів наукового пізнання, 

здатність до рефлексії та інтерпретації результатів; розвиток дослідницьких і 

творчих якостей особистості; формування комунікативних компетентностей, 

базового алгоритму соціальної взаємодії, поведінки. 
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Юлія Яцюк 
 

ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Забезпечення інноваційної діяльності передбачає вивчення теоретичних 

питань удосконалення освітнього процесу, педагогічних теорій, ідей і 

технологій, які вже досліджувались і впроваджувались у педагогічну 

практику. Практика мовної освіти показує, що без знання й урахування 

пріоритетних освітніх тенденцій не досягають запроектованих цілей, що 

відповідають потребам суспільства у формуванні мовної особистості 

вчителя початкової школи. На основі дослідної роботи щодо вивчення 

фундаментальних педагогічних теорій і технологій, обґрунтування механізму 

їх упровадження дозволить підвищити рівень освітнього процесу. 

Аналіз наукової літератури з проблеми вдосконалення змісту і 
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методів навчання мови, свідчить, що в працях учених (М. Вашуленко, 

Н. Голуб, Ж. Горіна, В. Загороднова, С. Караман, Л. Мацько, М. Пентилюк, 

М. Плющ, О. Потапенко, О. Семеног, І. Хомʼяк та ін.) описано 

лінгводидактичні положення. У працях В. Гінецінського, В. Краєвського, 

М. Скаткіна, Б. Гершунського, В. Журавльова, І. Лернера, В. Шубинського 

обґрунтовується і формулюється проблема теоретико-методологічного 

характеру, яка стосуються інновацій і творчої діяльності вчителя. 

Актуальні тенденції процесу вітчизняної мовної освіти певною 

мірою відбито в основних положеннях сучасної філософії освіти. Зокрема, 

В. Андрущенко, В. Лутай зазначають, що розвʼязання найважливіших 

суперечностей, як у теорії, так і в практичній діяльності має відбуватися 

діалоговими методами [1]. 

Для сучасної освіти характерні особливості: утвердження ідей 

демократизації і гуманізації навчання; створення національної системи 

освіти; розроблення державних освітньогалузевих стандартів; переакценту-

вання освітніх цілей на основі компетентнісного підходу; збагачення та 

осучаснення методичного інструментарію; інтегрування змісту, форм, 

методів і засобів навчання; упровадження інноваційних педагогічних 

технологій; застосування інформаційно – комунікаційних технологій з 

освітньою метою. Ці особливості впливають на розвиток мовної 

особистості майбутнього вчителя. 

Дослідження інноваційної діяльності мовної особистості майбутнього 

вчителя, аналіз творчих здобутків учителів початкової школи дозволяють 

виділити технологічні компоненти,які доводить, що: 

 визначається наскільки інноваційна ідея підвищує педагогічну 

майстерність вчителя мови та якість педагогічної практики; 

 інноваційна ідея збагачує наукову концепцію, елементи якої 

покладені в основу авторських пропозицій, педагогічної ініціативи; 

 нові методи і прийоми, які створені і використовуються автором 

є ефективнішім; 

 передбачається педагогічна раціоналізація, педагогічне винахід-

ництво, авторська концепція; 

 виділяються параметри вивчення педагогічної інновації. 

 встановлюються інноваційні елементи у роботі вчителя мови ; 

 визначаються критерії аналізу використання інновацій; 

 відбувається творче самовираження мовної особистості майбут-

нього вчителя при використанні педагогічної інновації. 

Все це зумовило появу нових і вдосконалення педагогічних 

технологій, різних рівнів і різної цільової спрямованості, що використо-

вуються у підготовці майбутніх вчителів мови. 

Визначаємо цілі навчання мови майбутніх вчителів, які : 

 повʼязані з розвитком загальних компетентностей студента; 
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 спрямовані на розвиток лінгвістичного чи прагматичного 

компонента комунікативної мовленнєвої компетентності або всіх 

їх разом; 

 спрямовані на вдосконалення володіння видами мовленнєвої 

діяльності; 

 передбачені функціональною адаптацією в конкретній сфері 

(публічній, професійній, освітній чи особистій); 

 орієнтовані на диверсифікацію навчальних стратегій чи виконання 

завдань, організацію діяльності, повʼязану з вивченням та 

використанням мови. 

Формування мовної особистості майбутнього вчителя можливе за 

умови використання системи когнітивних, практичних, креативних, 

комунікативних методів навчання. Серед актуальних і перспективних 

педагогічних систем, за висновками Інституту інноваційних технологій і 

змісту освіти МОН України, особлива увага приділяється технології 

розвивального навчання [5, с. 4]. Така технологія ґрунтується на методах 

навчання (когнітивних, комунікативних, креативних, психотерапевтичних), 

основною метою яких є розвиток мислення. 

Можна виокремити наступні критерії готовності вчителя мови до 

інноваційної педагогічної діяльності [3]: 

 усвідомлення необхідності інноваційної діяльності; 

 готовність до творчої діяльності; 

 упевненість у тому, що зусилля принесуть позитивний результат; 

 узгодження особистих цілей з інноваційною діяльністю; 

 готовність до подолання творчих невдач; 

 органічність поєднання інноваційної діяльності, особистої, фахової 

та педагогічної культури; 

 рівень психолого-педагогічної і методичної готовності до 

інноваційної діяльності; 

 здатність до фахової рефлексії. 

Підсумовуючи, зазначимо, що у процесі опанування складників 

навчального змісту у студентів формується лінгвістичний світогляд, певні 

уявлення про методи наукового пізнання мови, культура мовлення, 

здатність ефективно спілкуватися у суспільстві. Сучасні методи навчання 

мови передбачають зіставлення змісту матеріалу з особистісним досвідом  

і зосередження на виробленні інтелектуальних, навчально-мовних, 

креативних, комунікативних і практичних умінь. 

Отже, завдання щодо формування інноваційної діяльності мовної 

особистості майбутнього вчителя має глибокий соціально-педагогічний 

сенс, оскільки від його розвʼязання залежить успіх змін, перетворень у 

системі освіти. Пропонований підхід забезпечує системність перетворень 

вищої освіти на основі інноваційних педагогічних технологій. 
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Владислав Яшин 

 

ДРУГИЙ ФРОНТ: УТВОРЕННЯ ТА РОЛЬ  

В ІСТОРІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 

Питання відкриття Другого фронту як сили, яка буде сприяти  

діям радянської армії, до 1943 р. було відкритим, оскільки керівники 

союзницьких держав США та Великої Британії не поспішали проводити 

масштабних військових дій, залучаючи при цьому весь свій військовий 

потенціал. Проте долю Європи потрібно було вирішувати і саме Тегеранська 

конференція стала «ключем» для розвʼязання цього надважливого питання. 

На Тегеранській конференції, яка відбулася 28 листопада – 1 грудня 

1943 року лідери 3-х союзних у Другій світовій війні держав – голови РНК 

СРСР Й. Сталіна, президента США Ф. Рузвельта та премʼєр-міністра 

Великої Британії У. Черчілля обговорювали подальшу стратегію дій 

антигітлерівської коаліції, зокрема питання щодо відкриття Другого 

фронту в Європі. Ф. Рузвельт наголосив на необхідності реалізації 

схваленого на Квебекській конференції голів урядів США та Великої 

Британії (1943) плану «Оверлорд» щодо вторгнення в Європу через 

протоку Ла-Манш близько 1 травня 1943 р. У. Черчілль висунув план, що 

передбачав здійснення воєнних операцій в Італії, які, на його думку, мали 

сприяти реалізації «Оверлорда» шляхом відтягування німецьких сил на 

італійський театр воєнних дій. Й. Сталін наполягав, що союзники мусять 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Druga_svitova_viyna_1939_1945
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Stalin_J
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Ruzvelt
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Cherchil
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Antyhitlerivska_koalitsiia
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Drugy_front
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Drugy_front
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зосередити основну увагу на реалізації операції «Оверлорд», що 

передбачала завдання удару по військах противника в Пн. чи Пн.-Зх. 

Франції за підтримки десанту в Пд. Франції [5, с. 340‒342]. 

Актуальність дослідження цієї проблеми полягає у тому, що 

радянсько-союзницькі відносини мають відгук у подальших контекстах 

історичних досліджень історії Другої світової війни. Роль і діяльність 

союзницьких військ Другого фронту у Західній Європі і зараз активно 

досліджується, оцінюється професійними істориками, європейськими та 

американськими експертами військової та політичної галузей. 

На початку 1944 р. Сполучені Штати Америки і Велика Британія 

вели інтенсивну підготовку до вторгнення у континентальну Західну Європу. 

Американський генерал Д. Ейзенхауер 16 січня був призначений на 

посаду командуючого обʼєднаними силами. Головна мета вторгнення була 

визначена так: «спільно з іншими Обʼєднаними націями здійснити 

операції, які мали забезпечити вихід до серця Німеччини і знищення її 

збройних сил». 

В основу реалізації цього завдання було покладено план висадки на 

узбережжі Нормандії і півострова Бретань, накопичити там необхідні сили 

і матеріальні ресурси, прорвати оборону німецьких військ і переслідуючи 

їх, вийти на кордон Німеччини і лише після цього розпочати вторгнення в 

Німеччину і звільнити від нацистів усю Німеччину [6]. 

До складу експедиційних військ входили американські, англійські, 

канадські військові зʼєднання. За 21 день до вторгнення союзних військ на 

континент тактична авіація почала наносити бомбові удари по аеродромах 

противника в радіусі до 200 км від запланованого району висадки десанту. 

Було зруйновано чимало мостів, тунелів на шосейних і залізничних 

дорогах. 

З 17 квітня Д. Ейзенхауер поставив завдання знищити німецьку 

авіацію. З свого боку авіація союзників з 4 січня 1944 р. почала доставку 

зброї, боєприпасів загонам Руху Опору в країнах Західної Європи. 

Військово-морський флот базувався в Англії і був розділений на 7 груп. 

Він мав забезпечити доставку штурмових дивізій десанту [3, с. 270‒273]. 

Вогневу підтримку висадки і дій на березі штурмових дивізій 

повинні були забезпечити спеціальні групи кораблів, а також реактивні 

установки, танки. Перед ними було поставлене завдання нейтралізувати 

оборону німецьких військ ще до початку висадки десанту. 

4‒7 липня були визначені датою вторгнення. Довжина фронту 

була в 100 км, а загальна глибина – 40‒80 км. Тривалість висадки – 20 днів. 

Середньодобовий темп просування союзних військ визначався в 4 км для 

американських і 2 км для англійських військ. Кількість десантних військ, 

виділених для висадки і закріплення на плацдармі, нараховувала 11‒18 тис. 

чол. Перевага англо-американських військ над німецькими була значною. 

Німецьке командування чітко уявляло небезпеку, яка загрожувала 
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Німеччині в разі вдалого вторгнення англійських і американських військ у 

Францію. Гітлер у директиві № 51 від 3 листопада 1943 р. визнавав, що не 

ліквідувавши небезпеку на Сході, Німеччині загрожує «ще більша 

небезпека на Заході». У звʼязку з цим у січні 1944 р. було на 10 дивізій 

збільшено число німецьких військ у Західній Європі. Загальна чисельність 

німецьких військ в Західній Європі на 1 листопада 1943 р. складала 1 млн. 

708 тис. чол. Перед ними було поставлене завдання не допустити висадки 

у Франції англо-американських військ, ліквідувати їх спроби десантуватися 

максимум за декілька годин. Гітлер вважав, що від успіху німецьких військ 

у цій операції буде залежати «кінцевий результат війни» [2, с. 145‒146]. 

Керівництво німецькими військами було доручено фельдмаршалу 

Роммелю. Підготовлений ним кінцевий план носив оборонний характер, у 

результаті чого війська союзників попросту мали бути скинуті в море. 

6 червня 1944 р. союзні армії почали воєнні дії у Північно-

Західній Франції. Другий фронт в Європі був відкритий. 5 червня, 

1056 літаків союзників почали наносити удари по оборонних німецьких 

цілях на французькому березі. Операція в Нормандії почалась з висадки 

повітряного десанту. Їх дії підтримувала корабельна артилерія. 

Під прикриттям авіації та артилерії кораблі ВМФ союзників 

пройшли через Ла-Манш до берегів Нормандії. До речі, німецьке 

командування ще 4 червня через стійку непогоду зробило висновок, що 

«велике вторгнення не передбачається». Втрати обох сторін під час 

висадки десанту були, в основному, у ВМФ [6]. 

На 12 червня усі захоплені плацдарми були обʼєднані в один, який 

тягнувся на 80 км по фронту і 10‒17 км у глибину. На цей час уже було 

десантовано 326547 чол., 5486 бойових і транспортних машин і значну 

кількість вантажів для забезпечення військ. По дну Ла-Манша з Англії був 

прокладений бензопровід. Операцією керували генерали Бредлі і Демпсі. 

Штурм м. Шербурга продовжувався 8 днів. Зачистка півострова Катантен 

від німців була завершена 1 липня. Шербург став важливим портом для 

американських військ. Наступним впало м. Канни. Канадці втратили там 

3600 солдатів і офіцерів. Німецьке командування, ведучи оборонні бої в 

Нормандії, ввело в дію «зброю помсти» – літаки – снаряди ФАУ-1 і ракети – 

ФАУ-2 [6]. 

Експедиційні сили США і Англії переважали сили німців у 

2,5 рази в людях, у 2,7 рази в танках і в 22 рази по авіації. 25 червня 

союзні війська почали наступ. Важкі бомбардувальники, які не 

відзначались точністю влучення, часто кидали бомби на американські 

позиції. У результаті однієї із таких помилок загинув генерал Л. Макнейєр. 

Командувачем американської армії був генерал Б. Монтгомері. До 6 серпня 

американські війська при підтримці загонів французьких сил Опору 

оволоділи півостровом Бретань. 7 серпня німецькі війська перейшли в 

контрнаступ і відтіснили американців на 15 км. 25 серпня американо-
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англійські війська вийшли на рубіж рік Сени і Лаури. Одночасно загони 

Опору, які нараховували до 500 тис. чол., звільнили Тулузу, Ліон  

[4, с. 112‒114]. 

Кульмінаційним пунктом боротьби стало повстання в Парижі, 

яке почалось 19 серпня 1944 р. У рядах повсталих було 35 тис. чол. До 

них приєдналась поліція, яка нараховувала 50 тис. чол. У сукупності це 

було значно більше німецького гарнізону. Повсталі зайняли мерію, 

громадські будови. На допомогу повсталим на прохання де Голля 

американці направили до Парижа дві бронетанкові дивізії. 25 серпня 

почався заключний штурм пунктів, де знаходились оточені німці. Увечері 

того ж дня німці капітулювали. Після звільнення Парижа почались бойові 

дії на півдні Франції. У числі звільнених міст були Марсель, Тулон, 

Гренобль. Це сталося упродовж кінця серпня – початку вересня 1944 р. 

Головним результатом відкриття Другого фронту союзних армій було 

звільнення Франції і Бельгії. При цьому німці втратили 400 тис. чол. і 

1300 танків. Союзні армії з 6 червня до 11 вересня втратили 40 тис. 

вбитими із 2,1 млн. учасників операції «Оверлорд». На Квебекській 

конференції У. Черчілль і Ф. Рузвельт обговорювали питання вторгнення 

на територію Німеччини, завершення звільнення Італії і виходу на 

Балкани. 17 вересня 1944 р. почались бойові дії в Голландії і Рурській 

області. Співвідношення сил було на користь союзників. На 26 вересня 

союзні війська просунулись на 80 км. і були зупинені німецькими 

військами. 23 листопада американські війська вступили у Страсбург. 

Невдовзі увесь Північний Ельзас був очищений від німецьких військ. 

Німці активізували обстріл ракетами-снарядами Антверпена, Льєжа [6]. 

Підсумовуючи слід зазначити, що після завершення операції 

«Оверлорд» У. Черчілль звернувся до Сталіна з проханням розпочати у 

січні 1945 р. крупний воєнний наступ на фронті Вісли. Сталін вирішив 

надати допомогу союзникам. Наступ, який планувався на 20 січня, був 

перенесений на 12 січня від Балтійського моря до Балкан. Німецькі війська 

були відкинуті далеко на Захід. «Другий Дюнкерк» для англійців та 

американців не відбувся. Німецька армія потерпіла поразку в Арденнах. 

Таким чином, радянсько-союзницькі війська, завдяки успішно 

продуманій стратегії, унеможливили подальшу консолідацію військ 

Вермахта, їх подальший наступ та вихід на важливі стратегічні рубежі. 

Бойові дії Другого фронту примусили війська Вермахту зайняти позицію 

оборони, а не наступу. Другий фронт став тією силою, яка була так 

необхідна для виснаженої постійними військовими діями радянської армії. 

Цими успішними бойовими операціями СРСР та країни-союзниці створили 

міцну основу для подальшого визволення всієї Європи від нацистсько-

фашистських завойовників. 
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Поліна Ящук 

 

УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР ДЕМОКРАТІЇ ТА СТАНОВЛЕННЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

При становленні України як правової держави, демократичних, 

політичних і економічних змін у суспільстві великої ваги набуває 

осмислення такого явища, як громадянське суспільство, усвідомлення його 

сутності, змісту, становлення, розвитку і значення як головної опори 

демократії. 

Актуальність дослідження теоретичних засад розбудови громадянського 

суспільства та шляхів подальшої демократизації зумовлюється наступними 

чинниками. По-перше, значимістю проблеми для незалежної України, що 

вбрала громадянське суспільство як ідеал суспільного розвитку. По-друге, 

важливістю цієї проблеми для сучасної цивілізації, котра також визначає 

громадянське суспільство за вище досягнення. По-третє, визнанням 

взаємозвʼязку та взаємовпливу між процесами демократизації та ступенем 

розвитку громадянського суспільства. 

Демократизація є однією з ключових складових сучасної 

трансформації українського суспільства до світової спільноти. Однак, 

демократія не дає гарантії щасливого й безтурботного життя, вона не є 

достатньою передумовою безконфліктного розвитку і не вирішує 

одномоментно всі неіснуючі суперечності та протиріччя, а лише дає шанс 

на те, щоб вижити у співпраці з іншими народами світу, щоб ефективно 

протистояти сучасним глобалізаційним викликам. Адже в соціальному 

розвитку демократія є не тільки найефективнішим способом подолання 

суперечностей, вдосконалення й гармонізації суспільних відносин, а й 

необхідною умовою становлення громадянського суспільства [3, с. 86]. 

Як відомо, громадянське суспільство починається з такого 

конструктиву, як активність і відповідальність. Воно виявляється у 

https://ru.osvita.ua/vnz/reports/world_history/31012/
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/world_history/31012/
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сукупності формальних і неформальних неурядових організацій, рухів, 

ініціативних груп, органів самоуправління та самоорганізації населення, 

які можуть впливати на державну владу, примушуючи її враховувати різні, 

іноді суперечливі, інтереси та шукати способи й засоби їх вдоволення, 

примирення та узгодження. Без зрілого громадянського суспільства є 

неможливою побудова правової демократичної держави, оскільки тільки 

внутрішньо вільні, свідомі, небайдужі й активні громадяни здатні спільно 

контролювати державу, стримувати її від прагнення до розширення 

власних повноважень за рахунок наступу на громадянські права і тим 

самим сприяти реалізації принципу «держава для людини, а не людина для 

держави» [2]. 

Сучасний етап демократичних перетворень в Україні характеризується 

загостренням політичних і соціально-економічних суперечностей, посиленням 

боротьби за владні повноваження між різними гілками влади та окремими 

її інститутами, критичним падінням рівня довіри громадян до органів 

державної влади й демократичних інститутів, наростанням соціальної 

апатії, значним підвищенням тиску з боку зовнішньополітичних чинників 

впливу. Украй потрібні радикальні зрушення в системі цінностей, у 

характері стосунків між державою і громадянином (суспільством). 

Покладання на «звʼязки» при захисті особистих інтересів і на 

«керівництво» при розвʼязанні суспільних проб лем, так само, як і 

мовчазне сприйняття зловживань під час виборів і референдумів, свідчать 

про те, що громадянська політична культура в Україні залишається досить 

нерозвиненою. 

Нині необхідно насамперед визначити для України стратегічну ціль, 

яка базуватиметься на цінностях саме нашого народу, з урахуванням нашої 

культурної спадщини, нашого менталітету, нашої історії, нашої системи 

освіти, нашої правової системи та рівня правосвідомості тощо. У жодному 

разі не можна механічно переносити іноземний досвід і намагатися втілити 

його в повному обсязі в нашій державі без урахування наших історичних, 

соціальних, культурних, політичних та економічних особливостей. Швидке 

запровадження в Україні запозичених стандартів, не вкорінених у 

соціальному бутті та свідомості українського народу, є досить необачним 

кроком. У випадку, якщо ми постійно дивитимемося на західних або 

східних сусідів, обираючи, до кого б «приєднатися» або чиїм прикладом 

державного розвитку скористатись, ми поступово втрачатимемо свою 

національну ідентичність, так і не зрозумівши призначення України  

[4, с. 208]. 

Місцеве самоврядування є одним з найважливіших інститутів 

сучасного суспільства, та виступає індикатором демократичної спрямованості 

перетворень, що у ньому відбувається. Особливе значення місцевого 

самоврядування обумовлено його дуальною суспільно-державною природою, 
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що дозволяє підтримувати баланс державних і громадських інтересів у 

вигляді управлінських рішень, адекватних існуючим соціальним проблемам. 

Реальне, а не декларативне місцеве самоврядування в демократичній 

державі неможливе без елементів громадянського суспільства. Місцеве 

самоврядування як найбільш близький до населення рівень публічної 

влади має грунтуватися на активній участі мешканців муніципальних 

утворень у вирішенні питань місцевого значення. 

У звʼязку з цим, питання громадянської участі та громадянської 

активності населення в реалізації влади на місцевому рівні виступають у 

якості центральної теми для аналізу муніципальних процесів. У даному 

контексті головне завдання полягає у тому, щоб спробувати визначити 

тенденції, які дозволяють окреслити динаміку громадянської активності в 

області муніципальних відносин, у тому числі чинники, що впливають на 

демократію на місцях. 

Проблема участі громадян є тісно повʼязаною з виникненням 

конституційного лібералізму та розвитком демократії. Разом із тим, 

незважаючи на величезний політичний досвід сучасних демократій і значні 

досягнення в його дослідженні, в сучасних соціальних науках однією з 

найбільш дискусійних залишається проблема пояснення участі громадян в 

політичному процесі, мотивів їх прагнення у різний спосіб впливати на 

прийняття суспільних рішень або, навпаки, відчуження від цього процесу. 

Незважаючи на солідну історію вивчення і наявність численних 

робіт, й досі термін «участь» використовується західними авторами в 

різних контекстах та наповнюється різним змістом. Недостатньо вивченим 

залишається і сам феномен участі, немає чіткого поділу між ключовими 

видами: політичною, громадянською, громадською та соціальною участю. 

Можна відзначити наступну тенденцію: чим більш організований і 

інституційно-оформлений характер носить та чи інша форма участі, чим 

сильніше у неї втягнуті формалізовані субʼєкти, які використовують 

легітимно-оформлені технології (участь у виборах, демонстраціях, діяльності 

конкретних комітетів і асоціацій тощо), тим більш однозначно воно 

визначається та характеризується. Найбільші ж розходження спостерігаються 

при описі горизонтальних, неформалізованих і слабо інституціолізованих 

форм участі. 

У традиційній теорії демократії участь трактується як громадянський 

обовʼязок, як кращий метод забезпечення врахування індивідуальних 

інтересів у політичному процесі. Ця традиція втілює ідеальну модель 

«людини політичної» ‒ людини, яка виступає як громадянин у сфері 

публічних інтересів [1]. 

Формування і становлення демократії та громадянського суспільства 

в Україні є одним із вирішальних чинників у боротьбі за ліпший добробут 

для своєї нації. На нашу думку, подальші кроки у розвитку цієї проблеми 
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мають бути зосереджені на аналізі всього комплексу демократичних 

перетворень у суспільстві, включаючи визрівання демократичної самосві-

домості населення, підвищення рівня громадянських прав і свобод та 

інших складників передумов побудови громадянського суспільства із 

особливим наголосом на місці та ролі держави в підтримці прогресивних 

перетворень у суспільному житті України. 
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Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Моторна Марія, магістрантка факультету соціальної та психологічної освіти 

Науковий керівник: Кочубей Т. Д., доктор педагогічних наук, професор 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Музичка Святослав, студент IV курсу Навчально-наукового інституту іноземних мов 

Науковий керівник: Радченко О. А., кандидат філологічних наук, доцент 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 
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Нижник Лілія, магістрантка факультету іноземних мов 

Науковий керівник: Білецька І. О., доктор педагогічних наук, професор 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Никитенко Вікторія, магістрантка історичного факультету 

Науковий керівник: Кривошея І. І., доктор історичних наук, професор 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Никитенко Вікторія, магістрантка історичного факультету 

Науковий керівник: Рогожа М. М., кандидат історичних наук, доцент 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Никитенко Михайло, студент ІІІ курсу історичного факультету 

Науковий керівник: Скрипник О. М., кандидат історичних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Никитенко Михайло, студент ІІІ курсу історичного факультету 

Науковий керівник: Гордієнко В. В., кандидат історичних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Никитенко Михайло, студент ІІІ курсу історичного факультету 

Науковий керівник: Фицик І. Д., кандидат філософських наук, доцент 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Нікуліцов Єгор, студент ІІІ курсу історичного факультету 

Науковий керівник: Воронов В. І., кандидат історичних наук, доцент 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 
 

Озерова Людмила, викладач-стажист 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Осіпенко Володимир, студент ІV курсу факультету фізики, математики та інформатики 

Науковий керівник: Ковтанюк М. С., викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Пархоменко Оксана, студентка IV курсу Навчально-наукового інституту економіки та 

бізнес-освіти 

Науковий керівник: Стойка В. О., кандидат економічних наук, доцент 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Паршукова Анастасія, студентка ІV курсу факультету фізики, математики та 

інформатики 

Науковий керівник: Паршукова Л. М., старший викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Перкіна Тетяна, магістрантка факультету дошкільної та спеціальної освіти 

Науковий керівник: Хрипун Д. М., кандидат педагогічних наук 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Песоцька Юлія, лаборант кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Науковий керівник: Кравченко О. О., доктор педагогічних наук, професор 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
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Петей Крістіна, магістрантка факультету педагогіки, психології та соціальної роботи 

Науковий керівник: Іванчук М. Г., доктор психологічних наук, професор 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
 

Петрушинець Андрій, магістрант 

Науковий керівник: Лехнер І. Г., доктор філософії, доцент 

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II 
 

Пивовар Лілія, студентка IV курсу факультету української філології 

Науковий керівник: Санівський О. М., кандидат педагогічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Підгурський Сергій, магістрант факультету початкової освіти 

Науковий керівник: Байдюк Л. М., викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Пісарєв Сергій, аспірант 

Науковий керівник: Утєвський С. Ю., доктор біологічних наук, професор 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
 

Пліш Софія, магістрантка 

Науковий керівник: Чонка Т. С., кандидат філологічних наук, доцент 

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II 
 

Подзерей Роман, викладач 

Санду Оксана, студентка ІІІ курсу природничо-географічного університету 

Франко Анастасія, студентка ІІІ курсу природничо-географічного університету 

Науковий керівник: Макаренко Н. А., доктор сільськогосподарських наук, професор 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Подобедова Ольга, магістрантка факультету іноземних мов 

Науковий керівник: Лаухіна І. С., кандидат педагогічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Поліщук Наталія, викладач 

Науковий керівник: Коляда Н. М., доктор педагогічних наук, професор 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Поліщук Олена, аспірантка Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини 

Науковий керівник: Коляда Н. М., доктор педагогічних наук, професор 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Полякова Олександра, студентка І курсу факультету фізики, математики та інформатики 

Науковий керівник: Медведєва М. О., кандидат педагогічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Присяжнюк Юлія, студентка ІІ курсу історичного факультету 

Науковий керівник: Кузнець Т. В., доктор історичних наук, професор 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Приходько Юрій, студент ІV курсу історичного факультету 

Науковий керівник: Священко З. В., доктор історичних наук, професор 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
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Радинська Катерина, студентка ІІ курсу факультету інженерно-педагогічної освіти 

Науковий керівник: Гедзик А. М., доктор педагогічних наук, професор 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Рожко Людмила, магістрантка факультету української філології 

Науковий керівник: Осіпенко Н. С., кандидат педагогічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Романенко Вікторія, магістрантка факультету мистецтв 

Науковий керівник: Коваленко А. С., кандидат педагогічних наук 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Романчук Ангеліна, магістрантка факультету української філології 

Науковий керівник: Осіпенко Н. С., кандидат педагогічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Рубан Катерина, магістрантка факультету педагогіки та психології 

Науковий керівник: Вдовенко В. В., кандидат педагогічних наук, доцент 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
 

Савченко Юлія, аспірантка Уманського державного педагогічного університету  

імені Павла Тичини 

Науковий керівник: Коляда Н. М., доктор педагогічних наук, професор 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Семенець Олександра, студентка ІV курсу факультету фінансово-економічної і 

професійної освіти 

Науковий керівник: Пеньковський В. С., кандидат економічних наук 

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди» 
 

Сидорчук Валентина, студентка IV курсу факультету іноземних мов 

Науковий керівник: Авчіннікова Г. Д., кандидат педагогічних наук 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Сич Марія, магістрантка факультету початкової освіти 

Науковий керівник: Байдюк Л. М., викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Скиба Євген, студент І курсу факультету фізичного виховання 

Науковий керівник: Вожов І. А., викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Скидан Світлана, магістрантка факультету фізики, математики та інформатики 

Науковий керівник: Краснобокий Ю. М., кандидат фізико-математичних наук, доцент 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Собослай Вікторія, магістрантка 

Науковий керівник: Чонка Т. С., кандидат філологічних наук, доцент 

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II 
 

Соломонюк Катерина, студентка І курсу факультету фізики, математики та інформатики 

Науковий керівник: Ткачук Г. В., доктор педагогічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
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Солтусенко Іван, студент ІІ курсу факультету фізики, математики та інформатики 

Мазур Ольга, студентка ІІ курсу факультету фізики, математики та інформатики 

Науковий керівник: Ткаченко І. А., доктор педагогічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Строкова Марина, магістрантка факультету фізики, математики та інформатики 

Науковий керівник: Жмурко О. І., кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Стьопик Людмила, магістрантка факультету мистецтв 

Науковий керівник: Коваленко А. С., кандидат педагогічних наук 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Таран Альона, аспірантка Уманського держаного педагогічного університету  

імені Павла Тичини 

Науковий керівник: Коляда Н. М., доктор педагогічних наук, професор 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Таранець Любов, викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Тарасюк Тетяна, студентка ІІ курсу факультету соціальної та психологічної освіти 

Науковий керівник: Прищепа С. М., кандидат педагогічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Терлецька Софія, студентка IV курсу факультету української філології 

Науковий керівник: Циганок О. О., кандидат педагогічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Тинкован Марія, магістрантка факультету української філології 

Науковий керівник: Денисюк О. Ю., старший викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Тисак Анна, магістрантка факультету соціальної та психологічної освіти 

Науковий керівник: Балдинюк О. Д., кандидат педагогічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Ткачук Юлія, аспірантка Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини 

Науковий керівник: Кочубей Т. Д., доктор педагогічних наук, професор 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Федчик Юлія, студентка ІІІ курсу факультету дошкільної та спеціальної освіти 

Науковий керівник: Слатвінська А. А., кандидат педагогічних наук, викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Федюніна Олена, магістрантка філологічного факультету 

Науковий керівник: Коваль О. В., кандидат філологічних наук, доцент 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 
 

Франко Галина, студентка ІІ курс Навчально-наукового інституту економіки та 

бізнес-освіти 

Науковий керівник: Гарматюк О. В., старший викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
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Хуторна Світлана, студентка ІІ курсу історичного факультету 

Науковий керівник: Гордієнко В. В., викладач 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Цибульська Вікторія, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Цимбал Валентин, магістрант факультету мистецтв 

Науковий керівник: Коваленко А. С., кандидат педагогічних наук 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Члек Лідія, студентка І курсу факультету соціальної та психологічної освіти 

Науковий керівник: Байда С. П., кандидат педагогічних наук 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Шайгородська Анастасія, магістрантка факультету мистецтв 

Науковий керівник: Гусак В. А., кандидат педагогічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Шарахович Лія, студентка ІІІ курсу факультету мистецтв 

Науковий керівник: Заєць С. С., кандидат педагогічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Шклярук Софія, магістрантка факультету мистецтв 

Науковий керівник: Гусак В. А., кандидат педагогічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Шмалюк Роман, магістрант факультету іноземних мов 

Науковий керівник: Авчіннікова Г. Д., кандидат педагогічних наук 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Шпеко Тетяна, магістрантка факультету психології та соціальної роботи 

Науковий керівник: Качалова Т. В., кандидат педагогічних наук, доцент 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
 

Штурба Антоніна, аспірантка Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

Науковий керівник: Кочубей Т. Д., доктор педагогічних наук, професор 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Щербак Веніамін, студент IV курсу Навчально-наукового інституту економіки та 

бізнес-освіти 

Науковий керівник: Мельник В. В., кандидат економічних наук, доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Юрченко Наталія, студентка IV курсу факультету фізики, математики та інформатики 

Науковий керівник: Годованюк Т. Л., кандидат педагогічних наук, доцент 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Юрьєва Тетяна, студентка І курсу історичного факультету 

Науковий керівник: Родік Т. П., старший викладач 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
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Яковлєва Вікторія, студентка IV курсу інженерно-педагогічного факультету 

Науковий керівник: Дубова Н. В., кандидат педагогічних наук, доцент 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Яременко Анна, студентка ІІ курсу факультету дошкільної та спеціальної освіти 

Науковий керівник: Бевзюк М. С., кандидат педагогічних наук, викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Ярошик Яна, аспірант Уманського державного педагогічного університету 

Науковий керівник: Авраменко О. Б., доктор педагогічних наук, професор 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Яцюк Юлія, викладач 

Науковий керівник: Шпак В. П., доктор педагогічних наук, професор 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Яшин Владислав, студент ІV курсу історичного факультету 

Науковий керівник: Священко З. В., доктор історичних наук, професор 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Ящук Поліна, студентка І курсу історичного факультету 

Науковий керівник: Родік Т. П., старший викладач 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
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Наукове видання 
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Матеріали 

XIV Всеукраїнської наукової конференції  

студентів та молодих науковців 

(Умань, 28 квітня 2021 р.) 
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