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ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ
КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Беценко Т. П.
РОЗДУМИ ПРО НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ
С. І. ДОРОШЕНКА ІЗ ЗАГАЛЬНОГО МОВОЗНАВСТВА
(Дорошенко С. І. Загальне мовознавство: Навчальний посібник, - К.,
2006. – 288 с.).
Зазначена праця – науково сконденсована модель лінгвістичної
науки як феномену і реалії дійсності. Зміст і послідовність викладу
навчального матеріалу у підручнику відповідає чинній програмі наукового
курсу філологічних і педагогічних спеціальностей.
У п’яти розділах посібника розкриваються основні проблеми
мовознавства як науки, що є базовими для підготовки спеціалістів.
Перший розділ «Предмет, завдання, місце і значення науки про мову,
галузі мовознавства» присвячений висвітленню проблем загального і
часткового мовознавства, з’ясуванню місця мовознавства серед інших
наук, методам лінгвістичних досліджень. Автор приділив увагу таким
питанням, що не знайшли належного висвітлення в інших навчальних
джерелах з фаху, як соціолінгвістика, психолінгвістика, прикладне
мовознавство тощо.
Матеріал навчального посібника не дублює жодного з розділів
інших підручників зі вступу до мовознавства – М. Кочергана, І. Ющука,
Ю. Карпенка, С. Бевзенка. У книжці виразно помічаємо авторський підхід
у викладенні матеріалу, за яким постає величезний науковопедагогічний досвід освоєння постулатів наукового пізнання,
практичного їх опрацювання.
Другий розділ навчального посібника – пояснення природи і функцій
мови як суспільного явища. С. І. Дорошенко розмірковує над питаннями
про форми існування конкретних мов, мову і мовлення, прагматику,
взаємодію об’єктивних і суб’єктивних факторів у мові, функції мови,
співвідношення мови і мислення, знаковий характер мови, стилістичну
диференціацію мови та ін.
Розкриття проблеми походження мови як засобу спілкування й
історичного розвитку мов представлено у третьому розділі. Автор
аргументовано аналізує гіпотези про походження мови, сучасний погляд
на проблему походження мови, закономірності розвитку мов, основні
процеси розвитку діалектів та мов, функціонування мов у різні періоди їх
розвитку, мови міжнаціонального, регіонального спілкування; міжнародні
і штучні мови.
У четвертому розділі «Структурні одиниці мови. Система мови.
Розділи мовознавства» С. І. Дорошенко подає ґрунтовні й конкретні
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відомості про фонетику, лексикологію, граматику і їх одиниці – фонеми,
морфеми, слова, речення і процеси їх змін в історичному розвитку
конкретних мов. Це основні розділи мовознавчої науки, що безпосередньо
пов’язані із сутністю мови, її матеріальним вираженням.
Класифікації мов світу представлені в V розділі посібника.
С. І. Дорошенко аналізує генеалогічну, типологічну та ареальну
(географічну) і соціальну (функціональну) класифікацію мов. Кожне
з питань заслуговує на увагу у зв’язку з тим, що має велике значення для
цілісного розуміння сутності мови. До того ж, ареальна і соціальна
класифікації мов не подаються в жодному іншому ідентичному джерелі.
Письмо як феномен людського суспільства автор розглядає у VI
параграфі. Це дуже цінний і пізнавальний розділ. С. І Дорошенко з’ясовує
значення письма, аналізує типи начертального письма, висвітлює
особливості предметного письма, поняття транслітерації, орфографії та
її принципів.
С. І. Дорошенко повсякчас прагне до розтлумачення теоретичних
положень, до того, щоб визначення терміна завжди проілюструвати
численними прикладами, які слугували б всебічному висвітленню
його ознак.
У кінці навчального посібника подано основну і додаткову
літературу, зазначено збірники вправ і завдань, словники лінгвістичних
термінів. Знайомлячись з посібником, відчуваємо, яку величезну і клопітку
роботу здійснив Сергій Іванович Дорошенко, разом з тим захоплюємося,
як він зумів струнко і дохідливо викласти наукові основи мови.
Підручник може бути успішно використаний у науково-навчальній
підготовці не лише студентів гуманітарного профілю, а й аспірантів,
магістрантів. У цілому ж посібник становить неоціненне надбання
науково-методичної думки. Він є промовистим свідченням любові до мови,
слова, науки, натхненним джерелом для подальших наукових розвідок у
царині лінгвістики, поштовхом до майбутніх наукових відкриттів.
НАРОДНА ФРАЗЕОЛОГІЯ В КОНФЕСІЙНІЙ МОВІ
П. КУЛІША ТА П. ГРАБОВСЬКОГО

Герман В. В.

Народна фразеологія концентрує здобутки давніх вірувань,
переказів, сталих і крилатих висловів, прислів’їв і приказок, що зберігають
у своїй основі мудрість попередніх поколінь. Джерела дослідження
фразеології української мови численні та різноманітні, але найбільш
яскраво наповнення фразеологічного словника ілюструє творча спадщина
митців українського слова. Метою розвідки стало дослідження впливу
народної фразеології на формування конфесійних концептів творчого
доробку П. Куліша та П. Грабовського.
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Етнофраземи – це фразеологізми, що мають конотативне
фольклорне забарвлення і виражають народну духовну культуру.
Етнокультурна ознака фразеологізму ставить перед дослідником
фактичного матеріалу важливе завдання: під час аналізу використовувати
не лише мовні особливості стійких словосполучень, а й залучати знання
етнічних традицій народу.
Творча спадщина П. Куліша та П. Грабовського рясніє народними
фразеологізмами. Звернення письменників до фразеологічної скарбниці не
випадкове, адже світогляд митців формувався на основі фольклору,
традицій і світобачення праукраїнців. Так, першочергову роль у
формуванні світовідчуття П. Куліша відігравала творча та натхненна душа
його матері. Людина, яка розмовляла лише українською мовою, знала
безліч легенд, оповідей, примовок, крилатих висловів, прислів’їв та
приказок, пісень, змогла виплекати у майбутнього письменника любов до
рідного слова. Невід’ємну роль у формуванні світогляду П. Куліша
відіграло Святе Письмо. На євангельських засадах відбувалось
становлення не лише релігійних поглядів П. Куліша, а й просвітницьких,
романтичних ідеалів його життя. Світогляд П. Грабовського також
формувався на основі народнопоетичної творчості, легенд та переказів із
Біблії. Поєднуючи знання фольклору, любов до української пісні, мудрість і
філософічність біблійних оповідей, він створює власний ідеал людиниборця за національні ідеї, духовно багату та творчо натхненну особистість.
У доробку П. Куліша та П. Грабовського виділяємо конфесійні
концепти народної фразеології Бог, диявол, душа, смерть, що ілюструють
глибокий духовний світ письменників, етнічні особливості українського
народу, слідування обрядам та дотримання постулатів християнської віри.
Громова Н. В.

ФОРМУВАННЯ ТА ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ
КУЛЬТУРОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
НА ЗАНЯТТЯХ З ЛІНГВІСТИЧНИХ КУРСІВ

У концепції «Нової української школи» зазначається, що школа буде
успішна, якщо в неї прийде успішний вчитель. Тому одним з основних
завдань педагогічних закладів є підготовка такого вчителя й фахівця, який
уміє критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді,
спілкуватися
в
багатокультурному
середовищі,
навчатися
та
удосконалювати свої уміння впродовж життя.
Стрижнем усієї навчально-виховної системи в школі має стати
формування української культуромовної особистості, яка глибоко шанує
українську мову й досконало володіє нею, обізнана з іноземними мовами,
опановує виховні цінності рідного та інших народів, а також інноваційні
педагогічні технології.
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Особливістю навчання дисциплін лінгвістичного циклу є наявність
надзвичайно потужного потенціалу для виховного впливу на студентську
молодь, що за умови вдалої реалізації може стати ефективним засобом
підвищення мотивації до розвитку культуромовної особистості фахівців.
Тому викладачі кафедри української мови намагаються всіляко,
використовуючи традиційні та інноваційні технології, методи і прийоми в
таких складових навчально-виховного процесу, як: проведення лекційних,
практичних занять, здійснення науково-дослідницької та виховної роботи,
формувати сталу позитивну мотивацію студентської аудиторії до
вивчення дисциплін лінгвістичного циклу, до підвищення рівня
мовленнєвої культури.
Так, наприклад, для дисципліни «Українська мова за професійним
спрямуванням» як навчального предмета для фахівців нефілологічного
профілю характерним є те, що студенти не завжди усвідомлюють
доцільність її вивчення. Постає питання в котрий раз про формування
позитивної мотивації оволодіння рідною мовою в процесі професійної
підготовки. І ось тут дуже важливо згадати про самореалізацію кожної
особистості в навчальному процесі – важливо сформулювати, підібрати
таке завдання, проект тощо, які будуть цікавими й доступними,
допоможуть розкрити особистісні та професійні якості. Досліджуючи
питання творчої самореалізації особистості саме в начальному процесі, ми
дійшли висновку, що самореалізація являє собою всеохоплюючий процес
самозростання особистості, і являє собою розгортання і посилення
сутнісних сил особистості (мотивів, здібностей, умінь, ціннісних
орієнтацій, енергетичного потенціалу тощо) та вимірюється кількістю і
якістю створених творчих продуктів.
Кумеда О. П.
ДІАЛЕКТ – ІДІОЛЕКТ (ТЕКСТ) – ЛІТЕРАТУРНА НОРМА
Сучасна наука про мову глибоко вивчає форми існування мови –
найважливішого засобу спілкування людей. До суспільно зумовлених форм
національної мови належать літературне й діалектне мовлення, які
перебувають у складних діалектичних відношеннях і взаємозв’язках.
На діалектне мовлення активно впливають літературні норми. Багато
особливостей вимови, лексичних і граматичних ознак діалектів
витісняються загальнонародними літературними формами. Однак
процеси мовного розвитку надзвичайно складні. Вони обов’язково
пов’язані з явищами, тенденціями інтеграції та диференціації і відбивають
взаємний вплив літературної мови на діалект і діалекту – на літературну
мову. Літературна мова і діалект характеризуються специфічними
ознаками, частково взаємопротиставними. Діалект протиставляється
літературній мові як територіально обмежена форма існування мови, що
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має тільки усну сферу комунікації (літературна мова охоплює писемну й
усну сфери); діалектові, на відміну від літературної мови, властивий тільки
один функціональний стиль – розмовне мовлення.
Українська діалектна мова вже понад два століття залишається
предметом різнопланового вивчення; діалектний текст як джерело
лінгвальної інформації співвідносний з мовною пам’яткою. Художній текст
також можна ототожнювати з історико-мовним документом, оскільки
відбиває ті чи інші мовні явища, що співвідносяться з певним хронотопом.
Йдеться насамперед про автентичний, авторський оригінал тексту:
рукописи (чи їхні факсимільні видання), авторизовані (правлені автором)
прижиттєві першодруки. Мова текстів ХІХ ст. позначена діалектним
впливом, оскільки «не було інституцій, які б регулювали мовний процес».
Вивчення мови письменника та його ролі в кодифікації
літературного ідіому передбачає використання якісного тексту,
урахування реального діалектного оточення, з якого виріс автор, а також
сучасної йому писемної практики. Перспективність такої методики вже
означили студії П. Д. Тимошенка, М. А. Жовтобрюха та В. М. Русанівського
про мову Т. Г. Шевченка, однак коло подібних робіт в українському
мовознавстві не стало ширшим.
Рудь О. М.
ІДЕЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ АДОЛЬФА ДІСТЕРВЕГА
В умовах реформування освіти в Україні та інтеграції її в світовий
європейський простір вивчення наукових поглядів видатних культурноосвітніх діячів країн Західної Європи на професійну підготовку вчителя та
формування його педагогічної майстерності є досить актуальним.
Відомою і непересічною постаттю ХІХ століття був німецький
педагог-демократ Адольф Дістервег (1790–1866), якого по праву називали
«учителем німецьких учителів». Учений сформулював ряд дидактичних
правил, що стосувалися професійних якостей учителя, його саморозвитку
та формування його педагогічної майстерності, яка в значній мірі
залежить від особистості педагога, його знань та вмінь. До особистості
вчителя А. Дістервег висуває такі вимоги: чесність, моральність, жвавість,
рухливість, бадьорість, природна любов до дітей і викладацької діяльності.
А. Дістервег оживив і поглибив ідею спеціальної підготовки вчителів.
Учений вважав, що одним із шляхів формування педагогічної майстерності
є самоосвітня діяльність учителя, що передбачала постійну роботу над
собою і своїм розвитком.
Вивчення педагогічного досвіду, осмислення його є важливим у
професійній діяльності вчителя. Кожен учитель повинен відвідувати
зразкові уроки, учитися у хороших педагогів і сам давати зразкові уроки.
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Викладання, на думку вченого, є мистецтво, а будь-якому мистецтву
можна навчитися лише шляхом постійних вправ. А. Дістервег закликав
учителів об’єднуватися в товариства, де б вони могли «колективно
самовдосконалюватися», підтримувати один одного для набуття
всезагальної поваги.
Таким чином, вимоги А. Дістервега до особистості вчителя, погляди
на його самоосвіту як один із шляхів формування педагогічної
майстерності мають велике значення для вітчизняної системи підготовки
педагогічних кадрів і професійної діяльності педагогів.
Семеног О. М.
ЛІНГВОАКСІОЛОГІЧНІ ВИМІРИ РОДИННИХ ТРУДОВИХ ТРАДИЦІЙ
З-поміж pодинних тpудових тpадицiй виокремимо тpадицiї
ремісників, що pозвивають у юного поколiння pиси дбайливого
господаpя: стаpанність, самодисциплiну, наполегливість, виховують
зацiкавленiсть спpавами батькiв, стимулюють соцiальну активнiсть.
Етимологію слів ремесло і ремісник виводять від будiвельного термiна
«рубати», що походить вiд праслов’янського *robь – край, обрiзаний
шматок. Такого ж походження і говіркові слова робятє, отроча (дитина)
(Історія української мови).
Рід майстрів на Чернігово-Сумщині символізували плотнiки (ті, хто
будують хату), критники (покрівельники), кровельщики, ліпарі (робiтники,
що обмазують стiни глиною), камiнщики (ті, хто чистить димарi). У селах
працювали санники (ті, що виготовляли сани), мотузники, шорнiки
(виготовляли збрую для коней, хомути, сiдла), валяшники (з вовни робили
валянки), гребінники (ті, що виготовляють гребні і гребінці для прядіння),
ложкарі (виготовляли ложки, миски, хорешнi (для випікання короваю),
топорища на сокири, дерев’янi граблi), бортники, теслярі, ковалі. У селах
Чернігово-Сумщини збережені і дотепер пpiзвища i пpiзвиська
pемiсничого походження Гpебiнник, Кушнip, Бондаp, Ковальов, Коваленко,
Ковальчук, Бортник, Бортнюк, Бортнянський, Пасiчник, Пасєчнiков,
Колесник. Патроніми виступали своєрідною формою передавання старшим
поколінням молодшому соціального досвіду, духовних цінностей.
Традиції спільної толоки і добросусідства упродовж століть
виховували людяність, співчуття, повагу до односельців, взаємовиручку.
Це видно з аналізу слова «сусід», що утворене складанням префікса су- і
слова сидіти й означає людину, яка пов’язана з іншою за місцем свого
перебування. Значення сусідства відображено і в таких висловах: Не купуй
собі дім, а купи сусіда, хату придбаєш, а сусіда не продаси. Допомогти знайти
себе в ремеслі, зберегти й розвинути сивочоле рукомесництво наших
прадідів і, як наслідок, сформувати в себе складові етнокультурної
компетентності мають у родинах.
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КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ
Боряк Н. О.
ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ
НА ЗАНЯТТЯХ З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ У ВНЗ
Незважаючи на цінність відеофільмів як засобу вивчення мови, у
більшості випадків робота з ними перетворюється лише на перегляд
фільму і його можливе подальше обговорення. На сьогоднішній день не
існує єдиного систематизованого підходу до роботи з відеоматеріалами на
заняттях з іноземної мови, тому ми пропонуємо свій.
Заняття з використанням відеоматеріалу повинно складатися з
наступних етапів: підготовка до перегляду фільму; перегляд і виконання
завдань; виконання завдань після перегляду. На першому етапі викладач
може запропонувати студентам здогадатися по заголовку, про що може
бути сюжет; обговорити яку нову інформацію вони можуть отримати.
Перед переглядом фільму необхідно ознайомити студентів з новою
лексикою, яка зустрічається в сюжеті, а також прокоментувати нові
граматичні явища.
Другий етап заняття має складатися з 2-3 частин (залежно від
загальної мети заняття). Спочатку можливо повністю переглянути сюжет
з метою отримання загального уявлення, отримання відповідей на
основні питання. Потім доцільним буде здійснити перегляд сюжету з
зупинками. Під час пауз можливо виконання таких завдань: зробіть
помітки (з метою отримання фактичної інформації чи вивчення нової
лексики), повторіть за диктором, погодьтесь чи заперечте,
прокоментуйте події, заповніть пропуски, перевірте відповіді з
попереднього перегляду.
Третій етап має за мету спрямувати інтерес і роботу студентів на
подальший розвиток теми. Тут можливе виконання таких завдань:
написання переказу чи твору за змістом сюжету, завершення змісту
сюжету, складання діалогів чи драматизація, пошук додаткової інформації
з теми.
Під час підготовки заняття з використанням того чи іншого
відеофільму викладач повинен відбирати такі матеріали, які є
цікавими з погляду сюжету, а також надають багатий лексичний та
соціокультурний матеріал.
КУЛЬТУРА У МОВІ

Гранько Н. К.

Сучасний етап викладання іноземних мов передбачає формування
в учнів соціолінгвістичної компетенції. Вивчаючи іноземну мову студент
оволодіває не лише лінгвістичними компетенціями, але й пізнає культуру
народу, мову якого вивчає, пізнає культурні цінності іншого народу.
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Володіти іноземною мовою означає не лише вільно спілкуватись із
носіями цієї мови, не маючи жодних лінгвістичних обмежень, не лише
обмінюватися інформацією, але й вміти декодувати цю інформацію.
Необхідно розуміти концептосферу носіїв іншої мови, оскільки інша мова –
це інша картина світу, яку ця мова віддзеркалює.
Доступ до іншомовної картини світу здійснюється через оволодіння
культурною інформацією, яка закодована не лише в словах, що
позначають реалії, не лише в ідіоматичних висловах, вона «розпорошена»
в семантиці мовних одиниць, у їх сполучуваності, у конотації… Успішне
набуття соціокультурних компетенцій забезпечується ознайомленням із
національними стереотипами мовної спільноти, які присутні у текстах
засобів масової інформації: телевізійному дискурсі, рекламних роликах,
піснях, скетчах та гуморесках, інтерв ю, книжках, фільмах, коміксах,
газетних статтях, публічних промовах, різного роду оголошеннях…
Автентичні тексти «занурюють» студента в культуру іншої країни. Вони
містять інформацію про повсякденне життя, міжособистістні стосунки,
цінності, ідеали, соціальні та ритуальні норми певного соціуму. Слід
зауважити, що лінгвістичні маркери соціальних стосунків відрізняються
в різних мовах та культурах залежно від таких чинників, як статус мовця,
близькість стосунків співрозмовників, реєстр мовлення і т.д.
Отже необхідно здійснювати навчання іноземним мовам у
широкому національно-культурному контексті, який надає учню цілісне
уявлення про суспільство й формує не лише його лінгвістичну але й
соціокультурну компетенцію.
Кінжегулова Н. В.
ПОДОЛАННЯ ТРУДНОЩІВ У ОВОЛОДІННІ
ФРАНЦУЗЬКИМ УСНИМ МОВЛЕННЯМ
Однією із особливостей фонетичного складу французької мови є
наявність великої кількості консонантичних зчеплень, які провокують
складнощі у розумінні усного мовлення і потребують відпрацювання
у різноманітних вправах з аудіювання.
Ускладнює розуміння усного мовлення також значна кількість
вокалічних зчеплень, як наприклад у виразі «Et alors ?», який усно
сприймається як єдине слово. А у прикладі з виразом «pour elle» слухач,
рідна мова якого розділяє слова без зчеплень, ризикує переплутати слова
і почути «relle». Тож викладач повинен акцентувати увагу учнів на таких
особливостях французького усного мовлення.
Слід зазначити, що у консонантичному зчепленні глухих та дзвінких
звуків у французькій мові досить часто спостерігаються регресивні
асиміляції. Наприклад, у слові «observer», «b» вимовляється як «p», у «rez-
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de-chaussée», дзвінкий «d» під впливом «ch» стає глухим і починає
вимовлятися за правилом як «t».
Вираз «peu de temps» часто вимовляється як «peu t’temps», де «t» стає
подвоєним через подовження напруженості вибухового приголосного.
В українській мові, натомість, досить часто асиміляція є не регресивною, а
прогресивною, коли попередній приголосний впливає на наступний та
змінює його вимову.
Тож при викладанні французької мови треба приділяти достатню
увагу фонетичному аспекту на будь-якому етапі навчання, або рівні
володіння мовою, і пояснювати відмінності між фонетичними системами
рідної мови та французької з метою полегшення процесу навчання.
Література
1. Abry D., Vedelman-Abry J., La phonétique : audition, prononciation, correction, Clé
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2. Lauret B., Enseigner la prononciation du français : questions et outils. Hachette, 2007.
3. Le Bel J. G., Traité de correction phonétqiue ponctuelle, CIRAL , 1990.
4. Leon P., Introduction à la phonétique corrective, Hachette – Larousse.

КАФЕДРА ПРАКТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Грищенко Т. О.
ВИКОРИСТАННЯ ЕВРИСТИЧНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Під евристичним методом частіше за все розуміють варіант
словесного (вербального) методу навчання. Останні дослідження
вчених-дидактів показали, що цей метод, виведений на рівень
методологічного принципу, може виступати основою нового типу
навчання – евристичного.
До основних функціональних характеристик евристичного методу
слід віднести функцію «наведення» на правильні рішення та функцію
«скорочення» варіантів за умови великої кількості можливих шляхів
вирішення того чи іншого завдання.
Використання евристичних методів навчання на уроках англійської
мови дозволяє індивідуалізувати процес навчання, розвивати творчі
здібності учнів, здійснювати рефлексію, самооцінку, самоконтроль та
самоорганізацію, які є складовими творчої самореалізації школярів.
Евристична система навчання англійської мови спрямована на
самостійне отримання учнями позитивного результату та розвиток
пізнавальної мотивації, саморегуляції, спрямованої на розуміння та
керування особистісними діями, на формування внутрішньої потреби
подолання пізнавальних труднощів, рефлексії та самоконтролю. Ця
система навчання дозволяє диференційовано підходити до вибору змісту
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навчання англійської мови, враховувати різний рівень володіння мовою,
інтереси, мотиви, особливості темпераменту, властивості мислення та
пам’яті учнів.
У поєднанні з традиційною системою навчання вчитель за своїм
вибором може впроваджувати евристичні методи та прийоми в навчальновиховний процес загальноосвітнього закладу. Евристична система
навчання англійської мови у взаємозв’язку з особистісно орієнтованим
навчанням є основою для розвитку творчого потенціалу школярів і, перш
за все, їх творчої самореалізації.
Література
1. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості: підручник / С. О. Сисоєва. – К.:
Міленіум, 2006. – 346 с.
2. Sternberg R. Investing in creativity / R. Sternberg, T.I. Lubart // American
Psychologist. – 1996. – Vol 51(7).

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Секція «літературознавство»

Владимирова В. М.
ПОЕТИЧНА ІСТОРІОСОФІЯ «ПРАЖАН»
Творчість письменників діаспори суттєво доповнює український
літературний процес ХХ століття, а також дає змогу створити цілісне
уявлення про національну ментальність, закономірності розвитку
художньо-естетичної свідомості, її тісний зв’язок із європейською
культурою.
На представників «Празької школи» помітний вплив мали ідеї
Дмитра Донцова, його специфічний художньо-політичний тип мислення, в
основі якого лежали націоцентричні ідеї, утвердження в світі образу
України. В основі естетичної концепції культури поетів-«пражан» було
поєднання національних традицій з європейськими, виховання в читачів
засобами поетичного слова почуття патріотизму та войовничості в
боротьбі з експансивними силами.
Для текстів поетів «Празької школи» характерна історіософська
місткість, що проектується на сьогодення, «антеїзм», широке
використання метафорики. Захоплення визначними подіями та постатями
українського минулого давали їм змогу художньо осмислити не тільки
головні онтологічні категорії, умови формування національної
ментальності, а й розкрити субстанційну цінність людської
індивідуальності. У творах «пражан» спостерігається намагання
перетворити поезію на дієвий засіб виховання майбутніх поколінь у дусі
високих ідеалів, витворити силою художнього слова новий тип українця, а
також подати ідейну альтернативу заангажованої літератури
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соціалістичного реалізму. Поетичний вислів Є. Маланюка «варязька сталь
і візантійська мідь» став символом глибоких історичних коренів
державності України та візитівкою «Празької школи».
Поети «Празької школи» заманіфестували найвищі параметри
осмислення
національної
духовності,
формування
нового
націоналістичного світогляду, романтику героїчного стоїцизму. Художні
тексти «пражан» дослідники характеризують як «поезію чину», яка
спроектована на виховання нової героїчної особистості.
Єременко О. Р.
ДИВОСВІТ ДИТИНИ В ПОВІСТІ-КАЗЦІ
«МІЙ ДІДУСЬ БУВ ЧЕРЕШНЕЮ» АНДЖЕЛИ НАНЕТТІ
На «Книжковому Арсеналі-2016» в перекладі українською мовою
з’явилася популярна у світі, але досі не знана в Україні книга італійської
письменниці А. Нанетті з інтригуючою назвою «Мій дідусь був черешнею».
Автор зуміла «вибудувати» магнетизуючий дивосвіт дитинства, де
химерно переплелися реальне й ірреальне, «ожили» пізнавані ситуації і
події, дитячі радощі та страхи. Письменниця, твори якої критики
називають початком нової італійської літератури для дітей, наділена
незвичайним рідкісним даром – ставати дитиною, повертатися до своїх
витоків, де жили дідусі / бабусі, де було весело й сумно, де говорили
тварини і дерева, де малими вчилися пізнавати / осмислювати
довколишній світ.
Назва книги – символічно-метафорична: це і дерево пізнання –
дідусь Оттавіано, котрий любив і дбайливо доглядав черешню, а єдиного
внука Тоніно вчив не тільки дивитися, а й бачити, не лише слухати, а й
чути довкілля; і Фелічія-черешня, посаджена в честь народження
донечки; і символічне втілення сім’ї; і водночас – могутнє дерево життя,
що міцними узами єднає предків і нащадків. У метаморфозному
заголовку повісті-казки – ключ до розуміння її змісту: улюблений
онуком дідусь по смерті перетворився в черешню, адже «доки тебе хтось
любить, померти неможливо» [3, с. 52]. Оповідь вкладена в уста
дев’ятирічного Тоніно, котрий згадує про те, що було раніше, осмислює
теперішнє і вимріює прийдешнє.
Книга чітко й логічно структурована. Вона складається з восьми
розділів із велемовними назвами. Такий поділ, що водночас виступає
своєрідним планом тексту, безсумнівно, полегшує й зорганізовує дитяче
читання. Посвятою – «Моїм названим дідусеві з бабцею і дідусям та бабцям
моїх дітей» – письменниця акцентує на часовій тяглості, духовній
тривкості й особистісній важливості родової пам’яті.
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Захарова В. А.
ЗАСОБИ ЕСТЕТИЧНОЇ ВИРАЗНОСТІ В ІНТИМНІЙ ЛІРИЦІ
ЛІНИ КОСТЕНКО
Образність художнього мовлення посилює елементи мовленнєвої
комунікації. Використання їх у тексті розраховане на появу естетичних
почуттів у читача-реципієнта. Поетика віршів Ліни Костенко вражає не
одне покоління її дослідників, а проблема підсилення емоційноестетичного сприйняття художніх образів стоїть досить гостро. Тому
закономірною є увага літературознавців та методистів, педагогів до
творчого доробку Ліни Костенко. Дослідження психологів доводить, що
збудження, яке виникає в зорових центрах головного мозку людини,
поширюється також на слухові органи, і, навпаки, слухові відчуття
розповсюджуються на зорові центри. Повноцінне сприйняття художнього
образу уподібнюється сприйняттю навколишньої багатоплощинної
дійсності, яка відображається в головному мозку цілісно, тобто в єдності
слухових і зорових вражень. Ця теза є пріоритетною в роботі над текстами
поезій Ліни Костенко в аспекті тлумачення семантики кольору,
смислового навантаження художніх деталей, у зображенні почуттів та
передачі динаміки переживань ліричної героїні, у передачі краси рідної
природи і відчуттів, які виникають у ліричної героїні при сприйнятті
неповторної навколишньої дійсності, що є багатоплощинною.
Тексти поезій Л. Костенко можна розглядати як «поле
методологічних змагань» (Р. Барт). Пізнаємо та осягаємо поетичні тексти,
ураховуючи, що їм властива багатозначність. Поетеса демонструє свій
талант в естетичній виразності слова, що найяскравіше виявляється в
поезії, яка пробуджує уявлення та творчу фантазію, викликає емоційноестетичне сприйняття мистецької мови. Семантика кольору визначена
джерелом поетичної експресії. Використані в поезії виражальні засоби
допомагають її автору сугестувати відповідний настрій. Образна система
віршів поетеси насичена метафорикою і глибинним підтекстом, який слід
розшифрувати, бо кожен віршовий рядок – то філософська думка, здатна
звучати і читатися крізь віки.
Кириленко Н. І.
НАЦІОНАЛЬНІ СИМВОЛИ-КОДИ В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ
ІВАНА ДРАЧА
На взаємозв’язок художньої літератури з національними
особливостями вказували Г. Гердер, Г. Гегель, Ф. Шіллер, І. Кант,
І. Срезневський, М. Максимович, П. Куліш. Проблема національного – одна
з основних у творчості поетів-шістдесятників, яскравим представником
яких є Іван Драч. Поезії Івана Драча наповнені національною
символообразністю, у якій закодовано етнопсихологію українців.
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Це традиційні образи: калина, соняшник, дерево, хліб, крила, дорога, Марія.
Усі вони глибоко закорінені в рідний ґрунт, у витоки духовності нашого
народу й набувають не лише загальнонаціональної, а й світової
значимості. Ці образи-символи несуть не лише традиційне значення, а й
мають свою власну дефініцію. Деякі з них персоніфікуються, набувають
людських рис. Так, соняшник («Балада про соняшник») – символ
життєдайності, світла, енергії сонця стає символом творчості, таланту. Та
у творі «Ніж у сонці» звучить пересторога, застереження людству про
загрозу цивілізації. Хліб («Етюд про хліб») – символ життя, пов’язаний із
культом сонця. Він є «сонцем пахучим», із якого дивується навіть хата, і ніч
стає мініатюрною у порівнянні з його величністю. Крила (балада «Крила»)
указують на невідповідність між потребами й можливостями, творчістю й
буденністю, звичайним матеріальним і піднесеним – поезією. Архетип
дороги («Балада роду») постає традиційним символом життєвого шляху
людини, указує на неперервність поколінь, на безсмертність роду і народу,
на відповідальність кожним за обрану путь. Образ калини («Калина») –
символ краси, родючості, незламності, України – переростає в символ
дитинства, його неповторність, дає змогу повернутися до джерел,
задуматися про свої витоки, духовно очиститися. Калина – тут і місток між
минулим і сучасним.
У поетичних творах І. Драча українські символи є домінантними, вони
розкривають головні етнопсихологічні особливості українського народу.
Черниш А. Є.
ЕСКАПІЗМ ЯК ХРОНОТОПНА ОСОБЛИВІСТЬ ПОВІСТІ
О. ЖУПАНСЬКОГО «ЛАХМІТНИК»
Роман О. Жупанського «Лахмітник» відзначається складною
хронотопною організацію. Часопросторовий континуум аналізованого
твору побудований на протиставленні художньої моделі авторського
зображення подій реальному часу.
Ключовою проблемою, що виокремлюється у часопросторовому
континуумі роману О. Жупанського «Лахмітник», є співвідношення свого і
чужого просторів існування головного героя, що й формує ескапістський
мотив твору. Ескапізм став визначальним імперативом життя юного
Лахмітника, що відповідає за функціонування у творі екзистенційних і
психоаналітичних аспектів, увиразнюючи мотив утечі, загубленості й
приреченості головного героя. Ескапістський мотив відображає душевну
боротьбу Лахмітника за можливість вживання у максимально комфортний
уявний простір сну-марення. Добровільне втрапляння в уявний простір
сну-марення сприймається Лахмітником як випробувальна ситуація
заміщення ненависних і дискомфортних йому реальних просторів школи й
міста, в яких герой передчуває зміну у своїй психіці.
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Роман О. Жупанського оприявнює складний мотив підліткової
поведінки – ескапізм, сформований у результаті тиску соціуму й
ненависної героєві дійсності, що не відповідала його потребам і запитам.
Лахмітник, опинившись у складних психологічних і межових ситуаціях,
рятувався втечею у простір своєї уяви.
Ескапізм твору посилюється із художнім моделюванням
протиставлення своїх просторів (дому, парку, бібліотеки, простору уяви,
або сну-марення) з чужими (школи, вулиць, міста), протистояння яких
розкриває складні психічні проблеми підлітка.
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ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАУК
Бондар І. О.
ЄВРОПЕЙСЬКА РЕФОРМАЦІЯ В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ
У Реформації, як об’єкті численних досліджень, можна виокремити
наступні аспекти:
1) соціальний – цей рух виявився пов’язаним з розв’язанням
широкого спектру соціальних проблем, оскільки злиденні народні маси
сприйняли проповідь євангельської простоти в дусі егалітаризму та
розуміли реформу як повернення до ідеалів свободи, рівності та
братерства, які сповідувало первісне християнство;
2) політичний – реформаційний рух був підтриманий місцевими
князями, які прагнули більшої свободи у стосунках з Римом та великими
католицькими державами, а це протистояння створило основу
міжнародного права – дипломатію рівноправних суб’єктів, незалежно від
релігії та державного устрою;
3) соціально-правовий – у добу Реформації та наступних релігійних
війн виникає ідея меншості – релігійної, соціальної, політичної та
культурної опозиції, – права якої за всієї вразливості позиції повинні
бути захищеними;
4) національний – Реформація дала потужний імпульс національновизвольним рухам в Європі; карта колись єдиної та практично повністю
католицької Західної Європи стає значно складнішою та багатшою;
переклади Біблії на національні мови сприяли становленню національних
літератур та культурних традицій загалом;
5) культурний – ідеї Реформації знайшли відображення в
культурних формах, які відрізняє особистісна орієнтованість, духовна
дисципліна і непереборна воля;
6) богословський – у процесі Реформації було здійснено прорив
через універсальні пояснювальні схеми умоглядного та схоластичного
богослов’я Римської церкви до заснованого на внутрішньому досвіді
богослов’я особистого спілкування з Богом;
7) конфесіональний
–
Реформація
зафіксувала
розподіл
християнства на конфесії – католицьку, православну та протестантську;
8) історико-філософський – ідеї Реформації стали головним
чинником формування філософських теорій Нового часу. Ці впливи
найбільш чітко простежуються у вченнях представників німецької
класичної філософії (Кант, Гегель, Фіхте, Шеллінг);
9) соціологічний – реформаційні ідеї знайшли відображення в новому
способі життя та етиці взаємних стосунків, що стверджують гідність
особистості, її активність, підприємливість, енергійність та життєлюбність.
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Вищевказані дослідницькі напрями можна об’єднати в чотири
основні підходи, які застосовуються до вивчення Реформації: історичний,
богословський, історико-церковний та соціокультурний.
Ведмедєв М. М.
ПЕРФОРМАТИВНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ВИРОБНИЦТВА ЗНАННЯ
У сучасних умовах виробництво знання та інформації все частіше
обмежується ситуаціями, коли заздалегідь відомо, що вони затребувані і
ефективні, тобто перформативні (заздалегідь затребувані). Мається на
увазі, що інформацію збирають, аналізують і створюють знов лише тоді,
коли це корисно.
Це положення стає ключовим для розуміння такого явища
сьогодення, як технонаука. В літературі часто можна зустріти помилкове
тлумачення згаданого феномену.
Крім того, зазначений чинник призводить до виникнення ситуації
постсучасності, докорінно змінюючи при цьому усю будову природничонаукового і соціально-гуманітарного знання. Відбувається зниження
статусу, а то і відмирання всіх видів знання, які виявляються
незатребуваними і неефективними.
Паралельно з цим відбуваються глибокі зміни мотивації у здобутті
знання. Мотивами отримання знання виражають слова «як я можу
підвищити свої можливості заробляти?», «як освіта вплине на мою
конкурентоспроможність?». Школа більше не покликана готувати
достойних громадян. З неї випускаються лише більш кваліфіковані люди,
які працюють більш продуктивно. Освіта – лише шанс отримувати більшу
заробітну плату. Тобто знання й освіта в даному випадку втрачають свою
самоцінність, а сприймаються суто як ресурс, зокрема в справі отримання
переваг на ринку праці.
Вищенаведені характеристики – яскраве свідчення того, що знання
розглядається суто в його ресурсній іпостасі. На увазі мається лише
можливий зиск, що пов’язується з його використанням.
Перформативність дозволяє осмислити з єдиних позицій цілу низку
різних явищ – появу технонауки, трансформацію дисциплінарної
структури науки, мотиваційні комплекси в сфері освіти тощо.
Видишенко В. М.
ЦИФРОВА ЗАГРОЗА ОСОБИСТОСТІ
Спонукою до активності особистості є потреби, які виступають
рушієм її розвитку. Про активність водночас можна говорити як про
форму вираження потреб людини, вияву її духовних властивостей, так і
про характеристику особистості як суб’єкта життєдіяльності. Активність
дозволяє злитися індивіду із соціумом і виокремитися, зберегти своє «Я»,
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тобто активність виступає і як формування, перетворення особистості, і
як подолання зустрічних детермінант у процесі її становлення. При цьому
шляхи прояву активності можуть бути різними: оптимальне
використання природних здібностей і можливостей індивіда,
знаходження оптимально-індивідуального темпу життя, визначення
своєчасності залучення особистості до соціальних процесів тощо.
Фанати високотехнологічних засобів наголошують – техніка
дозволяє нам не відволікатись на дрібниці. Проте це пастка. Одна із наших
здібностей, що опинилась у зоні ризику, – вміння приймати рішення. Як
свідчить історія – цивілізації руйнувались і занепадали через відсутність
животворних ідей активних особистостей. Особистість опинялася під
забороною, виставлялася білою вороною. Сучасному суспільству більше не
потрібна особистість, а потрібна особа, яка погоджуватиметься
виконувати «волю» свого гаджета і вже оцифрованого соціуму.
Вакуум особистісності, яким характеризується сьогодення,
викликаний тотальним наступом технічного прогресу. Людська
особистість губиться і розчиняється у непролазних хащах сучасної
цивілізації. Формати, стандарти, шаблони переслідують особистість на
кожному кроці. Цивілізаційний соціум виштовхує особистість із свого
середовища. Людство з кожним роком все більш потерпає від
різноманітних криз і пояснює це якимись надуманими чинниками.
Насправді ж сучасні кризи є наслідком бездуховності, знецінення творчої
особистості. Адже лише яскрава творча особистість може адекватно і
конструктивно вирішувати нагальні проблеми сьогодення.
Дєнєжніков С. С.
ФІЛОСОФСЬКІ ЗАПИТИ СУЧАСНИХ ФУТУРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Аналіз особливостей методології сучасного прогнозування,
виявлення її сильних і слабких сторін, необхідність її вдосконалення є
надзвичайно актуальними. Про це свідчить зокрема наявність великої
кількості помилкових прогнозів, які не справдилися, що відносяться до
самих різних галузей соціального, економічного і політичного життя.
Чимало нездійснених прогнозів знає також історія нашої країни.
Необхідність вивчення методологічних основ сучасних досліджень
майбутнього обумовлена також тим, що в останні десятиліття значно
збагатився методологічний і методичний інструментарій футурології і
прогностики. Так, наприклад, спочатку на Заході, а потім і в Україні
широкого поширення набули форсайтні дослідження. Все це, безсумнівно,
вимагає поглибленого соціально-філософського аналізу теорії і практики
футурології і прогностики.
Сучасна футурологія являє собою великий комплекс різнорідних
підходів, як наукового, так і ненаукового характеру, спрямованих на
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формування образів майбутнього людства в цілому, а також окремих
його підсистем і сторін життя. У вузькому сенсі слова футурологія
(наукова футурологія) являє собою безліч методів і методик,
спрямованих на побудову наукового прогнозу, а також сукупність
теоретичних і прикладних знань, що відбивають істотні риси можливого
майбутнього людства. Теоретичний напрям футурології вирішує
питання, пов’язані з методологією прогнозування, вивчає його
понятійний апарат, здійснює рефлексію над прикладним напрямом,
який направлено на вирішення конкретних завдань економічного,
соціального, політичного прогнозування.
Футурологічна концепція являє собою теоретичну модель, на базі
якої здійснюються футурологічні дослідження і будуються футурологічні
прогнози. Ця модель, заснована на філософських, загальнонаукових та
частковонаукових методах дослідження, використовує теоретичні поняття
з різних галузей наукового знання, апелює до вже існуючих соціальних
теорій, формулює закономірності і вказує на тенденції, що визначають
характер і напрям трансформації соціуму.
Зленко Н. М.
ПРОБЛЕМА ТЕХНОЛОГІЙ МАСОВОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ
В СУЧАСНОМУ СОЦІОГУМАНІТАРНОМУ ДИСКУРСІ
На сьогодні технології масової маніпуляції – це соціальні технології
інформаційно-психологічного, явного і прихованого управління психікою,
діями, поведінкою людини і групи людей різної чисельності, та
формування у них уявлень, смаків, потреб і цінностей, що надають
репресивний вплив на об’єкт.
Технології масової маніпуляції виступають в якості об’єкта аналізу в
багатьох дисциплінах. Так, теоретичне осмислення деяких сутнісних,
аксіологічних та соціально-філософських аспектів технологій масової
маніпуляції знайшло своє відтворення в працях філософів, психологів,
соціологів, інших науковців, серед яких В. Бабкіна, А. Балашова,
О. Балакірєва, В. Бехтерев, О. Бойко, С. Богомолова, О. Валевський,
І. Жданов, Р. Даль, Д. Істон, В. Мальцев, С. Кара-Мурза, М. Попович,
В. Ткаченко, І. Бекешкина, А. Нельга, А. Полторак, Г. Почепцов, Дж. Сарторі,
Н. Чурілов, Е. Хмелько, О. Заярна, О. Кордун, Р. Павленко, В. Лісничий,
О. Петров, М. Побокін, Ю. Сурмін, Ю. Яновська та ін.
Найважливішим структурним елементом технологій масової
маніпуляції є сама людина, її цінності, інтелект, психіка, поведінка.
Технології масової маніпуляції, незважаючи на свої соціальні аналоги, є
оригінальним феноменом сучасного суспільства, який базується на різних
способах програмування психіки, пропаганді навіювання, НЛП, PR, волі до
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влади і прагнення до наживи суб’єктів цих технологій, а також
специфічних умовах розвитку суспільства.
Основними методами такого впливу на сьогодні виступають
інформаційно-психологічні технології. Сучасна людина не може уникнути
впливу потоків інформації, що надходять від друкованих ЗМІ, телебачення,
радіо, мережі Інтернет та інших засобів масової комунікації. Під цим
натиском не завжди можливо проаналізувати та диференціювати ту
інформацію, яка відповідає дійсності.
Сутність технологій масової маніпуляції полягає в тому, що вони
виступають важливим елементом волі до влади і прагнення до
наживи суб’єктів цих технологій, перешкоджаючи вільній діяльності
людини. Найважливіша умова ефективності технологій масової
маніпуляції – прихованість.
Дані технології залишаються ефективними тільки до тої пори, поки
їх маніпулюючий вплив не розпізнано або поки їх не скопіювали
конкуренти, а ефективність даних технологій настільки висока, що
вони, як правило, не надходять на відкриті ринки, а використовуються
лише тими, хто фінансував дослідження і безпосередньо брав участь в
їх розробці.
Таким чином, можна зробити висновок, що розвиток технологій
масової маніпуляції є наслідок збільшення ролі науки в сучасному
суспільстві і експансії її досягнень в інші сфери суспільства. Саме наука,
розвиток психологічних (психоаналіз, біхевіоризм, соціальна психологія та
ін.), а також технічних наук (засоби масової комунікації) уможливили
генезис, а потім і розвиток технологій масової маніпуляції.
Кравченко Т. О.
АКТУАЛІЗАЦІЯ НОВОЇ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ
Проблемне коло філософії освіти охоплює безліч питань. Це
пов’язано зі швидкоплинністю часу, швидкозмінюваністю світу,
антропологічними орієнтирами та соціальними запитами суспільства,
прагненням до формування творчо-гуманітарного типу особистості,
активним розвитком високих наукомістких технологій (Hi-Tech та
Hi-Hume) та їх впливом на процес освіти, що призводить до виникнення
понять «новий гуманізм» і «ущільнення знань», актуальних форм та
засобів освітньої діяльності, а також визнання освіти стратегічним
ресурсом розвитку та конкурентоспроможності держави тощо. Все це
актуалізує філософські дослідження освіти, оскільки філософія акумулює
досягнення всіх наук, які покликані дослідити з різних сторін освітню
сферу, зводить отримані знання у систему. Таким чином філософія
систематизує і знання про освіту, і освіту взагалі. Як неодноразово
зазначається нами в курсі «Філософія освіти» – філософія надала освіті
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системності та структурності, без філософії освіта не здатна до
трансгресу, але в той же час виникає діалектична взаємозалежність
філософії та освіти. Тому питання «Що виникло раніше – освіта чи
філософія?» є певним чином відкритим, бо на нього не можна дати
однозначної відповіді. Все залежить від того, під яким кутом зору
розглядати їх діалектику.
У сучасних умовах загальної інформатизації, глобалізації,
комп’ютеризації,
дигіталізації,
переходу
суспільства
до
стану
інформаційно-мережевого, варто зазначити, що актуальність філософії
освіти зростає, адже сьогодні освіта є стратегічним ресурсом, цінністю
(особистою, державною, суспільною), тому і зростає актуальність її
філософського дослідження, збагачення її філософською методологією.
У межах філософії освіти починає досліджуватись детальніше вплив
технологій комплексу NBICS на процес освіти; становлення превентивної
освіти в умовах актуалізації Hi-Tech та Hi-Hume; синергетика як
методологічна основа дослідження освіти та синергетична модель
педагога; філософсько-методологічні засади інноваційної освіти тощо.
Наумкіна О. А.
ФІЛОСОФІЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ:
ВІД «СПОНТАННИХ ФІЛОСОФІВ» ДО УНІВЕРСИТЕТІВ ТРЕТЬОГО ВІКУ
Роль філософських дисциплін в системі української освіти є
вкрай недооціненою сьогодні, а в окремих випадках, цінність філософії
свідомо ігнорується.
Ми виходимо з того, що концепція «філософія впродовж усього
життя» є невід’ємною складовою добре відомої концепції «освіта протягом
життя». Філософія має супроводжувати людину і допомагати їй впродовж
усього життя: починаючи із школи (можливо, навіть раніше) і закінчуючи
університетами третього віку.
Викладання філософії у школі є доцільним і корисним, насамперед у
розвитку раціонального мислення дитини, а також у формуванні
гармонійно розвинутої особистості та відповідального громадянина.
Філософський курс у школі має розглядатися як пропедевтичний, який
закладає необхідні підвалини для подальшого опанування філософією.
Навчання філософії у вищих навчальних закладах створює
сприятливі умови для розвитку самостійного критичного мислення
студента, формування вміння бачити виникаючі в реальному світі
проблеми, труднощі та шукати шляхи їх розв’язання, чітко усвідомлювати,
де і яким чином знання можуть бути застосовані в дійсності. Внаслідок
цього молода людина буде здатна гнучко адаптуватися до швидко
мінливих життєвих ситуацій і протягом усього життя знаходити у ньому
своє місце.
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Звернення до філософії видається надзвичайно важливим і поза
формальними освітніми установами «полісу», де «неформальна філософія»
засвідчила свою цінність і користь. Насамперед, це стосується
університетів третього віку.
Організація наскрізного навчання філософії потребує створення як
вертикальних структур (дошкільна, середня, вища освіта) за принципом
наступності, так і горизонтальних (поза формальною освітянською
системою) за принципами варіативності, різноманітності. А єдність
стратегічних цілей і завдань вимагає узгодженого, скоординованого
розвитку всіх рівнів та сфер системи освіти сучасного «полісу».
Пояркова Т. К.
СТАН ОСВІТИ ЯК МАРКЕР СИСТЕМНОГО КРИЗОВОГО ПРОЦЕСУ
Одним із значущих маркерів входження системи в кризовий процес є
стан системної інфраструктури. На відміну від горизонтальних вимірів,
цей − є вертикальним, що охоплює комунікації між владою та суспільством
і свідчить про готовність до спільних дій соціуму та еліти − як передумова
генерування суспільної енергії та гарантія її спрямування за системними
вимогами. Це зв’язок між владою та соціумом, який забезпечує існування
політичної системи як єдності.
Для визначення ступеня функціональності важливими є
спрямованість цих каналів (від політичної еліти до соціуму і навпаки) і
якість цих каналів (відкритість або закритість). Іншими словами,
функціональність системи залежить від зв’язності еліти та соціуму,
проявами якої є міра єдності соціокультурних кодів, що зумовлюють
поведінку індивідуумів, груп, прошарків, класів тощо.
Розриви цього виду зв’язності можуть проявлятися в неадекватності
реакції системи на загрози: 1) від замовчування до неспроможності
ідентифікувати загрозу; 2) у занадто активних реакціях (де надмірність
свідчить про брак керованості системою); 3) у реагуванні на хибні сигнали
(видавання бажаного за дійсне). Але важливо враховувати те, чим
заповнюються ці інфраструктурні розриви – тобто якими є
інфраструктурні замінники.
У цьому сенсі показовим є стан освіти. Фатальним для системи є
імітаційність освітньої діяльності: підміна навчання процесом отримання
диплому; застиглість наукових парадигм; перетворення освітян із
науковців на членів корпорації, статус у якій визначається знайомствами,
лояльністю
до
керівництва,
кількістю
друкованих
аркушів.
Реформування та модернізація освітніх закладів зовсім не означає, що
система набуде функціональності.
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Прокопенко Б. В.
СУЧАСНІ СОЦІОГУМАНІТАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ: МАНІПУЛЯТИВНИЙ АСПЕКТ
Стрімкий розвиток комплексу NBICS призводить до прискорення
змін в оточуючому середовищі, а викликані ним ефекти створюють
величезні
можливості
для маніпулювання індивідуальною і
колективною свідомістю. Інформаційні технології стали найбільш
прибутковими, найбільш комерційно ефективними, а інформаційною
елітою стали люди, що беруть участь у формуванні свідомості.
У результаті в межах кожного суспільства виникла глибока суперечність
між тими, хто здійснює формування суспільної і індивідуальної
свідомості, яка створює нову реальність, і основною масою населення,
яка в силу специфіки своєї діяльності не має доступу до інформаційних
технологій та є об’єктом маніпуляцій.
Поняття соціогуманітарні або Hi-Hume технології досить широке та
має багато трактувань. Основні з визначень цього елементу комплексу
NBICS є такими. Під соціогуманітарними або Hi-Hume технологіями
розуміють «технології зміни людської свідомості» або навіть «технології
безпосередньої зміни людини». Сама ж людина «розглядається як
соціотехнічна система, а її свідомість – як технологічний об’єкт, яким
можна керувати, задаючи певну програму дій». Український дослідник
В. Чешко розуміє під Hi-Hume «високі технології, предметом яких є
перетворення біосоціальної природи людини, тобто трансформація її
генетичного, когнітивно-логічного й соціокультурного кодів».
Сутність технологій Hi-Hume – у маніпулятивному характері.
В умовах глобалізації й інформаційної революції, обумовленої високими
інформаційними технологіями, маніпуляція стає не лише якісно іншою,
але й можливою у відношенні до всього населення світу.
Основними шляхами розв’язання даної проблеми є вчасна
профілактика (критичність мислення та рефлексія), безпосередній захист від
маніпулювання та використання нових методів, в яких об’єктом маніпуляції
є не суспільство та людина, а соціальні проблеми (конвенціоналізація).
Снєгірьов І. О.
ПРОБЛЕМА НЕЛІНІЙНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ
Патерн світогляду, в результаті якого ми приходимо до визнання у
розвитку соціальних систем процесів, в більшій мірі, нелінійного
характеру, несе в собі не тільки стиль мислення постнекласичної науки, а й
суттєві елементи попереднього їй класичного та некласичного стилів з
домінуванням у науці переважно патернів організації. Отже, обгрунтована
теза про кореляцію причинно-наслідкових зв’язків зі стохастичними.
У контексті нелінійного розуміння розвитку соціальних систем,
ентропія є одним з основних джерел надходження неоднорідностей, які
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формують нелінійну середу, повну потенційних тенденцій до
подальшого розвитку. У такому розумінні еволюція соціальної системи
визначається двома протилежними тенденціями – тенденція ентропії і
тенденція негентропії, які формують біфуркаційну і еволюційну
траєкторії розвитку соціуму.
Нелінійне «прочитання» становлення соціальних систем по-іншому
дозволяє поглянути на проблему управління суспільством у кризові
періоди. Чим вище неоднорідність внутрішнього середовища моделі світу,
тим вище потенціал негентропійної системи як суб’єкта управління, а
отже, ефективніше процес управління соціумом.
Нелінійне розуміння історичного процесу змінює наші уявлення про
руйнівні тенденції кризових (біфуркаційних) фаз розвитку соціальних
систем. Механізм біфуркаційних переходів визначає співвідношення
необхідності і випадковості в історичному процесі: необхідність – на етапі
еволюційного розвитку (у відносно стійкі, стабільні епохи існування
системи), випадковість в точці біфуркації (в перехідні епохи, коли
народжуються нові структури, змінюється диспозиція соціальних сил).
Розуміння того, що існування лінійної траєкторії у розвитку
соціальних систем неможливо (розвиток соціальної системи являє собою
нелінійне середовище потенціальних тенденцій) ставить питання про
неможливість існування ідеального, універсального соціального порядку.
Можна говорити про існування лише єдиних, загальних законів –
тенденцій, шляхів, що ведуть до народження соціального порядку, а потім
до самозбереження або руйнування такого.
Філософсько-світоглядна інтерпретація нелінійного світосприйняття
відкриває шлях до розуміння альтернативності історії, оскільки в точках
історичного перелому, завдяки цілеспрямованій волі історичних суб’єктів,
здійснюється вибір із спектру можливостей, в якому особистість, як носій
флуктуаційного фону, здатна направити людство по зовсім іншому
вектору розвитку. Саме людина являє собою то джерело біфуркацій в
соціальних системах, яке можна вважати основою нелінійного розвитку.
Проблема створення штучного інтелекту, як в принципі і він сам, є
нелінійною площиною, розвиток якої обумовлено діалектикою
об’єктивної і суб’єктивної самоорганізації. Дослідження та розробка
даного феномена не є можливими в рамках якоїсь окремої науки. Ці
розробки повинні будуватися за принципом додатковості і грунтуватися
на міждисциплінарному підході в ціннісно-філософському аспекті. Даний
феномен з одного боку посилює нелінійний фактор, дисипацію в
суспільстві, з іншого боку, посилюючи неоднорідне творче середовище,
стабілізує його.
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Сумченко С. В.
СТАН РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НАУКИ:
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ
На сучасному етапі цивілізаційного поступу людства вплив науки на
життєдіяльність соціуму та окремої людини є надзвичайно потужним;
науковий потенціал суспільства і його здатність до виробництва високих
наукомістких технологій виступають провідними детермінуючими
чинниками його розвитку. Сучасна наука стала потужним соціальноекономічним інститутом, вплетеним у промислове виробництво.
Складається ситуація, коли контекст застосування стає конституюючим
по відношенню до процесу виробництва знання. Це робить аналіз
сучасного стану розвитку науки як соціального і культурного феномена
вельми актуальним.
Наука – складно структурований соціокультурний феномен, що
сформувався в результаті емпірико-теоретичної та прагматикоінноваційної діяльності людства, метою якої є вироблення системи
об’єктивних знань і законів дійсності, необхідних для удосконалення
реальності і адаптації до неї людини. На сьогоднішній день поділ
досліджень на фундаментальні і прикладні не є однозначним. Визнання
єдності фундаментального і прикладного вимірів науки зараз постає
одним з ключових факторів забезпечення конкурентоспроможності
держави.
Сьогодні науки про людину технологізуються. Науки про людину –
це передній край розвитку сучасної науки. Методи природничих і точних
наук починають застосовуватися до вивчення феномену людини.
Видається, що сьогодні здійснюється ідея про єдність науки: наук про
природу і наук про людину. Це, в свою чергу, сприяє створенню ситуації,
коли традиційна гуманітарна проблематика не тільки не втрачає своєї
значущості, але й стає ще більш актуальною. У зв’язку із зануренням
науки в соціально-економічну конкуренцію руйнується традиційна
наукова комунікація, проте перспективи науки, ймовірно, пов’язані з тією
роллю, яку сьогодні виконують експертні співтовариства і інституції, що
їх забезпечують.
Цикин В. А.
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Мы вступаем в многомерный мир и возникает новая модель мировой
цивилизации. Теоретики пост-пригожинской формации утверждают о
вхождении человечества в зону бифуркации, зону разлома и поворота
истории в непредсказуемом направлении. Впереди развилка истории,
которая требует выбора дальнейшего пути [1, 105]. Для Украины верный
взгляд в обозримое будущее особенно значим. Чтобы найти свое место в
28

стремительно изменяющейся человеческой Вселенной, нам надо выйти из
экономического кризиса, утвердить политическую стабильность, развеять
демографические сумерки, обеспечить целостность страны и духовное
единение народа. Украина не может идти по пути слепого копирования ни
Запада, ни Востока. Наша культура самодостаточна. Нам нельзя забывать
сложной и величественной отечественной истории. Мы смотрим в лицо
новому историческому времени.
Как узнать, что нас ждет? Как заглянуть за пелену времени? Может
надо отказаться от попыток заглянуть вперед? Видимо, такая позиция
недостойна человека. В наше время нельзя закрыть глаза на стремительно
наступающее будущее. С легкой руки О. Тоффлера стало расхожим понятие
«футурошок» [2]. Это меткое и четкое понятие. Ритмика истории
динамично меняется, смена поколений машин обгоняет смену поколений
людей. Сменяются и модифицируются привычные представления людей.
На общее состояние человеческого мира накладывается наша
отечественная конкретно-историческая ситуация. Это не прибавляет
эйфории, не умножает радости. нужна спокойная выдержка, холодное
раздумье и душевный пыл для того, чтобы обосновать прогноз
обозримому завтра.
В настоящее время в философской литературе уделяется
пристальное внимание теоретическому осмыслению проектов будущего,
оно в существенной степени зависит от творческой активности человека,
от консолидации деятельности передовых социальных сил для
достижения жизненно необходимых целей человечества. Перед
обществом стоит задача выбора стратегического направления развития
цивилизации и создания «инструментов управления будущим». Каково
это будущее нашего общества?
Сценарии
будущего
нашей
цивилизации
связаны
с
трансгуманистической эволюцией, преобразованиями человеческой
телесности и социума, радикальным продлением жизни (вплоть до
кибернетического бессмертия). Все это вызывает в научном сообществе
различные оценки, служит предметом оживленных дискуссий. Острая
постановка вопросов о путях преодоления антропологического кризиса,
выхода нашей цивилизации из потребительского тупика, изменения
гибельной траектории ее развития является в высшей степени
актуальной, безотлагательно требует объединения социальных сил,
концентрации творческих усилий для их осмысления и для создания
средств их решения.
Сейчас будущее нашей цивилизации зависит от решения
междисциплинарных и трансдисциплинарных проблем, выдвигаемых
конвергентным развитием NBICS (нано-, био-, информационных,
когнитивных, социальных технологий и соответствующих областей
научного знания). Глубокий анализ NBICS позволит определить основные
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пути
формирования
новой
цивилизации,
сформулировать
её
стратегические цели и определить тактические задачи решения проблем
социума [3, 142].
На пути к решению этой сверхзадачи, вне всякого сомнения, могут
быть успешно решены многие частные жизненно важные задачи для
нашей страны и для всего человечества. В этом отношении история не раз
демонстрировала великую роль сверхзадачи, отвечавшей духу времени.
Философское осмысление феномена НБИКС цивилизации – важнейшая
предпосылка создания общей теории современного общественного
прогресса, который открывает возможность создания нового типа
производства, которая обеспечит расцвет человека и человечества,
интеллекта и Разума, гармонию общества и среды проживания.
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КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Авхутська С. О.
СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО КАНОНУ СПЕЦІАЛЬНИХ ІСТОРИЧНИХ
ДИСЦИПЛІН У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУЦІ: ДРУГА ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХІ СТ.
Автором досліджується становлення провідних спеціальних
історичних дисциплін (далі – СІД) у вітчизняній науці, що вивчають
окремі види історичних джерел та розробляють теоретико-методологічні
засади їх дослідження. Підкреслено, що спеціальні історичні дисципліни
пройшли довгий шлях розвитку і не одразу стали спеціальними. У ХІХ ст.
вони мали статус допоміжних історичних дисциплін. Висвітлено основні
етапи розвитку СІД з другої половини ХІХ – до поч. ХХІ ст., зокрема
дорадянський, радянський та сучасний. На поч. ХХІ ст. більшість
українських дослідників погоджується з потребою перейменування
раніше вживаного «допоміжні історичні дисципліни» на «спеціальні
історичні дисципліни».
У дорадянський період роль таких найважливіших СІД як
палеографія, дипломатика, метрологія, генеалогія, сфрагістика та
геральдика у вітчизняній науці значно зросла, оскільки вони отримали
статус самостійних наукових «допоміжних історичних дисциплін», а окремі
з них викладалися в Львівському, Харківському, Київському університетах
для
підготовки
професійних
істориків.
Радянський
період
характеризувався продовженням розвитку провідних та становленням
цілком нових допоміжних історичних дисциплін, які закономірно стали
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виокремлюватися з класичних СІД. Таким чином кодикологія та
філігранологія відділилися з палеографії, отримавши власний предмет
вивчення. На сучасному етапі спостерігається подальша їхня
диференціація СІД, розширення вивчення «українського документального
матеріалу», вітчизняними фахівцями продуктивно осягнуто здобутки
попередників та підготовлено фахові видання.
Отже, в дослідженні подано наукові доробки, які визначають основні
аспекти розвитку студій СІД та їх місце в системі української історичної
науки. Наголошено на тому, що останнім часом спостерігається посилення
уваги науковців до історії, теорії та методології СІД.
Вовк О. В.
ЗБРОЯ УПА
Українська визвольна боротьба ОУН-УПА опиралася на внутрішні
сили народу, не мала жодної сторонньої допомоги. Війна потребувала
величенної кількості зброї. УПА за весь період існування мала досить-таки
розмаїте озброєння. Перша Конференція ОУН у вересні 1941 р. одним з
найближчих завдань постановила збір та магазинування зброї для
подальшої визвольної боротьби. Але збирання боєприпасів фактично
почалося раніше. Практично, ОУН за період своєї діяльності володіла
певною кількістю зброї, необхідної для виконання бойових акцій. Під час
німецько-польської війни українське підпілля роззброювало втікаючі
частини польської армії. Цю зброю й амуніцію було тоді закопано в лісових
криївках. При відступі Червоної Армії у 1941 році ОУН вдалося зібрати
певну кількість зброї. Іноді вдавалося купувати мадярську, італійську та
словацьку зброю у вояків мадярських, італійських та словацьких частин.
Вояки перших повстанських відділів іноді були озброєні збереженими з
часів Першої світової війни гвинтівками, переховуваними під стріхами. На
початкових стадіях відділи УПА були укомплектовані зброєю всього на 5070 % від потрібного. З перших місяців існування УПА при кожній частині
організовуються зброярні, очолювані, зазвичай, техніками-фахівцями. Зі
старих ґвинтівочних стволів робили пістолети, з артилерійських снарядів
робили міни та гранати. Станом на 1944 р. майже всі повстанці були
озброєні автоматами, але згодом озброєння всіх повстанців пістолетамикулеметами визнане за недоцільне, бо ця зброя має нетривалий термін
придатності, часто затинається й псується. Ґвинтівка виграє щодо
дальності убивчої сили кулі. При переході до рухливої тактики УПА
обмежує вживання важкої зброї.
В УПА застосовувався широкий арсенал різноманітної зброї, що їх
мав на озброєнні противник. Перехід до партизанської тактики боротьби
після Другої світової війни зумовив більше використання легкої зброї.
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Жмака В. М.
ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ МІСТ
ЛІВОБЕРЕЖЖЯ ЗА ДАНИМИ ПЕРЕПИСУ 1920 р.
Єврейське населення, за даними перепису 1920 р., налічувало
177 064 чол., або 23,3% міських жителів, переважна частина яких
припадала на округові – 154 909 чол., або 87,5%, решта – 22 155 чол., або
12,5%, на неокругові міста. Серед 23 міст Лівобережжя, у Кременчуці
представники даного етносу складали абсолютну більшість – 40 373 чол.,
або 60,8% жителів, ще в 5 округових містах вони перебували на другій
позиції. До таких міст належали: Ніжин, Полтава, Лубни, Прилуки, Ромни,
що у відсотках становило 16,8-43% жителів міст. У решти 4 округових міст
єврейське населення за чисельністю перебувало на третьому місці. Проте,
якщо у Харкові на цей етнос припадало 20,5% мешканців міста, то в Сумах
лише 8,8%, Ізюмі – 2,1%, а в Куп’янську всього 0,7% городян.
У 8 неокругових містах єврейське населення було другим за
чисельністю і перебувало в межах від 10,3% у Зінькові до 40,2% у
Пирятині. Невелику частку серед населення міста євреї становили в
Білопіллі, Лебедині, Богодухові, Охтирці, яка сягала 1,1-2,5% населення, що
в абсолютних числах дорівнювало 157-630 чол. Мізерна їх кількість
мешкала у Вовчанську – 36 чол., або 0,3% жителів міста.
Отже, переважна більшість єврейського населення мешкало у
майбутніх округових центрах, хоча 1920 р. вони й становили лише третю
за чисельністю етнічну групу в містах даного типу, тоді як у неокругових,
заштатних містах, євреї були другою по величині етнічною групою, але
значно менші кількісно. Серед єврейського населення досить
поширеними були такі заняття, як торгівля, підприємництво, лихварство,
чиновництво тощо. Така діяльність була можливою в економічно
розвинених містах, чим і пояснюється зосередження єврейського
населення саме в округових центрах.
Бугрій В. С.
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
КАФЕДР ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ
ПЕДАГОГІЧНИХ ІНСТИТУТІВ УКРАЇНИ У 50-Х РР. ХХ СТ.
На початок 1950-х рр. відбулося відновлення кількісного складу
викладацького корпусу. Усі кафедри вітчизняної та всесвітньої історії
вищих педагогічних навчальних закладів України були укомплектовані
відповідно до штатного розпису. На посади викладачі обиралися за
конкурсом, кількість сумісників була незначною. У той же час, протягом
досліджуваного
періоду
ці
кафедри
не
були
забезпечені
висококваліфікованими кадрами. Частина з них очолювалася особами, які
не мали вчених звань і ступенів. Здебільшого викладачі тільки починали
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працювати над дисертаційними дослідженнями або готувалися до
складання кандидатських іспитів.
Для укомплектування кафедр історії особами, які мали вчені звання
та наукові ступені, педагогічні інститути намагалися запрошувати
фахівців з інших установ, систематично подаючи оголошення на
заміщення вакантних посад. Але через невирішеність квартирнопобутових умов, незадовільного матеріального забезпечення, ситуація з
кадрами вищої кваліфікації так і не знайшла позитивного вирішення.
Крім того, протягом першого повоєнного десятиліття посилювався
ідеологічний тиск на викладацький склад, тривав пошук так званих
«прихильників буржуазно-націоналістичних поглядів Грушевського».
Репресії проти викладачів-істориків ще більш ускладнювали ситуацію із
кадровим забезпеченням кафедр історії. Тотальний контроль партійнодержавного керівництва за історичною освітою згубно впливав на
вироблення наукових знань про людське суспільство.
Отже, кафедри вітчизняної та всесвітньої історії педагогічних
інститутів України у 50-х рр. ХХ ст. мали обмежені кадрові та ідеологічні
можливості, щоб незалежно і об’єктивно знайомити студентів з минулим.
Товстуха П. В.
ОСОБЛИВОСТІ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ В ШОСТКИНСЬКОМУ РАЙОНІ
КОНОТОПСЬКОЇ ОКРУГИ
У 1931 р. рівень колективізації по Шосткинському району становив
9,6% від загальної кількості селянських господарств, а на початку 1932 р.
був доведений до 33%. Цей показник був більш ніж удвічі нижчий за
середній по Україні. На сторінках районної преси постійно лунали заклики
довести рівень колективізації у 1932 р. до 60%, а в наступному 1933 р.
завершити суцільну колективізацію.
Високі темпи колективізації міг забезпечити тільки примус, а для
цього треба було зміцнити партійні позиції на селі. Чисельність членів
правлячої більшовицької партії зростала в Шосткинському районі досить
високими темпами. У 1932 р. чисельність членів партії зросла з 1903 чол.
до 2541 чол. Характерно, що абсолютна більшість партійців була
робітниками (близько 90%), у той час, як у новоутворених колгоспах
комуністи очолювали тільки 6 постійних виробничих бригад із 145.
На відміну від південних регіонів Сумщини, де пріоритетним
напрямом сільського господарства були зернові культури, на
Шосткинщині
провідними
галузями
вважалися
коноплярство,
буряківництво і тваринництво.
За «куркульський саботаж» хлібозаготівель в районі райспоживспілка оголосила бойкот трьом селам – Шатрищам, Чуйківці й Орлівці.
На виконання цього рішення з названих населених пунктів вилучався
весь крам.
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План хлібозаготівель на 1932 р. було зменшено для району з 7700 ц.
до 4205 ц. Проте і такий план Шосткинський район до початку зими
виконав тільки на 71 %. Колективізація одноосібних селянських
господарств у Північних районах Сумщини була завершена тільки у роки
другої п’ятирічки, коли проти них держава ще більше посилила
податковий прес.
На наше переконання, саме низький відсоток колективізованих
селянських господарств на півночі Сумщини став однією з передумов
відносно низької смертності населення в часи голодомору 1932 – 1933 рр.
Турков В. В.
СТАНОВИЩЕ ГОСПОДАРСТВ БОЛГАР-ГОРОДНИКІВ
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В 20-ИХ – НА ПОЧАТКУ 30-ИХ РР. ХХ СТ.
Болгарське населення України проживало переважно у сільській
місцевості і частина болгар займалася городництвом. Вони постачали
городину в міста та містечка південної та східної України.
Економічне становище болгар-городників погіршилося в роки
встановлення радянської влади, коли на всій території країни
впроваджувалася політика військового комунізму, пов’язана із забороною
ринкової торгівлі. У цей період болгарські селяни не мали можливості
збувати свою продукцію. Для цієї категорії населення ситуація на краще
почала змінюватися в роки нової економічної політики. Тоді для
забезпечення міського населення України сільськогосподарською
продукцією та покращення матеріального становища виробників владні
структури стали приймати відповідні постанови. Зокрема, 7 серпня 1921 р.
була прийнята постанова «Об организации болгарских огородных
артелей» за підписом голови Раднаркому УСРР Х. Раковського.
Прийняття цієї урядової постанови сприяла поліпшенню
економічного становища цієї категорії населення та створенню нових
виробничих сільськогосподарських товариств.
У період впровадження нової економічної політики кількість
господарств болгар-городників поступово зростала. Навколо Одеси біля
200 болгарських господарств городників, у передмісті Харкова біля 40
господарств та навколо Мелітополя біля 30 господарств. В інших регіонах
України кількість болгар-городників була досить не чисельна. Але у період
суцільної колективізації більшовицька влада пішла на ліквідацію
господарств болгар-городників. Були скасовані договори про постачання
сільськогосподарської продукції у міста України. Таким чином була
припинена їх діяльність.
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КАФЕДРА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ
СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Моцак С. І.
ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ВЧИТЕЛЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН
На сучасному етапі розвитку української школи важливого значення
набуває проблема формування предметно-методичної компетентності
вчителя суспільствознавчих дисциплін.
У дослідницькій літературі до сьогодні існують різні підходи до
тлумачення сутності поняття «компетенція».
У працях дослідників компетентність визначається як спроможність
кваліфіковано реалізувати діяльність, виконувати завдання або роботу;
містить набір знань, навичок та відносин, що дають змогу особистості
ефективно діяти або виконувати певні функції, спрямовані на реалізацію
певних стандартів у галузі професії або виду діяльності.
У Держстандарті освітня галузь «Суспільствознавство» висуває перед
учителем головну мету: формування соціальної та громадянської
компетентностей, що є ключовими, мають «міждисциплінарний характер
та інтегруються за допомогою усіх освітніх галузей і спрямовуються на
соціалізацію особистості, набуття громадських навичок співжиття і
співпраці у суспільстві, дотримання соціальних норм».
Предметно-методична компетентність вчителя суспільствознавчих
дисциплін – це складова професійної здатності педагога провадити
методичну діяльність, пов’язану з навчанням суспільствознавчих дисциплін.
Предметно-методична характеристика учителя-суспільствознавця
передбачає знання предмета навчання, розуміння вчителями принципів
навчання, володіння широким спектром окремих методів, прийомів і
способів проектування, організації й управління навчально-виховним
процесом у школі на рівні освітньої галузі «Суспільствознавство» та ін.
Снагощенко В. В.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ОСВІТНІХ ЕКСКУРСІЙ
ЯК МЕТОДУ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Процес демократизації і потреби економічного розвитку Російської
імперії на початку ХХ ст. привели до того, що у шкільній освіті, як і в
суспільстві, намітилися зміни, зокрема, з’явився екскурсійний метод, що
сприяв наближенню учнів до реального трудового життя, формування
таких якостей, як самостійність, прагнення до пізнання навколишнього
світу тощо. Значна заслуга в обґрунтуванні екскурсій як ефективного
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методу навчання, виховання й отримання науково-практичних знань
належить К. Д. Ушинському.
Освітні екскурсії як метод навчання мали значну підтримку держави.
Для залучення викладачів і стимулювань організації далеких поїздок
державою була розроблена ціла програма. Зокрема, Міністерство Народної
Просвіти видало спеціальний циркуляр, яким рекомендувало керівникам
навчальних округів, щоб «...у літні і в різдвяні вакації влаштовувалися
далекі поїздки по країні, з метою ознайомлення учнів з історичними
місцевостями, пам’ятниками, святинями, музеями, відомими фабриками і
заводами». По-друге були опубліковані багатоденні маршрути по країні.
З метою забезпечення вибору екскурсійних маршрутів міністерська
вказівка супроводжувалася списком книг відповідного змісту, пізніше
з’явилися спеціальні, присвячені питанням екскурсознавства журнали і
путівники. По-третє, організована система пільгового проїзду, наприклад
Міністерство шляхів сполучення ввело загальний пільговий тариф для
учнів на увесь літній період. Аналогічні знижки були встановлені
пароплавством (у загальних рисах цей тариф зберігся до 1917 р.); почетверте, надання безкоштовного житла екскурсантам, і нарешті було
встановлено суворий контроль Міністерства Народної Просвіти за
виконанням усіх циркулярів і приписів.
Жуков О. В.
ДАЛЕКИЙ СХІД У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ «ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ»,
1891 – 1894 РР.
На початку 90-х рр. XIX ст. Далекий Схід перетворився на регіон, у
якому гостро зіштовхувались інтереси найбільш розвинених держав. Крім
Великобританії, Франції та США, у ситуацію в регіоні почали активно
втручатися Російська та Німецька імперії. Усе виразніше стали виявлятися
агресивні прагнення Японії. Свою гостроту зберігали російсько-англійські
суперечності. До Близького Сходу та Середньої Азії, де традиційно
зіштовхувалися інтереси двох країн, тепер додався й далекосхідний регіон.
Англо-російське суперництво стало однією з головних причин загострення
ситуації на Далекому Сході.
Санкт-Петербурзький кабінет діяв у тихоокеанському напрямі
з урахуванням тієї ситуації, яка складалася в міжнародних відносинах
у Західній Європі. Розпад «Союзу трьох імператорів», загострення ситуації
на Балканах, напружена боротьба з Австро-Угорщиною через вплив
на балканські держави, зростання німецьких озброєнь, економічні
суперечності й митна війна з Німеччиною зв’язували збройні сили Росії
у Європі.
У той же час, крах «Союзу трьох імператорів» дав поштовх швидкому
російсько-французькому зближенню. Укладання російсько-французького
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союзу (1891 – 1893 рр.) зміцнило становище Російської імперії на Заході.
Відтепер уряд і правлячі кола могли вважати себе здатними діяти більш
активно на Далекому Сході.
Міжнародне становище Великобританії на межі 80–90-х рр. XIX ст.
було не з легких. У зовнішній політиці Лондон офіційно дотримувався
курсу «блискучої ізоляції», з розрахунку на те, що завжди зможе
використовувати конфлікти континентальних держав, щоб спокійно
проводити вигідну йому політику. Однак цей підхід з кожним роком ставав
усе менш виправданим.
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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ
Секція математики
Лиман Ф. М., Друшляк М. Г., Лукашова Т. Д.
УМОВИ ДЕДЕКІНДОВОСТІ УЗАГАЛЬНЕНИХ НОРМ
У НЕПЕРІОДИЧНИХ ГРУПАХ
Узагальненою нормою (Σ-нормою) групи називається перетин
нормалізаторів всіх підгруп з певною теоретико-груповою властивістю
(підгруп системи Σ) за умови, що система таких підгруп непорожня. При
дослідженні груп з узагальненими нормами можна виділити цілий ряд
напрямків: дослідження груп, що співпадають зі своїми Σ-нормами, тобто
груп, в яких нормальними є всі підгрупи системи Σ [1]; дослідження груп, у
яких Σ-норми вироджуються до одиничної підгрупи (або центру) [2];
дослідження груп, у яких Σ-норми нецентральні дедекіндові; дослідження
груп, у яких Σ-норми недедекіндові [3]; дослідження нескінченних груп,
у яких Σ-норми мають скінченний неодиничний індекс [4].
Серед цих напрямків авторів найбільше цікавить випадок
дослідження груп з недедекіндовими Σ-нормами. В ході проведення таких
досліджень корисними є результати, які стосуються діаметрально
протилежного випадку, тобто умови, за яких Σ-норма є дедекіндовою.
Нагадаємо, що група називається дедекіндовою, якщо в ній нормальні всі
підгрупи (це об’єднання множин абелевих і гамільтонових груп).
У даній роботі розглядаються умови дедекіндовості різних Σ-норм:
норми нескінченних підгруп
, норми нескінченних абелевих підгруп
, норми нескінченних циклічних підгруп
, норми циклічних
підгруп непростих порядків
), норми нециклічних підгруп
, норми
абелевих нециклічних підгруп
.
Теорема. У неперіодичній групі G -норма дедекіндова у кожному
з наступних випадків:
1) група G містить Σ-підгрупу М, яка не перетинається із -нормою;
2) група G є групою без скруту (
,
,
,
));
3) центр Z(G) містить елементи нескінченного порядку (
,
,
)) або елементи складеного порядку у випадку норми
);
4) Σ-норма скінченна (
,
, ,
);
5) норма
є підгрупою скінченного індексу в майже локально
розв’язній групі G;
6) група G містить нескінченну циклічну нормальну підгрупу, яка не
перетинається з нормою
, або абелеву нециклічну підгрупу без скруту за
умови періодичності норми
.
Література
1. Лиман Ф. М. Неперіодичні групи, всі абелеві нециклічні підгрупи яких
інваріантні / Ф. М. Лиман // ДАН УРСР. – 1969. – № 1.– С. 11-13.
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2. Baer R. Der Kern, eine Charakteristische Untergruppe / R. Baer // Comp. Math. –
1934. – 1. – Р. 254-283.
3. Лиман Ф. М. Скінченні 2-групи з нециклічним центром та недедекіндовою
нормою абелевих нециклічних підгруп / Ф. М. Лиман, Т. Д. Лукашова, М. Г. Друшляк //
Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2012. – № 1. – С. 26 – 32.
4. Лиман Ф. Н. О бесконечных группах, нециклическая норма которых имеет
конечный индекс / Ф. Н. Лиман // Укр. мат. журн. – 1997. – 49, № 5. – С. 678 – 684.

Погребний В. Д.
ОДНА ТЕОРЕМА ПРО ТОПОЛОГІЧНЕ ВКЛАДЕННЯ ЛІНІЙНИХ РЕШІТОК
Проблема топологічного вкладення алгебраїчно вкладених
топологічних лінійних просторів (ТЛП) є однією з важливих проблем
функціонального аналізу. Важливе місце тут відводиться проблемам
вкладення упорядкованих ТЛП, особливо, лінійних решіток, що мають
узгоджену топологічну структуру. Раніше нами був одержаний
наступний результат:
Нехай Е1 – псевдобанахова решітка, Е0 – топологічна лінійна решітка.
Якщо Е1 структурно вкладена в Е0, то Е1 топологічно вкладена в Е0.
Потім цей результат був узагальнений на випадок, коли Е1 є р –
банахова решітка.
У звітному році основний результат був узагальнений у іншому
напрямі – для випадку, коли Е1 є квазібанаховою решіткою.
Були одержані наступні результати:
Теорема1. Нехай Х – лінійна решітка і одночасно квазінормований
простір. В Х можна ввести еквівалентну монотонну квазінорму тоді і
тільки тоді, коли вихідна квазінорма узгоджена з структурою лінійної
решітки умовою:

yn

xn , xn

c

0

y

c

0

Теорема2. В квазібанаховій решітці збіжність по вихідній квазінормі
сильніша, ніж конфінальна зіркова збіжність до збіжності з регулятором :

( )

(с * r )
( с*r )

Теорема 3. В квазібанаховій решітці
Теорема 4. Якщо квазібанахова решітка структурно вкладена в
топологічну лінійну решітку, то вона в неї вкладена топологічно.
Проблеми топологічного вкладення вперше були поставлені в
працях академіка С. Л. Соболєва і потім формалізовані в низці вітчизняних
і зарубіжних математиків. Вони мають і теоретичне, і практичне значення.
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Страх О. П.
АПРОКСИМАЦІЯ РОЗВ’ЯЗКІВ СИСТЕМ ДИНАМІЧНИХ РІВНЯНЬ НА
ЧАСОВІЙ ШКАЛІ ФРАКТАЛЬНИМИ ІНТЕРПОЛЯЦІЙНИМИ ПОВЕРХНЯМИ
Розглядається питання про можливість апроксимації розв’язків
нелінійної двовимірної системи динамічних рівнянь, заданої на деякій
часовій шкалі T , вигляду [2]
(1)
x (t ) A(t , x), x(t , t ) (Crd[a;b]T C[c;d ], 2 ),
за допомогою фрактальної інтерполяційної поверхні (t , s1 (t , t ), s2 (t , t )) ,

t (i )
t ( j)
x1(i , j )
x2(i , j )

побудованої на вузлах інтерполяції

, i {0,1, , N } , j {0,1, , M } .

Для цього отримано умови мінімізації функціоналу

s1
s2

s
H 1
s2

2p

N

t(i )

s1 u1(i )
i 1 t(i

s1 w(i ) v1(i )

ai

s2 w(i ) v2(i )

bi

2

1)

(i )
2

s2 u

ci

(i )

s1 w

(i )
1

v

di

(i )

s2 w

(i)
2

v

2 p

t. (2)

Отримано наступний результат.
Теорема 1. Функціонал, поданий в (2), досягає свого мінімуму, якщо
коефіцієнти ai , bi , ci , di
задовольняють екстремальним умовам
коефіцієнтів оператора Хатчінсона–Барнслі [1].
Література
1. M. F. Barnsley, J. E. Hutchinson and O. Stenflo. A fractal valued random iteration
algorithm and fractal hierarchy. – Fractals, 2005. –vol. 13(2), pp. 111 – 146.
2. M. Bohner, A. Peterson. Dynamic equations on time scales. An introduction with
applications. – Birkhauser Boston Inc., Boston, MA, 2001.
3. A. Ruffing, M. Simon. Corresponding Banach spaces on time scales. – Journal of
Computational and Applied Mathematics, 2005. – vol. 179, pp. 313 – 326.

Хворостіна Ю. В.
ЗАСТОСУВАННЯ РОЗКЛАДІВ ЛЮРОТА
ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДОБРАЖЕНЬ ТА ПЕРЕТВОРЕНЬ
Відомо [1], що довільне дійсне число
має скінченне або
нескінченне -зображення, причому кожне ірраціональне число має єдине
-зображення, яке є нескінченним і неперіодичним, а кожне раціональне
число має або скінченне, або періодичне -зображення.
Нехай – множина раціональних чисел, які мають скінченне -зображення. Розглянемо множину
.
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У множині
всіх -зображень дійсних чисел множини розглянемо
оператор зсуву цифр, означений рівністю
який
породжує відображення
.
Теорема 1. Оператора зсуву має наступні властивості:
1) оператор
має зчисленну множину інваріантних точок:
2) оператор є сюр’єктивним, але не є ін’єктивним.
-перетворенням точки
, де
– деякий
впорядкований набір натуральних чисел, називається перетворення таке,
що
- перетворенням множини
називається
множина -образів всіх
, тобто
Теорема 2. Для міри Лебега справедлива рівність
де
.
Література
1. Працьовитий М. В. Основи метричної теорiї зображення дiйсних чисел
знакозмiнними рядами Люрота та найпростiшi застосування / М. В. Працьовитий,
Ю. В. Хворостiна // Науковий часопис НПУ iмені М. П. Драгоманова. Серiя 1. Фiз-мат.
науки. – К.: НПУ iм. М. П. Драгоманова, 2010. – №11. – С. 102 – 118.

Секція методики навчання математики
Мартиненко О. В., Чкана Я. О.
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ
МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ В ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Тенденцією сучасного освітнього процесу є значне зменшення
кількості аудиторних годин і перенесення акцентів на самостійне
засвоєння знань. Водночас ступінь розроблення проблеми організації
самостійної роботи студентів в умовах компетентнісного підходу є
недостатнім. Виникає необхідність у пошуку нових форм організації
самостійної роботи та визначенні педагогічних умов їх застосування.
При вивченні математичного аналізу студентами 2-го і старших
курсів вважаємо доречним використання робочого зошиту, який повинен
бути багатофункціональним засобом, що поєднує в собі функції різних
дидактичних засобів. Він повинен допомагати студенту при самостійному
вивченні та засвоєнні навчального матеріалу, в повній мірі відповідати
змісту певного розділу математичного аналізу, пропонувати для
виконання різні види завдань, які відрізняються за рівнем пізнавальної
активності та характером діяльності, вести студента від простих до більш
складних завдань.
При розробці робочого зошита ми керувалися наступними
принципами: відповідності змісту освіти; відбору змісту матеріалу, його
структурування та вибору форми подання (науковості, зв’язку теорії
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з практикою, доступності, систематичності, варіативності); орієнтування
на особистісні якості студентів тощо.
Література
1. Раков С. А. Математична освіта: компетентісний підхід з використанням ІКТ:
монографія / С. А. Раков. – Х.: Факт, 2005. – 360 с.
2. Бордонская Л. А., Голубкова Г. И. Рабочая тетрадь студента современного вуза
как многофункциональное дидактическое средство // Ученые записки ЗабГУ, 2013, №6
(53). – С. 51-66.

Одінцова О. О.
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ БАГАТОВИМІРНИХ МОДЕЛЕЙ
У ДРОБОВО-ЛІНІЙНОМУ ПРОГРАМУВАННІ
Серед сучасних математичних методів наукового дослідження
найбільшого поширення набув метод математичного моделювання.
Базою для формування навичок математичного моделювання та
прийомів діяльності, що входять до складу математичного моделювання, є
завдання прикладного характеру. Найбільш відповідальним етапом
розв’язування прикладної задачі є побудова її математичної моделі.
Після створення математичних моделей найпростіших з точки зору
побудови
математичної
моделі
«класичних»
задач
лінійного
програмування, варто вдосконалити навички математично моделювати
прикладні задачі, що вивчаються у дробово–лінійному програмуванні.
Для полегшення створення математичних моделей задач слід:
намагатися скласти таблицю, що буде містити дані, подані в задачі; чітко
розуміти, що буде позначено за невідомі; економічну та математичну
сутність усіх термінів, що фігурують в умові задачі (таких як собівартість
продукції, рентабельність виробництва тощо).
Після створення математичної моделі конкретних економічних
задач, варто розглядати їх узагальнення.
Як показує досвід, створення математичних моделей прикладних
задач при вивченні математичного програмування, дозволяє: мотивувати
студентів до подальшого вивчення дисципліни (традиційне питання, що у
них виникає: як це розв’язується?); демонструвати практичну значущість
математики; розширювати світогляд студентів, як через самі прикладні
задачі, так і через розгляд суміжних питань, пов’язаних з умовою задачі;
формувати навички математичного моделювання.
Петренко С. В.
ОСОБЛИВОСТІ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
Проблема активізації пізнавальної діяльності студентів – одна з
найскладніших проблем педагогіки й не є новою. Педагогічною наукою
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накопичено досить великий досвід щодо активізації навчальнопізнавальної діяльності студентів, але його вивчення відбувалося в інших
соціальних умовах.
Сучасні умови навчання у вищих навчальних закладах змушують
різко підвищувати роль самостійної навчально-пізнавальної діяльності
студентів, що вимагає активізації цієї діяльності як одного із основних
способів набуття нової інформації. Слід зазначити, що найбільше проблем
виникає у зв’язку з тим, що студенти першого курсу не підготовлені до
нового виду діяльності. Науковцями доведено, що ефективне навчання
можливе за умови формування у студентів умінь керувати власним
процесом пізнання.
Пізнавальна діяльність – це єдність сприйняття, теоретичного
мислення і практичної діяльності, яка здійснюється шляхом виконання
різних наочно-практичних дій у навчальному процесі. У психологопедагогічній літературі активізація розглядається та трактується порізному, але всі автори стверджують, що процес активізації навчальнопізнавальної діяльності студентів повинен відбуватися систематично,
охоплюючи всі можливі напрямки.
Головна мета активізації пізнавальної діяльності – формування
активності студентів, підвищення якості навчально-пізнавальної
діяльності та його ефективності.
У доповіді аналізуються причини зниження пізнавальної активності
студентів у процесі навчання на фізико-математичному факультеті та
можливі методи організації, стимулювання, мотивації та контролю
активізації пізнавальної діяльності, що відповідають сучасним умовам,
оскільки активізація навчально-пізнавальної діяльності є важливою
складовою загального процесу професіоналізації, яка сприяє підвищенню
ефективності професійної підготовки майбутнього педагога.
Розуменко А. О.
ДО ПИТАННЯ ПРО КУРСОВІ РОБОТИ
З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Виконання курсової роботи з методики навчання математики
планується у восьмому семестрі (4 курс, другий семестр), тобто її захист
має відбуватися практично перед державною підсумковою атестацією
випускників бакалаврату.
Такий підхід є доцільним, тому що саме в курсовій роботі з методики
студент має можливість опановувати певні фахові вміння майбутнього
вчителя математики. А саме на це і має бути спрямована система
професійної підготовки в педагогічному виші.
Існують різні думки викладачів щодо тематики, змісту, оформлення
та форми захисту курсових робіт. Очевидно, що це залежить від специфіки
предмету, з якого планується виконання такого виду роботи. При цьому
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в методичних рекомендаціях і статтях, присвячених цій проблемі, серед
вимог щодо оцінювання якості роботи пропонується «наявність
результатів, що мають наукову новизну та практичну значущість». І тут я
категорично не погоджуюся!
На моє переконання, курсова робота має на меті:
1) поглиблення знань студента з навчального предмета, за яким
заплановано виконання курсової роботи (або досліджується питання, що
виходить за рамки програмного, або програмне питання досліджується
більш широко);
2) опанування вміннями науково-дослідної роботи, яка є
необхідною умовою підготовки фахівця (опрацювання різних джерел
інформації, структурований і логічний виклад змісту, підготовка та виступ
з доповіддю на захисті тощо).
Отже, курсова робота перш за все має наукову новизну і практичну
значущість для студента, який її виконує! Для нього це досвід, який буде
потрібен у майбутній професійній діяльності (саме у цьому полягає
специфіка курсової роботи з методики навчання математики) та при
виконанні кваліфікаційної роботи більш високого освітнього рівня.
Серед студентів є талановиті, обдаровані особистості, які спроможні
і мають бажання цілеспрямовано займатися науковими дослідженнями.
Вони потребують особливої уваги і всілякої підтримки. Для них можна
«порушити» і певні терміни виконання курсових робіт і можна пробачити
«невідповідність оформлення». І саме від них можна чекати дійсно
наукові результати.
Але ж більшість студентів досить пасивні і мають низьку мотивацію
щодо навчальної діяльності взагалі і виконання курсової зокрема.
Вважаю, що якість виконання курсових робіт з методики навчання
математики можна покращити за умови пропонування тем, що стосуються
безпосередньо методики навчання тих чи інших питань шкільного курсу
математики; надання чіткого уніфікованого плану щодо змісту роботи та
обов’язкової вимоги авторських методичних розробок (фрагментів уроків
різних типів, засобів наочності, комп’ютерного супроводу тощо).
Чашечникова О. С., Колесник Є. А.
ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
В умовах оновлення цілей навчання математики необхідно готувати
майбутнього вчителя математики до роботи з учнями різних категорій,
зокрема – обдарованими учнями. Проблема вирішення цих завдань стоїть
гостро: відсоток абітурієнтів фізико-математичних факультетів вищих
педагогічних навчальних закладів, які мають грунтовну математичну
підготовку, на сучасному етапі став меншим.
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З метою визначення актуальних проблем підготовки майбутнього
вчителя математики та шляхів їх подолання нами у 2012 році було
розроблено анкету, яка зацікавила користувачів (виявили її на сайтах
http://fastform.ru/shkolniku/anketadlyastudentiv-4/,
http://tfolio.ru/item/TbTQ, http://ffre.ru/rnaatyyfsrnaotrotr.html). Зважаючи
на це, авторська анкета нами вдосконалена (анкета стала
диференційованою – окремо для педагогічних і непедагогічних ВНЗ,
розширено коло запитань, запитання розбито на блоки) та з метою
порівняння особливостей навчання математичних дисциплін студентів,
які набувають різні спеціальності, запропонували студентам та
викладачам СумДПУ імені А. С. Макаренка, КДПУ ім. В. Винниченка, ГНПУ
ім. О. Довженка, ЖДУ імені Івана Франка, ДонНУ ім. В. Стуса (м. Вінниця),
НПУ ім. М. П. Драгоманова, Кр ДПУ, ПНУ ім. В. Стефаника, ЧНПУ
ім. Т. Г. Шевченка, ПНПУ ім. В. Г. Короленка, РДГУ, ВДПУ ім М. Коцюбинського,
ЧНУ ім. Б. Хмельницького та інших (2012/2013 – 2015/2016 навчальні
роки). Аналіз результатів представлений нами у [1].
Література
1. Чашечникова О. С. Реалізація наступності у навчанні елементарної
математики майбутніх вчителів / О. С. Чашечникова, Є. А. Колесник // зб. Наук. праць за
матер. Всеукр. науково-практичної конф. «Реалізація наступності в математичній
освіті: реалії та перспективи» (15-16 вересня 2016 р., м. Одеса) / МОН України ДЗ «ПНПУ
імені К.Д. Ушинського» [та ін.]. – Х.: вид-во «Ранок», 2016. – С. 288 – 291.

Шишенко І. В.
ДО ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ УЧНІВ-ГУМАНІТАРІЇВ
Для організації навчання математики у класах з гуманітарним
профілем навчання характерними є низка протирічь, які потребують
дослідження.
1. У класах з гуманітарним профілем навчання мета вивчення
математики полягає у формуванні загальної математичної культури.
Проте в таких класах математика відіграє пересічну роль, учні не
розуміють, що математика є головним інструментом їх розумового розвитку.
2. Предмет математика у класах з гуманітарним профілем навчання
є обов’язковою навчальною дисципліною. Проте у цих класах учні
вивчають математику переважно за програмою рівня стандарту та мають
3 години математики на тиждень. Також ці учні мають низький рівень
мотивації навчання, а відповідно і пізнавальний інтерес до вивчення
математики.
3. Учні класів з гуманітарним профілем навчання досить часто
мають негативну установку на вивчення математики, не намагаються
зрозуміти суть навчального матеріалу, не застосовують його у
повсякденному житті чи у моделюванні майбутньої професійної
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діяльності. Проте одним з головних завдань курсу математики є
забезпечення умов для досягнення учнями практичної компетентності.
4. Учні часто обирають навчання в таких класах через бажання
«уникнути математики». Проте значна частина цих учнів складають ЗНО
з математики та вступають до ВНЗ, де продовжують вивчення
математики, а рівень їх мотивації та математичної підготовки не
задовольняють очікування викладачів для успішної підготовки до
майбутньої професійної діяльності.
Отже, вищевикладене можна узагальнити у загальне протиріччя
між об’єктивною необхідністю активізації пізнавальної діяльності
старшокласників класів з гуманітарним профілем навчання у процесі
навчання математики та відсутністю відповідного методичного
забезпечення.
КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Завражна О. М., Салтикова А. І.
АНАЛІЗ ТЕМАТИКИ НДР СТУДЕНТІВ В ГАЛУЗІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ
Науково-дослідна робота (НДР) студентів кафедри фізики та МНФ
має різний характер і, відповідно, різні цілі. Залежно від цілей і
запланованих результатів, її можна класифікувати на такі види:
Фундаментальні роботи: основна мета цього виду робіт полягає в
розширенні теоретичних знань з курсу «Нанотехнології», отриманні нових
наукових даних про процеси, явища, закономірності, що існують в
досліджуваній області; наукові основи, методи і принципи досліджень.
Пошукові роботи: збільшують обсяг знань для більш глибокого
розуміння предмета напряму «Нанотехнології», а також розробляють
прогнози розвитку науки і техніки; відкривають шляхи застосування
нових явищ і закономірностей.
Прикладні роботи: вирішують конкретні наукові проблеми зі
створення нових виробів, розробки проектів.
Рівень складності всіх цих робіт є різним. До того ж вони
відрізняються і необхідним ступенем підготовки студентів.
Дипломні роботи, які виконуються на кафедрі фізики та МНФ з
тематики нанотехнологій, також можна об’єднати в 3 групи:
1. Роботи, у яких розглядаються нанотехнології у шкільному
курсі фізики; метою таких робіт є вивчення проблем нанотехнологій
та удосконалення програми курсу з основ нанотехнологій у
загальноосвітніх закладах.
2. Роботи, у яких вивчаються методи дослідження та моделювання
нанооб’єктів; деякі роботи другої групи за свою мету мали: теоретично
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обґрунтувати організаційно-методичні засади нанотехнологій, адаптувати
лабораторні роботи з дослідження та моделювання.
3. Роботи з дослідження властивостей плівкових систем; метою
окремих робіт з дослідження властивостей плівкових систем було
встановлення загальних закономірностей розмірних та температурних
ефектів на електрофізичні властивості та з’ясування впливу елементного
складу, структурно-фазового складу тонких плівок.
Іваній В. С.
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ
НА УРОКАХ ФІЗИКИ З ПІДПРИЄМНИЦЬКИМ ТЛОМ
Дослідження тенденцій сучасного розвитку освіти свідчить про
широкомасштабне впровадження у педагогічну практику різних країн
компетентнісно-орієнтованого навчання, яке сприяє формуванню в
учнівської молоді життєво важливих (ключових) компетентностей.
Розв’язати ці актуальні завдання можливо при використанні
компетентнісного підходу у навчанні, зокрема, вивченні фізики, що
дозволяє змістити акцент з накопичення учнями фізичних знань, умінь і
навичок до формування творчих особистостей, здатних до саморозвитку,
самовдосконалення,
самовизначення.
Сутність
такого
підходу –
організація на уроках фізики самостійної, пошукової, творчої діяльності
учнів, активізація підприємливості та ініціативності у навчальнопізнавальній діяльності учня і максимальне наближення його до життя.
Аналіз праць вітчизняних та зарубіжних науковців свідчить про те,
що упровадження компетентнісного підходу в практику навчання різним
предметам найбільш ефективно може здійснюватися шляхом проведення
уроків з підприємницьким тлом (Е. Бобинська, 2014, М. Силатускі, 2015 та
інші). Однак питання щодо використання уроків фізики з
підприємницьким тлом з метою формування в учнів ключових
компетентностей взагалі не розглядалося.
У роботі розкрито сутність проектування і реалізації уроків фізики з
підприємницьким
тлом
для
формування
в
учнів
ключових
компетентностей. Описано методику змістового наповнення уроків фізики
з підприємницьким тлом, процесуальну складову таких уроків.
Представлено види та характеристики ключових компетентностей учнів
(уміння вчитися, компетентність з інформаційно-комунікативних
технологій, загальнокультурна, соціальна, громадянська, підприємницька).
Показано, що творінню підприємницького тла на таких уроках сприяють
різні форми, методи та технології навчання фізики у школі, зокрема,
інтерактивні методи (рольові ігри, інсценіації, моделювання, «мозковий
штурм», «пазли», проекти, дискусії, дебати тощо).
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Аналізується сутність компетентнісного підходу до навчання фізики
та показано, що провідні ідеї уроків фізики з підприємницьким тлом
мають багато спільних орієнтирів (завдань), а саме:
не стільки передавати учням повний обсяг знань з фізики, скільки
навчати застосовувати ці знання, за потреби використовувати їх до
розв’язання інших завдань;
розвивати в учнях комунікативні навички, уміння працювати з
різними людьми, виконувати різні соціальні ролі, долати конфлікти;
розвивати вміння збирати необхідну інформацію, висувати
гіпотези, користуватися дослідницькими методами, робити самоаналіз тощо.
Зроблено висновки, що традиційні методи навчання фізики не дають
можливості ефективно розв’язати цю проблему. Тому застосування в
шкільній практиці уроків з підприємницьким тлом для формування
ключових компетентностей учнів під час навчання фізики є доцільним, а
проведення відповідних науково-методичних досліджень – важливим
завданням науковців і методистів.
Мороз І. О.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ СУЧАСНОЇ ФІЗИКИ
Аналіз тенденцій розвитку світової освітньої системи дозволяє
констатувати, що розвиток кожного суспільства як соціокультурного
середовища
характеризується певним змістовним і цільовим
наповненням, власною динамікою і напрямком розвитку. У звичайних
умовах всередині кожного суспільства природним чином складається
механізм освітньої діяльності, адекватний цілям, змісту і напрямку
розвитку, що формує освітню парадигму даного суспільства, адаптовану до
ходу його розвитку. Однак у наш час, у зв’язку з об’єктивними процесами
глобалізації та розвитку жорсткої конкуренції на світовій арені,
соціокультурна ідентичність відходить на другий план, поступаючись
загальним закономірностям і тенденціям. Є всі підстави вважати, що
психолого-просвітницька парадигма, що панувала в освіті протягом
багатьох останніх десятиліть, вичерпала свої можливості з двох причин.
По-перше, обсяг знань навіть для самого загального орієнтування людини
у своїй професії став майже неосяжним. По-друге, стало зрозуміло, що
функція освіти не зводиться до насичення людини знаннями, необхідними
в даний час для професійної діяльності. Дотепер більшість педагогічних
теорій і адекватна їм освітня практика орієнтувалися на досягнення
студентом певного стандарту знань, а не на розвиток його як суб’єкта
освіти. Під знанням у структурі традиційної освіти розумілося, як правило,
знання основ наук, яке абстрагувалося від контексту майбутнього життя і
професійної діяльності людини. При такому «дисциплінарному» підході
дуже велику роль відіграють «авторитетні джерела» – підручники і різного
роду науково-популярна література, метою якої є залучення учнів до
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існуючої на даний момент часу парадигми, яка базується на засвоєнні
еталонних наукових знань, обсяг яких формально визначається
стандартними навчальними програмами і відповідними посібниками.
У той же час розвиток економіки, у якості головних активів свого
подальшого розвитку і конкурентоспроможності, окрім матеріальних
активів, може базуватися лише на двох видах ресурсів: Людські Ресурси
(HR – Human Resources) і науково-технічна Інтелектуальна Власність (IP –
Intellectual Properties). Щоб іти в ногу зі швидким зростанням науки і
технологій, необхідно мати гнучку систему освіти, що відповідає зміні
структури попиту та вимогам часу. Це потребує зміни парадигми – перехід
від системи освіти, заснованої на оволодінні молодим поколінням
стандартних знань з предметів до особистісної парадигми, в основі якої
синтезується психолого-стандартизовані знання і особистісно варіативні
знання, які людина здобуває протягом всього життя. Перехід до
особистісної парадигми – закономірний підсумок розвитку освітнього
мислення людини: на зміну поверхнево-предметного освоєння формально
визнаних світових знань, закріплених в стандартних навчальних
посібниках і методичній літературі, приходить глибинно-смислове
осягнення світу, що призводить до зміни пріоритетів навчання.
Для освоєння спеціальних фізичних предметів, насичених,
наприклад, знаннями елементів нанонауки та основами нанотехнологій,
недостатньо опанування загального чи навіть теоретичного курсу фізики.
Тут повинен бути задіяний широкий спектр супутніх знань, у тому числі й
гуманітарних. Для цього студентам необхідно мати хороші базові знання
з природничо-наукових дисциплін – фізики, хімії, біології, а також
математики. Але досвід показує, що вчорашні школярі приходять до ВНЗ,
не маючи елементарних знань ні з фізики, ні з хімії, ні з математики з
причин, які від них не залежать. Не провина школярів, що ці предмети у
більшості середніх шкіл перестали входити до переліку престижних
(інколи навіть – обов’язкових) дисциплін. Не обговорюючи в подробицях
проблеми освіти у середній школі та недоліки ЗНО, виділимо лише один
сумний, але важливий факт. Крім відсутності знань, виявляється також, що
випускники шкіл зовсім не вміють думати.
Пояснення просте. Середня школа перестала давати знання.
Натаскування репетиторами по тестах, заучування відповідей на них для
здачі тестів ЗНО, не може сприяти розвитку розумової діяльності.
У результаті початок занять з фізики на першому курсі фізикоматематичних факультетів (і в технічних ВНЗ), стають серйозним
випробуванням і навіть стресом як для вчорашнього школяра, так і для
викладача. Зрозуміло, що ліквідація вказаних наслідків діяльності школи і
вивчення основ сучасної фізики, що є базовою дисципліною при навчанні
будь-якої інженерної спеціальності, вимагає збільшення кількості
навчальних годин. Саме ця обставина природним чином вимагає
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перегляду програм підготовки спеціалістів фізико-технологічних профілів.
Але включення в освітні програми новітніх досягнень науки неминуче
збільшить їх обсяг, що ніяк не узгоджується із переходом на 2-х рівневу
освіту, і, як наслідок, з перекроюванням кількості годин або так званих
кредитів, що виділяються на окремі дисципліни. У результаті кількість
годин на вивчення фізики не тільки не збільшилася, але, навпаки,
зменшилася. Заради справедливості відзначимо, що загальний обсяг за
програмами бакалаврів включає також варіативну частину, призначену
для вивчення додаткових глав дисциплін. Однак ці години незначні і не
дозволять на належному рівні розглянути питання сучасної нанонауки. Які
можливості у вирішенні проблеми?
Виходячи із реальності, залишається тільки гранично оптимізувати
та інтенсифікувати навчальний процес, залучаючи при цьому одночасно
сучасні технології навчання, зокрема, інформаційні. Наприклад, можна у
процесі пояснення питань, що розглядаються на лекції, доведенні формул,
інших математичних перетворювань використовувати ілюстрації,
показувати на екрані проміжні робочі формули, малюнки, графіки в
анімаційному режимі. Мультимедійні матеріали повинні включати
відеозаписи реальних фізичних експериментів, відеозадачі, анімації. Всі ці
матеріали наповнюють електронний курс лекцій необхідною та корисною
інформацією, дозволяють акцентувати увагу на фізичній суті того чи
іншого явища. Особливо корисні мультимедіа демонстрації під час
обговорення питань теоретичної фізики, так як ці розділи насичені
математичними викладками і тому з’являється небезпека «загубитися»
у формулах, втративши фізичну суть питання.
Пасько О. О.
НАНОТЕХНОЛОГІЇ: МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ
Широко вживаними останнім часом стали слова з префіксом «нано-»:
«нанонаука», «нанотехнології», «наноматеріали», ознаменувавши початок
шостого технологічного укладу. Та чи вірно нанонауку уявляє суспільство?
Досить поширеною є думка, що нанотехнології – явище кінця
XX століття. Це перший міф. Адже те, що сьогодні називають
нанооб’єктами та нанотехнологіями, людина використовувала здавна.
Одним із прикладів є різнокольорове скло. У музеї Великобританії
експонується кубок Лікурга – давньоримська посудина зі скла кінця IV ст.
У залежності від освітлення кубок змінює колір із зеленого на пурпурний.
Такий ефект обумовлений наявністю у склі нанорозмірних частинок
золота і срібла. У середні віки металевий нанопил часто додавали у скло
для виготовлення вітражів. Тому можна сміливо стверджувати, що кубок
Лікурга зроблений з нанокомпозитного матеріалу.
Помилковою є і думка, що природного аналогу нанотехнологій не
існує. Так, явище самоочищення листя деяких рослин, детально
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досліджене вченими на прикладі лотосу та назване на його честь «ефектом
лотосу», пояснюється існуванням наноструктур на їх поверхні. При цьому
технології, запозичені у природи, знаходять практичне застосування у
виробництві самоочищувальних або стійких до забруднення виробів та
покриттів на основі «ефекту лотосу».
Зрештою, третій міф полягає у тому, що нанооб’єкти конструюють
за допомогою збірки з окремих атомів. Цей міф спровокований
зображенням, де атомами ксенону викладена назва компанії IBM. Це
можливо теоретично, але абсолютно непрактично: на збірку одного
граму матеріалу, враховуючи кількість атомів у ньому, було б витрачено
трильйони
років.
Для
створення
наноматеріалів
дійсно
використовуються методи «знизу вгору» («bottom up»), але засновані
вони на самоорганізації структури – використанні «природного
прагнення» атомів групуватися у кластерах.
Салтикова А. І., Завражна О. М.
ВПРОВАДЖЕННЯ ОСНОВ НАНОТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ
У всьому світі галузь нанотехнологій вважається базовою для
технологій ХХІ століття. Тому існує необхідність впровадження знань
основ науки про нанотехнології в освітні програми загальноосвітніх та
вищих навчальних закладів. Нанотехнології – це не традиційна
дисципліна, а поєднання фізики, хімії, біології, математики, інженерії
та технологій.
Особливу увагу треба приділити відбору матеріалу з нанотехнологій
при навчанні студентів – майбутніх учителів фізики. На відміну від
інженерних спеціальностей, де вивчається вузьке коло питань з
наногалузі, які є необхідними для майбутньої професії, у педагогічній
діяльності важливим є широта отриманих знань з різних галузей науки і
техніки, у тому числі і з нанотехнологій. Учитель фізики в школі повинен
бути однаково добре обізнаним у різних сферах нанотехнологій і в
можливостях їх застосування.
При відборі матеріалу з нанотехнологій для підготовки
майбутнього вчителя фізики слід використовувати такі критерії:
практичне значення у сучасній науці, техніці та технологіях; доступність
розуміння фізичних процесів, на яких ці технології базуються; значення
для шкільного курсу фізики.
Особливо важливою є професійна спрямованість. Знання основних
понять нанотехнологій в подальшому дозволить молодому вчителю
зрозуміти основні зв’язки і закономірності, що відбуваються в наносвіті, і в
доступній формі ознайомити з ними учнів.
Інформацію з галузі нанотехнологій студенти отримують різними
шляхами. Насамперед, джерелами такої інформації є матеріали, які
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викладені в мережі Інтернет, та подані в періодичних виданнях. Але
основним джерелом все ж є курс фізики у ВНЗ. Поняття і формулювання
законів наносвіту можуть бути однаково добре використані при вивченні
різних розділів курсу загальної фізики. В якості ілюстрацій низки фізичних
явищ і процесів можна обговорювати відповідні явища і процеси, що є
важливими для розвитку нанотехнологій. Ми пропонуємо при плануванні
курсів загальної і теоретичної фізики включати елементи нанотехнологій
у всі розділи та розглядати фізичні основи нанотехнологій на спеціальних
курсах для магістрів.
Стадник О. Д.
ВИВЧЕННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ УЧИТЕЛЯМИ ФІЗИКИ, ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ
З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
У наш час, очевидно з деяким запізненням, освітня сфера усвідомлює
свою
частину
відповідальності
за
результати
економічного,
технологічного та соціального розвитку. Зокрема, критичне відставання
від провідних країн світу в галузі наукоємних виробництв спонукає до
пошуку. Це стосується, в першу чергу, розробки стратегічних перспектив
підготовки та перепідготовки учительських кадрів, які б мали компетенції
в нанофізиці, нанохімії, нанобіології і в міжпредметній галузі –
нанотехнологіях.
Лідерство
в
нанотехнологіях
забезпечуватиме
продовження життєвого циклу машинобудівних підприємств, аграрного
сектору, оборонного комплексу та інших важливих галузей.
Поставлена задача – забезпечити освітню галузь сучасною
інформаційною складовою інфраструктури для вивчення нанотехнологій
в реальних умовах обмеження коштів та наявності досягнень
інформаційних технологій.
Один з підходів до вирішення цієї задачі – розробка та впровадження
засобів дистанційної освіти. Конкретніше – створення смарт-посібників з
нанотехнологій для учителів та учнів.
При цьому значно зростає навантаження на викладача, наприклад
педуніверситету, який здатен і вмотивований на розробку такого
посібника. По-перше, викладач повинен бути глибоко обізнаний не лише в
галузі нанотехнологій, а й в методиках викладання, інформатиці, мати
досвід роботи в ЗОШ, володіти іноземними мовами для здійснення
педагогічних, інформаційних комунікацій в світовому освітньому просторі.
По-друге, викладач повинен усвідомити, що центр тяжіння в нових
задачах сьогодення може переміститись від нього до учня, чи студента, які
з допомогою викладача розпочнуть активну побудову комплексу
компетентностей та власного освітнього простору з використанням
створених і постійно оновлюваних смарт-посібників. Вони можуть стати
більш доступними освітній спільноті, ніж посібники на паперових носіях,
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особливо ті, що застаріли ще на стадії розробки концепції їх змісту та
форми викладення навчального матеріалу.
По-третє, використання матеріалу в смарт-посібнику передбачає
можливість реалізації учнем (студентом) індивідуального освітнього
плану, контроль за усіма видами навчальної діяльності, реалізацію більш
результативної співпраці тих, хто навчається з викладачем. І, нарешті,
користувач повинен мати доступ до альтернативних електронних
підручників, а також посібників на паперових носіях.
Яременко О. В.
ЕЛЕМЕНТИ ТЕРМОДИНАМІКИ НАНОСТРУКТУР
У практичному плані актуальність дослідження наноматеріалів і
нанотехнологій обумовлена тим, що світ стоїть на порозі VI
технологічного укладу, в основі якого лежить застосування
нанотехнологій. Технологічний уклад означає сукупність сполучених
виробництв, що мають єдиний технічний рівень і розвиваються
синхронно. Зміна домінуючих в економіці технологічних укладів
зумовлює нерівномірний хід науково-технічного прогресу.
Ряд властивостей наноматеріалів, що мають структурні
нанокомпоненти, очевидно не можуть бути описані досить точно в рамках
класичних уявлень термодинаміки і потребують подальшого аналізу.
Відомо, що закони класичної термодинаміки визначають
властивості систем, які поводяться подібно ідеальним газам. Вони були
застосовані для описування процесів, пов’язаних зі змінами тиску, об’єму
системи і роботою, яка при цьому виконується системою або над нею і
описується рівнянням.
Q d
pdV ,
тут E- внутрішня енергія, P - тиск, V - об’єм.
Предметом термодинаміки є вивчення законів взаємних перетворень
різних видів енергії, пов’язаних, наприклад, з переходами енергії між
тілами в формі теплоти і роботи.
Процеси, що відбуваються в таких системах, описуються
макроскопічними величинами, такими як тиск або температура, які не
застосовні до окремих молекул і атомів. Закони термодинаміки носять
загальний характер і не залежать від конкретних деталей будови
речовини на атомарному рівні.
Основи нанотермодинаміки були закладені ще Дж. В. Гіббсом.
В основному саме метод поверхневих фаз Гіббса знайшов подальший
розвиток в термодинаміці малих об’єктів.
Рівняння термодинаміки малих систем можно записати у вигляді:
E TS PV
N W.
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Нанотермодінаміка враховує ненульове значення величини W, яка
припадає на одну наночастинку.
У нанотермодінаміці на відміну від звичайної термодинаміки
макроскопічних
систем,
виникають
два
хімічних
потенціали:
«інтегральний» і «диференціальний» μ, для яких
,
де N - число структурних одиниць наночастинок.
Т. Хілл розглянув ансамбль з NА однакових наносистем і припустив,
що енергія взаємодії між наносистемами в такому ансамблі дуже мала
в порівнянні з внутрішньою енергією окремої наносистеми.
У наносистемі хімічний потенціал, а також питома вільна енергія та
інші питомі екстенсивні величини залежать не тільки від Р і T, а й від
третього параметра N. При N → ∞ зазначені величини прагнуть до своїх
макроскопічних значень.
Основне джерело відмінностей між нанотермодинамікою і
макроскопічною термодинамікою – додатковий доданок W в правій
частині останнього рівняння.
У макроскопічному випадку величиною W можна знехтувати, однак в
нанотермодинаміці таке спрощення неприпустимо, так як тут має
враховуватися будь-яке мале порушення однорідності, і мікроскопічні
розміри нанооб’єктів.
Таким чином нанотермодинаміка є уточненням макроскопічної
термодинаміки.
КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ
Безуглий Д. С.
ВИЧЕННЯ ГЕОМЕТИРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА ПЛОЩИНІ
З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
Сучасні умови навчання вимагають нових підходів до організації
навчання і виховання, які б сприяли формуванню і розвитку школяра в
тісному і постійному взаємозв’язку з природним та соціальним
середовищем, здатності до соціально-значимої діяльності, швидкої
адаптації під час зміни. Тому основним завданням школи є зорієнтованість
на використання таких педагогічних технологій, які передбачають
навчання та виховання активної, високоосвіченої, творчої особистості,
коли навчальні дисципліни розглядаються не тільки як одна зі сторін
навколишньої дійсності, з якою слід ознайомити учнів, а й
використовуються їх зміст, форми і методи для формування та
вдосконалення таких якостей особистості, як активність, пізнавальна
самостійність, здатність творчо підходити до розв’язування як
навчальних, так і життєвих задач. Однією з таких технологій є ігрова.
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Останнім часом все більше і активніше вчителі почали використовувати
ігрові технології.
Дуже доцільним є використання інформаційних технологій на уроках
геометрії під час вивчення теми «геометричні перетворення на площині».
Між тим, при викладенні даної теми вчитель зустрічається з певними
труднощами у власній педагогічній практиці. Це може бути обґрунтовано
навіть не стільки браком часу, що відводиться на розгляд даної теми,
скільки обмеженістю відповідної наочності, що і викликає труднощі у
сприйнятті матеріалу. Не завжди вчитель має змогу підготувати достатню
кількість моделей, що ілюструють відповідний теоретичний або
практичний матеріал, тим більше, що, як правило, такі моделі не
відрізняються суттєвою різноманітністю. Так як необхідним є
використання наочності та засобів активізації активного та свідомого
пізнання під час пояснення матеріалу, то в ході нашого дослідження ми
створили допоміжні матеріали засобами інформаційних технологій, метою
яких є:
1) Унаочнення поясненого матеріалу з даної теми.
2) Перевірка якості засвоєних знань.
Були створені п’ять фрагментів відео, на яких демонструються такі
перетворення площини як осьова симетрія, центральна симетрія, поворот,
паралельне перенесення, гомотетія. Під час створення було використане
ПЗ GeoGebra (для виконання безпосередніх побудов) та AVS Video Editor
(для відеозахвату екрану та монтування самого відеофрагменту).
Дегтярьова Н. В.
ВИВЧЕННЯ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩИХ НАЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Вивчення роботи з Інтернет-сервісами у загальноосвітніх
навчальних закладах викликає зацікавленість учнів. Це пояснюється тим,
що певну частину таких сервісів учні вже знають до 9 класу, де
узагальнюється вивчення даної теми, і використовують в повсякденному
житті. Це і соціальні мережі, і Вікіпедія, і геосервіси, а також відеосервіси та
інші. Тому, розширивши уявлення про Інтернет-сервіси у школі, студенти
вищих навчальних закладів чекають на вивчення цікавих і корисних
технологій. Такими є веб-технології, про актуальність яких зазначається у
значній кількості наукових та науково-популярних досліджень.
У навчальні плани інформатичних спеціальностей та споріднених з
ними включається вивчення «Веб-технологій» та/або «Веб-дизайн».
У результаті опанування такої/таких дисциплін студент:
ознайомлюється з технологіями створення веб-сторінок та вебдодатків різними способами, а саме: за допомогою он-лайн конструкторів;
з використаням мови гіпертекстової розмітки, таблиць каскадних стилів,
відповідних мов програмування, баз даних; з використанням систем
управління контентом (CMS);
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поглиблює свої знання та відпрацьовує
навички роботи з
Інтернет-сервісами;
ознайомлюється з новітніми досягненнями у розвитку вебтехнологій;
ознайомлюється з вимогами графічного оформлення веб-додатків
та вимогами до логічного та фізичного розташування елементів на вебсторінках та інше.
При цьому такий перелік тем може міститися у дисциплінах для
спеціальностей різного спрямування. Що стосується інформатичних,
математичних спеціальностей, то тут слід зауважити про доцільність
розширення уявлень про веб-технології вивченням мови математичної
розмітки MathML, глибшим вивченням графіки, у тому числі
масштабованої векторної графіки SVG, 3-D графіки WebGL, мов
розроблення сценаріїв (PHP) тощо.
Таким чином веб-технології, які б вони не здавалися простими і
зручними, вимагають досить значних зусиль та витрат часу для якісного їх
застосування у професійній діяльності. З огляду на вищезазначене, були
визначені мета та завдання подальшого дослідження. Актуальним є
визначення доцільної структури дисципліни «Веб-технології», визначення
взаємопов’язаних дисциплін для набуття навичок розробки та підтримки
веб-сторінок різної складності, проектування, теоретичне обґрунтування
та експериментальна перевірка розробленого курсу.
Медведовская О. Г.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПАКЕТА MICROSOFT ОFFICE 2016
И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
В течение 2016 года в компьютерных классах начали переходить к
использованию нового пакета Microsoft Office 2016.
Новый пакет является продолжением концепции крупнейшего
производителя программного обеспечения – «три экрана и облако»,
которая предполагает, что все программные решения, объединенные
облачными технологиями, можно одинаково эффективно использовать на
компьютерах, в телефонах и телевизорах. Данная концепция была
предложена Рейем Оззи – основным архитектором программного
обеспечения в Microsoft, на конференции Microsoft Professional Developers
Conference (PDC09) в 2009 году, и которая успешно продвигается
компанией до настоящего времени.
Уникальность нового пакета приложений Microsoft Оffice 2016 в
возможности работы под управлением наиболее популярных операционных
систем Windows, Windows Phone, Android, OS X, iOS, тесная связь с
Интернет, мощнейшие встроенные приложения.
За последние годы, с 1992 года, пакет MS Office от простенького
пакета программ, состоящего из текстового редактора Word, табличного
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процессора Excel, приложения для создания презентаций PowerPoint и
почтовой программы Mail превратился в сложнейший инструмент, со
множеством приложений (Sway, Power Map, 3-D Maps), собственным
облачным интернет-хранилищем OneDrive, множеством надстроек (Power
View, Power BI, Power Pivot, Power Query, SharePoint), без которого не
мыслима работа ни одного профессионального сотрудника.
Только обладая знаниями новейших технологий, преподаватель
сможет быть по-настоящему компетентным в своей области.
«Предоставить каждому человеку инструмент для повышения
собственной продуктивности в любой момент времени и любой сфере
деятельности является одним из наших главных приоритетов», – сказал
Сатья Наделла в своем недавнем выступлении на технологической
конференции Dreamforce-2015. За счёт автоматизации труда (использование
компьютерной техники) происходит рост производительности труда.
Некоторые из приложений, как Power Map, приложение Power Query
и другие, встроены в новый офисный пакет, вследствие чего он стал более
функционален. Очевидно, что в будущем ряд приложений также будут
встраиваться в офисные программы. В настоящее время ожидается начало
работы голосового помощника Cortana на русском языке.
Работа над приложениями не закончена, она продолжается, на сайте
Microsoft https://support.office.com практически ежемесячно размещаются
обновления, с которыми может ознакомиться любой пользователь.
Петренко С. І.
ПРО СТРУКТУРУ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧИТЕЛЯ
ЗА РЕКОМЕНДАЦІЯМИ ЮНЕСКО
У 2005 році ЮНЕСКО розпочало довгостроковий проект з розробки
структури ІТК-компетентності учителів (UNESCO’s ICT Competency
Framework for Teachers). В результаті цієї роботи в 2008 році були видані
«Стандарти ІКТ – компетентності учителів», які складалися з трьох частин:
1. «Освітня політика» (Policy Framework), де розглядаються основні
методологічні положення і підходи, які прийняті в проекті [1].
2. «Структура модулів компетентностей» (Competency Standards
Modules), де обґрунтовується поділ на 18 модулів як узгодження між
трьома етапами розвитку освіти та аспектами роботи учителя. Виділені
модулі визначають компетентності у [2].
3. «Рекомендації по впровадженню» (Implementation Guidelines), де
розглядаються методичні рекомендації для кожного із 18 модулів щодо
формування таких компетентностей [3].
Автори проекту позиціонували стандарти як набір рекомендацій, які
мають постійно змінюватися і розвиватися разом з розвитком
інформаційних технологій і поглядів на процес інформатизації навчальних
закладів. Одним з головних недоліків цих стандартів є те, що до них не
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увійшли проекти програм з підготовки педагогів. Виправити ці та інші
недоліки стандартів повинна була друга редакція, яка була підготовлена у
2011 році під редакцією Поля Хейна (Paul Hein) у вигляді єдиного
документу «Структура ІТК – компетентності вчителів. Рекомендації
ЮНЕСКО» [4]. В ній було розвинуто основні положення першої збірки
документів і зафіксовано вимоги до ІКТ-компетентності вчителя.
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Удовиченко О. М.
ПРО ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ
Сьогодні ми живемо у світі, де невід’ємно злилися віртуальний
інформаційний простір і соціальне життя, і навчання – сфера, що повинна
завжди йти в ногу з часом, – не може не стикатися з цим. Саме тому галузь
освіти намагається увібрати у себе усе найкраще, що породжують новітні
технології. У той же час інформаційні технології рідше розробляються під
специфічний освітній проект на відміну від економіки чи промисловості.
Тому сфера навчання повинна самостійно відсіювати та відбирати те
найкраще, що можна інтегрувати до неї. Разом з цим швидке
впровадження новацій стикається з перепонами як фінансового, так і
особистісного характеру.
Впровадження інформаційних технологій в освітні заклади пройшло
достатній шлях, щоб оцінити і виокремити найкраще в галузі
інформатизації освіти. Накопичення кількісного показника технічних
приладів (комп’ютери, проектори, мультимедійні дошки) зумовило
перехід навчання на новий щабель – навчання з використанням
електронних ресурсів.
Під електронними освітніми ресурсами (ЕОР) розуміють навчальні,
наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в
електронній формі та представлені на носіях будь-якого типу або
розміщені у комп’ютерних мережах, які відтворюються за допомогою
електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної
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організації навчально-виховного процесу, в частині, що стосується його
наповнення якісними навчально-методичними матеріалами.
До ЕОР належать: електронний документ; електронне видання;
електронний аналог друкованого видання; електронні дидактичні
демонстраційні матеріали (презентації, схеми, відео- й аудіозаписи тощо);
інформаційна система; депозитарій електронних ресурсів; комп’ютерний
тест; електронний словник; електронний довідник; електронна бібліотека
цифрових об’єктів; електронний навчальний посібник; електронний
підручник; електронні методичні матеріали; курс дистанційного навчання;
електронний лабораторний практикум.
Поняття ЕОР в Україні стало загальновживаним. Однак вивчення
науково-методичних праць показало, що наразі не існує єдиного
тлумачення цих понять.
Шамшина Н. В.
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЧИСЛОВИХ ДАНИХ В EXСEL 2016
Графічні
методи
представлення
числової
інформації
на
сьогоднішньому етапі розвитку суспільства повноправно ввійшли в арсенал
засобів навчального узагальнення, а також в методику навчальних і
наукових досліджень.
Редактор електронних таблиць Excel є одним із базових програмних
продуктів пакету Microsoft Office, та є найбільш затребуваним у сучасному
суспільстві для обробки інформації, яка може бути представлена у
табличній формі. І важливе місце у обробці потрібної інформації
приділяється наочності. Саме для вирішення цього питання звертаються
до побудови діаграм та графіків, за допомогою яких у даній програмі легко
зробити потрібні висновки про протікання того чи іншого процесу.
Останній раз компанія Microsoft додавала нові типи діаграм у Excel
ще у 1997 році – майже 20 років тому. Проте на даному етапі існує нова
версія програми Microsoft Excel 2016, в якій з’явилося відразу аж шість
принципово нових типів діаграм, більшість із яких у попередніх версіях
можна було збудувати лише за допомогою спеціальних надбудов та
великої кількості складних операцій: водоспад – також може називатися
іншими словами – міст, «сходинки», каскадна діаграма; ієрархічна –
специфічний тип діаграми для наочного відображення розподілу якогонебудь параметра за категоріями у вигляді деякої прямокутної
«клаптикової ковдри»; сонячні промені – аналог попереднього типу, проте
із круговим розміщенням у даних секторах, а не у прямокутниках; Парето –
класична діаграма для візуалізації закону Парето; ящик з Вусами – інша
назва «діаграма розкиду», досить часто вживана у статистичній оцінці;
частотна діаграма – яка для вказаного набору даних відображає кількість
елементів, які потрапляють у задані інтервали значень.
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В Excel попередніх версій існувало багато видів діаграм, проте у
новій версії даного продукту з’явились нові види діаграм, що мають
велике значення для обробки різних типів даних, особливо економічної
спрямованості.
Юрченко А. О.
ПЕРСОНАЛЬНИЙ САЙТ ВЧИТЕЛЯ
ЯК ЦІННИЙ ПОМІЧНИК У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
У даний час відбувається швидкий розвиток і поширення
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Це створює передумови
для впровадження освітніх технологій, які поєднують в собі кращі аспекти
та переваги очного і дистанційного режимів навчання.
Одним з варіантів такого об’єднання є персональний сайт вчителя,
який можна вважати інформаційно-комп’ютерним проектом, віртуальним
майданчиком навчальних практик з предмету, засобом організації
освітнього процесу. Маючи персональний сайт, вчитель отримує власне
інформаційне поле, на якому починає вибудовувати свою освітню
стратегію. На основі сайту вчитель може створити веб-віртуальний
підручник або навчальний посібник. Будучи самостійним цифровим вебресурсом, сайт може грати роль серверу для зберігання електронних
ресурсів (інтерактивних посібників, презентацій, комп’ютерних тестів,
динамічних моделей, електронних карт тощо).
Вміння створювати самостійний веб-ресурс для сучасного вчителя
сьогодні сприймається як фахова компетентність, оскільки дозволяє
систематизувати, узагальнювати, раціоналізувати подачу навчального
матеріалу засобами візуалізації, доступності ресурсів і сприяє
оптимальному регулюванню навчального процесу, забезпеченню
електронними освітніми матеріалами для самостійної роботи тощо. Такий
комп’ютерно-орієнтований комплекс дає змогу підвищити ефективність
занять; спрощує завдання учням у пошуку інформації, допомагає
раціонально планувати свою діяльність і краще сприймати і
запам’ятовувати інформацію.
Використання персональних сайтів вчителів у навчальному процесі
незаперечно має багато переваг, а тому вивчення технологій та методик
створення майбутніми вчителями таких веб-ресурсів дозволить
залишатися їм сучасними, цікавими і компетентними.
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ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ
Бова О. В.
РОЗCIЯНI ХIМIЧНI ЕЛЕМЕНТИ В ЗАПЛАВНИХ ЛУЧНИХ ГРУНТАХ
ЛIСОСТЕПУ СУМЩИНИ
Заплавнi лучнi грунти за валовим вмiстом розсiяних елементiв
загалом близькi до автоморфних грунтiв. Максимум елементiв припадає
на збагаченi гумусом i тонкодисперсними частинками верхнi горизонти.
У порiвняннi з грунтотвiрними алювiальними суглинками верхнi
горизонти бiльш активно концентрують цинк, олово, мiдь, нiкель i залiзо.
Коефiцiєнт грунтової грунтової диференцiацiї для цих елементiв
змiнюється у межах 2,0-3,5. Вмiст решти елементiв у гумусному горизонтi
менш нiж в 2 рази перевищує їх кiлькiсть у грунтоутворювальних породах.
У нижнiй частинi профiлю (оглеєннiй) вiдмiчено накопичення валового
марганцю та кобальту.
Заплавнi лучнi грунти мicтять рiзну кiлькiсть обмiнних форм
мiкроелементiв. Спостерiгається чiтка тенденцiя до концентрацiї цих форм
до грунтотвiрних порiд. Лише марганець та залiзо рiвномiрно
розподiляться по грунтовому профiлю, для яких коефiцiєнт грунтової
диференцiацiї дорiвнює 1-1,3. В гумусному i перехiдному оглеєнному
горизонтах обмiннi форми розсiяних елементiв мiцно утримуються
гумусними та мiнеральними тонкодисперсними частинками грунту. Були
дослiдженi також водорозчиннi форми розсiяних хiмiчних елементiв в
заплавних лучних грунтах. Було з’ясовано, що заплавнi лучнi грунти
характеризуються акумулятивним типом розподiлу розсiяних хiмiчних
елементiв в цих грунтах. Збагаченiсть верхнiх горизонтiв органiчною
речовиною при невисоких показниках рН, ймовiрно, обумовлює бiльш
активний перехiд розсiяних елементiв у водну витяжку. Iншою причиною,
що обумовлює поверхневе накопичення водорозчинних форм металів, є
слабкий їх дренаж. Звертає на себе увагу слабка розчиннiсть у водi цинку,
марганцю i залiза. Вмiст цих елементiв в багатьох пробах нижче межi
аналiтичного знаходження. Таким чином, зазначенi елементи мiцно
утримуються грунтовими сорбентами у складi водонерозчинних сполук.
Данильченко О. С.
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ РІЧОК СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗА ВІДПОВІДНИМИ КАТЕГОРІЯМИ
Оцінку якості річкової води здійснено із застосуванням «Методики
екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями»,
що складається з кількох етапів: 1) обчислення середнього значення для
кожного показника та зіставлення з відповідними критеріями якості води;
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2) визначення індексу якості води для кожного з трьох блоків (І1, І2, І3);
3) обчислення інтегрального екологічного індексу (ІЕ) – як середнє з суми
І1+І2+І3; 4) визначення приналежності вод до певного класу та категорії
якості за їх станом і ступенем чистоти. За значеннями індексів блоку
показників сольового складу (І1) річкові води переважно належать до 1-2
категорій І-ІІ класів якості, тобто за екологічним станом – «відмінні» та
«дуже добрі», а ступенем чистоти – «дуже чисті» та «чисті»; за значеннями
індексів блоку трофо-сапробіологічних показників (І2) річкові води
відносяться до ІІІ класу якості 4-5 категорій та характеризуються
переважно за екологічним станом як «задовільні», а за ступенем чистоти –
«слабко забруднені», за сапробністю – «βʹʹ-мезосапробні», за трофністю –
«евтрофні», а річки Бобрик, Знобівка, Івотка та Єзуч характеризуються за
екологічним станом як «посередні», за ступенем чистоти – «помірно
забруднені», за сапробністю – «αʹ-мезосапробні», за трофністю – «евполітрофні»; за значеннями індексів блоку специфічних речовин токсичної
дії (І3) води річок відповідають переважно 3 та 4 категоріям ІІ і ІІІ класів
якості, що характеризують води як «добрі» та «задовільні» за станом і
«досить чисті» та «слабко забруднені» за ступенем чистоти. За ІЕ
досліджені річкові води належать майже виключно до ІІ класу 3 категорії
якості води та характеризуються як «добрі» за станом і «досить чисті» за
ступенем чистоти, а найбільший вплив на якість природних вод мають
речовини блоку трофо-сапробіологічних показників. Дві річки (Бобрик та
Єзуч) належать, до ІІІ класу 4 категорії та характеризуються як
«задовільні» за станом і «слабко забруднені».
Корнус А. О., Линок Д. В.
ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ У ПІВНІЧНІЙ ЧАСТИНІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ 2005-2015 рр.)
Для проведення дослідження було використано дані про температуру
повітря, отримані на метеорологічних станціях Конотоп та Дружба, які
розміщені у північній частині Сумської області. Основним завданням нашої
роботи було визначення сучасних середньомісячних температур повітря
території дослідження, зафіксованих протягом 2005-2015 рр. та їх
порівняння з відповідними значеннями за багаторічний період. За
результатами зіставлення даних обох періодів спостережень, у північній
частині Сумської області помічаємо значне підвищення середньомісячних
температур повітря, яке, однак, у річному ході температур для окремих
місяців і сезонів року проявляється дещо по-різному.
Зокрема при дослідженні річного ходу температур на метеостанції
Дружба виявлено, що зростання середньорічних показників відбувається в
основному за рахунок зимового сезону. Особливо теплішим став грудень, у
якому температура порівняно з кліматичною нормою зросла на 3,5°С.
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Натомість у осінні місяці – вересні та жовтні зростання температур повітря
становило менше, ніж 0,5°С.
Схожа тенденція прослідковується і на метеостанції Конотоп. Тут
також, у порівнянні із багаторічною нормою, найбільше зросла груднева
температура повітря, але приріст температур дещо менший – на 3°С.
Температурні показники весняного періоду у Конотопі також
підвищилися, – найбільше зростання спостерігається у квітні і травні,
проте є дещо меншим, ніж для зимових місяців (на +1,7°С). Менше
перевищення багаторічної норми помітне у літні місяці, – на +0,8°С.
Найменше підвищення – лише на +0,3°С зафіксоване в осінній період, а
саме у вересні та жовтні.
При зіставленні кліматичних показників за два різні періоди (1930–
1989 рр. і 2005–2015 рр.) вдалося визначити сучасні особливості
термічного режиму північної частини Сумщини. Встановлено, що
середньорічні температури повітря у порівнянні із багаторічною нормою
підвищилися від +6°С...+7°С до +7,5°С.
Корнус О. Г.
САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Санаторно-курортне обслуговування є джерелом грошових
надходжень до бюджету, сприяє розвитку сфери послуг та розширенню
ринку робочих місць. Сумська область володіє значним лікувальнотуристичним потенціалом (достатня кількість сонячних днів, лікувальні
мінеральні води, оздоровчі лісові та інші ресурси), має вигідне географічне
положення, унікальні історико-культурні пам’ятки, широку мережу
природно-заповідного фонду та у природно-кліматичному відношенні
сприятлива для розвитку лікувально-оздоровчого туризму. Санаторнокурортна оздоровча інфраструктура області представлена 19 закладами, у
т.ч. 4 – санаторії (3 з них дитячі), 3 – санаторії-профілакторії, 12 баз
відпочинку [1]. Територіально в регіоні санаторно-курортні заклади
розміщені нерівномірно і сконцентровані лише у 4 районах – Сумському,
Шосткинському, Охтирському та Лебединському.
Наявність лікувальних мінеральних вод чи не найбільше може
сприяти розвитку санаторно-курортного обслуговування. Крім залізистих
мінеральних вод, у Сумській області з метою лікувально-оздоровчого
туризму можуть використовуватися й джерела інших типів мінеральних
вод, перш за все, гідрокарбонатних та сульфатно-гідрокарбонатних.
Санаторно-курортне обслуговування зможе активно розвиватися у
напряму лікувально-оздоровчого туризму і приносити значні прибутки
регіону за умови підтримки владою підприємницьких ініціатив. Для цього
потрібно модернізувати матеріально-технічну базу існуючих курортно63

санаторних установ, залучати інвесторів, у т.ч. й іноземних, розширити
рекреаційні послуги та види дозвілля, підвищити кваліфікацію та
заробітну плату обслуговуючого персоналу закладів цього типу тощо.
Література
1. Статистичний щорічник Сумської області за 2014 рік / [за ред. Л. І. Олехнович]. –
Суми: Сумське обласне управління статистики, 2015. – 544 с.

Сюткін С. І.
ЕТНІЧНА ТИПОЛОГІЯ КРАЇН СВІТУ
Як свідчить розвиток політичних подій у багатьох країнах світу, у
тому числі й в Україні, соціально-політична стабільність суттєво залежить
від характеру етнополітичних процесів, які у свою чергу визначаються
об’єктивними реаліями територіальної організації етнічної сфери та її
репрезентативності в структурах влади. Особливості поєднання етнічних
спільнот, етнічна однорідність чи множинність етнічних ареалів
відображають культурне і політичне обличчя держави, значною мірою
визначають вектор її політичного розвитку.
Відзначимо, що на межі ІІ й ІІІ тисячоліть в світі відбувся просто
«вибух» етнонаціоналізму, який призвів до розпаду СРСР, СФРЮ, ЧССР,
Ефіопії, Судану. Загострилися проблеми басків і каталонців в Іспанії, курдів
на Близькому Сході; міжетнічні війни не припиняються в багатьох
африканських країнах.
Таким чином, дуже важливим завданням для суспільної географії
виступає вивчення національного (етнічного) складу населення
країн світу та їх регіонів. Нижче пропонується типологічна схема
такого вивчення.
1. Однонаціональні (моноетнічні) країни. Чітко визначеного якісного
критерію однонаціональності не існує, тому в якості межі між моно- та
поліетнічними країнами пропонується кількісний показник 95%.
Однонаціональними (≥95% населення припадає на один етнос) є арабські
країни, а також Польща, Швеція, Італія, Португалія, Ісландія, Ірландія,
Японія тощо.
Багатонаціональні (поліетнічні) країни.
2. З переважанням однієї нації при наявності значних національних
меншин: найбільша за населенням країна світу – Китай, а також Іспанія,
Франція, Великобританія, Україна та багато інших.
3. Із строкатим, але етнічно близьким національним складом
населення: Замбія, Кенія, Індонезія, Філіппіни та інші країни, в яких етноси
за лінгвістичною класифікацією є спорідненими.
4. З різнорідним національним складом: Індія, Канада, Швейцарія,
африканські країни зони Сахелю.
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КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН
Генкал С. Е.
ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЕВРИСТИЧНОГО НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ
УЧНІВ ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ
Проблема формування у старшокласників готовності до вибору
професії набуває в сучасних умовах великого значення. Необхідність
формування професійно значущих якостей учнів профільних класів
зумовлена
швидкими
темпами
розвитку
біологічної
науки,
інтелектуалізацією праці, інтеграцією української освіти в міжнародний
освітній простір.
Системність застосування евристичного навчання забезпечується
використанням евристико-дидактичних конструкцій – системи логічно
пов’язаних навчальних проблем, які в сукупності з евристичними
запитаннями, вказівками й мінімумом навчальної інформації
дозволяють учням відкрити нове знання про об’єкт дослідження, засоби
евристичної діяльності.
Дидактичні можливості евристичного навчання полягають у
підвищенні ефективності навчання, можливості формування пізнавальних
мотивів, міцної системи знань, профільної компетентності учнів, творчої
активності учнів під час вивчення біології, забезпеченні самостійного
творчого здобування, перетворення й використання знань, розвитку
творчого мислення, навичок продуктивної діяльності, рефлексивних умінь
та творчих здібностей.
Результативність евристичного навчання залежить від його
інтеграції в усі компоненти навчального процесу, що сприятиме
особистісному розвитку учнів через самостійну пізнавальну діяльність.
Результатом евристичного навчання біології є: формування різнобічно
розвинених, творчо активних учнів, здатних постійно розвивати
креативні здібності; духовне та інтелектуальне збагачення, підвищення
творчого потенціалу.
Дмитрук С. М.
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
ВЕНОЗНОЇ ТА КАПІЛЯРНОЇ КРОВІ ДОНОРІВ У ЗРАЗКАХ,
ОТРИМАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ К2ЕДТА І К3ЕДТА
Актуальність проведення порівняльного аналізу гематологічних
показників у зразках венозної та капілярної крові донорів, отриманих з
використанням К2ЕДТА і К3ЕДТА, обґрунтована необхідністю враховувати
можливі відмінності при стандартизації переданалітичного етапу
лабораторних досліджень, розрахунках референтних діапазонів, валідації
аналітичних методик, виборі біологічного матеріалу для аналізу,
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співставленні результатів лабораторних досліджень, виконаних з
використанням венозної і капілярної крові.
Порівняльному аналізу підлягали показники кількості лейкоцитів,
еритроцитів, тромбоцитів, вмісту гемоглобіну та величини гематокриту у
зразках венозної і капілярної крові одних і тих самих донорів, взятих з
К2ЕДТА або К3ЕДТА і досліджених за допомогою автоматичного
гематологічного аналізатора в режимі аналізу цільної крові.
У зразках капілярної крові, відібраної з К2ЕДТА або К3ЕДТА, в
порівнянні зі зразками венозної крові, встановлено: більшу кількість
лейкоцитів, менший вміст гемоглобіну, менша величина гематокриту,
менші кількості еритроцитів і тромбоцитів. Виявлені відмінності, крім
особливостей складу капілярної крові, обумовлені більшою чутливістю
процедури відбору капілярної крові до факторів, які впливають на
величину похибки переданалітичного етапу і залежать від виду, марки та
агрегатного стану антикоагулянту, яким наповнені пробірки. За
сукупністю проаналізованих даних К2ЕДТА є антикоагулянтом вибору при
проведенні процедури відбору та підготовки зразків капілярної крові для
гематологічних досліджень.
Касьяненко О. А.
СТАН ЕРИТРОЇДНОЇ ЛАНКИ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ
АКТИВНИХ ДОНОРІВ
Згідно із законом України «Про донорство крові та її компонентів»
від 02.03.2015 р. необхідно постійно досліджувати стан кровотворення та
склад периферичної крові активних донорів. Результати досліджень у
трансфузіології констатують, що різного виду донації крові можуть мати
як позитивні, так і негативні наслідки для організму. Існують дані про те,
що протягом перших трьох місяців клінічні показники крові можуть
демонструвати зниження рівню гемоглобіну та еритроцитарних індексів,
але вже наприкінці півріччя відбувається адаптація кровотворення до
регулярних крововтрат. Інші наукові джерела наголошують на випадках
анемії у донорів, які проходять подвійний плазмаферез. Вважаємо за
потрібне дослідити вплив різного виду донацій крові активних донорів на
еритроїдну ланку процесу кровотворення їх організму.
Протягом
2015–2016
років
досліджувалися
еритрограми
периферичної крові як первинних, так і активних донорів. Можливості
програмного забезпечення відеокамери до мікроскопу Delta Optikal Genetik
дозволили дослідити не тільки морфологічні ознаки поліхроматофілії і
пойкілоцитозу еритроцитів, а й виміряти їх діаметр, тобто дізнатися про
ступінь анізоцитозу. Наявність анізо- та пойкілоцитозу еритроцитів мазків
крові є неспецифічною ознакою анемій різного генезу.
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Результати досліджень довели, що більшість донорів обох
досліджених груп мали тяжкий ступень мікроцитозу. Поряд з
нормальними показниками аналізу крові такий цитоморфологічний стан
еритроцитів доводить латентний дефіцит заліза. Про це свідчать і
компенсаторні явища системи крові з наявністю мегалоцитів та
мегалобластів еритрограм деяких осіб серед активних донорів.
Високі рівні мікроцитозу і гіпохромії для 18 % активних донорів
надають право рекомендувати цим особам пройти додаткове обстеження
крові на наявність залізодефіцитної анемії.
Мерзликин И. Р.
НОВЫЕ ГНЕЗДОВЫЕ ВИДЫ ПТИЦ
ЗАПОВЕДНИКА «МИХАЙЛОВСКАЯ ЦЕЛИНА»
Орнитофауна заповедника «Михайловская целина», принимая во
внимание его малые размеры, изучены достаточно хорошо. Естественно,
что большинство исследований посвящено птицам степных участков
(Волчанецеий, 1954, Матвиенко, 1971а, 1971б, 2009; Кныш, 2003).
Обобщающий список видов птиц, встреченных на всей территории
заповедника и в непосредственной близи от него, был сделан
сравнительно недавно (Мерзлікін, Піддубина, 2011). В нем указывалось,
что в разных биотопах Михайловской целины гнездится 63 вида птиц.
С тех пор в заповеднике на гнездовании появилось 2 новых вида – журавль
серый (Grus grus), занесенный в Красную книгу Украины (Фесенко, 2009) и
обычный синантропный вид горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros).
Пара серых журавлей на Михайловской целине отмечалась на
гнездовании с 2013 по 2016 гг. Свое гнездо они устраивают во влажной
балке «Государева гребля», расположенной выше Верхнего пруда в
северо-западной части заповедника. Балка густо заросла тростником
(Phragmites communis), куртинами и отдельными кустами ивы пепельной
(Salix cinerea).
Гнездование всегда проходило успешно, и у пары журавлей каждый
год было по 2 птенца. Они ежегодно вставали на крыло в конце июля и вся
семья улетала.
Летом 2015 г. на хозяйственной постройке усадьбы впервые
загнездилась пара горихвосток-чернушек и вывела птенцов.
Пташенчук О. О.
ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ
Система вищої педагогічної освіти, як ніяка інша, потребує нових
форм, засобів, методів та прийомів, які б задавали сучасному освітньому
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процесу діяльнісний, особистісно орієнтований та компетентнісний
вектор на зміну традиційному «знаннєвому». Це надзвичайно важливо та
актуально, оскільки майбутні вчителі будуть формувати особистості
якісно нового покоління громадян, які мають побудувати успішну країну.
Одним із нагальних завдань ВПНЗ на шляху підготовки
висококваліфікованих та конкурентоспроможних вчителів біології є
формування дослідницької компетентності, яку ми вважаємо
обов’язковою складовою професійно-педагогічної компетентності та
відносимо до загальних та універсальних системних компетентностей.
Сформована дослідницька компетентність забезпечить майбутніх
спеціалістів здатністю та готовністю до постійного саморозвитку та
самореалізації, бути ефективними в практичній діяльності та знаходити
рішення в нестандартних ситуаціях, працювати в команді, організовувати
та включатися в інноваційні шкільні процеси, завжди бути «на хвилі»
освітніх та наукових інновацій. Ці вміння та здатності, без сумніву,
сприяють досягненню всіх головних цілей вищої освіти, які були окреслені
Радою Європи: 1) вихованню активної громадської позиції; 2) підготовці
до ринку праці; 3) особистому / світоглядному розвитку; 4) розвитку
нових знань.
Проте на сучасному етапі розвитку вищої освіти формування
дослідницької компетентності майбутніх спеціалістів у процесі
професійної підготовки відбувається не системно та під впливом низки
випадкових факторів.
Тому метою нашого дослідження є розробка системи формування
дослідницької компетентності майбутніх учителів біології в процесі їх
фахової підготовки. Тільки самостійно набувши вмінь, здатностей та
практичного досвіду дослідницької діяльності, студенти-біологи зможуть
формувати відповідні властивості у своїх майбутніх учнів.
Буцик А. С., Литвиненко Ю. І.
КОПРОФІЛЬНІ ПІРЕНОМІЦЕТИ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Копрофільні аскоміцети – екологічна група сапротрофних організмів,
які розвиваються на гної або посліді тварин. Найчисельнішим та
наймасовішим компонентом копрофільних екосистем є сумчасті гриби з
перитеціоїдними плодовими тілами – т.зв. піреноміцети. В Україні дана
група грибів залишається недостатньо та нерівномірно вивченою.
У зв’язку з цим протягом 2014–2016 рр. на території південно-східної
частини Сумського району Сумської області здійснювався збір копром
травоїдних тварин (корови, коня, кози, вівці, кроля, оленя, зайця, кабана та
кавії). Лабораторне обстеження останніх дозволило виявити та
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ідентифікувати 48 видів копрофільних аскоміцетів, серед яких 23 види
належать до піреноміцетів (клас Sordariomycetes).
Зареєстровані види належать до 6 родів та 3 родин
(Lasiosphaeriaceae, Sordariaceae та Chaetomiaceae). Серед родів переважає
Podospora – 9 видів; інші роди представлені наступною кількістю видів:
Schizothecium – 5 , Chaetomium – 4, Sordaria – 3, Arnium та Phomatospora – по 1.
Кількісний розподіл видів за родинами є наступним: Lasiosphaeriaceae – 15,
Sordariaceae – 4 та Chaetomiaceae – 3. Один вид (Phomatospora minutissima)
не має визначеного систематичного положення на рівні родин (familiae
inсertae sedis).
Три зібрані види є новими для території України. Це Podospora
myriaspora, Arnium cervinum та Sordaria minima. Серед них A. cervinum
репрезентує новий для України рід аскоміцетів. Чотири види є
маловідомими для нашої держави. Це, зокрема, Sordaria humana, Podospora
platensis, Schizothecium tetrasporum та Phomatospora minutissima.
Аналіз субстратної приуроченості показав, що найбільшу кількість
видів піреноміцетів виявлено на екскрементах корови (10). На інших
субстратах піреноміцети були менш чисельними і їх кількісний розподіл
був наступним: вівця – 8, кріль – 7, олень і коза – по 6, кабан – 5, кінь – 4,
заєць – 2, кавія – 1.
Міронець Л. П.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ РЕАЛЬНОГО ТА ВІРТУАЛЬНОГО
БІОЛОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ У ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
Під час навчання біології рослин, вивчення окремих процесів, що
відбуваються в рослинному організмі, є недоступними для візуалізації. Це
утруднює достатнє засвоєння біологічних знань, зокрема, фізіологічних.
Під час вивчення складних фізіологічних процесів (фотосинтез, дихання,
розвиток тощо), що відбуваються у рослинному організмі, їх зовнішній
прояв можна продемонструвати за допомогою доступних лабораторних
дослідів з живими рослинними об’єктами.
У процесі виконання лабораторних досліджень учні самостійно
організовують експеримент, використовують необхідне обладнання,
літературні джерела, у разі необхідності одержують консультації вчителя,
заповнюють щоденники спостереження, таблиці, виконують малюнки,
складають схеми, аналізують одержані результати дослідів, роблять
висновки, узагальнення та звітують перед іншими дослідницькими групами.
Як показує практика, не завжди всі передбачені програмою роботи
дослідницького характеру можна організувати і провести у реальному часі.
Причин декілька: деякі дослідження вимагають тривалого часу виконання
і їх кінцеві результати можуть не співпадати із темами уроків; не завжди з
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першого разу вдається отримати необхідні результати; відсутність
вільного часу для закладання біологічного дослідження.
Тому з метою усунення перерахованих причин та реалізації
навчальних завдань з біології, вбачаємо можливим поєднання проведення
реального та віртуального біологічного експерименту. Віртуальний дослід
закладається завчасно, всі етапи фотографуються і об’єднуються у
навчальну презентацію.
Таким чином, раціональне поєднання реального та віртуального
біологічного експерименту із застосуванням сучасних методів навчання,
сприяє кращому засвоєнню навчальної інформації.
Москаленко М. П.
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
З БІОЛОГІЇ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
Навчання біології в основній школі спрямоване на засвоєння знань
щодо ролі біологічної науки у формуванні сучасної наукової картини живої
природи, методів пізнання живої природи, будови, життєдіяльності та ролі
живих організмів.
Особливістю сучасної шкільної програми з біології є те, що в ній
передбачено виконання лабораторних досліджень, які забезпечують
процесуальну складову навчання біології та виконуються на уроці різними
способами. Мета лабораторних досліджень – розвиток в учнів уміння
спостерігати, описувати, виділяти істотні ознаки біологічних об’єктів,
виконувати рисунки біологічних об’єктів, робити висновки; формування
навичок користування мікроскопом, розв’язування пізнавальних завдань
тощо. Лабораторні дослідження не підлягають обов’язковому оформленню
в зошиті. У зв’язку з цим виникла необхідність у корекції методики
проведення уроків з елементами лабораторних дослідів.
Вважаємо доцільним врахування двох особливостей. Перша – це
попередня бесіда в діалоговому режимі вчителя та учнів з предмету
лабораторного дослідження, з’ясування його біологічної суті та місця в
логіці викладення навчального матеріалу, значення можливих отриманих
результатів. Друга особливість – це акцентоване покрокове обговорення в
ході виконання самого лабораторного дослідження, кожного його етапу
для кращого розуміння учнями власне методики виконання дослідження.
Роль вчителя на такому уроці полягає у формуванні попереднього
уявлення учнів про біологічний зміст самого дослідження, побудові
спочатку уявної, а потім і реальної послідовності операцій в ході
дослідження і на останньому етапі – підтвердження досягнення учнями
мети дослідження через наявні результати.
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КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ
Неткач Ю. В., Вакал А. П.
СУЧАСНИЙ СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ м. СУМИ
НА МІКОЗИ ШКІРИ
У наш час як у світі, так і серед населення України значного
поширення набули різноманітні захворювання шкіри, серед яких суттєве
значення мають мікози. Друга половина XX століття характеризувалася
помітним зростанням захворюваності на мікози.
Дане дослідження проводилися на базі комунальним закладом
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 м. Суми» і під час нього
використовувалися
загальноприйняті
методики
по
виявленню
дріжджоподібних грибів.
За період з 2012 по 2014 роки, у лабораторії КЗ «Центр ПМСД № 3
м. Суми» всього було досліджено 2207 зразків на патогенні гриби, серед
яких, позитивні результати отримані у 1098 хворих.
Аналіз захворюваності на мікози шкіри дорослого населення показав,
що за всі роки спостережень, кількість захворівши чоловіків і жінок була
практично однаковою, з незначним переважанням чоловічого населення у
2012 (54,8%, від загальної кількості) і 2013 (50,9%) роках і жіночого – у
2014 (50,6%). Серед дорослого населення, яке обслуговується у КЗ «Центр
ПМСЩД № 3 м. Суми», найвищі показники захворюваності на хвороби
шкіри, що викликані патогенними грибами, зафіксована у вікових групах
від 18 до 30 років і від 31 до 40 років. Викликає занепокоєння той факт, що
незважаючи на зменшення показника захворюваності в абсолютних
числах, у представників вікової групи від 18 до 30 років, з 89 зафіксованих
випадків у 2013 році до 62 – у 2014, суттєво зріс показник у відсотках з 19,6
у 2012 році до 28,1 – у 2014.
Серед мікозів шкіри, які були виявлені під час дослідження, на
першому місці, протягом всіх років спостережень, перебували хворі з
дерматомікозами волосся, нігтів і гладкої шкіри. Також досить часто
зустрічаються хворі з висівкоподібним лишаєм, мікроспорією, трихофітією
і рожевим лишаєм.
Родінка О. С.
РІДКІСНІ РОСЛИНИ ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Лебединський район – один із найцікавіших у флористичному
відношенні у Сумській області. Наявність численних балок дозволила
зберегтись десяткам місцезростань рідкісних степових видів, широка
борова тераса р. Псел надала притулок раритетним видам бореальної
флори, у долинах річок на луках та у нагірних і байрачних дібровах
збереглись занесені до Червоної книги України однодольні рослини.
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У степових ценозах, серед видів, які занесені до Червоної книги
України, найбільш поширеними на території району є горицвіт весняний,
ковила волосиста та вузьколиста, астрагал шерстистоквітковий та
брандушка різнокольорова. Лише з 1-2 місцезростань відомі ковила
вузьколиста, півонія тонколиста, осока богемська, зіновать Блоцького,
півники борові.
З лучних видів, занесених до Червоної книги, найрізноманітнішими є
зозулинцеві. Більше десятка місцезростань відомо для лісових орхідей –
гніздівки звичайної, коручки чемерниковидної, любки дволистої та
зеленоквіткової. Досить поширена і лілія лісова. Критично низька у районі
чисельність лісових видів підсніжника білосніжного, ковили дніпровської
та тюльпана дібровного. У числі найбільш рідкісних болотних видів –
рослини сфагнових боліт альдрованда пухирчаста та верба чорнична.
У великій небезпеці декоративні раритетні рослини сон чорніючий,
сон широколистий та рябчик руський, які трапляються на луках і у світлих
лісах. Їх, як і вищезазначені – півонію вузьколисту, брандушку
різнокольорову, рябчик руський та горицвіт весняний, викопують у
природних місцезростаннях з метою продажу та озеленення власних садиб.
Найбільш рідкісним видом плауноподібних слід визнати
діфазіаструм сплюснутий, а найбільш поширеним – плаун річний.
Основна загроза цим видам – рекреаційне використання та вирубка
лісових масивів.
Усатих Т. О.
ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
Традиційно мета освіти будь-якого рівня визначалась набором
знань, умінь і навичок, якими має оволодіти особистість. Натомість
недостатньої уваги приділялось здатності приймати рішення, критично
мислити, вирішувати конкретні завдання. Результатом став розрив між
теорією і практикою і виникла необхідність переходу навчальновиховного процесу від предметно-знаннєвого до компетентнісно
орієнтованого, головною метою якого стає набуття певних
компетентностей, в основу яких закладено як когнітивний компонент
(знання) так і ціннісно-мотиваційний та діяльнісний. Отже
компетентність – це інтегрована характеристика та соціальна вимога до
підготовки особистості, що відображає її готовність і здатність до
мобілізації набутих знань, умінь та досвіду діяльності для ефективного
вирішення життєвих та професійних завдань.
Більшість дослідників пов’язують проблему компетентностей із
професійним становленням особистості і навіть ототожнюють це поняття
із професіоналізмом. Особливо актуальним стає це питання при підготовці
працівників освіти, професійна діяльність яких пов’язана із потребою у
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постійному
саморозвитку
та
самовдосконаленні.
У
системі
компетентнісного підходу дослідники виділяють три групи ключових
компетентностей: надпредметні, загальногалузеві і предметні (знання з
певного предмету). Чільне місце при підготовці вчителів займають
надпредметні компетентності: здатність висловлювати і аргументувати
свою думку; добувати інформацію з різних джерел, критично оцінювати,
впорядковувати та класифікувати її; створювати проекти та презентації
і проводити їх захист; використовувати інформаційно-комунікаційні
технології; вживати наукову лексику. Серед загальногалузевих особливої
уваги слід приділяти формуванню професійних компетентностей: етичні
установки, система психолого-педагогічних знань, загальна ерудиція,
засоби розумових і практичних дій, професійні якості.
КАФЕДРА ХІМІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ХІМІЇ
Бабенко О. М.
ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Змішане (blended learning, комбіноване, гібридне) навчання – це
цілеспрямований процес отримання знань, умінь і навичок в умовах
інтеграції аудиторної і позааудиторної навчальної діяльності суб’єктів
освітнього процесу на основі використання і взаємного доповнення
технологій традиційного, електронного, дистанційного і мобільного
навчання при наявності самоконтролю студента.
Змішане навчання реалізуємо через комбінування традиційних
методів навчання з комп’ютерно опосередкованою діяльністю, зокрема
включаємо такі види і форми організації навчання майбутніх
вчителів хімії:
традиційні аудиторні заняття, написання курсових робіт,
виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань;
традиційні аудиторні заняття з використанням мультимедійних і
віртуальних ресурсів;
використання створених груп у соціальних мережах для підтримки
змішаного навчання;
традиційні заняття з подальшим їх обговоренням на форумі або
листуванням по електронній пошті;
попередній виклад навчального матеріалу в електронному
вигляді, відеоматеріалів і презентацій для первинного самостійного
засвоєння знань студентами з подальшими практичними заняттями в
аудиторії;
виведення частини практичних вправ в режим онлайн для
осмислення навчального матеріалу;
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індивідуальна або групова робота над домашнім завданням з
подальшим його обговоренням в аудиторії;
отримання і виконання домашнього завдання і відправка його для
перевірки викладачеві по Інтернету;
використання тестування з можливістю перевірки правильних
відповідей для самоконтролю і корекції знань студентів;
консультації в режимі форуму в позааудиторний час.
Таким чином, змішане навчання передбачає не просто надання
навчальних матеріалів в електронному вигляді, а обов’язковий зворотний
зв’язок студентів з викладачем або в електронній, або в очній формі.
Зазвичай воно також включає певну роботу з електронними ресурсами під
час заняття. Студенти мають постійний рівний доступ до якісних
навчальних матеріалів і можуть відстежувати свою успішність і прогрес в
навчанні, отримуючи коментарі і зворотний зв’язок з педагогом.
Вважаємо, що використання змішаної форми навчання відповідає
сучасним вимогам до освітньої системи та є однією з перспективних форм
організації навчального процесу.
Більченко М. М.
ГІДРОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИРОДНИХ ВОД М. СУМИ
За колективною темою «Хіміко-екологічний моніторинг річкових
басейнів Сумської області» проведені дослідження гідрохімічних
показників води природних джерел в межах міста Суми. Досліджено
хімічний склад і за нормативними показниками встановлено якість води
природних джерел: Веретенівське, Черничанське, Біофабрика (м.Суми).
За результатами хімічного аналізу встановлено, що концентрація
йонів Cl-,NO3-, NH4+, PO43- , SO42- та сполук важких металів Fe, Mn, Cr, Zn, Cu, Ni
знаходяться в межах ГДК і за окремими показниками концентрація йонів
набуває дуже малих значень. Отже, вода в досліджених джерелах відповідає
діючим нормативам якості і є придатною для повсякденного вживання.
Під час сезонних спостережень встановлено, що хімічний склад
джерельної води є сталим. Спостерігаються незначні сезонні коливання
хімічного складу води за вмістом окремих аніонів та показником
твердості води.
Отже, за результатами експериментального дослідження складу
джерельних вод встановлено, що показники хімічного складу та вміст
важких металів знаходяться в межах ГДК. За гідрохімічними показниками
вода відповідає критеріям якості питної води.
У результаті дослідження хімічного складу окремих проб води
р. Стрілки встановлена відповідність значень таких показників якості, як
загальна мінералізація, загальна і карбонатна твердість води, рН, вміст
Феруму (заг.), вміст сульфатів і хлоридів, діючим нормам ГДК.
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За результатами аналізу окремих проб води озера Чеха встановлено
перевищення показника перманганатної окиснюваності, що є показником
дії антропогенного фактору.
Бугаєнко В. В.
ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗЧИННОСТІ ТУГОПЛАВКИХ ОКСИДІВ МЕТАЛІВ
У СОЛЬОВИХ РОЗПЛАВАХ
Дослідження взаємодії оксидів металів з сольовими розплавами,
виконані упродовж п’яти останніх десятиліть, свідчать про особливий
характер розчинності оксидів.
У більшості випадків розчинність оксидів не підлягає закономірності
для ідеальних розчинів Шредера – Ле – Шательє. Експериментальні
результати розчинності оксидів металів у розплавлених солях переважно
не відповідають правилу В. К. Семенченка, що базується на співвідношенні
розмірів катіонів.
Причиною такого становища є своєрідність хімічної взаємодії в
оксидно-сольових розплавах, особливо при високих температурах. Цикл
досліджень взаємодії галогенідів і оксидів лужних і лужноземельних
металів було здійснено С. Ф. Бєловим зі співробітниками (1972 – 1986 рр.),
які довели, що в більшості випадків відбуваються глибокі хімічні
перетворення в оксидно-сольових системах поряд з розчинністю без
хімічної взаємодії.
Дослідження розчинності оксидів металів (TiO2, ZrO2, SiO2, Al2O3) у
низькоплавких багатокомпонентних сольових розплавах за участю
флуорборатів, флуорсилікатів лужних металів, проведені в лабораторії
фізико-хімічного аналізу СумДПУ імені Макаренка (2000 – 2014 рр.),
показали позитивний вплив присутності комплексних флуорвмісних
аніонів на розчинність оксидів металів. У системах з інтенсивним
комплексоутворенням (LiF – ZrF4, NaF - ZrF4, KF – ZrF4) розчинність оксидів
зростає при збільшенні вмісту ZrF4 в сольовому розплаві.
В низькоплавких сольових сумішах KBF4 – KCl – KAlF4 розчинність
таких тугоплавких оксидів як ZrO2, Al2O3, складає 15 20 мол.% при
температурі до 600 С.
Така висока розчинність також пояснюється хімічною взаємодією
речовин та утворенням оксофторидів.
На прикладі аналізу розчинності оксидів лантаноїдів у флуоридних
розплавах Р. М. Пшеничним (2012 р.) було показано, що зі збільшенням
«кислотності» катіонів розчинність відповідного оксиду зменшується.
Зі збільшенням кислотності флуоридного розплаву – розчинника
розчинність оксидів рідкоземельних елементів зростає. Але ця
закономірність не є загальною.
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Йонні розплави є активним реакційним середовищем, яке по
різному взаємодіє з оксидами металів відповідно до особливостей їх
хімічних властивостей.
Скляр А. М.
СТВОРЕННЯ НОВИХ БІОМАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ХІТОЗАНУ
І ЙОГО ПОХІДНИХ
Наукові дослідження проводяться згідно з індивідуальною темою:
«Створення нових біоматеріалів на основі хітозану і його похідних» у
науково-технічному співробітництві з лабораторією радіаційної
біофізики інституту прикладної фізики НАН України по розробці
методики синтезу модифікатів хітозану різного біологічного походження
та різної молекулярної маси та одержання на їх основі біоматеріалів
медичного призначення.
Зокрема, досить перспективними виявили себе солі хітозану та
молочної, щавлевої та аскорбінової кислоти, які за наночастинками
катіонів Cu2+ показали високу антибактеріальну активність до різних
штамів бактерій (кишкова паличка та стафілакоки).
Одержані губчасті композити похідних хітозану та деяких лікарських
препаратів виявились біологічно активними у формі покриттів для
пошкоджень шкіри різного походження (гнійні, опікові, різані рани тощо).
Продовжуються
пошуки
композитів
хітозану
на
основі
гідроксилапатиту з метою одержання кісткових імплантантів.
Харченко Ю. В.
ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ
НА СТІЙКІСТЬ L-АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ
Вітамін С (L-аскорбінова кислота) є одним із найбільш важливих
мікронутрієнтів, що відіграють визначальну роль у зміцненні здоров’я,
здійснюючи антиоксидантну дію. Він бере участь у біосинтезі колагену,
карнітину і гормонів, роботі імунної системи, засвоєнні заліза. Через
нездатність синтезувати вітамін С люди повинні задовольняти свої
щоденні потреби у ньому за рахунок свіжих овочів і фруктів або дієтичних
добавок. L-аскорбінова кислота є дуже нестабільною. Вона легко
окиснюється до дегідроаскорбінової кислоти. А дегідроаскорбінова
кислота залежно від умов може легко відновлюватися в аскорбінову або ж
піддаватись подальшому окисненню, внаслідок чого вона перетворюється
на дикетогулонову кислоту.
Аналіз літературних джерел показав, що інтерес до дослідження
впливу зовнішніх факторів на стійкість вітаміну С зберігається, а дана тема
є актуальною. Слід відзначити недостатню кількість досліджень щодо
впливу теплової та НВЧ-обробки на вміст вітамінів, зокрема вітаміну С,
у фруктах та овочах нашої кліматичної зони.
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Результати проведеного дослідження вказують на негативний вплив
високих температур та НВЧ-хвиль на вітамін С, знижуючи його вміст у
фруктах та овочах. До того ж спостерігається чітка залежність між часом
впливу та вмістом вітаміну: збільшення часу обробки призводить до ще
істотніших втрат аскорбінової кислоти. Слід зазначити, що НВЧ-обробка
призводить до менших втрат вітаміну С порівняно з термічною.
Розморожування під впливом НВЧ-випромінювання також призводило до
менших втрат вітаміну С порівняно із традиційним розморожуванням за
кімнатної температури.
Метою дослідження було вивчення стійкості вітаміну С при
термічній та НВЧ-обробці фруктів та овочів. Визначення вмісту вітаміну С
здійснювали за допомогою індофенольного методу. В ході експерименту
було з’ясовано, що нагрівання при 70°C протягом 10 хв призводить до
зниження вмісту вітаміну С в середньому на 10%. Підвищення
температури до 100 °C призводить до більш активного руйнування
вітаміну, а його вміст зменшується на 40%. Закономірно, що збільшення
часу термічної обробки призводить до ще більшого зниження вмісту
вітаміну С: на майже 30% при 70°C та 55 % при 100°C за 20 хв.
Аналіз розморожених продуктів показав зменшення вмісту
аскорбінової кислоти на 19 – 24 % при розморожуванні. При чому
результати розморожування в холодильнику за температури 4°C істотно
не відрізнялись.
Таким чином, проведені дослідження вказують на негативний вплив
високих температур та НВЧ-хвиль на вітамін С, знижуючи його вміст у
фруктах та овочах. До того ж спостерігається чітка залежність між часом
впливу та вмістом вітаміну: збільшення часу обробки призводить до ще
істотніших втрат аскорбінової кислоти.

77

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ
КАФЕДРА МЕТОДИКИ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПІВУ ТА
ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ
Секція методики музичного виховання
Бірюкова Л. А.
ЗНАЧУЩІСТЬ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Серед продуктивних зрушень, які торнулися теоретикометодичного забезпечення фахової підготовки вчителя музичного
мистецтва, набуває значення створення адаптивних технологій,
зорієнтованих у напряму розробки ефективних методик навчання. Все це
указує на те, що музично-педагогічна діяльність вчителя музики, у
порівнянні з іншими видами художньо-естетичної діяльності, вимагає
комплексу специфічних вокальних якостей, необхідних у музичній
діяльності вчителя музики. Це дозволяє виділити три основні пласти
вокальної підготовки майбутнього фахівця:
розвиток вокально-виконавської майстерності, оволодіння
знаннями з суміжних дисциплін, які необхідні для виховання вокальної
культури (теорія музики, сольфеджіо, гармонія, історія музики, методика
постановки голосу тощо);
опанування методикою сольного співу та теорії вокальної педагогіки;
розвиток артистизму – сукупність умінь та навичок, що
забезпечують оптимальну поведінку виконавця на сцені.
У чому полягає значущість вокально-виконавської майстерності
професійної підготовки майбутнього фахівця музичного мистецтва ?
Так, у контексті тлумачення поняття «вокально-виконавська
майстерність» визначається провідна роль майстерності, що глибоко
розкриває у різних вимірах змістовий, знаннєвий та процесуальний
аспекти навчальної діяльності. Проблема формування професійної
майстерності висвітлена у різноманітних сферах: психолого-педагогічній
(Ю. Азаров, Л. Виготський, І. Зязюн, О. Киричук, Н. Кузьміна, А. Макаренко,
О. Пєхота, С. Рубінштейн, В. Сухомлинський, Г. Хозяїнов та ін.,) та музичноестетичній (Е. Абдуллін, Б. Асаф’єв, О. Апраксіна, Л. Арчажникова, А. Козир,
Г. Падалка, О. Рудницька, О. Щолокова, В. Шульгіна). Зацікавленість учених
цією важливою проблематикою є ключовою і обумовлена нагальною
необхідністю підготовки високопрофесійних фахівців.
У висвітленні даної проблеми надзвичайно важливим є розуміння
майстерності, запорукою якої виступає навчання основам педагогічної
техніки як одного з основних професійних напрямів підготовки учителя,
розробленого А. Макаренком. Осмислення теоретичних та практичних
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засад педагогічної майстерності найбільш повно представлене в
концептуальних положеннях, розроблених колективом педагогівдослідників Полтавського педагогічного інституту під керівництвом
академіка І. Зязюна (Г. Брагін, Л. Крамущенко, І. Кривонос, Н. Пивовар,
В. Семиченко, Н. Тарасевич та ін.). Виходячи з того, що майстерність
розкривається тільки в ефективній діяльності, вчені розглядають цей
феномен як вияв педагогом свого «Я» у професії, як самореалізацію
особистості вчителя у педагогічній діяльності, що забезпечує
саморозвиток учня, – зазначає І. Зязюн.
«Майстерність – вияв найвищої форми активності особистості
вчителя в професійній діяльності, активності, що базується на гуманізмі і
розкривається у доцільному використанні методів і засобів педагогічної
взаємодії у кожній конкретній ситуації навчання й виховання».
У структурі педагогічної майстерності як системотворчого фактору
професійної підготовки І. Зязюн виокремлює взаємопов’язані елементи,
котрим властивий саморозвиток, а не лише зростання під впливом
зовнішніх чинників, такі як: гуманістичну спрямованість діяльності
вчителя, професійну компетентність, педагогічні здібності, педагогічну
техніку. У вирішенні завдань формування педагогічної майстерності
важливим є досвід В. Сухомлинського, який виділяє основні складові цього
феномену, а саме:
професіоналізм – глибоке знання вчителем навчального предмету,
його методики, сучасних досягнень педагогіки та психології;
педагогічні здібності – комунікабельність, інтуїція, навіювання,
оптимізм, здатність до творчості;
педагогічна взаємодія – професійний такт вчителя, культура
мовлення та спілкування з учнями, врахування психофізичних
особливостей дитини.
Отже, окреслення педагогічних досліджень, присвячених проблемі
формування вокально-виконавської майстерності студентів як здатності
особистості до продуктивної самореалізації, є надзвичайно актуальним у
контексті загальних проблем майбутньої педагогічної діяльності фахівців
музичного мистецтва.
Булатова Л. О.
МУЗИЧНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА
СПРИЙМАННЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Інтеграційні процеси, які відбуваються сьогодні в світі, висвітлюють
необхідність налагодження соціо-культурного діалогу між різними
суспільствами, їх цінностями, стратегіями розвитку і взаємодії. Важливу
місію у вирішенні цих питань виконує мистецтво, яке допомагає
осмислити сутність процесів, що відбуваються сьогодні, відчути зміни в
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суспільній свідомості і культурних цінностях людей, їх художніх
уподобань і смаків.
Особливе місце у вирішенні цих питань займає музика, як невід’ємна
частина культури народу, як спосіб соціального буття, як спосіб образного
освоєння оточуючого світу, формування духовно-моральних потенцій
людини і суспільства. Сьогодні музика все активніше входить у систему
управління соціумом, збагачення його новими знаннями і досвідом.
У цьому контексті музична комунікація, як унікальна форма
духовного життя людей, є головною рушійною силою розвитку культури і
сприяє збереженню і подальшому розвитку духовної єдності людства,
створює суспільно необхідні емоції і переживання.
У музичній культурі комунікативні формати знайшли своє
відображення у працях Б. В. Асаф’єва, Л. А. Мазеля, Є. В. Назайкінського,
А. С. Соколова. Різні аспекти вивчення феномену комунікації в музичному
діалозі представлені в працях А. Баренбойма, М. Ш. Бонфельда,
Н. С. Діденко, В. В. Медушевського, Ю. Н. Холопова, А. Н. Якупова та ін. Вчені
досліджують
закономірності
музичної
мисленнєвої
діяльності,
співвіднесеність таких понять як «мова», «знак», «код», «символ» у
відповідності до музичної сфери.
Сучасна наукова думка музичну комунікацію уявляє як
багаторівневий процес, який має кілька ступенів комунікації. При цьому
наголошується, що всі ці рівні комунікації виявляються у триєдиній
природі музики (інтонаційній, естетичній, інтенціональній) і зумовлені
єдністю системи «світ-людина-музика». Підкреслюється, що музична мова
в цьому складному процесі є засобом спілкування, пізнання, збереження і
передачі національної самосвідомості, традицій культури і історії народу.
Для того, щоб нова інформація могла бути сприйнятою і зрозумілою,
вона має бути концептуалізована у доступних Адресату одиницях і
виступати на фоні вже відомого, категорізованного [4, c. 33]. Тобто мова
йде про необхідність розуміння індивідом отриманої інформації.
Слід звернути увагу на той факт, що комунікативний аспект
музичного мислення тісно пов’язаний з діалоговим спілкуванням, яке
реалізується в процесі сприймання музичного мистецтва, його
осмислення. При цьому культура художнього сприйняття базується на
органічному зв’язку інтелектуально-логічних та емоційно-інтуїтивних
актів художньо-пізнавальної діяльності. Серед важливих аспектів
комунікації маємо виділити формування у слухача умінь аналізу та
інтерпретації художніх творів, які спираються на розуміння змісту
музики, досвід мисленнєвої діяльності.
У збагаченні змісту інформації значну роль відіграє накопичення
музично-теоретичних знань, як основи удосконалення музичноаналітичних умінь, які реалізуються у процесі аналізу структури, фактури,
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гармонії, стилю музичного твору, у знаходженні конкретних ознак
музичного твору.
Освоєння музично-теоретичних понять про музичну мову, стиль,
інтонаційно-смислові особливості музичної форми «захищатиме»
сприймання від випадковостей та помилок і сприятиме виявленню
внутрішнього смислу і багатства твору, що позитивно впливатиме на
адекватність комунікативної взаємодії.
Таким чином, продуктивність комунікативного процесу в ході
сприймання музики забезпечується не тільки усвідомленням певного
емоційного тону, до якого через музично-слухові уявлення приєднуються
й музично-теоретичні умовиводи, різні асоціації, а й образними
порівняннями, їх співставленнями; визначенням зв’язків головного та
побічного в загальній драматургії твору.
Гламаздіна О. П.
ОСОБЛИВОСТІ АНСАМБЛЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ
«КОНЦЕРТМЕЙСТЕР–УЧЕНЬ–ВОКАЛІСТ»
Ансамблеве музикування в класі академічного сольного співу є
одним з основних компонентів навчання і має свої особливості.
Результатом навчання стають активні музичні виступи, тому дуже
важливо з перших кроків на сцені сформувати в учня-вокаліста позитивне
ставлення до спільно-виконавської діяльності. Окрім психологічної
підтримки учня, виступ в ансамблі з концертмейстером має і музичнофахові складові. Важливо враховувати індивідуальні здібності юних
вокалістів, підтримуючи вокальну партію на інструменті, уважно
поставитись до моментів «вдиху».
При спільному музичному виконанні також необхідні вміння
захопити учня своїм задумом, передати йому своє бачення музичних
образів, також уміння зрозуміти побажання учня-вокаліста, прийняти їх,
вжитись в них. Взаєморозуміння і злагода лежать в основі створення
єдиного плану інтерпретації. При втіленні колективно створеної
інтерпретації
поняття
«виконавське
творче
переживання»
трансформується в споріднене з ним, але зовсім не тотожне поняття
«творче
співпереживання
виконавців».
Природне
і
яскраве
співпереживання виникає як результат постійного і всебічного контакту
партнерів, їх гнучкої взаємодії і спілкування в процесі виконання.
У музичному ансамблі спілкування можливе лише за умови ясного і
узгодженого розуміння всіма його учасниками різнобічних зв’язків
окремих партій та вміння підпорядковувати своє виконання досягненню
спільної мети. Слухач сприймає кожного учасника тепер як частину цілого.
Такий вид роботи потребує контролю над власними виконавськими діями.
Особливістю ансамблевої взаємодії в системі «концертмейстер – учень –
вокаліст» є також володіння складниками ансамблевої техніки, зокрема:
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синхронністю звучання всіх партій (єдність темпу і ритму партнерів),
врівноваженістю в силі звучання всіх партій (динамічний баланс),
узгодженістю штрихів всіх партій (еквівалентні, комплексні штрихи).
Єременко О. В.
КОНСОЛІДАЦІЙНИЙ ПІДХІД У ХОРЕОГРАФІЧНІЙ ОСВІТІ
Реалізація консолідаційного підходу виступає центральною ланкою
забезпечення ефективності підготовки магістрантів-хореографів. Цей
підхід є теоретичною основою забезпечення єдності пізнавальнопошукового, оцінювально-інтерпретаційного та творчо-продуктивного
видів навчальної діяльності студентів.
Визначаючи специфічність кожного з означених видів діяльності,
ми не протиставляємо їх як такі, що викликають одна одну.
Консолідаційне застосування пізнавальної, оцінювальної та творчої
діяльності створює фундамент для досягнення внутрішньої цілісності
навчальних дій магістрантів-хореографів. Пізнавальна діяльність
містить можливості для оцінювання отриманої інформації для реалізації
творчих способів оволодіння певними знаннями. Оцінювальні дії не
можуть не супроводжувати процеси пізнання та творчості. Творчі
орієнтири навчання, у свою чергу, суттєво збагачують пізнавальну
діяльність, а також створюють умови для продуктивного оцінювання
результатів пізнання.
Пізнавально-пошукова
діяльність
передбачає
накопичення
мистецької, науково-практичної інформації у єдності з оволодінням
магістрантами фундаментальними знаннями та знаннями інформаційного
характеру. Процес активізації пізнавально-пошукової діяльності полягає в
таких напрямах, як: спрямування студентів на усвідомлення зв’язку між
змістом навчального матеріалу й сучасною науковою мистецькою
інформацією; орієнтація майбутніх фахівців на самостійне з’ясування й
визначення раціональних способів виконання навчально-пізнавальних
завдань, розробку засобів і прийомів організації навчальної діяльності;
стимулювання магістрантів-хореографів до втілення теоретичної
навчальної інформації у професійно-практичному досвіді.
Специфічним змістом оцінювально-інтерпретаційної діяльності
студентів є забезпечення їх особливого ставлення до навчання, сутність
якого полягає у формуванні здатності магістрантів до оволодіння
різноманітними засобами оцінювання результатів роботи в хореографічнофаховому, науково-дослідницькому, педагогічно-практичному напрямах
навчання. Забезпечення оцінювально-інтерпретаційного характеру
діяльності передбачає спонукання студентів як до оцінювання, так і до
мисленнєвої інтерпретації навчально-практичних дій і операцій, що
створює основу для визначення способів продуктивного виконання
навчально-фахових завдань.
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Підготовка хореографів має орієнтувати їх на застосування широкого
діапазону дій перетворювального, активно-конструктивного характеру.
Впровадження різних форм творчої діяльності мотивується, по-перше,
необхідністю якнайповнішої актуалізації обдарованості магістрантів,
реалізації їх творчого потенціалу, по-друге, потребою розвитку їх
здатності до неординарного вирішення проблем, зумовлених майбутньою
професійною діяльністю.
Таким чином, виявлені основні види навчальної діяльності магістрів
хореографічного мистецтва визначаються власною специфікою,
внутрішньою спорідненістю, що забезпечується впровадженням
консолідаційного підходу.
Ігнатовська О. І.
БОССА-НОВА ЯК ІМПУЛЬС ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
БРАЗИЛЬСЬКОГО ДЖАЗУ, НОВОГО НАПРЯМУ У ДЖАЗОВІЙ КУЛЬТУРІ
У зв’язку з новими євроінтеграційними процесами в сучасній
музично-педагогічній освіті вищої школи, учбовий репертуар студента
музично-педагогічних факультетів значно змінився та збагатився. Окрім
класичних творів західно-європейської та української музики студентська
музична виконавська програма поповнилася сучасними джазовим і
творами з гнучким синкопованим ритмом. Слід зазначити, що у
студентської молоді джазові твори знаходять позитивний душевний
відгук та вивчаються з великим ентузіазмом.
Джаз порівняно молодий напрям у розвитку музичного мистецтва.
Як музичне явище з’явився на зламі 19 та 20 сторіч у результаті синтезу
двох музичних культур: європейської та африканської. Але джаз, як музика
вільна від формоутворюючих пут, має можливість постійно розвиватися,
трансформуватися та змінюватися. Так ні з чим незрівняні самобутні
ритми Південної Америки, як то румба, мамба, ча-ча-ча та , звичайно, самба
у міксті з північноамериканським кул-джазом, дали життя новому стилю
популярній бразильській музиці: боса-нові.
Боса-нова (порту bossa nova), як новий стиль, виник наприкінці 50-х,
на початку 60-х років 20 сторіччя і він не є афро-бразильським винаходом.
Його засновниками вважаються білі бразильські музиканти Жуао
Жилберту та Антоніо Карлус Жобім. Першим твором у стилі боса-нови
вважають пісню «Chega de Saudade» , в перекладі «Годі сумувати», написану
Антоніо Жобімом у 1958 році і виконану Жоао Жилберту. Одна з найбільш
відомих боса-нов Антоніо Жобіма є пісня «Дівчина з Іпанеми», яку
першими виконали Жуао Жилберту (гітара), Стен Гетц (саксофон), Аструд
Жилберту (вокал, дуже ніжний та делікатний) та Антоніо Жобім
(фортепіано) або Том Жобім (це його псевдонім). Боса-нови цих
музикантів спочатку виконувалися на закритих вечірках для освічених
слухачів, але дуже швидко стали популярними і почали лунати в музичних
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клубах, кафе, на вулицях бразильських міст. А вже у 1962 році боса-нови
Жобіма і бразильських музикантів підкорили славнозвісний Карнегі –Холл
у Нью-Йорку. Зараз боса-нова вважається візитівкою бразильської музики
і є однім із напрямів сучасного джазу.
В умовах сучасної музично-педагогічної освіти існує актуальна
необхідність широко запроваджувати створювання різноманітних учбових
інструментальних ансамблів, де основою репертуарної політики було б
сміливе використання джазових творів, а саме боса-нов Антоніо Жобіма,
що упевненно буде розвивати музичний смак та ритмічне почуття
студентів музично-педагогічного напряму вищих навчальних закладів
освіти сучасної України.
Крамська С. Г.
ЕВРЕСТИЧНЕ НАВЧАННЯ ЯК МЕТОДИЧНА СИСТЕМА
ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Одним з шляхів оновлення освіти в Україні є орієнтація програм
з музичного мистецтва і конструювання методичних систем навчання
предмету на придбання ключових компетентностей і створення
ефективних механізмів їх управління. За тлумаченнями сучасних
науковців ключові компетентності включають: предметну, особову,
соціальну та методологічну її різновиди.
Музична компетентність сьогодні є досить важливою, оскільки
дисципліна «Музичне мистецтво» займає в системі знань особливе
місце, виконуючи роль універсального і потужного методу сучасної
науки, тому музична компетентність об’єднує в собі як галузеві, так і
предметні компетентності.
Музична компетентність – це уміння бачити і застосовувати музику в
нашому житті, розуміти її зміст, досліджувати і моделювати на сучасні
реалії буття. Щоб на належному рівні сформувати такі уміння слід вийти за
рамки традиційної системи навчання музиці. Тобто треба організувати
таку діяльність наших вихованців, яка була б спрямована на придбання
ними нових освітніх «продуктів», які виробляють у них уміння осмислено
діяти в ситуації вибору, грамотно ставити і досягати власних цілей, діяти
продуктивно як у самому процесі вивчення музики, так і в подальшому
його професійному і життєвому застосуванні. Цікаво, що з цією метою
науковці рекомендують вводити методичну систему евристичного
навчання музиці як альтернативу традиційному.
Під евристичним навчанням музиці слід розуміти освітню систему,
спрямовану на оволодіння знаннями, учбовими навичками і уміннями
щодо галузі музики через своєрідне конструювання вихованцем своєї
освітньої траєкторії у вивченні предмета, на формування власної учбовопізнавальної евристичної діяльності.
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Основними елементами цієї методичної системи (за теорією
досліджень Е. Скафа) є цілі, зміст, методи, форми і засоби навчання,
спрямовані на реалізацію проблеми формування прийомів евристичної
діяльності вихованців. Вивчення психолого-педагогічних передумов
формування прийомів учбово-пізнавальної евристичної діяльності
вихованців, а також засад сучасних педагогічних та інформаційних
технологій навчання дозволять здійснити більш глибоке дослідження
даного феномену (у його теоретичному й практичному напрямах) та
обгрунтувати необхідність організації і управління такою діяльністю, що, в
свою чергу, може забезпечити вдале введення у процес навчання музиці
усі складові методичної системи.
І оскільки евристика – це шлях до «відкриття» нового, то складові
методичної системи, безумовно, носять евристичний характер. Крім того,
в основу даної концепції покладена ідея о доцільності розробки
«нежорстких»,
евристичних
засобів
(евристико-дидактичних
конструкцій – ЕДК) управління учбово-пізнавальною евристичною
діяльністю вихованців, орієнтованих на створення оптимальних
дидактичних умов для цього виду діяльності, а тим самим і для розвитку
творчих здібностей і формування музичної компетентності.
Петренко М. Б.
ВИКОНАВСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
ЯК РІЗНОВИД МУЗИЧНОЇ ІНТЕПРЕТАЦІЇ
Музична інтерпретація різниться за типами: з позиції способу
мислення, з позиції художньої цінності, за характером підсумкового
результату інтерпретування (редакторська, музикознавча, композиторська,
виконавська). Саме виконавська інтерпретація як різновид музичної
інтерпретації є центром нашої дослідницької уваги. Поряд з терміном
«виконавська інтерпретація» в галузі музичної практики активно
використовується термін «художня інтерпретація».
Історія виникнення поняття «художня інтерпретація» бере початок з
середини XIX століття. У теорії музичного виконавства, музикознавстві того
часу поняття «художня інтерпретація» з’явилося з приводу виділення із
синкретизму композитор-виконавець постаті виконавця-інтерпретатора і
використовувалося поряд із терміном «виконання». У слові «інтерпретація»
укладався відтінок творчого, «інтерпретаторського» підходу до музичного
твору, а смислове наповнення поняття «виконання» конкретизувалося
пасивним, механічним відтворенням авторського задуму.
У сучасній музичній науці знаходимо аналогічний підхід до
вищезазначених
понять:
диференціація,
розведення
понять
«інтерпретація» (як суб’єктивна «надбудова», творчий підхід до музичного
твору) і «виконання» – пасивне, механічне матеріалізоване відтворення
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авторського задуму (Є. Гуренко, Ю. Капустін, Ю. Кочнєв, Б. Шеффер та ін.).
Існує інша точка зору на сутність виконавської інтерпретації: поняття
«інтерпретація» і «виконання» не диференціюються, інтерпретація
вважається основним видом художньої діяльності у виконавських
мистецтвах, поняттям «інтерпретація» об’єднують весь тривалий процес
осмислення й освоєння музичного твору виконавцем з результатом цього
творчого процесу – виконавським втіленням (Н. Жукова, Н. Корихалова,
В. Крицький, О. Ляшенко, В. Москаленко, Г. Падалка).
Виявлення
об’єктивної
зумовленості
творчої
художньоінтерпретаційної сутності виконавського процесу надало можливість
конкретизувати поняття «виконавська інтерпретація» як творчу
діяльність особистості з осмислення й освоєння музичного твору з його
виконавським втіленням.
Пушкар Л. Ф.
ПРОБЛЕМА ДУХОВНОСТІ У НАУКОВО-МЕТОДИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Провідною проблемою сучасної педагогічної теорії та практики
виступає проблема духовного розвитку особистості. Вже у минулому
столітті громадськість була серйозно стурбована недостатнім рівнем
культури молоді, її недооцінки ролі мистецтва – у ідейному,
моральному вихованні наступних поколінь. На початку ХХ століття ця
проблема була вирішена шляхом запровадження музичних занять до
обов’язкових предметів загальноосвітньої школи, однак і сьогодні вона
залишається актуальною.
Поняття «духовність» у філософії займає особливе місце, оскільки
піднімає ключові проблеми життєдіяльності людини, її місце й
призначення у світі, зміст й буття у суспільному житті. Філософи Платон,
Аристотель, Юркевич, Григорій Сковорода вважали, що поняття
«духовність» є похідним від слова «дух» (лат. «spirit» та грец. «pneuma»),
що означає рухливе повітря, повівання дихання, носія життя. Аристотель
теж відокремлює це поняття, але розглядає тілесне й духовне як рівно
необхідні. Основним засобом духовно-морального виховання він вважає
музику. На думку Аристотеля, музика впливає на людську психіку і етику,
на моральні риси людини.
Новий підхід виробляється у християнській традиції. Тут духовність
наділяється новим обличчям, і вважається, що духовність притаманна
людині розумній, що виділяє її з тваринного світу, та уподібнює Богу.
Проблема духовності стала провідною і в російській релігійній філософії
кінця XIX – початку XX ст. Її розробка пов’язана з іменами Федора
Достоєвського, Володимира Соловйова, Івана Ільїна, Павла Флоренського,
Миколи Федорова. Тут духовність розумілась подвійно. З одного боку:
духовність – це одухотворення тваринності, сутнісна характеристика
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людини, що виділяє її зі світу тварин. Інше розуміння: духовність – це
ідеал, до якого прагнула людина у власному розвитку, орієнтація на вищі,
абсолютні цінності.
Отже, сьогодні назріла проблема осмислення духовності як складної
багатопрофільної системи, що включає наукову й художню творчість,
освіту, установи й організації, забезпечує їх активне функціонування.
У цьому
річищі
перебуває
визначення
перспективних
шляхів
використання її кращих надбань, в числі яких є формування духовності
учнів у процесі музичного навчання.
Стефіна Н. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
СИСТЕМИ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ К. ОРФА
Творче музикування – це можливість отримання дитиною багатого
досвіду зв’язку з музикою – досвіду руху і мови, як першооснов музики;
досвіду слухача, композитора, виконавця і актора; досвіду спілкування,
творчості і фантазування, самовираження і спонтанності: досвіду
переживання музики як радості і задоволення. Але доводиться
констатувати, що усталені шляхи музичного виховання школярів не
завжди ефективні, що проблеми, які при цьому виникають, лежать не
стільки у площині практики, скільки у площині її практичного осмислення.
Саме тому пошук ефективних шляхів музичного виховання дітей
пов’язується, насамперед, із теоретичними дослідженнями у сфері
педагогіки, психології, музикознавства, а також тих наук, які живлять їх
своїми ідеями.
Педагогічна система (грец. systema – ціле, що складається із частин
[2, 1214]) музичного виховання видатного німецького педагогамузиканта, композитора XX століття К. Орфа свідчить про його прагнення
засобами музики вплинути на духовний світ дитини; всіляко сприяти
гармонійному розвитку особистості, вихованого в ній емоційної
чутливості та музичних здібностей; засвоєнню музики як специфічної
мови людського спілкування. Дану проблему досліджували І. В. Барвінюк,
Л. Баренбойм, О. Леонтьєва, О. В. Лобова, О. Я. Ростовський, Н. В. Стефіна,
Л. В. Школяр та інші.
Педагогічні принципи К. Орфа втілені у п’ятитомному методичному
посібнику – антології під назвою «Schulwerk» («Навчання в дії»), вперше
виданому понад сорок років тому. Результатом півстолітніх зусиль К. Орфа
і його соратниці Г. Кеетман стала струнка концепція відродження і
виховання природної музикальності людини, раціональні організаційні
форми її реалізації, знайдені й удосконалені засоби втілення педагогічного
задуму. Створюючи «Шульверк. Музику для дітей» К. Орф замислював
винайти таку музичну гру – імпровізацію, яка б могла підготувати дітей до
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подальшого музичного навчання і дати поштовх їхньому творчому
мисленню на роки вперед. «Фантазію і здатність до переживання слід
розвивати у ранньому віці. Усе, що дитина переживає, все, що в ній
пробуджене і виховане, проявляється впродовж усього її життя», –
наголошує Карл Орф [3, 57].
К. Орф дуже піклувався про якість матеріалу, з яким діти
зустрічаються вперше. Він вважав, що особистість не можна виховати на
випадковому і довільному матеріалі. На його думку, найкращим
матеріалом для виховання дітей є дитячі лічилки, дражнили, приказки,
скоромовки, заклички, колискові пісні, колядки, веснянки тощо. Тому
основу «Шульверка» склав південно-німецький фольклор. Інтерпретація
фольклору – ось одна з основних ідей орфівського «Шульверка». Основним
призначенням «Шульверка» є залучення всіх без винятку дітей до музики,
незалежно від їх здібностей, розкріпачення індивідуально-творчих сил,
розвиток природної музичності.
Педагогічна система К. Орфа максимально наближена до
можливостей і інтересів звичайної дитини. Невипадкова її назва –
«Елементарне музикування», в якому слово «елементарне» має сенс
«просте», «доступне кожному» (але не примітивне). Музикування тут
розуміється як глибокий і органічний взаємозв’язок музики, руху і мови.
Дитяча елементарна музика будь-якого народу генетично нероздільно
пов’язана з мовою і рухом. Її К. Орф назвав «елементарною музикою» і
зробив основою свого «Шульверка».
Елементарна музика, елементарний інструментарій, елементарні
словесні тексти стали для К. Орфа головними засобами виховання дітей.
Він писав: «Елементарна музика, слово і рух, ігри і все, що пробуджує і
розвиває духовні сили, створюють основу для розвитку особистості,
основу, без якої ми прийдемо до духовного спустошення. Слід підкреслити,
що елементарна музика у школі має бути не чимось додатковим, а
основоположним [1].
Народне мистецтво, пісню і танець К. Орф розглядав не лише як
найкращі зразки для виконання і слухання, а й як музику для дитячого
виконання й інсценізації. Тому він добирав для роботи такі твори, які б
давали дітям змогу брати участь у їх відтворенні. У цьому контексті
«Шульверк» є ніби маленькою антологією світового фольклору з
переважанням вітчизняних зразків [1, 85].
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Секція хорового диригування
Заболотний І. П.
ХОРОВЕ ДИХАННЯ
Часто можна почути, що мистецтво співу – це мистецтво дихання або
видиху. У методичній літературі можна знайти чимало рекомендацій щодо
його актуалізації в процесі навчання. Зокрема, розроблені вправи для
тренування співацького дихання тощо.
Бажано, щоб у навчальних закладах мистецького спрямування
майбутнім фахівцям, які працюватимуть зі співочими голосами, читався
курс із сучасних дихальних методик.
У багатьох авторів мішаний тип дихання ще називається повним
диханням, яке найбільш сприяє гарному фізичному здоров’ю. Це спокійний
вдих, потрібно, щоб повітря втягувалось без шуму через ніздрі, вільно і
природно, начебто само по собі. Спочатку потік повітря спрямовується в
нижню частину легенів, ближче до діафрагми, яка опускається,
звільнюючи простір для повітря, тисне на черевну порожнину і змушує
живіт випнутися.
Далі повітря надходить у середню частину легенів, змушуючи
розширитися ще і нижні ребра, а потім середню частину грудної клітки.
Потім повітря спрямовується у верхню частину легенів, при цьому нижня
частина черева втягується усередину, діафрагма піднімається, тисне на
грудну клітку знизу і змушує повітря піднятися до верхнього краю легенів.
Вдих повинен бути плавним, хвилеподібним рухом усіх частин тіла,
які беруть участь у процесі, – від руху черева вниз і вперед, потім
розширення ребер, грудей і до втягування черева.
Повне дихання не означає максимального наповнення легенів
повітрям. Таке дихання сприяє гарному фізіологічному стану людини.
Учення про вищу нервову діяльність І. М. Сєченова і І. П. Павлова
допомагає зрозуміти співацьке дихання як невід’ємну складову всього
процесу співу.
Співацьке дихання повинно розвиватися тільки в процесі співу.
Поставлені співацькі завдання (співання довгих нот, різних вправ,
вокалізів тощо) сприятимуть розвиткові і співацького дихання, головним
чинником тут є звукоутворення. Треба вчити співаків співати м’яко.
Ланцюгове дихання є однією з переваг хорового виконавства
порівняно із сольним. Це дозволяє виконувати дуже тривалі музичні фрази
і навіть весь музичний твір на безперервному диханні. Як правило, це пісні
або твори, які виконуються плавно, повільно з початку до кінця.
У більшості для них характерний наскрізний розвиток. Ланцюгове
дихання – це коли співаки хору вдихають повітря не разом, а по черзі.
Особливість його відображається в колективному відчутті ансамблю.
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Загальнохорове дихання є дуже важливим елементом вокальнохорової техніки. Правильно розставлене і добре виконане всім хором
дихання є засобом художньої виразності, дає ефект відчуття хорової
культури. Особливий емоційний вплив на слухачів справляють майстерно
виконані хором паузи і цезури.
Карпенко Є. В.
ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ХОРОВОГО АРАНЖУВАННЯ
Наш час характеризується масовим настанням інноваційних,
зокрема, комп’ютерних технологій. І якщо інновації панують в техніці – це
однозначно вважається прогресом, а ось в мистецтві втручання «штучного
інтелекту» викликає неоднозначну реакцію. Існує думка, що скоро «на
один акустичний клавішний інструмент (рояль або піаніно) будуть
припадати тисячі моделей інтерактивних синтезаторів» (2, с. 4).
Вітаючи використання комп’ютерних технологій на заняттях з
хорового аранжування, слід пам’ятати, що тільки програвання створеної
партитури на роялі або піаніно дає можливість аранжувальнику відчути
розташування голосів, голосоведення, поекспериментувати з динамікою.
Слухомоторні зв’язки, що формуються у музикантів протягом багатьох
років, не можуть вважатися архаїзмом. Перевірка звучання хорового твору
на комп’ютері і на фортепіано повинні співіснувати, йти пліч-о-пліч,
розширюючи та збагачуючи технічне оснащення музиканта. Як зазначив
відомий чеський композитор Цтірад Когоутека, «Сьогодні вже ясно, що
кібернетична машина може в багатьох напрямках допомогти, проте не
може замінити художника» (3, с. 258).
Навчання студентів навичкам набору нот і попередньої перевірки
правильності звучання партитури на комп’ютері є важливою ланкою
підготовки майбутнього вчителя музики і хормейстера. У даний час існує
велика кількість нотних програм. Найбільш відомі такі нотні редактори, як
Finale і Sibelius. Деякі музиканти використовують Encore, Overture або Muse
Score. Програми Encore і Muse Score мають більш обмежені можливості в
порівнянні з Finale і Sibelius. У той же час деяких музикантів залучають
можливості ручної верстки в Encore http: //www.musescore.org/.
Для початківців користувачів доцільно порекомендувати програму
Sibelius: http://www.sibelius.com/. Ця програма відрізняється досить
простим і очевидним управлінням.
В умовах використання комп’ютерних технологій результат цієї
роботи стає більш наочним, оскільки на будь-якому етапі є можливість
прослухати партитуру і внести в неї необхідні зміни. Також здійснюється
можливість роздруківки якісного нотного тексту.
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У той же час творча робота повинна включати живе виконання
партитури на фортепіано (або хором), під час якого можна відредагувати
агогику, динаміку, побажання за характером виконання.
Література
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Фалько М. І.
ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ
МІЖ КЕРІВНИКОМ ТА ДИТЯЧИМ ХОРОВИМ КОЛЕКТИВОМ
Особливе значення у вивченні педагогічної взаємодії мають
дослідження Н. Березовіна, Л. Виготського, В. Кан-Калика, О. Леонтьєва,
М. Нікандрова та інших, які визначали, що ефективні способи взаємодії
створюють оптимальні умови для становлення фахівців.
Аналіз поняття взаємодія дозволив з’ясувати, що воно найчастіше
означає вплив суб’єктів спільної дії один на одного, тобто взаємну гру,
безпосередню міжособистісну комунікацію, важливою особливістю якої є
здатність людини приймати роль іншого, уявляти сприймання партнера
по спілкуванню та конструювати свої дії. Учасники взаємодії своїм
зовнішнім виглядом та поведінкою справляють вплив на наміри, стан та
почуття один одного.
Керівна позиція вчителя в процесі взаємодії з творчим колективом
цільно пов’язана з невпинним творчим пошуком і націлена на діяльність у
постійно змінному середовищі. Комунікативність керівника хорового
колективу повинна передбачати гнучкість, мобільність вміння
встановлювати контакти з учнями, в чому великого значення набуває
загальний рівень його культури, психолого-педагогічні знання та ерудиція.
З метою визначення найбільш ефективних засобів впливу диригента
на хоровий колектив та висвітлення різноманітних аспектів творчої
взаємодії педагога та студента у класі хорового диригування, доцільно
використовувати теоретичний та практичний досвід видатних керівників
М. Даниліна, Г. Дмитревського, В. Краснощекова, К. Ольхова, К. Пігрова,
К. Птиці, В. Соколова, Г. Струве та ін.
Для художньо-педагогічної взаємодії вчителя та учнів у процесі
музичної роботи в шкільному хоровому колективі характерне спільне
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переживання та оцінка цієї діяльності, оскільки діалог учитель-учень
містить взаємодію, яка ґрунтується на комунікативних засадах спільності,
тобто співпереживання, співучості, співтворчості тощо.
Взаємодія керівника з хоровим колективом може бути достатньо
плідною за умови додержання загальновизнаних правил, а саме: розвитку
здібності до співпраці та комплексних комунікативних умінь;
формулювання власної точки зору на основі думок своїх партнерів за
спілкуванням; заохочування активності партнерів по спілкуванню та
своєчасного прояву власної ініціативи.
Успіх у роботі шкільного хору дуже залежить від того, чи являє він
собою справжній колектив, – адже хорова діяльність колективна. Було б
добре, якби хормейстер зумів створити в хорі атмосферу взаємної
зацікавленості, особистісної відповідальності, коли кожен учень розуміє,
що від його зусиль залежить результативність роботи усього колективу.
Тому важливим завданням керівника хору є виховання в учнів таких
моральних
якостей,
як
дисциплінованість,
відповідальність,
доброзичливість тощо.
Секція вокального мистецтва
Фоломєєва Н. А.
ВИКОРИСТАННЯ ОКРЕМИХ ВОКАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ
У КЛАСІ ЕСТРАДНОГО ВОКАЛУ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ
ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
У доповіді обґрунтовується місце, значення та роль різних
вокально-технічних прийомів, які використовуються у класі естрадного
вокалу в процесі підготовки фахівців у ННІ культури і мистецтв.
Найбільші складності у студентів викликають міжрегістрові переходи та
найвищі для кожного особистого діапазону ноти, особливо враховуючи,
що у класичній академічній постановці голосу для виконання високих
звуків передбачається фактично лише один природний вокальний
прийом – фальцетний.
На відміну від класичної постановки голосу в класі академічного
вокалу естрадний вокал дозволяє використовувати деякі специфічні
вокально- технічні прийоми та засоби, зокрема, для взяття високих звуків.
Першим з них є мікст, який у класі естрадного вокалу можна
використовувати у трьох основних різновидах: класичний мікст,
«сучасний» мікст (за С. Ріггсом) та белтінг. Слід зауважити, що мікстом є не
властива природному способу функціонування голосового апарату техніка,
яка умовно компілює грудну і головну регістрову складову та суттєво
змінює сам механізм голосоутворення, використовується передусім у
кульмінаційних моментах. Ще одним вокально- технічним прийомом, який
в силу своїх особливостей у класичній постановці голосу не
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використовується, є тванг (від англ. «twang» – гугнявість) – особливий
звук, який утворюється при одночасному закритті м’якого піднебіння і
«коміра» гортані. Іншими вокально-технічними прийомами, властивими
для інтонування у естрадно-джазовій манері, які використовуються у класі
естрадного вокалу, є, наприклад, бендінг («під’їзд» до ноти), слайд
(плавний перехід з однієї ноти на іншу), вібрато (інтонаційне коливання
звука з певною пульсацією) та інші.
Робиться висновок про необхідність адаптації навчальнометодичних комплексів дисциплін спеціальності «Вчитель музичного
мистецтва та керівник шкільного естрадного колективу» (спеціалізація –
«Естрада») денної форми навчання відповідно до сучасних умов з
урахуванням естрадно-джазових вокально-технічних прийомів та
інтеграцію у них надбань сучасного естрадного вокального мистецтва.
Секція постановки голосу
Юрко О. О.
МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ПОСТАНОВКА ГОЛОСУ» ДЛЯ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР»
Результатом навчальної роботи в класі «Постановки голосу» має
стати
усвідомлення
студентом
власних
вокально-виконавських
проблем, які він повинен подолати у процесі навчання за допомогою
педагога і самостійно.
Метою викладання навчальної дисципліни «Постановки голосу» є
музично-естетичне виховання та вокально-теоретична і практична
співацька підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Постановки голосу» є:
розвиток природи співацького голосу та координації органів
голосового апарату;
практична підготовка майбутнього педагога-вокаліста, диригента
хору, керівника вокального ансамблю;
розуміння і застосування у вокально-виконавській та педагогічній
практиці теоретичних основ співацького мистецтва – природно-наукових
теорій сольного співу;
оволодіння вокальною технікою та формування вокальновиконавської майстерності через засвоєння творчої спадщини видатних
співаків минулого та сучасності;
оволодіння певним обсягом вокальних та музичних знань з метою
їх подальшого застосування у вокально-виконавській та вокальнопедагогічній діяльності;
збагачення емоційно-естетичного досвіду засобами вокального
мистецтва та музичний розвиток особистості майбутнього вчителя музики
через відтворення художньо-образного змісту вокального репертуару.
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КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА, ТЕОРІЇ,
ІСТОРІЇ МУЗИКИ ТА ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ
Жулінський М. В.
ФОТОГРАФІЯ І МАЛЮНОК. ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ВИВЧЕННІ
ОБРАЗОТВОРЧОЇ ГРАМОТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Фотографія надійно утвердилась у нашому житті. Доступність і
простота у використанні зробили фотоапарат і фотографування
надзвичайно популярними. Невпинний розвиток наукової думки,
втілюючись у модернову фототехніку, з майже фантастичними
можливостями по відображенню предметного світу, постійно дивує
нас новими відкриттями. Нам уже неможливо уявити своє існування
без фотографії.
Фотографують усі, усе і всюди: дома, у подорожі, на відпочинку і на
роботі. Любительська, сімейна, пейзажна, моментальна та інші фото
напрямки дивують своїм різноманіттям. Надзвичайно великого значення
набула сучасна професійна фотографія у найрізноманітніших сферах
людської діяльності – у технологічних, комунікаційних, соціальних
практиках, у наукових, астрономічних і технічних дослідженнях і,
звичайно, у мистецтві. Особливо широкої популярності набули
фотовиставки, які стали звичним явищем у нашому житті. Сьогодні вони
приваблюють навіть більше глядачів, ніж виставки образотворчого
мистецтва. Передача навколишнього життя таким яким воно є за
допомогою фотоапарату не викликає у людини ніяких сумнівів у
правдивості зображуваного. Це утверджує в суспільній думці право
фотографії на першість у об’єктивності відображення явищ
навколишнього світу, а подібність зображення до живопису, сприйняття
фотографії як новітнього виду мистецтва.
Схожість фотографії з реалістичним малюнком заохочує студентів
при вивченні образотворчої грамоти використовувати фотографії для
подальшого змальовування з них учбових постановок натури.
Нерозуміння різниці між фотографуванням і зоровим сприйняттям
предметів студентами стало великою перешкодою для освоєння законів
образотворчого мистецтва, так як зображення натури за допомогою
фотоапарату ліквідовує цілий пласт роботи по трансформації
об’ємних форм трьохвимірного світу у ілюзію об’єму і простору на
двовимірній площині.
Розуміння
внутрішньої
конструкції
предметів
підсвідомо
підміняється поверхневим копіюванням. Звуження свідомості нейтралізує
творчий дух, що веде до пасивного змальовування, і навчання
перетворюється у нецікаве і важке заняття. Потенційна духовна сила
невілюється фотоапаратом. Зневіра у свої творчі можливості розвиває у
студента комплекс меншовартості. Відчуття гідності, виховане успіхами у
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навчанні, змінюється пихатістю. Виховується егоїзм і зневага до тих, хто не
має фотоапарату, і заздрість останніх. Страх його втратити веде до страху
втрати особистої сили і свого положення у колективі. Володіння вступає у
протиріччя з навчанням, і як наслідок, різко падає професійний рівень.
Втрачається розуміння природи речей. Підривається віра в навчання, як
засіб духовного розвитку. Виплекана власністю гординя заважає духовно
розвиватись. Вмирає творче начало. Студент задовольняється
мінімальними знаннями. У нього звужується свідомість і він стає
закомплексованим. Спрямування творчої енергії переноситься із розвитку
своїх особистих внутрішніх сил на володіння кращою технікою.
Спотворюється розуміння мистецтва. Знижується роль викладача, а
необхідність образотворчої освіти підпадає під сумнів.
І як підсумок, мистецтво втрачає професіоналізм і вироджується у
масову культуру із її примітивними ідеалами володіння і споживання, що
руйнує високе призначення мистецтва у суспільстві, спотворює смак і
веде до занепаду духовності. Захоплене сучасними досягненнями науки,
вбачаючи у її розвитку гарантію своєї сили, безпеки, благополуччя і
процвітання, суспільство висунуло на перше місце інтелектуальний
розвиток особистості, і принизивши духовний, поставило під сумнів
корисність мистецтва. Питання цілісного розвитку людини набуло
критичного значення. Сучасна людина перестає розуміти значення
культури, розумітись на мистецтві, відчувати прекрасне, втрачає
суспільну активність і стає рабом техніки, пасивним придатком до
машин, тобто недовершеною, і самовіддаляється від себе. Руйнується
гармонія людини і природи. Питання використання фотоапарату при
вивченні образотворчої грамоти у ВНЗ виходить за межі навчального
процесу. Сьогодні воно є глобально важливим і торкається основного
питання людства – бути чи мати?
Гулей О. В.
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО:
ОСНОВНІ КОМПОЗИЦІЙНІ ЗАКОНИ
Основні чинники, без яких стає неможливим розвиток народного
мистецтва як в минулому, так і в наш час, це: знання та відчуття матеріалу,
перевага природних матеріалів, наслідування традицій, постійна
варіативність при створенні композицій.
До
основних
композиційних
закономірностей
належать:
загальнохудожні закони, а також композиційні закони, що діють локально
в окремих видах декоративно-прикладного мистецтва. Закони, що діють у
багатьох видах образотворчого мистецтва, називаються головними: закони
традиції, цілісності, тектоніки, масштабу, пропорційності, контрасту та
нюансу. До законів, що діють в окремих видах мистецтва, відносяться
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композиційні прийоми (ритм, симетрія, асиметрія, статика, динаміка) та
засоби виразності (фактура, текстура, колір, графічність, ажурність).
У декоративному мистецтві важливою є стилізація об’єкта, що
базується на спрощенні його форми, у відповідності з призначенням
орнаменту. Стилізуючи форму, не можна зображати її натуралістично,
такою як вона є в дійсності. Цей процес залежить від фантазії майстра та
його художнього смаку. Велике значення в цій роботі має тло, на якому
виконується стилізований орнамент. Тло великою мірою впливає на
посилення виразності та звучання орнаментів, які за способом побудови
поділяються на: стрічкові (фризи, бордюри, кайма тощо); розеткові
(вписані в коло, квадрат, трикутник); сітчасті (безкінечники).
Орнаментальні мотиви розподіляються на дві великі групи:
необразотворчі мотиви та образотворчі, створені на основі рослинних,
тваринних, людських форм, або ж на основі предметів матеріальної
культури. Відтак, народні майстри протягом століть нагромаджували
досвід і з покоління в покоління передавали секрети вдосконалених
традиційних форм декоративних виробів, сталих композиційних схем
орнаментів, гармонійних поєднань кольорів тощо.
Кохан Н. М.
ПРИНЦИПЫ ИНТЕГРАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛЕНД-АРТА В ЛАНДШАФТ
Ленд-арт как направление современного искусства сформировался
в 60-х годах ХХ столетия, где основным материалом творчества является
земля, основным пространством для воплощения идей – ландшафт.
Поскольку ленд-арт имеет аналогичные с ландшафтной архитектурой
материал выражения (землю) и пространство выражения (ландшафт), то
их взаимосвязь очевидна.
В конце ХХ века английский ландшафтный архитектор Джеффри
Джелико (Geoffrey Jellicoe) написал: «Придя к выводу, что ландшафт для
современной цивилизации не роскошь, а жизненная необходимость, мы
понимаем, что недостаточно, если пейзаж просто радует глаз и доставляет
удовольствие. Задача гораздо сложнее, необходимо выразить скрытый в
глубинах подсознания «второй неведомый мир». Этого можно достичь,
опираясь на современное искусство, всегда оперирующее абстракциями,
скажем, прибегнуть к сюрреалистическим методам или сделать ставку на
непривычные композиционные решения».
Эксперименты в ландшафтной практике привели к возникновению
понятия арт-ландшафтов. «“АРТ-ландшафты” – это своеобразные
лаборатории, в которых зарождаются новые идеи, демонстрирующие
перспективы дальнейшего развития ландшафтной творческой мысли»
Художники ленд-арта, движимые свободой творческого поиска и не
обремененные решением утилитарных задач, предоставили миру
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артефакты, в которых соединились философское размышление, поиск
новых композиционных решений и материалов их реализации.
В результате анализа произведений ленд-арта, интегрированных в
ландшафт, нами выделено два принципа формирования пространства и
создания его художественного образа. Первый принцип базируется на
раскрытии контекста места (визуализирует нечто, характерное
(реальное) для данной территории в настоящем (или прошлом));
второй – воспроизводит придуманный дизайнером для данного
пространства миф (историю).
Выявлено: арт-ландшафт в городской среде приобретает четко
обозначенные границы и очертания, которые определяются пешеходными
дорожками и архитектурными строениями, что отсутствует в природной
среде (природная среда становится продолжением арт-ландшафта).
Кохан О. В.
ПРИРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ, КАК ОСНОВА ПРОИЗВЕДЕНИЯ
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА, В ГАЛЕРЕЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
При
исследовании
произведений
современного
искусства,
выполненных из природного материала и демонстрируемых в закрытом
пространстве, было выявлено две группы произведений. Первая группа
состоит из произведений, непосредственно созданных и демонстрируемых
в закрытом пространстве, вторая – является частью художественного
проекта, которая продолжает идею, начатую художником в природной
среде. Произведения, относящиеся ко второй группе, имеют вид, как
правило, фото-, видео- документации, зарисовок, записей (их наличие не
является обязательным условием).
В качестве примера отдельных произведений, выполненных из
природного материала, были рассмотрены следующие работы:
«Приручение пирамиды» (фрагменты пирамиды, выполненные из песка)
чешской художницы М. Ятеловой (Magdalena Jetelova); объекты, созданные
из пыльцы, риса, камня, молока и воска немецкого художника Вольфганга
Лайба (Wolfgang Laib); сравнительные таблицы из листьев, трав, растений,
пепла голландского художника Г. де Вриса (Herman de Vries).
Примерами проектов являются: экологические исследования
американских авторов Хелен Майер и Ньютон Харрисонов (Helen Mayer
Harrison Newton Harrison), британских художников Криса Друри (Chris
Drury), Ричарда Лонга (Richard Long) и Энди Голдсуорси
(Andy Goldsworthy).
Выявлено, что общей особенностью рассмотренных работ,
представленных в закрытом пространстве, (для сохранения семантики
природной
среды),
является
естественность
материала,
его
«необработанность». В количественном отношении – преобладают
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проекты. Из их состава выделены произведения-репрезентации, которые
продолжают идею, продемонстрированную художником в природном
пространстве.
Капран О. В.
КОЛЬОРОВЕ РІШЕННЯ В ПРОЕКТУВАННІ КОСТЮМУ
Які завдання стоять перед художником-модельєром в процесі
проектування сучасного костюму? Які вимоги до колірного оформлення
одягу у різних груп населення? Особливості колірного рішення дитячого
одягу. Творчість художника-модельєра як взаємодія колірної форми і
соціокультурного змісту.
Підготовка художників-модельєрів і дизайнерів одягу системою
вищої школи пов’язана з формуванням у студентів здатності до творчого
підходу у використанні колірних засобів. Актуальність тематики
дослідження забезпечується впливом колірної складової на свідомість,
відчуття, настрій, поведінку людини, її працездатність. Необхідно
враховувати вплив кольору костюма при його проектуванні, з метою
забезпечення сприятливого психологічного стану, як окремої
особистості, так і позитивних настроїв в суспільстві в цілому. Символічне
і смислове значення кольору залежить від культури. Деякі кольори
мають подібні значення всюди, але більшість кольорів мають різні
значення в різних культурах.
Домогтися позитивного результату можна шляхом застосування
зорових ілюзій в костюмі.
Процес проектування одягу пов’язаний з вирішенням ряду важливих
завдань, які стоять перед людиною:
відображенням привабливих і компенсацією не привабливих
індивідуальних особливостей;
збереженням оптимального фізичного стану;
впливом на найближче оточення з метою формування
виробничого і індивідуального середовища;
формуванням іміджу.
У вирішенні цих і інших завдань важливе місце відводиться кольору.
Никифоров А. М.
МИСТЕЦЬКО-ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НИКАНОРА ОНАЦЬКОГО
НА СЛОБОЖАНЩИНІ У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
Дослідження стану художнього життя на Слобожанщині першої
третини ХХ ст. дає змогу виявити участь педагога-просвітника Никанора
Харитоновича Онацького у творчих об’єднаннях та мистецьких заходах, а
саме: у грудні 1911 р. – січні 1912 р. митці Слобожанщини й сусідніх
регіонів були обрані делегатами Всеросійського з’їзду художників у
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Петрограді – Н. Онацький представляв на з’їзді художню спільноту
міста Лебедин.
У липні 1917 р. при Генеральному секретаріаті народної освіти
Української Народної Республіки був створений відділ охорони пам’яток і
старовини та музейної справи. Восени 1918 р. (за влади П. Скоропадського)
цей відділ увійшов до складу Головного управління справами мистецтв і
національної культури України; у 1918 р. у м. Лебедин активізувалася і
діяльність Товариства шанувальників вишуканих мистецтв (влаштування
виставок); у 1919 р. за радянської влади було створено Всеукраїнську
комісію охорони пам’яток мистецтва і старовини (ВУКОПМІС), яка
опікувалася питаннями націоналізації величезної кількості художніх
цінностей із садиб і палаців, монастирів і церков, які стали на рубежі 20-х рр.
ХХ ст. державним надбанням. На місцях запроваджувалися губернські
комісії охорони пам’яток мистецтва і старовини (ГУБКОПМІСи). Так, у
1926 р. на пленумі Всеукраїнського Археологічного Комітету при Академії
Наук Н. Онацького було обрано уповноваженим з охорони пам’яток
старовини, мистецтва та природи на Сумщині; у 1927 р. просвітник
отримав звання кореспондента Українського Комітету Охорони пам’яток
культури при «Укрнауці»; у 1929 р. митець став членом АХЧУ (Асоціації
художників Червоної України), яка ставила за мету «створити стиль
героїчного реалізму».
Таким чином, вивчення фактів життя Н. Онацького засвідчило участь
митця в роботі творчих об’єднань та спілок, громадсько-мистецьких
заходах, що активно проводилися на Слобожанщині в першій третині
ХХ століття.
КАФЕДРА МИСТЕЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ
Коган І. П.
ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ГІМНАСТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
У ХОРЕОГРАФІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ
Гімнастичні заняття в хореографії мають низку особливостей: це
лише одна зі сторін професійної підготовки майбутніх хореографів. Вони
складають частину учбово-тренувального процесу і мають бути пов’язані з
іншими навчальними дисциплінами, зокрема такими як класичний танець,
народно-сценічний танець, сучасна хореографія, ритміка тощо.
Крім того, при опануванні основ гімнастики у майбутніх фахівців,
безумовно, розвиваються і гнучкість, і координація рухів, і стійкість, і
високий легкий стрибок; формується правильна постава; зміцнюється
опорно-руховий апарат, удосконалюється культура рухів.
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Враховуючи всі складові навчального процесу, необхідно зважено
підходити до підбору музичного матеріалу, який би максимально
задовольняв усі вимоги музично-ритмічного напрямку згаданої проблеми.
Як відомо, музичний супровід, окрім регулювання узгодженості
темпу і ритму, створює емоційний фон, який стимулює бажання
виконувати рухи якнайкраще, точніше. При підборі музики, як для
окремих гімнастичних завдань, так і для комплексних вправ, і для
заняття в цілому слід використовувати музичний матеріал, який включає
чіткість метроритмічних формул в залежності від музичного пульсу та
амплітуди рухів.
1. Швидкий темп оптимально підходить до таких вправ, як біг,
різноманітного виду стрибків, окремих енергійних танцювальних рухів.
2. Середній темп супроводжує різні види ходьби, махи, нахили,
випади, елементи для рук, плечового пояса, тулуба, танцювальні кроки.
3. Помірний темп надзвичайно зручний для проведення партерних
комплексів, для м’язів шиї.
4. Повільний темп дуже виразно підкреслює вправи на
розслаблення, хвилі руками, тулубом, вправи на рівновагу.
Сприяючи ефективнішому рішенню найрізноманітніших завдань
педагога, музика стає постійним і надійним помічником викладача.
Цілеспрямоване застосування класичного, народного та сучасного
музичного матеріалу для гімнастичних вправ зумовлює більш досконалий
тип педагогічної організації заняття, в процесі якого у студентівхореографів покращується координація рухів, удосконалюється ритмічне
відчуття, розвиваються позитивні емоції, виховується впевненість у своїх
можливостях, естетичні почуття.
Максименко А. І.
ТАНЦЮВАЛЬНИЙ НОМЕР – ПРОВІДНИЙ КОМПОНЕНТ
СУЧАСНОГО ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА
Танцювальний номер – окремий, закінчений виступ одного або
декількох артистів. Є основою сучасного естрадного мистецтва, шоу
програм. Послідовність, «монтаж» номерів складає суть концерту,
театралізованої програми, естрадного дійства. Спочатку поняття
«танцювальний номер» використовувалося в прямому сенсі, визначало
порядок проходження артистів один за одним, в естрадній, або цирковій
програмі, чергування окремих сцен в опері – «номерна опера», в
професійному виді хореографічного мистецтва – балеті – «вставний номер».
Для танцівника, який виступає на естраді, номер – маленький
спектакль
зі
своєю
зав’язкою,
кульмінацією
і
розв’язкою.
Короткометражний номер (не більше 5-10 хвилин) вимагає граничної
концентрації виразних засобів, лаконізму, динаміки. Для постановки
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танцювальних номерів залучаються режисери, а іноді композитори,
хореографи, художники, в тому числі художники по костюму, світла.
У сценарії номер можна визначити як окремий відрізок дії, що володіє
власною внутрішньою структурою.
Структура танцювального номера ідентична структурі будь-якої
драматичної дії, в якому повинен простежуватись своєрідний
експозиційний момент, необхідна зав’язка дії. Номер не може існувати без
розвитку, який залежить від конкретних завдань хореографапостановника. Кульмінаційний момент у номері виражається найчастіше
як контрастний перелом, без якого не може бути належної повноти
розвитку всього лібрето. Танцювальний номер повинен бути відносно
коротким за напруженістю, його тривалість повинна знаходитись в прямій
залежності від його функцій, призначення, завдання в загальному рішенні
теми: не менше і не більше того, що йому відведено художньою логікою.
Наступною вимогою для танцювального номера є висока
концентрація змісту: за гранично короткий час потрібно надати
максимум інформації в танцювальній інтерпретації, і не просто донести
інформацію до глядача, а художньо організувати її з метою емоційноестетичного впливу.
Максименко К. А.
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦЮ
В УКРАЇНІ
Бальний танець як один з видів хореографічного мистецтва є дієвим
засобом розвитку особистості. Заняття танцями європейської та
латиноамериканської програми, які в основі своїй містять популярні
народні танці, доведені виконавцями професіоналами до досконалості, не
тільки вчать розуміти прекрасне, вони розвивають у виконавців образне
мислення і фантазію, грацію.
Українське спортивне товариство бальних танців є відображенням
світових тенденцій розвитку танцювального спорту. Членство українських
танцювальних клубів і українських танцювальних організацій в
міжнародних інститутах спортивного танцю відкриває доступ українським
танцівникам до участі в найбільших світових танцювальних подіях, так в
січні 1992 року в Україні створюється Асоціація спортивного танцю
України (АСТУ). У 1993 році створюється Всеукраїнська професійна
організація – Українська Ліга професіоналів бального танцю (УЛПБТ).
Міністерством юстиції України в тому ж році була зареєстрована ще одна
професійна танцювальна організація – Українська рада бального танцю
(УРБТ), яку очолив один з кращих тренерів України Олексій Литвинов
(м. Харків). У травні 1993 року в Блекпулі (Великобританія) відбулося
щорічне генеральне засідання ICBD, на якому розглядалося питання про
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вступ однієї професійної організації від України. Саме в Блекпулі
президентами УЛПБТ і УРБТ було задекларовано створення об’єднаної
української професійної організації – Української Ради Танцю (УРТ)
(співголови – Ірена Бусь і Олексій Литвинов), завдяки чому Україна
отримала умовне членство в ICBD.
Тривають спроби реформування танцювального світу. Сьогодні
існують певні протиріччя між організаціями, що займаються розвитком
спортивних бальних танців в Україні. Складнощі в знаходженні консенсусу
між учасниками процесу в певний момент привели до того, що в переліку
видів спорту України з’явилося два різних за назвами вида спорту, що
займаються одним і тим самим: танцювальний спорт і спортивні танці.
Матковський О. М.
НАРОДНИЙ ТАНЕЦЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО СВІТОГЛЯДУ ФАХІВЦЯ-ХОРЕОГРАФА
З-поміж культурних надбань українського народу вагоме місце
посідають танці. У танці як особливому виді мистецької діяльності
розкривається характер народу. Становлення фахівця будь-якої галузі
повинно базуватися на національному грунті. Це безпосередньо стосується
і хореографічної майстерності. Адже лише спеціаліст, який докорінно знає
специфіку народного мистецтва і володіє необхідною базою знань, умінь
та навичок, може бути висококваліфікованим майстром своєї справи –
креативним і водночас національно свідомим.
Актуальність теми дослідження зумовлена потребою розбудови
науково-навчальної бази хореографічного напряму освітньої діяльності
в Україні.
Танець, як відомо, – вид мистецтва, у якому художній образ
створюється пластичними та ритмічними рухами людського тіла. Важливо
не тільки навчити цим рухам, а й донести їх зміст та символічне
наповнення. Це дасть змогу глибоко усвідомити природу національного
танцю, сприйняти й відчути особливості національного мистецтва
творення танцю.
Сукупність пластичних і ритмічних рухів, виконуваних у такт певній
музиці, особливо, якщо вони пов’язані з давніми національними
традиціями, пробуджують генетично закодовану пам’ять попередніх
поколінь, тому що реалізують мрії, сподівання, прагнення етноносіїв
культури.
У танці не тільки постає характер народу, а й у художніх формах
відображаються явища, взяті безпосередньо з його побуту і праці.
Навчаючи танцям, треба переконати в істині, що мистецтво танцю –
один із видів народної творчості, у якому поєднується поезія, музика
і хореографія.
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Треба відзначити, що, поряд із засвоєнням науки про народний
український танець, варто виховувати толерантне, шанобливе ставлення
до культури , зокрема танцювальної, інших народів.
Отже, український народний танець має безпосереднє відношення до
формування системи професійних та загальнолюдських поглядів, в тому
числі – на суспільство, життя в цілому.
Витончене, високопрофесійне володіння культурою народного танцю
сприятиме вихованню особистості на високих національних ідеалах.
Повалій Т. Л.
ЗМІСТ ХОРЕОТЕРАПЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА
Однією зі сфер вживання арт-терапії є психіатрія, у якій методом
допоміжного лікування багатьох психічних захворювань є танцетерапія.
Хореотерапевтична освіта в Польщі здійснюється в Гуманістичноекономічній академії в Лодзі (спеціальність: реабілітація танцівників і
хореотерапія) та Вищій школі суспільних наук в Любліні. До вступу на
спеціальність «Хореотерапія» абітурієнти складають практичний іспит,
який передбачає: перевірку музичного слуху – потрібно передати голосом
запропоновану мелодію, поплескати награний ритмічний малюнок;
перевірку танцювальної підготовки – потрібно передати рухами почуту
ритмічну композицію.
Так, під час теоретичної і щонайбільше практичної підготовки
студенти здобувають навички з різних видів танцю (класичний,
національний та народний, бальний та сучасний). Випускники одержують
фахові знання про музику та її форми, композицію музики, а також знання
в галузі ритміки, костюмології, сценографії, мистецтва, акторської
майстерності, фітнесу, гімнастики тощо.
Також хореотерапевтичну освіту в Польщі отримують в Інституті
психотерапії танцю та руху у Варшаві, термін навчання в якому 4 роки.
Перший рік навчання присвячений основам психотерапії, другий –
питанням терапевтичної роботи з дітьми, третій – праці з дорослими. Під
час четвертого року навчання студенти індивідуально працюють з
окремими пацієнтами, а також готуються до складання іспитів.
Програма навчання включає в себе: теорію та практику
танцювально-рухової терапії, аналіз та спостереження за роботою
спеціалістів,
основні
напрями
психотерапії,
психотерапевтичну
діагностику, психологію розвитку, експериментальну анатомію,
психопатологію, етику тощо. Програма навчання заснована на власному
досвіді і включає в себе активну участь студентів, які протягом чотирьох
років повинні:
1) пройти клінічну практику (починається з другого року навчання,
складається з танців і рухів індивідуальної або групової хореотерапії);
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2) пройти стажування в установах, де використовується хореотерапія
(360 годин).
Завершення навчання дає можливість подати заяву на отримання
сертифікату в Польській асоціації психотерапії танцем і рухом. За
визначенням польської асоціації, сутність хореотерапії полягає у
використанні техніки руху, що підвищує фізичний, розумовий і духовний
розвиток людини.
Ткаченко І. О.
ПІДГОТОВКА ХОРЕОГРАФІВ У ВИШАХ НІМЕЧЧИНИ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНИЙ ТАНЕЦЬ»
В Україні існує значна кількість вищих навчальних закладів різних
типів, у яких здійснюється підготовка танцівників. Проте більшість вишів
надає можливість отримати хореографічну освіту за спеціальністю
«Хореографія». Бакалаврів чи магістрів за спеціальністю «Сучасний
танець» вітчизняна система освіти не готує. В Україні Modern чи
contemporary dance представлений приватними студіями та школами. За
вищою освітою, в даній спеціальності, професійним розвитком і
можливістю працювати у зарубіжних танцювальних трупах, слід їхати до
Європи, зокрема в Німеччину, де функціонують відомі на весь світ
Університет Фолькванг (від нім. Folkwang University) в Ессені та Вища
школа музики і образотворчого мистецтва (від нім. Hochschule fur Musik
und Darstellender Kunst) у Франкфурті-на-Майні [1].
В Університеті Фолькванг функціонує Institute of Contemporary
Dance, де й здійснюється підготовка фахівців хореографії за
спеціальністю «Сучасний танець». Навчання триває 4 роки. У стінах
закладу велика увага приділяється практиці – від самого початку
навчання у студентів є можливість працювати зі знаменитими
хореографами і брати участь у майстер-класах і воркшопах (навчальні
заходи) з різних танцювальних технік.
Навчання здійснюється німецькою мовою, при цьому для вступу
знання з німецької не потрібні. Проте, після двох семестрів, студенти
мають скласти іспит з німецької на рівні А2. Щоб стати студентом
Університету Фолькванг слід пройти прослуховування, що складається з
двох частин – групова практика класичного і сучасного танцю та власний
хореографічний виступ. Вартість навчання складає 300 € за семестр у
вигляді студентського внеску. Після 4-ри річного навчання, випускники
мають право продовжити навчання за програмами магістратури: Dance
Composition і Dance Pedagogy або ж увійти до складу славнозвісної трупи
Folkwang Dance Studio [2].
Поява Вищої школи музики і образотворчого мистецтва у
Франкфурті-на-Майні пов’язана з іменем місцевого юриста і підприємця
Йозефа Хоха, на гроші якого була відкрита консерваторія у 1878 р.
104

За хореографічну освіту в університеті відповідає департамент сучасного
і класичного танцю – ZuKT Department of Contemporary and Classical Dance.
Тривалість бакалаврської програми за спеціальністю «сучасний
танець» складає 4 роки. Уже в першому семестрі студенти мають
можливість виступати на сцені – університет співпрацює з трупою The
Forsythe Company. Навчальний план, крім обов’язкового вивчення
класичного, сучасного та національного танцю, містить такі дисципліни,
як анатомія і creative writing.
Для вступу в університет слід володіти німецькою або англійською
мовою на рівні В1. Прослуховування складається з чотирьох ступенів:
класичний танець, комбінація кроків і ритмічних рухів, імпровізація та
інтерв’ю. Навчання безкоштовне, присутній лише студентський внесок.
Випускники університету виступають у трупах Цирку дю Солей, Nederlands
Dance Theatre, Scottish Dance Theatre та багато інших, а також мають право
продовжити навчання у магістратурі за програмами Contemporary Dance
Education чи Choreographie&Performance Master [3].
Література
1. Хореографічна освіта в Європі [Електронний ресурс] // Режим доступу:
https://selfmadetrip.com/horeograficheskoe-obrazovanie-v-evrope/.
2. Folkwang Universität des Künste [Die elektronische Ressource]. – Das Regime des
Zugriffes: http://www.folkwang-uni.de/home.
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Тригуб І. В.
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ТАНЦЮ
Український народ протягом століть створював самобутню
культуру, яка відбиває його багатогранне життя. Одним з її найцінніших
скарбів є танцювальне мистецтво. Широка популярність українського
народного танцю в нашій країні та за кордоном пояснюється
невичерпним багатством тем і сюжетів, щирістю, життєрадісним запалом,
гумором. У танцювальних образах розкривається національний характер
народу, відображаються явища, взяті безпосередньо з його побуту та
праці, рідна природа тощо. Наявність яскравих побутових рис і
особливостей, поєднаних з віртуозною технікою, надає українському
танцю своєрідного колориту.
Танець – мистецтво, що існує в часі й просторі. Воно живе в момент
виконання. Без виконання його можна уявити тільки на підставі свідчень.
Протягом багатовікової історії народу танець збагачувався і
видозмінювався. У ньому знаходили своє відображення героїзм боротьби,
радість праці, ігри, пов’язані з різними порами року, ліричні мотиви. Кращі
художні зразки українських народних танців збереглися і дійшли до наших
днів. Вони стали невід’ємною частиною художнього життя в Україні.
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Однак простежити в деталях історію розвитку українського
народного хореографічного мистецтва майже неможливо. Адже танці ще й
тепер на Україні записуються не систематично. Відсутність зафіксованого
фактичного матеріалу не дає можливості дослідникові зробити певні
висновки зі своїх спостережень. Особливо це стосується танців наших
далеких предків. Про те, якими вони були і як виконувались, ми не маємо
жодних відомостей. Правда, тут на допомогу приходять аналогічні явища в
культурному житті, зокрема в танцювальному мистецтві сучасних
африканських і азіатських народів. Їх танці виконуються переважно під
ударні (ритмові) інструменти і мають сліди імпровізаційної плинності
(відсутність стабільної форми виконання).
Тригуб С. В.
ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ТАНЦЮ
Вивчення зібраного музичного і хореографічного матеріалу дає
можливість визначити три основних жанри танців, які побутують на
Україні: обрядові, побутові та сюжетні.
Обрядові танці (хороводи).
Хороводи – один з найдавніших видів народного танцювального
мистецтва. Цей жанр ще тісно пов’язаний з обрядовим дійством,
землеробським та анімістичним культами, але він вже відзначається
надзвичайним багатством тематики та образного змісту.
Серед слов’янських хороводів вирізняються три їх тематичні групи.
До першої групи належать архаїчні хороводи, пов’язані із
землеробським культом. Їх основним змістом є зображення трудових
процесів за допомогою імітаційних рухів ( наприклад, вирощування маку,
льону, проса та таке інше). У ході історичного розвитку українського
хореографічного мистецтва ці хороводи трансформувались у сюжетний
танець («Косарі», «Льонок» і т.д.).
До другої групи належать хороводи, витоками яких є містичні культи
обожнювання сил природи та вшанування тварин-тотемів певного
племені. Вони є невід’ємною складовою календарної обрядовості
прадавніх слов’ян, тому виконання цих хороводів здавна було чітко
регламентованим і пов’язаним із суворим дотриманням ряду вимог: часу
виконання, статевого та кількісного складу учасників тощо. Наприклад,
існують значні відмінності у змісті й манері виконання хороводів літнього
(русальні, купальські) й весняного (веснянки, заклички, гаївки) циклів.
Водночас, спільним для них є винятково дівочий склад виконавців.
Третя група містить хороводи з побутовою тематикою. Вона
виникла значно пізніше від попередніх груп. За часів Київської Русі
побутові хороводи набули свого поширення і, зазнавши суттєвих змін
у лицедійствах скоморохів, поклали початок не лише новим
106

танцювальним жанрам (як то побутовий народний танець і деякі
різновиди сюжетного танцю), але й новому синтетичному виду
мистецтва – народному театру, вертепу.
КАФЕДРА МУЗИЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА
Алексеева Г. В.
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Десятилетнее руководство студенческим научным кружком, в
котором студенты знакомятся как с историей, так и с современными
направлениями развития исполнительского искусства, позволили сделать
некоторые выводы об основных тенденциях эволюции собственно
исполнительского искусства. Основной – в исполнительском искусстве
идёт напряжённая борьба за зрительский и слушательский интерес, за
внимание к себе. В оперном исполнительском искусстве это проявляется в
поисках новых способов воздействия на зрителей, новых красок, которые
нередко черпаются в различных видах современной массовой культуры и
авангардных режиссерских экспериментах. Роль режиссёра в современном
оперном театре возросла настолько, что с конца ХХ века оперный театр
стали называть «режиссёрским». Известный современный оперный
режиссер Александр Титель сравнивает оперу с дамой, приятной во всех
отношениях, которая создана для волнений, переживаний и открытий и
должна нравиться многим. К оперному исполнителю международного
класса предъявляются очень высокие требования, т. к. он становится
частью системы оперного бизнеса, в который актёр жёстко «встроен» и
должен участвовать во всех режиссёрских новациях.
Анализ современного инструментального исполнительства позволил
сделать вывод о существовании двух основных направлений развития:
сверхвиртуозность, которую нередко называют трансцендентальной, и
новые поиски в содержательности интерпретации. На обе тенденции в
значительной степени влияет установка на качество и эстетику цифровой
звукозаписи. Одновременно с этим исполнители проявляют большой
интерес к открытию новых, ранее не исполняемых произведений.
Антонець О. А.
МЕТАМОРФОЗИ САЛОННОЇ МУЗИКИ КІНЦЯ XIX СТОЛІТТЯ
Музичні салони як культурні осередки у другій половині XIX сторіччя
поступово починають сходити з авансцени історії, поступаючись перед
зростаючим валом періодики різного спрямування. Поява концертних
організацій давала змогу ширше, ніж у салоні, реалізувати творчі потенції
музикантів, вносити розмаїття до програм виконавців. Концерти того часу
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вже проводились у залах, концертних, музичних «клубах» перед
анонімною публікою (на відміну від салонів, де кожний присутній був
запрошеним гостем). Ситуація відчуження поглиблюється через
розширення можливостей проведення дозвілля. Цьому сприяло відкриття
клубів, кав’ярень, ресторанів для зустрічей світського кола поза межами
приватного дому.
Поява гурткових форм, в котрих культивували «корисність»,
«ідейність», «служіння громаді». Життя гуртка, як правило, було не
тривале і, як форма об’єднання проти салонів, менш діяльне. Це
відбувалося у зв’язку з новим типом комунікації, обмеженим ідеологічною
або фаховою сферою. Фортепіанна музика другої половини XIX ст., з одного
боку, бере курс на вищий рівень фаховості, замикаючись у гуртковій
формі, а з іншого, оселяється у концертних залах, набуваючи нового змісту
і масштабу. Однак, метаморфози салонної культури на цьому не
закінчуються. На межі XIX – XX ст. відбувається естетизація гурткових
форм. У рамках таких «гуртків-салонів» фортепіанна музика набуває, окрім
традиційно віртуозно-бравурних, також і рис елегійного забарвлення.
Важливим виконавським показником салонності у фортепіанній
музиці стають: піаністична зручність та вияв еталону бездоганного
звучання, яке не виходило б за межі тембрової характерності роялю і не
набувало ілюзії звучання голосу або інших інструментів, навіть цілих
оркестрів. У композиторській практиці XX сторіччя з її спрямованістю на
виявлення ударної специфіки фортепіано, салонний шарм фортепіанного
виконавства втрачає свою актуальність. Лише на межі XX–XXI століть в
руслі ретротенденцій салонна музика відроджується, як і раніше,
продовжує реалізувати свою головну функцію – створення позитивних
емоцій для запрошених гостей.
Єрьоменко Н. О.
ДОРОБОК УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ
У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ РЕПЕРТУАРУ БАНДУРИСТІВ
В умовах духовного та національного відродження бандурного
виконавства в Україні у 50-ті роки XX століття розпочався новий етап
розвитку його академічного напряму. Перехід бандурного виконавства до
нової якості, що відбувся із залученням його до сфери професійноакадемічної музики в українському музикознавстві, мав цілком природне
осмислення і був глибоко обумовлений особливостями самого інструменту
в аспекті його соціокультурного призначення.
Для виконавців і викладачів академічного напряму дуже гостро
постала проблема репертуару. Завдяки удосконаленню бандури стало
можливим збагачення її концертного та педагогічного репертуарного
доробку. До створення оригінальних творів для бандури долучилися
провідні українські композитори – М. Дремлюга, А. Коломієць, В. Кирейко,
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В. Зубицький, В. Власов, Ю. Олійник та інші. Писати для бандури стали
також і бандуристи-виконавці, які добре імпровізують, створюють
обробки українських народних пісень, власні аранжування та
перекладення – це А. Бобир, С. Баштан, А. Омельченко, Р. Гриньків,
О. Герасименко, Л. Мандзюк, О. Верещинський, Г. Матвіїв, Я. Джусь та інші.
Завдяки українським композиторам бандурний репертуар нині є
багатим і різноманітним; він представлений творами різних форм і
жанрів, втілює різні індивідуальні стильові настанови своїх авторів.
В інструментальних жанрах прослідковуємо тяжіння до програмності та
визначеності характеру музичних образів. Домінуючими у творах є
мелодика як головний виразовий засіб і багата гармонія, опора на
народнопісенний матеріал, різноманітність фактурних засобів, тяжіння до
віртуозності, засноване на знанні особливостей інструменту.
Серед композиторських знахідок – новітні прийоми гри,
артикуляційно-штрихові, темброво-фактурні, гармонічні, композиційні та
інші засоби і прийоми. До основних ігрових прийомів бандурного
виконавства відносимо: «стрибок», «вагову гру», «перлинну техніку»,
«леджієро», «кантиленну гру», «пальцьове стакато», «ритмізоване
глісандо», тремоло, тремоляндо, флажолет.
Останнім часом в оригінальній бандурній музиці сучасні українські
композитори винайшли та втілили у своїх інструментальних творах
новітні засоби музичної виразності, які полягають у використанні
особливих тембрових забарвлень (різноманітні ударно-сонорні прийоми,
вібрато, гра біля підставки, «гармонічне» глісандо та ін.).
Українські композитори намагаються розкрити виразові, тембральні,
віртуозні можливості інструменту. Їх твори стали важливим фактором
формування школи академічного бандурного виконавства, склавши
основу педагогічного та концертного репертуару.
Зуєв П. К., Зуєва Л. В.
ВОКАЛЬНІ ТВОРИ М. ВЕДМЕДЕРІ ЯК ФАКТОР УДОСКОНАЛЕННЯ
АКОМПАНІАТОРСЬКИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ
Процес удосконалення акомпаніаторських навичок студентів
передбачає практичне засвоєння значної кількості вокальних творів,
різних за стилем, жанром, художнім змістом, віковою спрямованістю.
Важливою умовою успішного оволодіння мистецтвом акомпанементу є
спілкування студента з музикою різних епох, у тому числі сучасною.
Особливої уваги заслуговують вокальні твори для дітей і молоді
сучасного українського композитора М. Ведмедері, які користуються
популярністю в широких колах шанувальників сучасної української пісні.
Вони сприяють розвитку художніх смаків дітей шкільного віку та молоді,
вихованню у них любові до Батьківщини, рідного краю, рідної природи, до
української мови. Незважаючи на те, що композитор обмежив свій творчий
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доробок здебільшого одним жанром – дитячими піснями, він щасливо
уникнув у ньому образної та музичної одноманітності і штампів. Дитячий
світ, відтворений у цих піснях, приваблює своєю багатогранністю та
поетичністю. Це образи чудової природи рідного краю («Мій коханий
диво-край», «Криниця», «Осіння картина» тощо), картинки дитячих забав
та мрій («Чобітки», «Сопілочка»), родинне тепло, без якого неможливо
уявити собі життя не лише маленької, але й дорослої людини («Деревце
роду», «Бабусі», «Стелись, вишиванко»), своєрідні «музичні портретики»
маленьких українців («Козачата», «Україночка Оленка»), перші кроки у
світ науки та пізнання («Мій букварику, букводарику», «Здрастуй, школо!»,
«Здрастуй, вересень»).
Музичній мові композитора притаманний синтез образноінтонаційного тяжіння до традицій національного дитячого фольклору,
що століттями передавався з покоління у покоління, з кращими
здобутками сучасної пісенної творчості. Щиро, поетично, відверто
знаходить композитор той духовний та емоційний ключ, у якому говорить
він з дітьми про дорослі, серйозні речі: любов до рідної землі, її красу і
велич («Україна», «Немає України без калини»).
Методичні особливості опанування вокальних творів М. Ведмедері на
заняттях з «Концертмейстерського класу» склали зміст посібника
«Практикум з акомпаніаторської майстерності» (2016) доцентів СумДПУ
імені А. С. Макаренка П. К. Зуєва та Л. В. Зуєвої. На думку авторів,
опрацювання запропонованих у посібнику аранжувань надасть
можливість студентам не тільки вивчити професійні супроводи до пісень
шкільного репертуару, але й набути вміння та навички створення власних
варіантів акомпанементу.
Макарова В. А.
КОЛЕКТИВНА ТВОРЧІСТЬ:
СПЕЦИФІКА ТА ПРОБЛЕМИ МУЗИКУВАННЯ
Виступи камерних ансамблів, у тому числі ансамблів скрипалів та
камерних оркестрів, давно стали популярними у колі слухачів. Головними
критеріями існування творчого колективу подібного типу є музичнопросвітницька діяльність, пропаганда класичного доробку, презентація
нових творів, редагування транскрипції.
Специфіка жанру означає відпрацювання цілої низки навичок
ансамблевого виконання, включаючи вміння слухати ансамбль у цілому і
свій голос зокрема, виховання в собі якостей соліста і акомпаніатора
водночас. Виконуючи свою партію, ансамбліст отримує конкретне
уявлення про такі поняття як синхронність, значення пауз, інтонування,
штрихи, динаміка, ритм.
При створенні колективу (ансамблю) виникає проблема об’єднання
людей різних за темпераментом, характером, здібностями в єдиний
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творчий організм. Вагомого значення набуває художня індивідуальність
керівника. Найкращим є варіант керівника-концертмейстера, який в одній
особі поєднує якості педагога і музиканта-виконавця з притаманними
йому майстерністю і артистизмом, темпераментом і натхненням.
Ідеал взірцевого виконавського мистецтва вимагає органічної
єдності авторського задуму та його творчої інтерпретації виконавцями.
Кожен конкретний виступ повинен стати подією і великим святом для
виконавців. Таким чином, досвід ансамблевого музикування, участь у
музично-просвітницькій діяльності розглядається як найважливіший
компонент професійної діяльності освіти музикантів.
Сулім Р. А.
МУЗИКА ДЛЯ ДІТЕЙ У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ЖАННИ КОЛОДУБ
У сучасній музичній культурі склалась особлива царина творчості,
присвячена дітям. У другій половині ХХ – на початку ХХІ століть значний
внесок у розвиток цієї сфери мистецького життя зробила відома
українська композиторка Жанна Колодуб. Понад шестидесяти років вона
плідно працює на ниві вітчизняної культури та освіти, приділяючи велику
увагу проблемам естетичного виховання молоді та юнацтва. Важливе
місце в доробку композиторки належить різножанровим творам, які
призначені для дитячого виконання і сприйняття. Це балети і мюзикли,
численні оркестрові, камерно-інструментальні та вокально-хорові опуси.
Багато з них уже давно увійшли до педагогічного репертуару дитячих
музичних шкіл, виконуються на фестивалях, концертах і конкурсах, а
також з успіхом ставляться на сценах професійних і самодіяльних театрів.
Однак до цього часу в українському музикознавстві жоден із цих творів
окремо не досліджувався. Мета доповіді – зробити огляд творів
Ж. Колодуб, адресованих дітям, систематизувати їх за жанрами і
тематикою, а також розкрити особливості музичної мови композиторки.
Адресуючи свої твори юним слухачам і виконавцям, композиторка
розуміє, що розвиток культури починається з музичного виховання
дитини, а закладені ще в дитинстві моральні та художньо-естетичні
принципи є міцним фундаментом на все життя. Тому, враховуючи вікові
особливості психології, сприйняття, інтересів та запитів молодших і
старших школярів, а також добре розуміючи специфіку дитячої музики,
Ж. Колодуб пише яскраві та оригінальні твори, цікаві й доступні дітям.
Написані сучасною музичною мовою, ці опуси вирізняються розмаїттям
образів, багатством звукової палітри, щедрим ліризмом і гумором. Музика
Ж. Колодуб дарує дітям естетичну насолоду, збагачує їхній духовний світ,
виховує художні смаки, а також навчає розумному, доброму й вічному,
стверджуючи високі духовні цінності.
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ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Балашов Д. І.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Генезис інноваційних видів спорту і їх вплив на школярів і молодь
привертає увагу суспільства і набуває особливу актуальність на сучасному
етапі розвитку фізичної культури і спорту в професійному вимірі.
Зростаючий інтерес серед студентської молоді і включення в програму
кожних чергових Ігор Олімпіади інноваційних видів спорту потребують
цілого комплексу професійного забезпечення. Особливо це стосується
підготовки й удосконалення професійних кадрів як серед викладачів
фізичного виховання, так і тренерів з окремих видів спорту.
У ХХІ столітті значної популярності серед підростаючого покоління і
в молодіжній спортивній субкультурі набули значного захоплення
руховою культурою такі види як роликовий спорт, скейтбординг, ВМХ,
паркур, стріт воркаут. Ними займається в основному юнацтво і молодь
у віці від 14 до 30 років, проте суворого регламенту вікових меж не існує.
В контексті переходу державної системи професійної освіти на
засади компетентнісного підходу, необхідно створення оновленої, науково
обґрунтованої системи професійної підготовки конкурентоздатних кадрів
в галузі фізичної культури і спорту, з урахуванням тенденцій розвитку
найбільш спортизованих видів рухової культури.
Забезпечення цих видів рухової активності і спорту ще не набуло в
нашій країні достатнього професійного визнання. Відсутні також
організаційно-методичні розробки й професійний підхід до ознайомлення
й професійної підготовки кадрів. Проте професійна підготовка майбутніх
фахівців в ІФК ніяк не відгукується на інноваційні тенденції ХХІ століття.
Тому процес формування професійно-інноваційної компетентності в
підготовці студентів фізкультурно-спортивного профілю на засадах
компетентнісного підходу ще не достатньо знайшов відображення в
сучасних дослідженнях.
Іваній І. В.
ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ
У сучасному світі набула поширення філософська інтерпретація
соціальної цінності фахівця фізичного виховання та спорту як особистості,
здатної до самопізнання, самовдосконалення й саморозвитку, яка,
опановуючи основи наук, постійно вивчає себе й інших людей, професійно
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зростає, набуває компетентності. У цьому контексті спеціальна
фізкультурна освіта повинна підготувати компетентні кадри, які будуть
спроможні ефективно реалізувати особливі соціальні завдання пізнання,
трансляції і створення культури у підготовці нових поколінь до вирішення
глобальних гуманістичних, культурологічних, фізкультурних проблем.
Провідною ідеєю концепції є теоретичне положення про те, що
спеціальна фізкультурна освіта розглядається як соціально-педагогічний
процес, у якому здійснюється трансляція і засвоєння студентами
соціокультурних, професійно-педагогічних і фізкультурно-спортивних
цінностей, практичного досвіду, набуття особистісних якостей, а
результатом виступає нормативно заданий рівень професійнопедагогічної культури майбутнього фахівця.
Якість професійно-орієнтованої практичної підготовки майбутніх
фахівців фізичного виховання та спорту підвищиться, якщо системоутворюючим чинником її становлення буде формування професійнопедагогічної культури.
Досягнення досконального рівня розвитку професійно-педагогічної
культури майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту можливе,
якщо в освітньому середовищі вищого навчального закладу
забезпечується таке поєднання складників культури особистості,
професійної і загальної культури, при якому професійно-педагогічна
культура виконує функцію трансферу цих видів культури у сферу
навчально-пізнавальної діяльності.
Лоза Т. О.
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗАСОБІВ ЙОГА-АЕРОБІКИ
НА РІВЕНЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Відомо, що одним з основних чинників поганого стану зі здоров’ям
дітей і молоді є недостатня рухова активність. Дефіцит рухів особливо
небезпечний у період росту і формування організму. Прорахунки у
фізичному вихованні дітей у подальшому важко вирівнюються, а іноді
і зовсім не долаються, тому що дитячий вік найбільш сприятливий
для розвитку рухових функцій та фізичних якостей, набування навичок
та вмінь.
Сучасні дослідження вказують на зниження рівня фізичної
підготовленості дітей та молоді в умовах навчання (Круцевич Т. Ю.,
Москаленко Н. В., Лоза Т. О. та ін.). Фахівці наголошують на необхідності
пошуку нових засобів фізичного виховання.
Сьогодні в усьому світі популярні фітнес програми на основі
застосування різних засобів фізичного виховання. Однак ми не зустріли
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досліджень, у ході яких була вивчена ефективність програм на основі
хатха-йоги у фізичному вихованні учнів початкової школи.
Проведено дослідження впливу здоров’я формуючої технології
фізичного виховання (Михно Л. С., Лоза Т. О.), розробленої на основі
застосування засобів йога-аеробіки на рівень розвитку фізичних якостей
учнів початкової школи.
Встановлено, що використання у здоров’яформуючій технології
комплексів вправ йога-аеробіки створюють прямий вплив не на всі
показники фізичної підготовленості учнів початкової школи. Крім цього,
результати дослідження свідчать про ефективність використання
дихальних вправ у поєднанні з елементами релаксації з метою зниження
рівня шкільної тривожності учнів. Можна стверджувати, що комплекси
вправ йоги можуть широко використовуватися у процесі фізичного
виховання дітей, які навчаються в початковій школі.
Томенко О. А.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НЕСПЕЦІАЛЬНОЇ (ЗАГАЛЬНОЇ)
ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ
Метою неспеціальної фізкультурної освіти є сприяння формуванню
фізичної
культури
особистості.
Завданнями:
загальні,
що
розповсюджуються на усі верстви населення, а також специфічні, які
стосуються конкретно тільки дошкільнят, школярів або тільки студентів.
Серед загальних: оволодіння системою знань, необхідних для ведення
здорового способу життя та повноцінної життєдіяльності у соціумі;
засвоєння цінностей фізичної культури; оволодіння життєво важливими
руховими вміннями і навичками. Під «функціями неспеціальної
фізкультурної освіти учнівської молоді» можна розуміти об’єктивно
притаманні їй властивості певним чином впливати як на людину, так і на
інші сфери суспільного життя. Серед них: навчальна, інформаційна,
виховна та функція розвитку.
Принципами неспеціальної фізкультурної освіти є найбільш типові
закономірності її функціонування, що часто повторюються: загальні та
специфічні. До загальних належать: демократизація, гуманізація,
патріотизм, науковість, спрямованість на виховання гармонійно
розвиненої особистості. Серед специфічних принципів обґрунтовано у
нашому дисертаційному дослідженні: принцип пролонгованого впливу
рухової активності у процесі навчальної діяльності молоді та принцип
пріоритету ціннісного ставлення молоді до фізичної культури.
Аналіз особливостей організації неспеціальної фізкультурної освіти
дозволив нам виділити рівні її організації: загальнодержавний рівень
(мегарівень), який здійснюється організаціями, що відповідають за
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фізкультурну освіту в країні; регіональний – рівень областей, що
реалізується обласними підрозділами МОН України; муніципальний
(місцевий) рівень – міські, районні управління і комітети, а також
об’єднання, асоціації, фонди, фізкультурно-спортивні товариства;
безпосередній (внутрішньошкільний або внутрішньовузівський) рівень
(метарівень) та особистісний (мікрорівень).
Прокопова Л. І.
ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Значне місце серед величезної кількості типів і видів організацій,
що надають послуги з організації дозвілля, займає діяльність
фізкультурно-спортивних закладів. Незважаючи на це, фахівці з галузі
рекреації та спорту пророкують найближчим часом значне зростання
обсягу ринку та асортименту фізкультурно-спортивних послуг, а відтак –
підвищення попиту на фахівців: маркетологів з фізичного виховання і
спорту, організаторів, інструкторів, тренерів і кваліфікованого
обслуговуючого персоналу.
Технологію створення фізкультурно-спортивної організації можна
визначити як систему формалізованих (за допомогою нормативноправових актів різного рівня і характеристик) процедур і операцій
організаційного характеру, які виконуються засновниками, керівниками і
співпрацівниками у певній послідовності з використанням установлених
форм документів.
До групи основних процедур входять:
1) вибір організаційно-правової форми (прибуткова чи неприбуткова);
2) інституціоналізація (включає операції, які здійснюють засновник,
керівник і відповідальний за державну реєстрацію у паралельнопослідовному порядку: формування групи засновників, розробка статуту,
проведення загальних зборів засновників, державна реєстрація,
виготовлення печатки, постановка на облік у податковій інспекції,
постановка на облік до позабюджетних фондів, відкриття рахунку в банку).
3) ліцензування діяльності фізкультурно-спортивної організації
(отримання висновків Санепідемслужби, Держпожежнагляду, отримання
ліцензії на здійснення діяльності з надання фізкультурно-оздоровчих і
спортивних послуг).
Разом з тим технологія створення фізкультурно-спортивної
організації включає й інші процедури, які характеризуються як
допоміжні, і до яких відносять порядок фінансування діяльності
фізкультурно-спортивної організації, забезпечення її функціонування
інвентарем і обладнанням, кадрами.
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КАФЕДРА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ОСНОВ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Дяченко Ю. Л.
ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ОЗДОРОВЧО- РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
ІЗ ЧАСТО ХВОРІЮЧИМИ ДІТЬМИ 6 – 7 РОКІВ
В УМОВАХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Збереження і зміцнення здоров’я дітей є однією з найбільш
актуальних проблем сучасності. Загострює той факт поширеність бронхолегеневої
патології
серед
дітей,
що
залишається
найбільш
розповсюдженою в Україні. Занепокоєння викликають діти, у яких такі
хвороби декілька разів повторюються і характеризуються несприятливим
затяжним перебігом. Частота виникнення грипу серед дітей складає від 10
до 20% усіх респіраторних захворювань у неепідемічний рік, решта 80-90%
респіраторних захворювань – це гострі респіраторні вірусні інфекції.
Поширеність даної патології та її ускладнення у дитячому віці визначає
завдання, пов’язані не лише з розробкою сучасних програм лікування, але
й з реалізацією та впровадженням на ранніх етапах відновлення та
профілактики фізреабілітаційних заходів.
Мета статті – науково обґрунтувати оздоровчу програму для дітей
першого року навчання, які часто хворіють на респіраторні захворювання.
Найоптимальнішими профілактичними і оздоровчими заходами в
умовах навчальних закладів визначено точковий самомасаж, лікувальну
дихальну гімнастику, загартування та профілактичне харчування. Саме їх
комплексне застосування у різні періоди одужування призводить до
підвищення резистентності та опірності організму перед впливом
шкідливих факторів навколишнього середовища.
Ефективність зазначеного комплексу оздоровчо-реабілітаційних
заходів очевидна і обґрунтована у наукових працях. Проте, існує проблема
збільшення контингенту часто хворіючих дітей, що потребує розширення
спектру реабілітаційних заходів. Тому виникає об’єктивна необхідність у
розробці програм з фізичної реабілітації частохворіючих дітей з метою
досягнення найбільшої ефективності відновлення та оздоровлення після
перенесених хвороб.
Завадська М. М.
СОЦІАЛЬНО-ГІГІЄНІЧНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ
ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Захворюваність дітей є одним із найважливіших критеріїв оцінки
здоров’я населення. Тому збереження і зміцнення здоров’я дітей є однією з
актуальних проблем сучасності. Нестабільність економічного розвитку
країни, екологічні негаразди, негативний влив медико-біологічних та
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соціальних факторів мають суттєвий вплив на перебіг фізіологічних та
психічних процесів підростаючого покоління. Наслідками такої ситуації є
прискорення темпів зниження якості здоров’я та зростання
захворюваності. Так, серед школярів молодшої вікової групи стомлення
організму було виявлено у 66,3% учнів, серед середньої – 59,2% та
старшої – 53,7% дітей.
Згідно з даними офіційної статистики, було виявлено зниження
кількості абсолютно здорових дітей до 10–12%. Серед дітей 52,6% мають
серйозні морфофункціональні відхилення, 36,0–40,0% страждають на
хронічні захворювання.
Дослідження оцінки впливу оточуючого середовища на здоров’я
дітей, у першу чергу, повинні бути орієнтовані не на вивчення
захворюваності,
а
на
виявлення
початкових
несприятливих
предпатологічних змін, що в повній мірі буде відповідати принципам
профілактики та дозволить забезпечити збереження здоров’я при
проведенні оздоровчих заходів, яке містить три аспекти.
1. Фізіолого-клінічне дослідження з метою встановлення вікової
еволюції основних показників здоров’я здорових дітей і підлітків.
2. Гігієнічні дослідження з метою встановлення впливу на здоров’я
навколишнього середовища, виховання, навчання, РА, трудової діяльності,
харчування, медичного обслуговування, а також наукове обґрунтування та
розробка відповідних гігієнічних норм та заходів.
3. Соціально-гігієнічні дослідження з метою характеристики
«санітарного стану» дитячого населення і планування відповідних
заходів щодо оптимізації виховання і управління здоров’ям
підростаючого покоління.
Заікіна Г. Л.
НЕМЕДИКОМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ ДИТЯЧОЇ ГІПЕРАКТИВНОСТІ
Як відомо, дитяча гіперактивність – це психологічний і фізичний
розвиток дитини, що супроводжується підвищеною руховою активністю,
імпульсивністю і збудливістю. Це відхилення від вікових норм
онтогенетичного розвитку, що пов’язане з дисфункцією нейромедіаторних
систем мозку і порушенням регуляції активної уваги і гальмівного
контролю. У психології це явище має назву «Синдром дефіциту уваги з
гіперактивністю».
Перші ознаки гіперактивності проявляються разом з піками
психомовного розвитку. Це 1-2 роки, коли закладаються навички мови;
3 роки, коли збільшується словниковий запас; і 6-7 років, коли
формуються навички читання і письма. Підвищена рухова активність
зникає, як правило, в підлітковому віці. Але імпульсивність і дефіцит уваги
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залишається у 70% підлітків і 50% дорослих. Першопричиною
гіперактивності є мінімальна мозкова дисфункція.
Немедикаментозна корекція включає методи модифікації поведінки,
психотерапію, педагогічну корекцію. Дитині рекомендується щадний
режим навчання – мінімальна кількість дітей в класі, менша тривалість
занять, перебування дитини на першій парті. Важливим з точки зору
соціальної адаптації є цілеспрямоване і тривале виховання у дитини
соціально заохочуваних норм поведінки, оскільки поведінка деяких дітей
носить риси асоціальної. Батькам необхідно стежити за дотриманням
режиму дня (час прийому їжі, виконання домашніх завдань, сон), надавати
дитині можливість витрачати надмірну енергію у фізичних вправах,
тривалих прогулянках. Треба також уникати надмірного стомлення при
виконанні завдань, оскільки при цьому може посилюватися
гіперактивність. Необхідно обмежити участь в заходах, пов’язаних із
скупченням великої кількості людей, давати тільки одне завдання на
певний проміжок часу. Важливий вибір партнерів для ігор – друзі дитини
мають бути урівноваженими і спокійними.
Калиниченко І. О.
ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ
Загальновідомо, що серед чинників негативних тенденцій в стані
здоров’я школярів пріоритетне місце займають умови життя і навчання. За
останні роки у галузі громадського здоров’я накопичена значна
інформація про зниження рівня здоров’я у дитячій популяції.
Епідеміологічними дослідженнями встановлено, що кількість учнів, які на
момент вступу до школи визнані здоровими, за період навчання
зменшується з 86,59% до 10,0% - 25,81%, причому 52,69% учнів мають
функціональні відхилення. Найбільш поширені зміни зареєстровані з боку
опорно-рухового апарату (ОРА), органу зору, ендокринної, серцевосудинної (ССС) та нервової систем (НС), системи травлення. Тому метою
роботи було дослідити вплив деяких соціально-гігієнічних чинників, що
визначають рівень здоров’я учнів старшого шкільного віку.
Під час комплексного профілактичного медичного огляду обстежено
456 учнів (15-17 років) шкіл різного типу. Найбільша патологічна
враженість установлена серед підлітків 16-ти років (1031,6% проти
910,6% серед 17-річних та 839,2% у 15-річних).
У структурі патологічної враженості серед учнів старших класів
переважають хвороби ендокринної системи в основному захворювання
щитоподібної залози. На другому місці – хвороби ока, переважно
порушення гостроти зору. Серед підлітків 15 років третє місце займають
хвороби органів травлення і шкіри та підшкірної клітковини (7,1%), на
четвертому місці – хвороби кістково-м’язової системи (6,9%), що
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включають в основному сколіози, сколіотичні осанки та остеохондроз.
Серед підлітків 16 років на третьому місці (13,1%) за питомою вагою
знаходяться хвороби нервової системи (в більшій частині – вегетосудинні
дистонії), у той час як для 17-річних учнів на цьому місці знаходяться
хвороби органів травлення (12,6%), що є результатом нервово-психічного
перенавантаження та порушення режиму життєдіяльності. Особливу
тривогу викликає погіршення репродуктивного здоров’я дівчат-підлітків,
якщо враховувати його значення для життєдіяльності майбутніх поколінь.
Латіна Г. О.
СТАН ПРЕВЕНТИВНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ПРИ НАДЛИШКОВІЙ МАСІ ТІЛА У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Одним із найбільш поширених захворювань серед населення України
є ожиріння, що підтверджується оголошенням початку глобальної епідемії
ожиріння на початку ХХІ століття ВООЗ. Зокрема, що кожні 10 років
кількість хворих на ожиріння збільшується на 10%. При цьому, на фоні
негативного стану розповсюдження ожиріння серед населення, науковці
зазначають низький відсоток виконання фізичних нормативів без ризику
для здоров’я (30%) у дітей шкільного віку. Крім того, діти шкільного віку
мають незадовільну функціональну пристосованість до фізичних
навантажень при недостатній тренованості та низькому рівні
функціонального резерву серця. Таким чином, одним із шляхів вирішення
проблем у стані здоров’я дітей в українському суспільстві є оцінка
проведення превентивних заходів в закладах освіти.
Стан превентивної спрямованості фізичного виховання при ожирінні
оцінено за спеціально розробленою інтегральною оцінкою (ІОПСФВпО) у
280 учнів 6-17 років м. Суми. В результаті оцінки встановлено вірогідну
перевагу середнього рівня із середнім значенням (62,8±1,56%, р<0,001)
над низьким (28,4±1,32%) та високим (8,8±1,42%). Середній рівень
превентивної спрямованості фізичного виховання при надлишковій масі
тіла, свідчить про достатню фізкультурно-оздоровчу роботу у ЗНЗ при
порушенні рухового режиму поза навчальним закладом. В залежності від
статі більший ефект система превентивного фізичного виховання
здійснює на дівчат, що підтверджує наявність його високого рівня
(12,5±1,27%) у порівнянні із його відсутністю у хлопців. У дівчат домінує
середній рівень індексу превентивної спрямованості фізичного виховання
(74,8±1,45%), тоді як у хлопців – низький рівень (54,3±1,34%). Низький
рівень ІОПСФВпО у дівчат (12,7±1,26%) на 41,6% менше ніж у хлопців
(54,3±1,56%). Наявність низького рівня ІОПСФВпО свідчить про
незадовільний руховий режим та низьку участь у фізкультурнооздоровчій роботі ЗНЗ.
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Лобанова В. І.
ПРОБЛЕМА ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ МІСТ
Проблема шуму у великий містах достатньо поширена і більшість
міських жителів взагалі не звертають на неї увагу. Адже щодня шумить
автотранспорт, працюють підприємства, злітають з аеродрому літаки, у
квартирах шумлять холодильники і пральні машини, у під’їздах – ліфти.
Однак за своїм впливом на організм людини шум більш шкідливий, ніж
хімічне забруднення. За останні 30 років у всіх великих містах шум
збільшився на 12-15 дБ, а суб’єктивна гучність виросла в 3-4 рази. Шум
знизив продуктивність праці на 15-20%, суттєво підвищив ріст
захворюваності. Експерти вважають, що у великих містах шум скорочує
життя людини на 8-12 років.
Для позначення комплексного впливу шуму на людину спеціалісти
запропонували термін «шумова хвороба». Симптомами цієї хвороби є
головний біль, нудота, дратівливість, які досить часто супроводжуються
тимчасовим зниженням слуху. До шумової хвороби схильні більшість
мешканців великих міст, які постійно отримують шумові навантаження.
Наприклад, нормативні рівні звуку в дБ для мешканців житлових
кварталів повинні становить 55 вдень і 45 вночі. Однак різні джерела
техногенного шуму вносять вагомий внесок у звукове середовище міста.
У сучасних міських районах зі значним рухом транспорту рівень шуму
близький до небезпечної межі у 80 дБ.
Для того, щоб знизити ризик розвитку шумової хвороби, необхідно
дотримуватись чинних нормативів. На сьогодні на вулицях великих міст
шум не спускається нижче 80 дБ. Для того, щоб зменшити цей рівень,
докладаються значні зусилля, насамперед, з удосконалення самої техніки.
Конструктори працюють над малошумними двигунами й транспортними
засобами, житлові забудови віддаляють від вуличних магістралей, останні
відокремлюють від будинків бетонними екранами, поліпшують покриття.
Ефективним заходом боротьби з шумом в містах є озеленення.
Дерева, які посаджені близько одне від одного, оточені густими кущами,
значно знижують рівень техногенного шуму і покращують міське
середовище.
Львов А. С.
СООТНОШЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ ТЕЛА И НАРУШЕНИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ
ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП
В последние два десятилетия в физиологии, медицине и педагогике
повысился интерес к изучению проблемы соотношения общей, частной и
локальной конституций организма человека, позволяющей определить и
прогнозировать своеобразие реактивных процессов, протекающих в
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любом органе или системе органов. Интерес к изучению
конституциональных особенностей человека во многом обусловлен их
связью с различной реакцией целостного организма на одни и те же
дозированные физические нагрузки и болезнетворные факторы.
Взаимосвязь конституциональных признаков и здоровья является одной
из важнейших сторон конституционологии.
Таким образом, целью нашего исследования явилось изучение
взаимосвязи конституции тела с состоянием здоровья и заболеваемостью
студентов специальных медицинских групп, при этом были использованы
данные медицинских карт студентов.
Заболевания сердечно-сосудистой системы присущи торакальному и
мышечно-дигестивному типам телосложения; заболевания функций
дыхательной системы чаще встречаются у представителей астеноидного
типа; нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдаются
преимущественно у студентов торакального и астеноидного типов.
Представители торакального и дигестивного типов телосложения в
большей степени подвержены заболеваниям желудочно-кишечного
тракта; заболевания мочеполовой системы более всего имеют
представители торакального типа телосложения.
Перспективы дальнейших исследований. В дальнейшем необходимо
изучить изменение показателей, характеризующих двигательные качества
студентов специальных медицинских групп после применения
дозированных физических нагрузок.
Скиба О. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ
У СПОРТСМЕНІВ РІЗНОЇ СПОРТИВНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
У результаті дослідження нейродинамічних властивостей юних
спортсменів встановлено, що середні величини функціональної рухливості
нервових процесів (ФРНП) є найнижчими серед дітей 6 – 7 років, що є
закономірним явищем формування та розвитку даної властивості в
онтогенезі. Однак, необхідно відмітити, що у дітей у період від 6 – 7 до 8 –9
років спостерігається інтенсивне підвищення рівня ФРНП (+12,70%), що
співпадає з даними попередніх наукових досліджень (Макаренко М. В. із
співавт., 2011; Коробейніков Г. В. із співавт. 2010). Проведений аналіз
дослідження рівня ФРНП залежно від специфіки виду спорту дозволив
визначити відсутність вірогідних відмінностей між показниками у дітей
6 – 7 років, які займаються складно-координаційними видами спорту та
єдиноборствами. Проте, серед представників складно-координаційних
видів спорту відмічено тенденцію до переваги показників ФРНП
(67,13±2,67 подразників за 1 хв), порівняно із дітьми, які займаються
спортивними єдиноборствами (64,05±4,54 подразників за 1 хв, p>0,05).
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Ймовірно, визначений факт може бути пов’язаний із результатом
ретельного відбору дітей до занять гімнастикою та акробатикою і
виконанням специфічних фізичних навантажень на початковому етапі
підготовки, що супроводжується швидкою мобілізацією оптимального
числа рухових одиниць і м’язових груп та швидким аналізом аферентного
потоку імпульсів від пропріорецепторів у результаті зміни центру ваги.
Серед дітей 8 – 9 років вже спостерігаються вірогідно вищі значення ФРНП
серед представників спортивних єдиноборств (81,77±2,11 подразників за
1 хв), порівняно із дітьми, які займаються складно-координаційними
видами спорту (76,13±1,57 подразників за 1 хв, р<0,05). Це може свідчити
про те, що характер спортивної діяльності в єдиноборствах за один рік
цілеспрямованих тренувань впливає на розвиток ФРНП, оскільки вимагає
складної внутрішньом’язової та міжм’язової координації, яка залежить від
рівня ФРНП.
Старченко А. Ю.
АКТУАЛЬНІСТЬ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З ДИТЯЧОГО ФІТНЕСУ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Останніми роками у практиці фізичного виховання з’явились фітнестехнології, які широко застосовуються не тільки у фітнес-клубах, а й у
дошкільній, шкільній та вищій освіті. Треба відмітити, що технології
дитячого фітнесу доцільно застосовувати, починаючи з дошкільного віку,
оскільки вони спрямовані на підвищення рівня фізичної підготовленості,
інтересу до занять фізичними вправами, сприяють фізичному розвитку,
укріпленню здоров’я, профілактиці різних захворювань, формуванню
культури особистості та уявлень про здоровий спосіб життя.
Варто зауважити, що реалізація фітнес-програм повинна
забезпечуватись якісним сучасним обладнанням та інвентарем, але, на
жаль, багато освітніх закладів поки що не мають відповідної бази.
Проблема підготовки спеціалістів з дитячого фітнесу також залишається
на незадовільному рівні, адже цим питанням практично не займаються
вищі навчальні заклади чи інститути фізичної культури.
Доцільність підготовки педагогічних кадрів з фітнесу, які мають
вищу професійну освіту зумовлена соціальними змінами та життєвими
пріоритетами суспільства, а також значним впровадженням фітнестехнологій в освітній процес учбових та освітніх закладів України. Якщо
програми для дорослих переважно мають наукову базу, що забезпечує
оздоровчий ефект від занять, то фітнес-програми для дітей застосовують в
авторському варіанті, який часто навіть не визначає чітко поставленої
мети, а отже може мати негативний вплив на здоров’я дітей.
На сьогоднішній день існують різні моделі підготовки спеціалістів з
дитячого фітнесу, що зазвичай пропонують в Академії фітнесу чи
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звичайних фітнес-клубах. Проте, як доводять наукові дослідження
сучасних фахівців, найбільш ефективною буде підготовка та підвищення
кваліфікації на базі вищого навчального закладу.
КАФЕДРА ЛОГОПЕДИИ
Андросова В. М.
ЗАВДАННЯ ВЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
В КОНТЕКСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
В Україні діти з відхиленнями в розвитку здобувають освіту в
спеціальних навчальних закладах комбінованого типу – спеціальних
садках (групах), школах-інтернатах. Проте, в Канаді, США, Європі на
сьогодні накопичено значний досвід залучення дітей з особливими
потребами до навчання в найближчих за місцем проживання навчальних
закладах загального типу.
Педагоги і батьки в нашій країні ще мало обізнані з альтернативною
формою навчання – інклюзивною освітою, що передбачає особистісноорієнтовані підходи, методи навчання для кожної дитини, з урахуванням
її особливостей, здібностей, психофізичних порушень. За інклюзивної
форми навчання до масових класів, груп залучаються діти з важкими
мовленнєвими порушеннями, вадами слуху, затримкою психічного розвитку.
Тому вчитель-логопед має:
визначити пріоритетні, корекційні, навчальні, виховні завдання,
напрямки роботи;
розробити індивідуальні корекційно-компенсаторні плани роботи
для кожної дитини з урахуванням нозологій (порушень мовлення, слуху,
зору, інтелекту, опорно-рухового апарату);
адаптувати навчальні плани, програмовий матеріал, методи,
форми навчання до індивідуальних освітніх потреб дітей;
оієнтуватися на особистісний досвід, пізнавальні можливості
конкретної дитини;
розробляти різноманітні прийоми та засоби для сприяння
загальному розвитку дітей;
створювати умови до соціальної адаптації дітей з особливостями
психофізичного розвитку та здорових дітей, здобуття ними соціальних
навичок.
Своєчасне логопедичне втручання – один з превентивних засобів
запобігання труднощам у навчанні й водночас є ефективною стимуляцією
психічного розвитку дитини, становлення її як особистості.
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Зелінська-Любченко К. О.
ПИТАННЯ МОТОРНОЇ АЛАЛІЇ ТА ЇЇ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
На сучасному етапі розвитку спеціальної освіти особливий інтерес
для діагностики та корекції становить моторна алалія. Вивчення
зазначеного мовленнєвого порушення має не тільки практичне, а й
теоретичне значення, так як сприяє виявленню кортикальних
механізмів, що лежать в основі даної мовленнєвої патології. Ураження
центральної
нервової
системи
при
алалії
відбувається
в
домовленнєвому періоді. Окремі симптоми алалії вперше описали
Р. Коен і А. Гутцман. Вони відзначили відсутність гуління, бідності
белькотіння та пізній розвиток мовлення.
Н. Трауготт систематизувала симптоматику моторної алалії, для якої
характерна затримка розвитку звуковимови, обмеження словника,
виражені аграматизми. Для моторної алалії типове повільне оволодіння
граматичною будовою мовлення. Необхідність тривалих логопедичних
занять із алаліками відзначають Н. Трауготт і Р. Левіна.
На подальшому етапі розвитку спеціальної освіти питаннями алалії
займалися Л. Волкова, В. Воробйова, М. Єрмакова, О. Захарова, П. Гуровець,
В. Ковшиков, С. Кондукова, Р. Левіна, О. Мастюкова, Г. Парфьонова,
Н. Січкарчук, Є. Соботович, Ю. Сорочан, М. Шеремет та інші. Описані
дослідниками дані висвітлюють основні клінічні симптоми моторної алалії
та механізм її виникнення. Проте питання диференційної діагностики
цього мовленнєвого порушення й на сьогодні залишається не до кінця
вирішеним. Питання діагностики алалії в ранньому віці є досить гострим.
Алалію часто змішують із подібними станами, іншими формами
мовленнєвих порушень: глухонімотою, важким ступенем туговухості та
затримкою на цьому фоні мовленнєвого розвитку, недорозвиненням
мовлення при олігофренії, псевдоалалічним синдромом, афазією тощо.
Важливість проблеми диференційної діагностики моторної алалії
підтверджує необхідність подальшої науково-дослідної роботи у
цьому напрямі.
Кравченко А. І.
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДОПОМОГИ
ПІДЛІТКАМ ІЗ СЕНСОРНИМИ ПОРУШЕННЯМИ
В ЦЕНТРІ «СКІФ» СУМДПУ ІМЕНІ А. С. МАКАРЕНКА
Упродовж останніх десятиліть у світі відзначається тенденція до
збільшення чисельності дітей з уродженими фізичними аномаліями,
вадами інтелекту і хронічними інвалідизуючими захворюваннями, якою
охоплено нині 6 – 8 % усіх новонароджених.
Глибокі обмеження можливостей, супроводжувані значним
зниженням якості життя, визначають медико-соціальну значущість
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проблеми корекції та реабілітації відповідного контингенту дітей і
ставлять перед науковими та практичними організаціями – лікарнями,
інтернатними установами, органами охорони здоров’я, корекційнореабілітаційними центрами – серйозні завдання щодо розробки форм і
методів цієї роботи, оскільки народження дитини з вадами розвитку стає
для сім’ї тяжкою психотравмою, що призводить до соціальної дезадаптації.
Водночас необхідно відзначити, що досі немає єдності в питанні
щодо відмінностей між комплексною реабілітацією і корекційним
лікуванням. Їх протиставлення неправомірне, адже реабілітація і
лікування являють собою цілісний процес, який розділяється, головним
чином, в аналітичному плані з огляду на те, що корекційне лікування
спрямоване на відновлення втраченої або неіснуючої функції, а
комплексна реабілітація – на відновлення особистості, забезпечення її
повноцінного життя в умовах сучасного суспільства.
Зміцнення здоров’я населення завжди було і залишається справою
непростою, поєднаною з розв’язанням численних різногалузевих проблем.
Особливо важке становище склалось у системі реабілітації й освіти, і якщо
сьогодні неможливо викорінити проблему в зародку, тобто неможливо
створити відповідні передумови для народження здорових поколінь, то
дефектологам, реабілітологам та іншим працівникам галузі реабілітації та
спеціальної освіти потрібно максимально використовувати всі можливості
для надання допомоги, які потенційно існують у спеціальному дитячому
садку,
спеціальній
школі,
інтернаті,
притулку,
корекційнореабілітаційному центрі.
Поєднання корекційно-фізреабілітаційної, фізкультурно-спортивної
та психолого-педагогічної складових комплексної відновлювальної
роботи є особливою методологічною настановою центру «СКІФ», що дає
можливість отримати максимально позитивний результат. Успішність
діяльності центру «СКІФ» забезпечується завдяки об’єднанню зусиль
педагога-дефектолога, тренера – фахівця з виду спорту, реабілітолога
і батьків.
Кравченко І. В.
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
В УКРАЇНІ
Становлення й розвиток незалежної Української держави,
формування громадянського суспільства передбачає вдосконалення
вітчизняного освітнього простору. У дослідженнях сучасних ученихдефектологів відзначається тривожна тенденція до зростання
чисельності дітей з відхиленнями фізичного і психічного здоров’я, що
зумовлюються біологічними, екологічними, соціально-психологічними й
іншими чинниками. Тому сьогодні винятково актуальним є
забезпечення повноцінного, різнобічного розвитку кожної особистості,
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зокрема дітей із особливими потребами, що є критерієм розвинутого
демократичного суспільства.
Історико-педагогічні аспекти розвитку спеціальної освіти давно вже
привертали увагу вітчизняних вчених-дефектологів і педагогів. У їх
дослідженнях вивчався досвід становлення і розвитку окремих напрямів
корекційної освіти дітей дошкільного та шкільного віку з різними
психофізичними
порушеннями.
Водночас
аналізувалась
історія
виникнення наукових поглядів на певні порушення розвитку і засоби їх
психолого-педагогічної корекції в спеціальних закладах освіти. Успішне
розв’язання сучасних завдань у галузі корекційної педагогіки та психології
передбачає глибоке вивчення і творче використання прогресивної
психолого-педагогічної спадщини минулого, в тому числі й спеціальних
закладів освіти.
Важливо наголосити на тому, що для спеціальної школи XXI століття
визначально має стати корекційно-профілактична спрямованість
педагогічного процесу, що передбачає подолання і корекцію наявних у
дитини порушень – рухових, мовленнєвих, інтелектуальних, поведінкових.
Ласточкіна О. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОЇ
СТОРОНИ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
З ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ
ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Повноцінне мовлення дитини дошкільного віку з мовленнєвими
порушеннями є запорукою гармонійного розвитку її особистості загалом
та оптимального рівня готовності дітей даної категорії до шкільного
навчання. Одним із важливих питань цього напряму є розвиток лексикограматичної складової усного мовлення дітей старшого дошкільного віку з
загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ). Для розв’язання даної
проблеми пропонуємо методичну систему з розвитку лексико-граматичної
складової усного мовлення дітей означеної категорії засобами
інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) – це комп’ютерні
презентації, що забезпечують наочність, швидкість, зручність відтворення
інформації, сприяють комплексному сприйняттю та кращому
запам’ятовуванню матеріалу.
Експериментальна перевірка методики розвитку лексикограматичної складової усного мовлення дошкільників із ЗНМ засобами
ІКТ засвідчила її ефективність та доцільність застосування логопедами
та вихователями логопедичних груп в масових дошкільних навчальних
закладах.
Під час повторного дослідження лексичної сторони мовлення, а саме
пасивного словника, діти експериментальної групи досягли таких
126

показників: середній рівень – 80%, високий рівень – 20%; діти контрольної
групи досягли таких показників: середній рівень – 50%, високий рівень –
50%. Обсяг активного словника у дітей експериментальної групи
становить: середній рівень – 60%, високий рівень – 40%; діти контрольної
групи досягли таких показників: середній рівень – 50%, високий рівень –
50%. Показники стану граматичної сторони мовлення у дітей
експериментальної групи становили: середній рівень – 100%; діти
контрольної групи досягли таких показників: середній рівень – 70%,
високий рівень – 30%.
Мороз Л. В.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КАФЕДРИ ЛОГОПЕДІЇ
З урахуванням перспектив розвитку регіону та потреби у
висококваліфікованих
фахівцях-логопедах
Сумський
державний
педагогічний університет імені А. С. Макаренка з 1 вересня 2006 року
здійснює підготовку майбутніх логопедів. Для забезпечення високого
рівня підготовки означених фахівців у вересні 2006 року при кафедрі
фізичної реабілітації було створено секцію логопедії; наступного року її
було приєднано до кафедри біологічних основ фізичної культури, а у
вересні 2009 року кафедра отримала назву логопедії та біологічних основ
фізичної культури. У червні 2011 року було створено окрему випускову
кафедру логопедії.
Сьогодні кафедра логопедії, розв’язуючи завдання підготовки
висококваліфікованих фахівців-логопедів, активно працює за такими
напрямами діяльності: науковим, навчальним, методичним, матеріальнотехнічним і виховним. Наукова робота на кафедрі логопедії виконується на
підставі плану науково-дослідної роботи Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка в межах науководослідної кафедральної теми «Науково-педагогічні засади колекційного
процесу серед осіб з психофізичними вадами» (№ держреєстрації
0113u004665 на 2013 – 2017 роки).
На покращення методичного забезпечення дисциплін кафедри
спрямовано видання навчально-методичних праць викладачів. Для
забезпечення навчального процесу за напрямом використовується
спеціалізована навчальна, корекційно-реабілітаційна та фізкультурнооздоровча база. Кафедра логопедії бере активну участь у національному
вихованні студентів, розглядаючи його як чинник формування цілісної
особистості.
Докорінні зміни в системі та структурі педагогічної освіти України й
інтеграція національної освіти в європейський освітній простір
потребують подальшого постійного вдосконалення процесу підготовки

127

педагога-логопеда, здатного впровадити професійну діяльність не лише в
загальнодержавному, але і в європейському просторі спеціальної освіти.
Стахова Л. Л.
ПРАКТИКА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ДНЗ В УМОВАХ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ
Створення роботи з педагогічними кадрами припускає: створення
певної системи (вибір сукупності її компонентів); розкриття
функціональних особливостей кожного компонента системи й визначення
достатньої й необхідної їх кількості; пошук раціональних форм і способів
взаємозв’язку та взаємодії компонентів системи, визначення ролі й місця
кожного компонента; визначення цілісності системи; створення
матеріальної основи функціонування системи.
Психолого-педагогічний супровід учителів-логопедів в умовах
методичних об’єднань має безліч цілей:
перенесення акцентів із зовнішніх негативних мотивів
педагогічної діяльності вчителів-логопедів на зовнішні позитивні й
внутрішні, підвищення рівня задоволеності вибраною професією;
розвиток вміння раціональної організації логопедичної практики;
розвиток творчої спрямованості, удосконалення власного стилю
професійної діяльності;
розвиток уміння організації психолого-педагогічного супроводу
дитини, розвиток розуміння зростаючої відповідальності вчителя-логопеда;
активізація процесів самопізнання своїх можливостей, потреб, а
також власного професійного досвіду;
збагачення професійних знань в галузі новітніх досягнень науки з
корекції мовленнєвих порушень.
Методична служба виконує компенсаторно-освітню, консультаційну,
науково-методичну та інформаційну, моделюючу, діагностичну функції.
Технологія організації процесу розвитку складових професійної
компетентності здійснюється поетапно, на кожному з яких визначаються
компоненти методичної системи (цільова настанова, зміст підготовки,
методи, форми та засоби) відповідно до очікуваного результату – рівня
сформованості
професійної
компетентності
вчителя-логопеда
(адаптивного, продуктивного або креативно-творчого).
Толстопятих А. В.
СТИМУЛЮВАННЯ АКТИВНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ-АЛАЛІКІВ
НА ПОЧАТКОВИХ ЕТАПАХ КОРЕКЦІЇ
Обрана тема є актуальною у зв’язку з тим, що у сучасних умовах
збільшується кількість дітей з алалією, корекційна робота з якими
потребує комплексного та диференційованого характеру. Вирішення
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проблеми формування мовленнєвої діяльності, розвиток навичок
мовленнєвого спілкування у дітей із моторною алалією пов’язано зі
здійсненням індивідуального, диференційованого та поетапного
корекційного логопедичного впливу у єдності спілкування й узагальнення.
У науковому пошуку ефективної системи диференційованої
логопедичної корекції до уваги бралась наукова доробка дослідників
проблеми мовленнєвої діяльності (І. Зимня, О. Леонтьєв, Є. Соботович та ін.)
щодо її структурної особливості, яка обумовлює якісну залежність
кінцевого результату мовленнєвого висловлювання від рівня
сформованості мовленнєвих умінь та навичок.
Забезпечення
результативності
системи
диференційованої
логопедичної корекції гарантується положенням про основний та
рушійний чинник мовленнєвої діяльності людини. Потреба у спілкуванні,
досягаючи певного рівня, породжує мотиви, які створюють складну
мотиваційну систему, що, в свою чергу, виступає основним елементом у
фазовій структурі мовленнєвої діяльності.
Реалізація диференційованого підходу до дітей із моторною алалією
передбачає цілеспрямовану зміну завдань та окремих сторін змісту
навчально-корекційної роботи, постійне варіювання методами та
організаційними формами з урахуванням загального та особливого в
розвитку кожної дитини.
Харченко Т. Г.
ПСИХОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
НОВОПРИБУЛОГО ЗАСУДЖЕНОГО З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ
МЕТОДОМ УЗАГАЛЬНЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК
Первинне вивчення особистості новоприбулих засуджених
відбувається в дільниці карантину, діагностики і розподілу (КДіР) і це
важливий етап у психологічному супроводі особистості з вадами
психічного розвитку в процесі її ресоціалізації, зокрема, осіб з розумовою
відсталістю легкого ступеня. Метою працівників пенітенціарного закладу
на цьому етапі відбування покарання є максимальна допомога
новоприбулим засудженим з вадами психічного розвитку адаптуватися до
умов позбавлення волі. Тому збір первинної інформації про особистість
такого засудженого – одне із завдань пенітенціарного персоналу.
Пенітенціарний психолог в нашому дослідженні первинну
інформацію про розумово відсталих новоприбулих засуджених отримував
використовуючи такі методи: вивчення його особової справи,
узагальнення характеристик інших спеціалістів на дану особу, ознайомчої
бесіди та тестування. Збираючи інформацію щодо таких засуджених,
психологу важливо узагальнити характеристики на цих осіб, перш за все,
психіатра і психолога слідчого ізолятора, звертаючи увагу на зазначений
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медичний діагноз, опис поведінки, психічні стани ув’язненого, особливості
його психічних процесів і властивостей, а також чи були зацікавлені родичі
та близькі його долею під час ув’язнення. Також потрібно проаналізувати
характеристики на цих засуджених від психіатра і соціальних педагогів
даної виправної колонії щодо наявного діагнозу і педагогічних висновків
стосовно рівня їх асоціальності. Це дасть змогу психологу краще
побудувати ознайомчу бесіду із розумово відсталим засудженим.
Застосування методу узагальнення характеристик спеціалістів на
досліджувану особу надає можливість пенітенціарному психологу
об’єктивно вивчати особистість розумово відсталого засудженого,
враховуючи думки колег, медиків, педагогів, що забезпечує ефективну
психологічну допомогу новоприбулому в адаптації до місць позбавлення
волі та в його ресоціалізації.
КАФЕДРА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Авраменко Н. Б.
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ АПЕНДИКТОМІЇ
Останнім часом в усьому світі відзначається неухильний ріст хвороб
органів травлення в зв’язку з урбанізацією життя, гіпокінезією, а також
такими негативними явищами, як неадекватне, незбалансоване
харчування, алкоголізм, паління, наркоманія. Хвороби органів черевної
порожнини – одна з частих причин утрати працездатності і розвитку
інвалідності. За даними літератури, у кожного сьомого хворого причиною
втрати працездатності є патологія органів травлення. Найчастіше
спостерігаються виразкова хвороба, ентероколіт, холецистит, гостре
запалення придатку сліпої кишки, що нерідко ведуть до серйозних
ускладнень, що вимагають хірургічного втручання і відповідних
реабілітаційних заходів. Усе це визначає актуальність і соціальну
значимість проблеми.
Засоби фізичної реабілітації рекомендували з лікувальною та
профілактичною метою ще з IX століття особам із гострими
захворюваннями черевної порожнини, зокрема і апендицитом. Щорічно
в Україні здійснюється понад мільйон подібних хірургічних операцій.
Ускладнення на етапах лікування та реабілітації виявляють приблизно у
5% прооперованих осіб молодого віку і 30% літніх пацієнтів. Основна
причина ускладнень – перитоніт. Запалення червоподібного відростка
частіше діагностують у жінок у віці від 20 до 40 років. Захворюваність
чоловіків, того ж віку, в два рази нижче. У віці від 12 до 20 років частіше
хворіють хлопчики і юнаки.
Проведення апендиктомії суттєво впливає на фізичний і психологічний
стан пацієнтів, їх працездатність, емоційну реакцію та ін. Епізодичність
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самостійної реалізації відновлення функціональних можливостей
пацієнтами після апендиктомії визначає актуальність застосування
засобів фізичної реабілітації для хворих цієї нозологічної групи.
Фізична реабілітація пацієнтів після апендиктомії є комплексним,
багатоетапним, цілеспрямованим і координованим процесом, який
визначає методику застосування оздоровчо-реабілітаційних заходів.
Необхідність проведення фізичної реабілітації пацієнтів після
апендиктомії спричинена постійною загрозою виникнення гематом,
нагноєнь, запальних інфільтратів і лігатурних свищів, а також
ускладнень з боку черевної порожнини, що відносяться до категорії
тяжких та небезпечних для життя і включають внутрішньочеревні
абсцеси, обмежені і розлиті перитоніти, пеліфлебіти, кишкову
непрохідність, внутрішньочеревні кровотечі. Отже, на сучасному етапі
розвитку суспільства особливої актуальності набуває проблема
зміцнення стану здоров’я, фізичного та психічного розвитку осіб після
перенесеної апендиктомії.
Беспалова О. О.
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ
З ВАЛЬГУСНОЮ ДЕФОРМАЦІЄЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК
На сьогоднішній день в Україні спостерігається негативна тенденція
щодо стану здоров’я населення, особливо здоров’я дітей. За оцінками
фахівців, близько 75% хвороб у дорослих є наслідком умов життя в дитячі
та молоді роки. Майже 90% дітей мають відхилення стану здоров’я та
понад 50% – незадовільну фізичну підготовку. Понад 11% дітей дошкільного
віку мають вальгусні деформації нижніх кінцівок, плоскостопість.
Результати даних медичних оглядів констатують, що останнім часом
показник поширення деформацій нижніх кінцівок постійно збільшується.
За останні 10 років цей показник зріс у 1,5 рази. Така ситуація
обумовлюється недостатнім проведенням профілактичних заходів, а
також недостатньою кількістю комплексних програм реабілітації
вальгусних деформацій нижніх кінцівок на ранніх етапах їх розвитку, в
яких не завжди враховуються особливості даного захворювання.
Несвоєчасна діагностика та неадекватна реабілітація можуть
призвести до незворотних наслідків. Основні заходи з такими дітьми
проводяться в умовах стаціонару тоді, коли порушення набуває значного,
явно вираженого характеру та передбачає ортопедичне лікування.
На сьогодні одним із основних засобів профілактики та фізичної
реабілітації, які застосовуються у програмах, є лікувальна фізична
культура (ЛФК), але враховуючи сучасні тенденції розвитку
реабілітаційної теорії та практики, виникає нагальна потреба у
впровадженні інших, новітніх засобів фізичної реабілітації. Важливо
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розпочати лікування вчасно, саме тоді можна буде запобігти небажаних
наслідків, які можуть розвиватися при відсутності вчасної реабілітації.
Формулювання цілей роботи: визначити основні завдання
фізичної реабілітації дітей дошкільного віку із вальгусною деформацією
нижніх кінцівок.
При вальгусній деформації основні зміни відбуваються в колінному
суглобі: нерівномірний розвиток виростків стегнової кістки (більш
швидкий ріст внутрішніх виростків, ніж зовнішніх, призводить до того, що
суглобова щілина стає ширше всередині і вужче зовні). Зв’язки, які
зміцнюють суглоб, розтягуються, особливо з внутрішньої сторони, коліно
втрачає свою стабільність, якщо подивитися на таку дитину збоку, то
помітно перерозгинання ніг в колінних суглобах. При вальгусній формі ніг
буде змінюватись і положення стопи, п’ятка зміщується всередину і опір
здійснюється на зовнішню частину, розвивається плоскостопість. Тому
важливість розробки програми фізичної реабілітації, для корекції суглобів
та зміцнення м’язів нижніх кінцівок, для дітей з вальгусною деформацією
ніг набуває все більшого значення.
Фізична реабілітація при вальгусній деформації нижніх кінцівок
спрямована на загальне зміцнення організму дітей, покращення
самопочуття, зняття больового синдрому, зміцнення м’язів нижніх
кінцівок, покращення психоемоційного стану дітей.
Виходячи з вищезазначеного, були визначені основні завдання
реабілітації: покращити крово- і лімфо обіг в кінцівках; відновити тонус
м’язів нижніх кінцівок, зміцнити ослаблені і розтягнуті м’язи, розслабити
надмірно напружені; підвищити силову витривалість нижніх кінцівок і
стоп; зняти больовий синдром; сформувати правильну поставу,
покращити психоемоційний стан дітей; зміцнити весь організм.
Звіряка О. М., Карпенко Ю. М.
ВІДНОВЛЕННЯ СПОРТСМЕНІВ-ВОЛЕЙБОЛІСТІВ
ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ ТА ПСИХІЧНОЇ РЕЛАКСАЦІЇ
У зв’язку зі значним обсягом навантажень, які витримують
спортсмени-волейболісти, виникає необхідність інтенсивного пошуку
засобів відновлення їхньої працездатності в умовах тренувального
процесу. За останні 10 років в спортивній практиці апробовано загальні та
спеціальні методики використання відновних засобів. Специфічність
процесів відновлення у міжзмагальний період, визначення чинників, які
впливають на розвиток втоми, була доведена у працях багатьох
дослідників (А. А. Бірюков, 1999; А. Г. Ященко, 1999; Н. І. Волков, 2000;
В. Н. Платонов, 2002; Г. А. Макарова, 2003 та ін.). Спортивна техніка
повинна розглядатися в тісному взаємозв’язку з рівнем розвитку фізичних
якостей та засобами відновлення. У зв’язку з цим доцільно
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використовувати більш доступні окремі засоби фізичної реабілітації для
спортсменів-волейболістів. До даних методик належать і засоби релаксації,
які є легкодоступними та дозволяють частково або повністю позбавитися
фізичного та психічного напруження. Так, доведено, що під час релаксації
відновлення організму відбувається у 1,5-2 рази швидше, ніж після
звичайного сну. Проте у науково-методичній літературі недостатньо
розкрито особливості методик релаксації та структура їх застосування.
Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні
особливостей застосування методик фізичної та психічної релаксації.
Здатність фізичної релаксації, зокрема довільне розслаблення м’язів
(м’язова релаксація), займає значне місце у тренуванні волейболістів. Рух у
різних частинах тіла є результатом поєднання процесів збудження та
розслаблення м’язів. Розслаблення певних м’язових груп у потрібний
момент так само, як і збудження, необхідні для успішного виконання будьякого руху. Відсутність такого розслаблення призводить до напруженості і
скутості рухів. Систематичне застосування вправ для розвитку здатності
довільного розслаблення м’язів сприяє більш швидкому оволодінню
руховими навичками і більш ефективному розвитку рухових якостей.
Врегулювання психічних процесів під час тренування м’язової релаксації
позитивно впливає на відновлення організму після тренувальних і
змагальних навантажень. Серед засобів фізичної релаксації особливої
уваги заслуговують фізичні та дихальні вправи за системою хатха-йога.
Згідно з даною системою, виділяють декілька різновидів фізичних вправ
(асан), до яких відносять, зокрема, прогини назад, нахили вперед,
перевернуті асани, асани-баланси, позу «повного розслаблення» та інші.
Необхідність підвищення рівня психологічної підготовленості
спортсменів-волейболістів обґрунтована тим, що у сучасному волейболі
часто
виникає
необхідність
перебувати
в
умовах
високого
психоемоційного напруження, коли успішність дій визначається рівнем
розвитку спеціальних умінь, які забезпечують надійність виступів у
емоційно складних та стресових змагальних ситуаціях. Доведено, що від
психологічного стану та активності психологічних процесів спортсмена
багато в чому залежать результати відновлення його працездатності.
З метою подолання даних несприятливих змін у психіці спортсменівволейболістів
можна
використовувати
спеціалізовані
засоби
психорегуляції, програми впливу на когнітивну (розумову) сферу:
організація спрямованості думок у потрібне русло, відволікання свідомості
від стрес-факторів; аутотренінг; засоби цілепокладання (постановка
цілей). Серед методів, що дозволяють захистити психіку спортсменів від
шкідливих впливів і налаштувати її на подолання змагальних труднощів,
стресових станів, на першому місці знаходиться психічна саморегуляція.
Встановлено, що застосування методик фізичної та психічної
релаксації дозволяють сформувати гармонійний тип адаптаційних реакцій
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на фізичне навантаження, підвищити ефективність та скоротити терміни
процесу
відновлення
працездатності
спортсменів-волейболістів.
Ефективність впливу існуючих приймів релаксації відбувалася шляхом
удосконалення роботи м’язів, зменшення несприятливих проявів
з боку психо-емоційної сфери (тривожність, самооцінка. корекції
дисфункціональних проявів у роботі ЦНС та кардіореспіраторної системи.
Кукса Н. В.
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ
ШИЙНО-ГРУДНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА
Згідно з медичною статистикою, близько 80% населення планети
страждає на остеохондроз хребта, при цьому у 50% з них виявляється
патологія у шийно-грудному відділі. Зважаючи на хронічний перебіг
захворювання та обмеження рухливості ОРА, основним завданням при
остеохондрозі хребта є запобігання прогресуванню і забезпечення
оптимальної рухової активності, спрямованої на зміцнення м’язів спини і
шиї, розвантаження хребетного стовпа, покращення кровообігу в
уражених відділах хребта. Отже, первинне значення в комплексній
реабілітації хворих цієї нозології має фізична реабілітація. Важливими
принципами фізичної реабілітації хворих з остеохондрозом є комплексний
підхід, який передбачає інтеграцію різних засобів і методів відновлення, та
систематичність застосування фізреабілітаційних засобів, оскільки
остеохондроз – хронічне захворювання, що вимагає постійної стабілізації
результатів, досягнутих в умовах стаціонарного відділення лікарні.
Розроблена програма фізичної реабілітації осіб з остеохондрозом
шийно-грудного відділів хребта реалізувалася в умовах стаціонару та
домашніх умовах. В умовах стаціонару (неврологічне відділення)
використовувалися такі заходи: лікувальна фізкультура; лікувальний
масаж; точковий масаж; фізіотерапевтичні заходи. У домашніх умовах
передбачено реалізацію таких заходів: самомасаж голови, шиї та шийнокомірцевої зони; ранкова гігієнічна гімнастика для хребта; раціональне
харчування; формування здорового способу життя.
Результати дослідження ефективності експериментальної програми
фізичної реабілітації хворих на остеохондроз шийно-грудного відділу
хребта засвідчили більш позитивну динаміку показників функціонального
стану хребта в пацієнтів основної групи. Після реалізації експериментальної
програми відзначено, що у пацієнтів основної групи хребетний індекс
покращився на 6,6 см, у групи порівняння – на 0,3 см.
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Литвиненко В. А.
ОЗДОРОВЧО-ФІЗКУЛЬТУРНА РОБОТА З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АРТ-ТЕРАПІЇ
Одна з найтривожніших відмітних ознак нинішньої демографічної
ситуації є невпинне зростання кількості наймолодших громадян, які
мають психофізичні вади, і тих, яких відносять до «групи ризику»
(сьогодні 60% немовлят народжуються з різними патологіями.) Медична
статистика по Україні засвідчує тенденцію погіршення стану нервовопсихічного здоров’я дітей: від 3 до 20% їх схильні до гіперактивності, а в
деяких випадках цей показник 40%; 15-20% дітей мають порушення,
зумовлені мінімальною або легкою дисфункцією мозку.
Близько 25-30% дітей, які приходять до першого класу, вже мають
вади у стані здоров’я, а серед випускників шкіл уже понад 80% не можна
назвати абсолютно здоровими. Найвагомішими чинниками відхилень у
психічному та соматичному здоров’ї дітей є незадовільний стан
навколишнього
середовища,
несприятливі
соціально-педагогічні
передумови, а саме: відсутність належних умов та можливостей для
побуту, діяльності та відпочинку, для впровадження здорового способу
життя; високий рівень захворюваності серед дорослого населення;
збільшення кількості неповних і так званих «важких» сімей тощо.
Беззаперечним є той факт, що дошкільний вік є періодом
інтенсивного формування всіх органів та систем організму й сенситивним
періодом психічного розвитку. Саме в дошкільному дитинстві
розвиваються ті рухові якості, навички та вміння дитини, які будуть
слугувати основою для її нормального фізичного та психічного розвитку.
Нервово-психічні та соматичні захворювання ведуть до порушень
моторного розвитку дітей й уповільненню темпу їх психічного розвитку.
У цьому контексті стає зрозумілим, що збереження здоров’я підростаючого
покоління є першочерговим завданням, для рішення якого необхідні
сумісні дії лікарів, реабілітологів, вихователів та батьків. Отже, на
сучасному етапі розвитку суспільства особливої актуальності набуває
проблема зміцнення стану здоров’я, фізичного та психічного розвитку
дітей дошкільного віку.
Лянна О. В.
МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ СИТУАТИВНО-ІМІТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У ЛОГОПЕДИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ АФАЗІЇ
Удосконалення системи відновлювального навчання є необхідною
умовою і пріоритетним напрямом розвитку системи корекційнопедагогічних підходів у реабілітації осіб з тяжкими наслідками розладу
мовленнєвої функції, що виникають унаслідок локальних уражень
головного мозку. Найбільш складною для реабілітації виступає афазія, що
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протікає більше двох тижнів після гострого порушення мозкового
кровообігу і має несприятливий прогноз для спонтанного відновлення [2].
Явна недостатність арсеналу спеціальних методик відновлювання
мовленнєвого спілкування при афазії, виявлена у ході аналізу наукових та
методичних джерел [1], спонукала нас провести науково-практичні
розвідки з їх створення та апробації для вирішення вищезазначеної
проблеми. Пріоритетним у цьому напрямку вважаємо доповнення
педагогічних заходів відновлювального навчання засобами загальної
стимуляції та активізації мовленнєвої діяльності хворих з афазією. З цією
метою була розроблена та впроваджена у роботу методика застосування
ситуативно-імітаційної діяльності (СІД), яка увійшла у розроблену нами
програму відновлення мовленнєвого спілкування при афазії у осіб
післяінсультного стану.
СІД застосовувалася нами у ході тематичних малогрупових занять з
хворими з афазією на базі КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» з
метою реалізації можливості залишкового мовлення шляхом прориву і
накопичення мимовільного, як би ненавмисного, мовлення та з метою
створення невимушених умов, коли компенсація порушеної функції
відбувається шляхом накопичення довільно керованого мовлення у
розігруваних ситуаціях, коли хворому необхідно побудувати слово, прості
або більш складні фрази, активно і свідомо у ході ситуацій виправляти свої
помилки. СІД реалізовувалася як за сценарієм, так і без нього,
проговорювання відбувалося за допомогою логопеда, самостійно, і з
допомогою інших хворих. Джерелом змістовності СІД на заняттях
слугували тематика заняття та навколишній світ. Кожна тематична
ситуація в залежності від поставлених логопедичних завдань могла
імітуватися в різних варіантах. Участь хворих у імітованій ситуації
вимагала проголошення слів, реплік, виконання дій, вимагала підбирати
інтонації, типові для певного образу, міміку, відтінки голосу. Самостійне
розігрування ролі збагачувало досвід мовленнєвого спілкування хворого у
різних ситуаціях та обставинах.
Основні завдання, що вирішувалися у ході застосування для хворих
експериментальної групи СДІ, зводились до: стимуляції загальної та
мовленнєвої активності, спонтанного вимовляння слів та реплік;
подолання розладів розуміння та відновлення ситуативного та побутового
мовлення; збагачення необхідною лексикою; якісного підвищення
вербальної продукції хворих; подолання фобії мовлення; подолання
персеверацій в самостійному усному висловлюванні; подолання і корекція
розладів мовного програмування, граматичного структурування, чіткого
вимовляння; мовних імпровізацій на задану тему.
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Корж З. О.
НЕТРАДИЦІЙНІ ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ПРОФІЛАКТИЦІ
ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНО-ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ
В УМОВАХ ДИТЯЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Незважаючи на численні дослідження проблеми профілактики ГРВІ
в дошкільних навчальних закладах засобами фізичної реабілітації – це
питання залишається актуальним і на сьогоднішній день.
Науковці вважають, що фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня
(ранкова гігієнічна гімнастика, заняття з фізичного виховання, самостійні
заняття, дозована ходьба, ігрові заняття, гімнастика пробудження,
прикладні вправи та прогулянки на свіжому повітрі) є обов’язковими і
необхідними для дітей дошкільного віку. Їх використовують з метою
профілактики захворювань, підвищення розумової працездатності,
розвитку фізичних якостей, вдосконалення рухових умінь та навичок.
Проведений аналіз наявних програм ФР з метою профілактики ГРВІ
виявив, що вони базуються, як правило, на традиційних засобах (вправах
лікувальної гімнастики, класичному лікувальному масажі, загартуванні
тощо),
проте
використанню
та
обґрунтуванню
ефективності
нетрадиційних методів приділяється недостатньо уваги.
На нашу думку, поряд з традиційними засобами рухової активності в
умовах дошкільних навчальних закладів необхідно проводити
нетрадиційні методи оздоровлення та реабілітації, зокрема китайську
гімнастику ТАЙ-ДІ. Дана методика неодноразово підтвердила свою
ефективність у боротьбі з різноманітними захворюваннями. Цінність
даного методу полягає в тому, що фізичні вправи легкі, цікаві для
виконання дітьми та поєднуються з прийомами самомасажу. Це сприяє
підвищенню обміна речовин, рефлекторно покращує газообмін в легенях,
позитивно впливає на нервову та імунну системи. Застосування елементів
СуДжок терапіїї базується на наявності рефлекторних зв’язків між зонами
кисті та стопи з різними ділянками тіла та органами. Правильний вплив на
відповідні зони стимулює і тонізує роботу практично всіх органів і систем.
З метою здійснення рефлекторного впливу на біологічно активні точки,
що розташовані по всій підошовній поверхні стопи, пропонували
проводити масаж щодня перед сном. Висока ефективність застосування
ефірних олій, як фітоадаптогенів дозволяє рекомендувати їх до
використання у педіатричній практиці при ГРВІ, що сприяє зменшенню
кількості загострень захворювань, зміцнює імунітет, покращує показники
зовнішнього дихання.
З метою профілактики ГРВІ на базі Охтирського дошкільного
начального закладу (ясла-сад) «Берізка» в старшій групі застосували
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комплекс засобів фізичної реабілітації як традиційних, так і
нетрадиційних, а саме: гімнастику пробудження та гімнастику Тай-ді,
масаж рефлексогенних ділянок стоп, Су-Джок терапію, масаж за
Уманською, аромотерапію процедури загартування у вигляді контрасних
ванночок для ніг, враховуючи вікові та індивідуальні особливості
психофізичного та індивідуального розвитку дитини.
У результаті комплексного впливу засобів фізичної реабілітації,
отримали наступні показники: проба Штанге покращилися на – 2,31с.,
Генче – на 1, 12 с., екскурсія грудної клітки збільшилася на 0,84 см, ЧД
зменшилася на 1,3%, частота серцевих на – 1,2% відносно групи
порівняння, що свідчить про ефективність впровадженої програми.
Корж Ю. Н.
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ТРЕНАЖЕРІВ У РЕАБІЛІТАЦІЇ
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОБСТРУКТИВНИМ БРОНХІТОМ
Серед захворювань дітей дошкільного віку провідне місце займає
патологія дихальної системи. У 25–31% дітей перебіг гострої респіраторної
вірусної інфекції (ГРВІ) супроводжується клінікою обструктивного
бронхіту, який в 30–50% випадків приймає затяжний, хвилеподібний або
рецидивуючий перебіг.
Дослідження проводилось у 2015 році на базі пульмонологічного
відділення Сумської обласної дитячої клінічної лікарні. До складу основної
групи входило 13 дітей дошкільного віку з основним діагнозом –
рецидивуючий обструктивний бронхіт.
Програма фізичної реабілітації складалася з лікувальної гімнастики
(ЛГ), під час якої використовували спеціальні дренажні дихальні вправи у
визначених вихідних положеннях, для цілеспрямованого виведення
мокроти з різних відділів бронхо-легеневої системи, комплексу вправ з
яскраво оформленими поролоновими тренажерами для покращання
тонусу м’язів грудної клітки і плечового поясу, спеціальної методики
лікувального масажу та точкового масажу за А. Уманською.
Комплекс ЛГ тривав 20–25 хв. і складався з спеціальних дренажних
вправ, під час яких діти, у вихідному положенні лежачи на спині,
виконували черевне дихання з послідуючим вижиманням грудної клітки
зігнутими нижніми кінцівками та дренаж бронхо-легеневої системи за
модифікованою методикою Л. О. Вакуленко. Дана методика проводилася у
колінно-ліктьовому положенні дитини і включала виконання прийомів
вібрації (поколачування та плескання) на різних ділянках спини з
послідуючим відкашлюванням. У подальшому діти виконували вправи
звукової гімнастики з артикуляцією звуків «Р – Р – Р», «З – З – З»,
«Ж – Ж – Ж» тощо.
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Низку вправ з казково-ігровими дитячими тренажерами
використовували з метою збільшення екскурсії грудної клітки,
покращення газообміну та стереотипу правильної постави. Комплекс цих
вправ включав комплексний підхід до покращання функціонального стану
дихальної системи завдяки використанню ігрових, імітаційних,
спеціальних силових та коригуючих вправ на формування стереотипу
правильної постави.
У комплекс також входили імітаційні вправи для розвитку силової
витривалості ослаблених м’язових груп тулуба (трапецієподібного,
міжреберних, ромбоподібного, широкого тощо). Діти одягали на долоні
поролонові рукавички («тигрячі лапки») та імітували різні рухи тигренят:
ходьбу по сліду в упорі лежачи, що сприяло розвитку м’язів тулуба;
виконували зарядку для м’язів кінцівок, розтягуючи тренажер «Лук» перед
грудьми та за спиною; ходили в упорі лежачи позаду, гріючи животики на
сонці; стискали тренажер «Гармошку» за спиною, що зміцнювало м’язи
тулуба і верхніх кінцівок; виконували вібраційний масаж поролоновими
рукавичками на різних ділянках тіла для релаксації м’язів.
Аналіз результатів педагогічного дослідження виявив позитивну
динаміку відновлення функції дихальної системи, правильного стереотипу
дихання через ніс та правильної постави.
Котелевський В. І.
СИСТЕМА ПРЕВЕНТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ВЕРТЕБРАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Сукупність окреслених реалій спонукає до пошуку шляхів
модернізації, оптимізації оздоровчих технологій та фізичної реабілітації
молодого покоління з функціональними порушеннями та початковими
проявами захворювань хребта.
Мета дослідження – науково-методичне обґрунтування та розробка
концепції превентивної фізичної реабілітації для профілактики
вертебральної патології студентської молоді на етапі донозологічної
діагностики.
Об’єкт дослідження – система превентивної фізичної реабілітації
вертебральної патології у студентської молоді на етапі донозологічної
діагностики.
Предмет дослідження – структура та зміст технології превентивної
фізичної реабілітації для профілактики вертебральної патології у
студентської молоді.
Основною особливістю концепції превентивної фізичної реабілітації
молоді, яка кардинально відрізняє її від інших фізреабілітаційних
програм, є сумісне застосування в одній реабілітаційній програмі методів
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педагогічної корекції, психокорекції та фізичної реабілітації. Відповідно
до цієї концепції, комплексні реабілітаційні програми для молоді повинні
суміщати валеологічний, оздоровчий та реабілітаційний аспекти
превентивної фізичної реабілітації.
Таким
чином,
тема
наукового
дослідження
присвячена
патогенетичному обґрунтуванню та розробці концепції системи
превентивної фізичної реабілітації (лікувальний масаж, лікувальна
фізкультура тощо) вертебральної патології у молоді. У науковій роботі
запропоновано новий підхід до вирішення проблеми підвищення
ефективності оздоровчо-реабілітаційних заходів для молоді із
функціональними
порушеннями
хребта
шляхом
комплексного
застосування методів педагогічної корекції, удосконалених методик
психокорекції, лікувального масажу, мануальної терапії, рефлексотерапії
та лікувальної фізкультури. Визначено основні принципи побудови
педагогічного та реабілітаційного процесу на основі вивчення
особливостей розвитку функціональних змін у хребті молодих людей із
різними психотипами (акцентуацій особистості). Розроблено і
патогенетично обґрунтовано нову систему реабілітації хворих із
функціональними блокадами різних відділів хребта. Вона заснована на
поетапному впливі психокорекції і рефлекторних методів лікування
функціональних порушень хребта практично на всі ланки патогенезу
функціональних порушень та дегенеративно-деструктивних захворювань
хребта в одному реабілітаційному сеансі та вивченні особливостей
вертебральної іннервації. Розроблена система превентивної фізичної
реабілітації вертеброгенної патології буде включати удосконалені методи
лікувального масажу та лікувальної фізичної культури. Застосування цих
методів дозволить запобігти ускладненням і проводити адекватну
корекцію функціональних порушень хребта та внутрішніх органів молоді
у кабінетах масажу та залах ЛФК при оздоровчо-реабілітаційних
комплексах ВНЗ, у санаторно-курортних, поліклінічних та спеціалізованих
відділеннях реабілітації. Запровадження цієї системи у вищих навчальних
закладах дозволить чітко визначити індивідуалізовану програму
комплексної реабілітації для молодих людей залежно від їх психологічних
особливостей та функціонального стану хребта. Запропоновані методики
педагогічної корекції, психокорекції, лікувального масажу, елементів
мануальної терапії, лікувальної фізкультури мають бути ефективними як в
окремому використанні, так і в комплексі. Результати дослідження можуть
бути використані для організації навчального процесу в закладах освіти, а
також для підготовки педагогічних та медичних фахівців, у роботі
реабілітаційно-оздоровчих центрів.
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Міхеєнко О. І.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ»
Сучасний кризовий стан суспільства, моральна та фізична його
деградація зумовлюють необхідність формування культури здоров’я на
основі оздоровчого напряму виховання й освіти. Сутність культури
здоров’я полягає в глибокому й усвідомленому засвоєнні необхідних
знань, цінностей, такому рівні оволодіння ними, коли вони набувають
особистісного змісту і перетворюються на мотив поведінки і формують
здоровий спосіб життя. Розвиток культури здоров’я в історичному вимірі
зумовлене культурно-національними традиціями, які тісно пов’язані з
потребами людини у виживанні, самозбереженні, безпеці. Їх основою є
ціннісне і відповідальне ставлення індивіда до власного здоров’я і здоров’я
оточуючих людей.
Культура здоров’я особистості є динамічним утворенням, яке
вимагає постійного розвитку й змістовного наповнення новими даними
валеології, педагогіки, психології, фізіології, біології, екології тощо. Вона
залежить від рівня загальної культури, яка включає систему знань,
здібностей, поглядів, моральних норм, духовних цінностей. У даній системі
вирішальну роль відіграють знання і духовні цінності, які виконують роль
повсякденних орієнтирів у предметній і соціальній дійсності, визначають
поведінку людини. Культура здоров’я – це не тільки сума знань, умінь та
навичок, а й спосіб життя гуманістичного спрямування. Формування і
реалізація культури здоров’я детерміновані індивідуальними психічними,
фізіологічними, віковими та іншими характеристиками, а також
накопиченим як соціальним досвідом, так і досвідом здоров’ятворчої
діяльності особистості. Важливою складовою культури здоров’я є уміння
так будувати свою життєдіяльність, щоб процеси «виробництва» здоров’я
переважали над процесами його «споживання».
Отже, культуру здоров’я можна розглядати як особистісну якість
кожного, як складний результат внутрішньої і зовнішньої активності
людини. Це не лише знання людини про свій внутрішній (фізичний,
фізіологічний, духовний) світ, а й усвідомлення свого морального обличчя,
своєї оцінки зовнішнього світу та інших людей, свого місця в природі й
соціумі. Формування культури здоров’я пов’язане з розвитком
самостійності та суб’єктності і відбувається завдяки активній
здоров’ятворчій та здоров’язміцнювальній діяльності людини.
Зазначене дозволяє сформулювати таку дефініцію.
Культура здоров’я – це система світоглядних настанов, переконань,
життєвих цінностей, основою яких є знання про здоров’я, що зумовлює
свідоме, відповідальне, ціннісне ставлення як до власного здоров’я, так і
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здоров’я оточуючих та довкілля, формує динамічний стереотип мислення,
поведінки та діяльності, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я.
Конкретизуючи уявлення про культуру здоров’я, ми виокремлюємо її
найважливіші складові, серед яких культура харчування, культура
ендоекології, культура психоемоційної активності, фізична культура,
фізіологічна, інтелектуальна, соціально-комунікативна, сексуальна
культура, а також культура моральності й духовності.
Культура здоров’я передбачає опанування на особистісному
рівні концепції здоров’я, на основі якої формується індивідуальна
програма здорового способу життя, відбувається розвиток творчого
оздоровчого мислення.
Руденко А. М.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ НАСЛІДКАМИ
ДИСПЛАЗІЇ КУЛЬШОВИХ СУГЛОБІВ
За останні роки в Україні спостерігається тенденція до збільшення
кількості дітей, які мають порушення розвитку опорно-рухового апарату, а
саме 17% – дефекти нижніх кінцівок: вроджені дисплазії кульшових
суглобів; вальгусні або варусні деформації нижніх кінцівок;
плоскостопість; клишоногість; вивихи або підвивихи стегна та укорочення
кінцівки. Серед вищезазначеного найбільшої уваги останнім часом
потребує така вада розвитку дитячого організму, як дисплазія кульшових
суглобів, яка за даними скринінгових досліджень виявляється у 100 – 200
випадках із 1000 новонароджених. Багаторічний досвід науковців щодо
реабілітаційної роботи з дітьми, які мають порушення опорно-рухового
апарату, а саме дисплазії кульшових суглобів, свідчить про те, що
застосування засобів фізичної реабілітації для означеного контингенту є
одним із найдієвіших методів відновлення та профілактики.
Таким чином, розробка і впровадження у спеціальних дошкільних
навчальних закладах, диспансерах та медичних установах новітніх
відновлювально-оздоровчих програм фізичної реабілітації для усунення
та подальшого прогресування наслідків дисплазії кульшових суглобів
дітей дошкільного віку є актуальним.
Для усунення наслідків дисплазії кульшових суглобів дітей
дошкільного віку основна увага приділяється фізичній реабілітації, яка
передбачає застосування широкого спектру фізичних засобів. Мета її
полягає у відновленні нормального функціонування пошкоджених
кульшових суглобів, зменшенні проявів наслідків цієї патології, а також
нормальному функціонуванні всіх органів і систем дитячого організму.

142

На сьогодні основними засобами фізичної реабілітації, які
застосовуються для усунення наслідків дисплазії кульшових суглобів, є
лікувальна фізична культура, лікувальний масаж, фізіотерапія.
Раціонально підібрані та своєчасно застосовані засоби фізичної
реабілітації дозволяють усунути і зменшити прояви наслідків дисплазії
кульшових суглобів, протидіяти розвитку подальших ускладнень,
сприяють відновленню функціональних можливостей ураженої кінцівки,
нормальній побутовій і навчальній працездатності дітей дошкільного віку.
Копитіна Я. М.
ПОТРЕБА У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
ІЗ ПОСТТРАВМАТИЧНИМИ ЗМІНАМИ У СТАНІ ЗДОРОВ’Я
Бурхливий прогрес у розробці та вдосконаленні видів стрілецької
зброї та боєприпасів вибухової дії обумовлюють значний приріст
вогнепальної бойової травми, збільшив частоту множинних та поєднаних
поранень як військовослужбовців, так і серед мирних жителів. Проте, в
умовах бойових дій можливі ушкодження не бойового характеру,
пов’язані із неумілим та необережним поводженням зі зброєю та
технікою. За офіційними даними Мінсоцполітики в Україні станом на
жовтень 2015 р., було зареєстровано 124 тис. військовослужбовців, які
брали участь в АТО та перебували безпосередньо у зоні бойових дій. Це
свідчить про наявність досить великої кількості контингенту, який
потребуватиме фізичної реабілітації, оскільки військові операції завжди
супроводжуються значними фізичними ушкодженнями, пораненнями та
негативним впливом на психічне здоров’я, що у подальшому ускладнює
або навіть унеможливлює повернення професійних військовослужбовців
до своїх обов’язків.
Об’єкт дослідження – фізична реабілітація військовослужбовців із
посттравматичними змінами у стані здоров’я.
Предмет дослідження – визначення доцільності запровадження
фізичної реабілітації або окремих її засобів для військовослужбовцівучасників АТО.
Складні життєві умови, у яких опиняється людина після військового
поранення або контузії, результати лікування бойових ушкоджень
(оперативні втручання з ампутації кінцівок, вогнепальних поранень тощо)
призводить до посттравматичних змін у стані здоров’я, що дає поштовх до
збільшення випадків алкоголізму, наркоманії, суїцидальних схильностій та
подальшої дезадаптації у суспільстві. Процес відновлення вихідних
показників фізичного здоров’я виходить далеко за межі госпітального
етапу лікування. Фізична реабілітація, як координований та
цілеспрямований процес, має, по можливості, розпочинатися із процесом
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лікування, та тривати до фази стійкого вироблення компенсації та
адаптації людини та змінених умов життя після військового поранення та
психологічної травми. Повернення військовослужбовцям працездатності
після лікування та фізичної реабілітації, створення умов для професійної
самореалізації є сьогодні першочерговим завданням для науковців;
вимагає розробки нових засобів та методів відновлення здоров’я та
удосконалення вже існуючих.

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ СПОРТУ
Бурла О. М.
РОЗВИТОК ВИТРИВАЛОСТІ У ВЕСЛУВАЛЬНИКІВ НА БАЙДАРКАХ
У веслувальному спорті основними функціональними системами
організму, що лімітують прояви спеціальної витривалості спортсменіввеслувальників, є серцево-судинна система та система зовнішнього
дихання. До стану зовнішнього дихання у веслувальників ставляться
досить високі вимоги стосовно рівня їх функціональних можливостей під
час проходження дистанції.
На сучасному етапі розвитку теорії і методики спортивного
тренування доведено, що покращення спортивних результатів за рахунок
збільшення об’єму та інтенсивності тренувальних і змагальних
навантажень спортсменів себе вичерпало та може викликати патологічні
зміни в їх організмі. Тому інтенсифікація тренувального процесу особливо
для
вдосконалення
спеціальної
витривалості
супроводжується
підвищенням ролі такого компонента підготовки спортсменів як
позатренувальні засоби, що характеризуються великим різноманіттям та
характером впливу на організм. Однак проблема можливості
цілеспрямованого використання таких засобів у різних ситуаціях
тренувального процесу залишається не достатньо вивченою. У зв’язку з
цим, виникає необхідність дослідження впливу вже відомих тренувальних
та позатренувальних засобів з метою визначення їх ролі у підвищенні
рівня спеціальної фізичної підготовленості спортсменів. Як відомо, у
веслувальному спорті основними функціональними системами організму,
що
лімітують
прояви
спеціальної
витривалості
спортсменіввеслувальників, є серцево-судинна система та система зовнішнього
дихання. До стану системи зовнішнього дихання у веслувальників
ставляться досить високі вимоги стосовно рівня її функціональних
можливостей під час проходження дистанції. У зв’язку з цим, важливого
значення набуває тренування, спрямоване на підвищення їх
функціональних можливостей, яке і забезпечує збільшення витривалості.
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Гончаренко В. І.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БАГАТОРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ
Сьогодні нагальним питанням у численних дослідженнях
вітчизняних авторів є констатація фактів, що підготовка юних
футболістів в Україні не відрізняється високим рівнем ефективності.
Підтвердженням цього є нестабільні виступи клубних команд, а також
юнацьких, молодіжних та національної збірної команди на престижних
міжнародних змаганнях.
Фахівці акцентують увагу на існуванні ряду недоліків у вітчизняній
системі підготовки юних футболістів: застосування в процесі підготовки
навантажень, які не відповідають віковим можливостям дітей та
юнаків; акцентований розвиток лише окремих фізичних якостей у юних
гравців; виконання під час занять надмірної кількості технікотактичних вправ тощо.
У сучасному футболі активно порушуються питання підвищення
спортивної майстерності гравців завдяки вдосконаленню різних сторін
підготовленості. Особливе значення набуває система багаторічної
підготовки юних футболістів.
Слід зазначити, що звернення дослідників процесу підготовки юних
футболістів до ідеї використання системного підходу у процесі
багаторічної підготовки спортсменів не є випадковим. Сутність такого
підходу полягає у розгляді підготовки спортивного резерву від новачка до
професійного футболіста, як єдиного процесу, що підпорядковується
певним закономірностям як складової специфічної системи із властивими
їй особливостями, що має власні шляхи розвитку. Це система, управління
якою засноване на використанні об’єктивних закономірностей
становлення спортивної майстерності в процесі багаторічної підготовки.
Сучасний футбол вимагає перегляду традиційних поглядів на
тренувальний процес, коли усім гравцям давалися однакові за обсягом та
інтенсивністю навантаження. У тренуванні повинні бути максимально
враховані індивідуальні можливості кожного футболіста, а також
необхідно забезпечувати формування пріоритетних якостей залежно від
його амплуа.
Гончаренко О. М.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ТРЕНЕРА,
ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
На теперішній час актуальним є питання підвищення рівня
підготовки тренерів та вчителів фізичної культури. У цьому напрямку
ведуться
інтенсивні
пошуки:
розробляється
кваліфікаційна
характеристика спеціаліста, виявляються професійні якості особистості
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вчителя та тренера, удосконалюються навчальні плани та програми,
друкуються нові посібники. Усе це допомагає виробити науково
обґрунтовану систему сучасних вимог до вчителя та тренера, а також
намітити шляхи її реалізації у процесі підготовки фізкультурних
працівників та тренерів.
Як відомо, професійна майстерність індивідуальна та формується
головним чином у процесі самостійної діяльності спеціаліста.
Конструктивна, організаторська, комунікативна та гностична
діяльність проявляються у багатьох видах робіт.
Організаторські вміння вчителя і тренера доповнюються
комунікативними у процесі налагодження ділових контактів з учнем та
колегами по роботі. Найважливішим при цьому є вміння проникати у
внутрішній світ людини, розуміти її, а також підтримувати у колективі
бадьорість, життєрадісність, створювати гарні, дружні взаємовідносини.
Ставлення вчителя та тренера до своєї спеціальності формується у
допрофесійний період, але повністю проявляється у педагогічній
діяльності. Не можна говорити, що викладачі та тренери настільки
задоволені своєю роботою, що інтенсивно прагнуть оволодіти
професійною майстерністю. Поки майстрів фізкультурно-педагогічної
праці у наших школах не достатньо. Має місце значна текучість кадрів. Це
пояснюється у першу чергу труднощами самої роботи.
Гученко Г. Б.
СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ
ТА ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТРЕНУВАННЯ У ХОКЕЇ НА ТРАВІ
Різноманітність засобів і методів, що вживаються у процесі
спортивного тренування, у хокеї на траві, спрямованого на розвиток
спеціальної витривалості – інтенсивності і тривалості вправ, їх
координаційної складності, режиму роботи і відпочинку під час їх
виконання тощо, сприяє розвитку оптимального взаємозв’язку
витривалості зі швидкісно-силовими якостями, координаційними
здібностями, гнучкістю.
Усе це значно підвищує спеціальну працездатність спортсмена,
результативність змагальної діяльності.
Інтенсивно-інтервальне тренування можна умовно поділити на два
етапи: перший тип складається із серій (10–20) вправ тривалістю 10–20 с,
кожна з інтервалами відпочинку 40–120 с (при цьому ЧСС складає
140–150 уд./хв). Під час відпочинку після кожної серії вправ спортсмени
кроком повертаються у вихідну позицію (до лінії старту). Загальна
тривалість 1-го етапу – 15–30 хв. Усі параметри (кількість серій,
тривалість, інтервали відпочинку, темп) змінюються залежно від періоду
підготовки і завдань тренування. Таке тренування дозволяє підвищити
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стабільність рухової навички і загальний рівень технічної майстерності.
Співвідношення пауз відпочинку і періодів навантаження відповідає
характеру роботи, спрямованої на розвиток швидкісно-силових якостей.
Інтенсивно-інтервальне тренування 2-го етапу відрізняється від 1-го
тільки інтенсивністю, технікою і темпом виконання, тобто ті самі вправи
виконуються з максимальною інтенсивністю (до відказу або до різкого
зниження якості виконання вправи) без просування по майданчику. Під
час виконання кожної серії ЧСС досягає 180 уд./хв і більше. Інтервал
відпочинку – від 2-х до 6-ти хвилин. Чергова серія вправ починається за
ЧСС 110–100 уд./хв. Загальна тривалість тренування 2-го типу – 30–40 хв.
Затилкін В. В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ
НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ
Процес підготовки спортсмена-волейболіста – це складний
багатокомпонентний процес. Він включає такі види підготовки, як
безпосередньо фізична підготовка, психологічна і моральна підготовка,
тактична підготовка. Незважаючи на значні успіхи теорії і методики
волейболу, у теперішній час ще далеко не вичерпані всі можливі резерви
підготовки волейболістів. Одним із таких резервів є удосконалення
методики фізичної та технічної підготовки спортсменів.
Сучасний спорт вищих досягнень з кожним роком, з кожним
олімпійським циклом висуває до спортсменів все більш жорсткі вимоги
(Платонов В. М., Булатова М. М., 1997). Досягнення високих спортивних
результатів в умовах зростання конкуренції вимагає постійного
вдосконалення технічної майстерності, яка надалі залишається однією з
найважливіших в ефективній підготовці спортсменів високого класу. При
цьому рівень технічної підготовленості в більшості випадків досягається
шляхом поєднання технічної і цілеспрямованої фізичної підготовки.
Майстерність у спорті, у глибокому змісті цього поняття, – не стан, а
процес удосконалення. Для майстерності характерні:
1) високий рівень усіх видів спортивної підготовки: фізичної,
технічної, тактичної, психологічної, теоретичної та інтегральної – через
техніку рухів виявляються всі види підготовки;
2) високий рівень спортивних досягнень як наслідок гармонійного
сполучення всіх сторін підготовки спортсмена;
3) висока надійність спортивних досягнень, здатність упевнено, з
більшою гарантією повторювати їх у різних умовах.
Знання рівня фізичної і технічої підготовленості гравців різного
амплуа дає можливість тренерам обрати відповідну стратегію підготовки
команди до змагань.
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Коваленко І. М.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ
У ФРІФАЙТІ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ
Фрі-файт культивується практично у всіх областях України. Поряд із
розв’язанням завдань зміцнення здоров’я, різнобічної фізичної підготовки
учнів правильно підібрана методика навчання фрі-файт школярів сприяє
вихованню професійних спортсменів, а також створює передумови для
масового залучення дітей до систематичних занять цим видом спорту
протягом навчання. Значна кількість дітей захоплюється різними видами
спорту, але більшість за даними досліджень віддає перевагу саме
одноборствам. У теорії і практиці спортивної боротьби, і насамперед в
боротьбі дзюдо, постійно існує необхідність вдосконалення технікотактичної майстерності, як необхідного підґрунтя для перемог у
змаганнях різних рівнів. Основною метою досліджень останніх років є
розробка та апробація інноваційних методик техніко-тактичної
підготовки одноборців різних манер ведення сутички (Ф. Загура);
вдосконалення техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів високої
кваліфікації (К. В. Ананченко).
У зв’язку з постійним гострим суперництвом борців-фріфайтерів на
міжнародних змаганнях, підвищенням їх фізичної підготовленості та
появою нових правил змагань, однією з проблем теорії і практики
спортивної боротьби залишається питання вдосконалення силових
якостей спортсменів на тренуваннях з фріфайту.
Проблемам підвищення силових якостей школярів, які займаються
різними видами одноборств, присвячена велика кількість наукової та
науково-методичної літератури: Ю. Г. Коджаспиров, 2006; І. Угніч, 2012;
І. М.Коваленко, 2015. Ефективний та оздоровчий плив занять боротьби на
стан фізичної та техніко-тактичної підготовки спортсменів визначили
Загура Ф. І., 2004, Ананченко К. В., 2009.
Кравченко І. М., Гладов В. В.
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ФУТЗАЛЬНОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ
З ВАДАМИ ЗОРУ
Початок виступів збірної команди України з вадами зору з футзалу
на міжнародній арені слід віднести до 2002 року, де на чемпіонаті світу
у м. Мілан (Італія) було здобуто 8 місце. Представниками тренерського
складу від ННІФК СумДПУ імені А. С. Макаренка на той час стали
М. Б. Чхайло (старший тренер збірної команди, Заслужений тренер
України з 2007 р.) та І. М. Кравченко (Заслужений тренер України з
2007 р.). З 2008 р. у штат тренерів було введено ще одного викладача
ННІФК – В. В. Гладова (Заслужений тренер України з 2015 р.).
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У 2003 році на міжнародному турнірі у м. Санкт-Петербурзі (Росія)
команда здобула вже 2 місце. Участь команди у чемпіонаті світу в
м. Манчестер (Велика Британія) у 2004 р. принесла 4 місце. 2007 рік був
насичений міжнародними змаганнями, серед яких були всесвітні ігри
сліпих у м. Сан-Паулу (Бразилія), де команда посіла 2 місце та чемпіонат
Європи у м. Анкара (Туреччина) (у здобутку – 4 місце). У 2008 році збірна
команда України з футболу серед спортсменів з вадами зору вперше в
історії виграла чемпіонат світу, здобувши золоті медалі в м. БуеносАйресі (Аргентина). На чемпіонаті Європи м. Нант (Франція) команда
посіла 2 місце, ставши срібним призером (2009 р.). На сьогодні збірна
команда України з футзалу серед спортсменів з вадами зору є діючим
чемпіоном світу.
Крім представників викладацького складу ННІФК СумДПУ імені
А. С. Макаренка, у складі збірної команди перебували і студенти
вищевказаного інституту, які своєю напруженою працею здобули найвищі
спортивні звання, а саме: Васильєв Роман – Майстер спорту України
міжнародного класу (2008 р.); Філь Максим – Заслужений майстер спорту
(2015 р.); Скотніков Роман – Заслужений майстер спорту (2015 р.); Швець
Вадим – Майстер спорту України міжнародного класу (2013 р.);
Гавриленко Антон –Майстер спорту України міжнародного класу (2015 р.).
Лапицький В. О.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ
ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФУТБОЛІСТІВ
У
процесі
підготовки
спортсменів
використовуються
найрізноманітніші моделі, які належать до двох великих груп. Перша
представлена моделями змагальної діяльності; моделями, які
характеризують різні сторони підготовленості спортсмена; морфофункціональними моделями, що відображають морфологічні особливості
організму спортсмена і його функціональні можливості. Другу групу
утворюють моделі структурних утворень тренувального процесу: моделі,
що відображають тривалість і динаміку становлення спортивної
майстерності та підготовленості в багаторічному плані, а також у межах
тренувального року і макроциклу; моделі великих структурних утворень
тренувального процесу (етапів багаторічної підготовки, макроциклів,
періодів); моделі тренувальних етапів, мезо- та мікроциклів; моделі
окремих тренувальних занять та їх частин; моделі окремих тренувальних
вправ і їх комплексів.
На підставі моделей першої групи В. В. Кузнєцовим, А. А. Новіковим,
Б. Н. Шустіним розроблена базова модель спортсмена високої кваліфікації.
Що стосується другої групи моделей, то на сьогодні практично
визначено шляхи побудови тренувального процесу на основі модельноцільового підходу, який розглядається як побудова (моделювання)
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підготовчої та змагальної діяльності спортсмена таким чином, щоб
прогнозовані параметри майбутньої цільової змагальної діяльності, що
перевершують колишні й адекватні новому більш високому спортивному
результату та їх системне моделювання у підготовці були, головним
чином, орієнтовним та ідейно спрямованим фактором у стратегії і тактиці
побудови й реалізації індивідуальних тренувально-змагальних програм
досягнення мети.
Практична частина передбачає використання модельно-цільових
вправ; дотримання структури тренувального процесу в системі
змагань, які запрограмовані в першій частині; співвідношення процедур
контролю та корекції процесу реалізації спроектованої підготовчозмагальної діяльності.
Міщенко О. В.
ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА БАСКЕТБОЛІСТІВ
НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ
У процесі змагальної боротьби на організм баскетболістів впливають
максимальні за величиною і тривалістю навантаження, які вимагають
граничної мобілізації функціональних можливостей організму і висувають
високі вимоги до фізичної підготовки спортсменів. Тому поряд з
вдосконаленням технічної і тактичної майстерності важливим завданням
тренувального процесу є підвищення рівня фізичної підготовленості:
витривалості, швидкості, стрибучості, спритності.
Для усебічного фізичного розвитку і підвищення його рівня
необхідно:
досягти гармонійного розвитку м’язів тіла і їх сили;
збільшити швидкість пересувань по майданчику і виконання
різноманітних прийомів;
підвищити загальну і спеціальну витривалість;
поліпшити спритність в різноманітних діях і уміння координувати
рухи в складних конфліктних ситуаціях;
навчитися виконувати техніко-тактичні дії без зайвої напруги.
Висока техніка і досконала тактика, створена на базі високої фізичної
підготовленості
запорука успіху виступів команди у відповідальних
змаганнях. З цього виходить, що цілеспрямована і ефективна фізична
підготовка впливає на зростання спортивної майстерності гравців. При
недостатній витривалості (особливо швидкісний) стомлення, яке швидко
настає, викликає порушення рухових навичок, що, у свою чергу,
призводить до зниження точності кидків м’яча в кошик, стрибучості і
утруднює дійове застосування в грі таких активних систем захисту і
нападу, як натиск і швидкий прорив. Тому формування фізичних кондицій
юних спортсменів на етапі попередньої базової підготовки є завжди
актуальним і потребує подальших наукових розробок.
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Ратов А. М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ЖІНОЧОЇ ЗБІРНОЇ
КОМАНДИ УКРАЇНИ З БІАТЛОНУ В РІЧНОМУ МАКРОЦИКЛІ
За останні три роки наші біатлоністи вищої кваліфікації значно
покращили свої виступи на міжнародній арені, сьогодні показують високі,
але не завжди стабільні результати, що актуалізує проблему пошуку
інноваційних технологій підготовки спортсменів. Представники Сумської
області Тетяна Рудь, Олена Петрова, Тетяна Литовченко, Оксана Яковлева,
Інна Супрун, Валентина та Вікторія Семеренки, Юлія Журавок увійшли в
число світової спортивної еліти, що дає право говорити про сформовані
традиції школи підготовки біатлоністів в регіоні.
У біатлоні поєднується циклічна робота лижника з ациклічною,
складно координаційною роботою стрілка, причому інтегральний
результат залежить як від готовності біатлоніста переключатися з одного
виду діяльності на інший, так і від здатності управляти своїм нервовопсихічним напруженням, особливо на вогневих рубежах.
У вітчизняній науці проблемі підготовки біатлоністів завжди
приділялося чимало уваги: Зубрилов Р. О. (1999, 2010) займався пошуком
резервів спортивної майстерності кваліфікованих біатлоністів та
постановкою техніки стрільби та самою стрілковою підготовкою.
Мулик В. В. (2002) займався системою багаторічної підготовки
біатлоністів, Карленко В. П. (2011; 2015) досліджував проблеми підготовки
кваліфікованих біатлоністів безпосередньо до змагань, запропонована
технологія цільової підготовки висококваліфікованих біатлоністів,
досліджено можливості технічних засобів навчання та контролю
стрілкової підготовки.
Більшість досліджень показують, що збільшити резерви дозволяє
оптимальне і регулярне співвідношення всіх напрямків навантаження.
Однак науково-методичні рекомендації недостатньо зорієнтовані на
раціональну побудову тренувального процесу.
Таким чином, набуває актуальності вивчення і систематизація знань
у сфері підготовки кваліфікованих біатлоністок в річному макроциклі, як
складової частини чотирирічного Олімпійського макроциклу.
Солоненко Є. В.
АНАЛІЗ ВИСТУПІВ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ ЗІ СТРІЛЬБИ ІЗ ЛУКА
НА XXXI ЛІТНІХ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГРАХ В РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
Позаду олімпійський цикл 2012 – 2016 і головний старт чотириріччя –
ігри XXXI Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. Другі Олімпійські ігри
поспіль збірна України зі стрільби з лука залишається без нагород.
У 2015 році пройшли основні відбіркові змагання – Чемпіонат світу в
Данії, на якому були розіграні ліцензії на XXXI Олімпійські ігри. Виступ
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збірної можна назвати невдалим, так як було завойовано дві ліцензії із
шести можливих – одну чоловічу та одну жіночу.
Можливість отримати ліцензії була на Кубку світу в Анталії 2016 р.,
де, крім звичайного турніру, проходили спеціальні змагання, які були
останнім шансом для збірних кваліфікуватися на Олімпіаду.
За результатами кубку світу в Анталії на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро
Україна отримала право на участь у повному складі жіночою командою
(трьома лучницями), а також одним представником у чоловічому
індивідуальному турнірі.
Виступ на Олімпійських іграх можна вважати не задовільним. Жіноча
збірна в складі Січенікова Лідія, Марченко Вероніка та Павлова Анастасія
поступилися в 1/8 збірній Японії – 2:6. В особистих змаганнях жінки
закінчили боротьбу в 1/16. Єдиний представник серед чоловіків,
олімпійський чемпіон Пекіну 2008 р. Віктор Рубан брав участь тільки в
індивідуальній програмі та закінчив боротьбу в 1/16.
Аналізуючи останні виступи на чемпіонатах світу (в олімпійській
програмі) 2012 – 2016 років та Олімпійських іграх в 2012 р. в Лондоні і
2016 р. в Ріо-де-Жанейро можна вважати, що рівень стрільби з лука в
Україні став нижчий ніж в минулі роки.
КАФЕДРА ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ
Єзута М. В.
СУЧАСНИЙ СТАН ТУРИЗМУ ЄГИПТУ НА ФОНІ ПРИПИНЕННЯ
АВІАСПОЛУЧЕННЯ З НИЗКОЮ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ
За даними міністерства туризму Єгипту в 2015 році туристична
галузь давала 11,3% ВВП країни і забезпечувала понад 14% валютних
доходів в казну. Ось уже рік, як єгипетський туристичний сектор зазнає
величезних збитків через відсутність відпочиваючих з ряду європейських
держав – 6 листопада минулого року було припинено авіасполучення Росії
з Єгиптом після катастрофи російського літака А321 над Синайським
півостровом. Пізніше польоти до Єгипту призупинили і ціла низка
європейських авіакомпаній. Відповідно до щорічного звіту UNWTO
кількість поїздок до Єгипту знизилася на 5% з 9,628 млн. поїздок до 9,139
млн. поїздок. З того часу в країні закрилося близько 220 готелів: Шармель-Шейх – 54 готелі, 34 готелі в Хургаді і 35 – в Марса-Аламі. У цілому ж
прибутки держави від туризму впали з $ 7,1 млрд. в 2014/15 до $ 6,065
млрд. у 2015/16.
Лідерами за кількістю відвідувань єгипетських курортів стали
туристи з країн Близького Сходу (34,6%). Найбільший потік країні дала
Саудівська Аравія. На сьогоднішній день показники резервування турів і
обсягу продаж істотно відстають в порівнянні з попереднім роком, що
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змушує туроператорів знижувати ціни. Просіли навіть готелі преміумсегмента, турпакети з якими можна підібрати за 900 – 1000 $ на двох, а не
за 1500 – 2000 $, як раніше. Багато готелів, щоб оптимізувати свої витрати
в умовах вкрай низького турпотоку, скоротили персонал. Через це впав
загальний рівень надання послуг: неякісне прибирання номера, їжа
залишає бажати кращого, на території і на пляжі багато сміття.
Влада Єгипту ухвалила заходи, щоб поліпшити безпеку в аеропортах
країни, і повернути туристів: триває процес модернізації обладнання,
включаючи рентгенівське просвічування, технології паспортного
контролю і навчання персоналу, щоб зменшити ризик терористичної
загрози для пасажирів.
Великодна Є. М.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ М. СУМИ
На сучасному етапі розвитку економічної діяльності України суттєві
зміни відбуваються у готельному господарстві. Це зумовлено фінансовою
самостійністю підприємств, вдосконаленням структурних підрозділів,
підвищенням
конкурентоспроможності,
залученням
ефективних
іноземних методів господарювання, впровадженням інноваційних
технологій, а також уніфікованих анімаційних програм.
За останні роки збільшилась кількість готелей та інших місць для
тимчасового проживання в Україні. Це зумовлено стрімким розвитком
туристичної діяльності, великим потоком іноземних туристів, і туристів,
які подорожують в межах своєї держави.
У Сумській області представлена зіркова класифікація готельних
підприємств. У м. Суми готель «Шафран» має 4* – це найвищий за рівнем
послуг готель у Сумській області, 3* – 6 підприємств гостинності (Reikartz,
Ювілейний, Хімік, Олімп, Пан, Воскресенський). Багато готелей приватного
типу. Також потрібно відмітити, що у Сумах зосереджено два готельні
ланцюги України – готельно-ресторанний комплекс «Шафран» і готель
«Reikartz». За статистичними даними налічується близько 36 підприємств
готельного типу на 2010 рік і 55 на 2015 рік.
Якщо порівнювати усі заклади розміщення даного регіону, то краще
зупинятися у готелях ланцюгового типу, у яких ціна відповідає якості.
Сумський регіон має великі можливості для покращення ефективної
діяльності готельного господарства. Потік туристів у м. Суми з кожним
роком збільшується за рахунок екскурсійних подорожей, ділового туризму.
Виникає потреба у закладах розміщення, але для ефективного їх
використання потрібне впровадження інноваційних технологій,
збільшення кількості номерів покращенного типу, а також удосконалення
структурних підрозділів і підвищення рівня кваліфікованого персоналу.
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Закутайло Д. І.
ОСОБЛИВОСТІ НЕБЕЗПЕК У СПОРТИВНИХ ГІРСЬКИХ ПОХОДАХ
Безпечне проходження запланованого спортивного гірського
маршруту туристською групою залежить від уміння правильно
організувати подолання локальних природних перешкод.
Під час підготовчого періоду керівник спортивного походу вивчає
туристсько-спортивний досвід майбутніх учасників активного гірського
походу. А також вивчає з учасниками походу особливості організації
безпеки під час проведення запланованого походу. Керівник походу
знайомить учасників з небезпеками, які можуть виникнути на маршруті
гірського походу, це пов’язано з природними умовами, що постійно змінюються.
Відпрацювати уміння та навички з організації безпеки при
пересуванні по гірському рельєфу, а саме: бути дуже уважним; повалені й
гнилі дерева, камені на шляху переступати; на вологих, крутих схилах,
мокрих та слизьких поверхнях користуватися страховкою; у дощ,
снігопад, туман, в умовах поганої видимості, темряві, а також при
сильному вітрі рух забороняється; проходження скельних ділянок без
касок та в поганому взутті неприпустиме; при верхній страховці мотузка
повинна проходити між руками; при спуску вниз по снігу корпус тримати
вертикально, упор робити на п’яти; дотримуватися найсуворішої
дисципліни, не допускати самовільних виходів на розвідку і з місця табору.
Важливо розглянути всі основні небезпеки, що виникають під час
здійснення спортивних гірських походів.
Один зі способів подолання локальної перешкоди в спортивному
гірському поході – з використанням зблокованої страхуючої системи та
мотузки, яку потрібно брати з собою в такі складні гірські походи.
Зігунова І. С.
ЗАСТОСУВАННЯ АНІМАЦІЙ В АКТИВНИХ ФОРМАХ ТУРИЗМУ
Анімаційні послуги в туризмі впевнено займають нові ніші,
включаючи
сферу
активного
відпочинку.
Створення
цікавих
розважальних анімаційних програм є актуальною проблемою при
організації активного відпочинку громадян. Включення різноманітних
анімаційних заходів до запропонованого турпродукту робить його
надзвичайно конкурентоспроможним, а отже, підвищує прибутковість
туристських підприємств.
Активні форми туризму будуть більш яскравими, емоційними та
пам’ятними для туристів, якщо їх урізноманітнювати змістовними
анімаційними заходами, для вдалого проведення яких повинні складатися
якісні програми.
Розробка анімаційних програм в активному туризмі є особливою
діяльністю, що вимагає від фахівців-аніматорів ретельної підготовки,
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відповідальності та професіоналізму, так як заходи відбуватимуться у
природному середовищі, під час рекреаційно-оздоровчих походів,
екскурсій, прогулянок, або упродовж проведення туристських зльотів,
змагань, експедицій тощо.
До програм доцільно включати рухливі, рольові, інтелектуальні,
спортивні, комунікативні ігри, театралізовані свята, інсценізації, квести,
естафети з використанням туристичного спорядження, конкурси для
вдосконалення туристських навичок, що виконуються з врахуванням часу,
або за попередньо розробленими критеріями.
Анімаційні програми повинні створюватися, орієнтуючись на вік,
стать, соціальний статус, етнічні, релігійні, фізіологічні особливості
учасників та їх фізичну підготовленість. Також необхідно ретельно
підбирати відповідне спорядження, реквізити, інвентар та дотримуватися
правил безпеки організації анімаційних заходів у природному середовищі.
Зігунов В. М.
ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТСЬКОЇ БЕЗПЕКИ РУХУ В ГОРАХ
Рух туристських спортивних груп в горах значно відрізняється від
руху на рівнинній місцевості. Небезпека в горах може бути різною і
залежати від різних причин. Небезпечними можуть стати зовнішні
чинники – складний рельєф, різка зміна кліматичних умов, фізіологічні
причини – надзвичайне фізичне навантаження, нестача кисню,
психологічні фактори – нові екстремальні відчуття, замкнутий колектив,
автономність подорожі.
Успішність руху туристської групи по маршруту в горах багато в чому
залежить від попередньої гірської підготовки учасників, а також від
досвідченості інструктора.
Фізична адаптація учасників до походу в горах залежить від рівня їх
особистої підготовки, а також від власного досвіду туристів, набутого у
попередніх гірських подорожах і сходженнях на гірські вершини.
Для швидкої акліматизації маршрути гірських походів плануються
так, щоб поступово сходити на більш високі точки гірського рельєфу,
чергуючи підйоми зі спусками, завдяки чому людина швидше адаптується
до нестачі кисню.
Для зменшення психологічного стресу учасників, туристську групу
слід формувати з осіб, які знають один одного, а керівник гірського походу
повинен користуватися високим авторитетом в усіх членів групи.
Неправильно сформована туристська група може виявитись причиною
розладів у колективі, загальної невдоволеності та стати одним із факторів
небезпеки руху в горах.
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Тому інструктори (провідники, гіди) гірських походів і сходжень
повинні вміти за різними зовнішніми ознаками визначати небезпечні
фактори і вживати своєчасні заходи безпеки.
КАФЕДРА СПОРТИВНИХ ДИСЦИПЛІН
І ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Азаренков В. М.
ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ – НЕОБХІДНА СКЛАДОВА
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Формування фізичної культури молоді, впровадження здорового
способу життя в її побут є важливою ланкою побудови могутньої
процвітаючої держави. Тому на даному етапі розвитку України все
гостріше постає проблема виховання здорового способу життя,
збереження і зміцнення здоров’я людей, і в першу чергу молоді. Однією
з основних ознак здорового способу життя є висока фізична активність –
рух. Величезні можливості, закладені в організмі кожної людини, можуть
бути реалізовані в здоров’я і активне довголіття тільки за умови
постійної дружби з фізичними навантаженнями. На жаль, більшість
людей ведуть малорухомий спосіб життя. Серед них значну частину
складають студенти, які в більшості своїй не розуміють важливість
занять фізичними вправами для забезпечення здорового способу життя,
зовсім не звертаючи уваги на різноманітні відхилення у стані свого
здоров’я. Сприяє низькому рівневі фізичної активності науковотехнічний прогрес, який скоротив до мінімуму рухову активність людини,
яка є невід’ємною частиною повноцінного життя. Недостатня, або зовсім
відсутня рухова активність негативно впливає на розвиток та
функціонування серцево-судинної, дихальної та інших систем організму.
У розвинутих країнах зрозуміли давно, що рух – це життя. Фізкультуру і
спорт там називають другою релігією. На жаль, в Україні так не вважають.
Так, у фізкультурно-спортивну діяльність сьогодні залучено всього від
10% до 15% українських громадян. Зберігається перевага спорту вищих
досягнень над масовим спортом, що стримує залучення широких верств
населення до занять фізичною культурою і спортом, скорочуються
години для занять фізичною культурою у ВНЗ. Але найголовніше – це
низька цінність фізичної культури і спорту в сучасному суспільстві.
Практика показує, що у значної кількості людей поняття «Здорове
життя», «здоров’я», на жаль, ніяк не асоціюється з поняттям «фізична
культура», відповідно можливості фізичної культури і спорту не
використовуються повною мірою.
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Головченко О. І.
ОПТИМІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»
Дані наукових досліджень доводять, що короткочасні фізичні
навантаження не забезпечують повноцінного відновлення працездатності
людини. У зв’язку з цим зростає значення самостійних занять фізичними
вправами для підвищення рівня фізичного здоров’я майбутнього
працездатного населення країни.
Аналіз наукової літератури свідчить, що проблема розвитку
самостійності як якості особистості студента та самостійна робота
студентів постійно знаходиться в центрі уваги вітчизняних та
закордонних науковців. На сьогодні доведено, що свобода вибору,
самостійність у прийнятті рішень сприяє активному задіянню студентів у
процес фізичного самовдосконалення, підвищенню вимог особистості до
самого себе. Однак не достатньо висвітлені питання умов розвитку
самостійності у заняттях фізичної культури.
Факторами, які визначають потреби, інтереси й мотиви залучення
студентів у фізкультурну діяльність, є стан матеріальної спортивної бази,
спрямованість навчального процесу і зміст занять, рівень вимог
навчальної програми, особистість викладача, власний стан здоров’я,
частота проведення занять, їх тривалість та емоційне забарвлення.
Мета дослідження – розробити спосіб оптимізації самостійної роботи
студентів під час вивчення навчальної дисципліни «фізичне виховання».
У дослідженні взяло участь 92 студента 1–4 курсів Інституту
педагогіки та практичної психології на базі Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Оцінка рухової
активності визначалася за методикою формалізованої самозвітності
(Фремінгемська методика); для розрахунку індексу фізичного стану
використовувалася
методика
О. А. Пірогової.
Рухова
активність
фіксувалася наступним чином: кожен студент відмічав в таблиці ту
кількість годин, яку він затратив на той чи інший вид фізичної активності.
Фремінгемська методика дозволяє кількісно і якісно визначати добову
рухову активність на основі хронометражу добової діяльності різного
характеру з реєстрацією інтенсивності кожного виду фізичних зусиль. При
хронометражі реєструється вся діяльність, що займає за часом більше
5 хвилин. Описується день від моменту, коли студент прокинувся і до
моменту, коли ліг спати. Рухова активність людини ділиться на п’ять
рівнів: базовий, сидячий, малий, середній і високий. Кожному рівню
відповідають певні види фізичної активності, які і фіксуються студентами.
В результаті впровадження завдання самостійної роботи нами
проведена оцінка успішності виконання самостійної роботи з навчальної
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дисципліни «фізичне виховання». До початку впровадження даного
способу оптимізації самостійної роботи успішність виконання самостійної
роботи складала 34,6±1,32%, тоді як по його завершенню успішність
зросла на 28,7% (63,3±1,46%).
Кулик Н. А.
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП
Фізичне виховання у вищому навчальному закладі є навчальною
дисципліною і базовим компонентом формування загальної культури
підростаючого молодого покоління. Також фізичне виховання і спорт у
вищих навчальних закладах є могутнім оздоровчим фактором для
студентської молоді, що сприяє підвищенню її фізичної працездатності,
активності в навчальному процесу і підготовці до майбутньої професійної
діяльності. Сучасне життя характеризується надзвичайно складними
екологічними,
соціально-економічними,
психологічними
умовами,
негативним впливом цих факторів на фізичний розвиток і здоров’я
молодого організму, що розвивається. Однак спостерігається тенденція
погіршення стану здоров’я студентів, які навчаються у вищих навчальних
закладах, а система освіти і виховання не формує у студентів належної
мотивації до занять фізичним виховання і здорового способу життя.
Лікарський контроль за фізичним вихованням студентів проводиться
лікарями лікувально-профілактичних закладів, що здійснюють медичне
спостереження за станом їхнього здоров’я відповідно до інструкції,
затвердженої Міністерством освіти України. Лікарське обстеження
студентів проводять на початку кожного навчального року на всіх курсах
навчання.
На думку більшості фахівців в галузі фізичної культури і спорту
причиною істотного росту захворюваності серед молоді є виражене
зниження їхньої рухової активності і відсутність мотивації на здоровий
спосіб життя ще з дитинства. За дослідженнями Л. К. Кожевнікової,
З. Г. Дзюби, Н. І. Вертелецької, 2008, спостерігається стійке погіршення
стану здоров’я студентів: поширення серцево-судинної патології
збільшилося за останнє десятиліття у 1,9 рази; онкологічної – на 18%,
бронхіальної астми – 35,2%, цукрового діабету – на 10,1%. В Україні
кожний п’ятий хворіє на артеріальну гіпертонію. Також доведено, що
впродовж навчання у вузі чисельність підготовчої та спеціальної медичної
групи збільшується від 5,36% на першому курсі до 14,46% на четвертому
курсі, а кількість основних груп із 84,0% до 70,2% (А. І. Драчук, 2001).
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Лазоренко С. А.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА СЛОВʼЯН І ВІЙСЬКОВИЙ ВИШКІЛ
КНЯЖОЇ ДРУЖИНИ У СТАРОДАВНІХ ЛІТОПИСАХ
ТА В УСНІЙ НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ
Більшість вітчизняних науковців і вчених близького зарубіжжя, які є
фахівцями історії фізичної культури, починають свої наукові пошуки з
часів становлення слов’ян як народу та Київської Русі, опускаючи період
раннього середньовіччя. І описують у своїх підручниках вишкіл слов’ян і
військову підготовку княжої дружини керманичів Київської державності
середніх віків, посилаючись на інформацію старогрецьких, арабських,
візантійських та римських істориків, мандрівників та інших науковців. Не
підлягають сумніву історичні факти, які нам пропонують Геродот,
Гіппократ, Абу ібн Фадлан, Псевдо-Маврикій, Гельмольд, Аппіан
Олександрійський, Августін Моравій та ін. Слов’яни – народ, який
більшість частину свого життя у перших століттях нашої ери проводили у
військових походах та воюючи з усіма державами, які були на той момент у
Європі. Тому перераховані автори в основному описують військові
звершення наших давніх пращурів.
В історії та культурі народів, які мешкали на території нинішньої
України, фізична культура, а особливо її військова складова, мала досить
важливе значення для самоідентифікації молодого слов’янського етносу
серед державностей, які існували на політичній карті початку першого
тисячоліття нашої ери. Спосіб життя стародавніх слов’ян повною мірою
залежав від важкої фізичної праці та поневірянь військових походів.
І хотілося б дізнатися, як самі давні проукраїнці описували свої надбання
у сфері фізичного вишколу. Для цього у даній статті ми звертаємось до
старослов’янських літописів: «Повесть временных лет», «Сказание о
Борисе и Глебе», «Поучение Владимира Мономаха», «Домострой», «Слово о
полку Игореве» та до билин, як джерела вивчення фізичної культури
Давньої Русі.
Прийменко Л. О.
ПРИОРИТЕТНІСТЬ РУХЛИВИМ ІГРАМ
ЗА ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОТРЕБАМИ
Аналіз психолого-педагогічної та фізкультурно-спортивної літератури
засвідчує, що народні ігри в системі фізичного виховання застосовуються
епізодично.
Недостатньо
враховуються
соціально-культурні
та
психофізіологічні можливості дітей молодшого шкільного віку.
Проведене нами опитування показало, що молодші школярі 1 і 2
класів надають перевагу сюжетним іграм з нескладними правилами
(21,9%), в учнів 3-го класу переважають ігри з правилами без сюжетів
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(69,9%), ігрові вправи з орієнтацією на досягнення результату (46%), а
у хлопчиків – приоритетність надається спортивним іграм (64,5%).
Отже, у 8 – 9-річних дітей сюжет або роль у грі повністю відходить на
задній план. З цього віку молодші школярі полюбляють ігри із
суперництвом, які відповідають їх психофізичним потребам.
Проведені попередні бесіди-інтерв’ю з дітьми початкової школи
засвідчили, що всі діти люблять гратися. Разом з тим матеріали
опитування школярів засвідчили їх недостатню обізнаність з народними
рухливими іграми. Тільки 2,8% молодших школярів знають не більше
10 рухливих ігор, 6,2% – 7-9 ігор, 44,4% – 4-6 ігор, 32,2% – 1-3 гри, 13,8%
учнів утримались від відповіді.
Одночасно ми ознайомились зі станом професійної готовності
педагогів до оновлення змісту системи фізичного виховання молодших
школярів через національні ігри.
Таким чином, проведене дослідження показало, що систематичне
застосування українських національних рухливих ігор на уроках фізичної
культури ефективно впливає на фізичний розвиток, функціональні
можливості і рухову підготовленість учнів початкових класів.
Підсумовуючи наші спостереження, можемо засвідчити, що молодші
школярі віддають пріоритет саме тим українським народним рухливим
іграм, які відповідають їх психофізичним потребам.
Титович А. О.
ПСИХІЧНИЙ СТАН ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА
ПСИХІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТСМЕНА
З психологічної точки зору, діяльність людини обумовлюється
складною взаємодією двох видів психічного напруження: емоційного і
вольового. Перше досить часто буває неусвідомленим, слабо регульованим
або зовсім здійснюється автоматично, воно спричиняє переживання.
Друге – усвідомлене, довільне і породжує вольове зусилля. Їх взаємодія
полягає в тому, що кожне з них проявляється не тільки безпосередньо в
самій діяльності, але і одне в одному. Так, наприклад, перед змаганнями у
спортсмена емоції викликають такі переживання, які досить успішно
стимулюють його до діяльності і зводять нанівець вольові зусилля.
Одночасно будь-яке вольове зусилля має в своїй основі емоційний початок.
Досить часто передзмагальне емоційне напруження регулюється і
оптимізується цілеспрямованим вольовим зусиллям. Вважається, що
емоційна активність приводить до збільшення енергетичного потенціалу
спортсмена, а вольові зусилля обумовлюють економічність використання
ним цієї енергії.
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Метою дослідження є виявлення ознак психічного стану адекватного
цілям і умовам виконання вправ, при відрізненні конкретних задач, що
стоять перед спортсменом.
У межах завдань нашого дослідження (мається на увазі визначення
ролі психічних станів у підвищенні ефективності спортивної діяльності)
важливе значення має виявлення психічних станів, що характеризують
професійну придатність до діяльності спортсмена у конкретному виді
спорту. На сьогоднішній день під психічним станом, що характеризує
професійну придатність розуміють усвідомлення суб’єктом значущості
своєї професії, стану радощі і успіхів у роботі, стану вольової активності.
Крім того, в аналізі спортивної діяльності і, особливо при визначенні
засобів її активізації та оптимізації, вельми суттєве значення має
дослідження психічного стану професійної (спортивної) зацікавленості.
Для неї характерні: усвідомлення значущості спортивної діяльності;
прагнення більше узнати про неї і активно діяти в її сфері; концентрація
уваги на об’єктах, що зв’язані з нею.
Особливе значення для дослідження ролі психічних станів у спорті
мають підходи, в яких аналізуються стани психічної напруги, яких
безліч у будь-якому виді спорту, особливо в екстремальних умовах
спортивної діяльності.
Шматкова А. І.
САМОСТІЙНА РУХОВА АКТИВНІСТЬ
ЯК ПОЗИТИВНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗМУ СТУДЕНТІВ
Головною метою самостійних занять фізичного виховання студентів
є підтримання високого рівня фізичної і розумової працездатності.
Вчені розробляють оптимальні рухові режими для осіб, які
займаються розумовою працею, в залежності від їх віку, статі, стану
здоров’я, рівня тренованості, характеру діяльності, образу життя,
темпераменту тощо. Вправи динамічного характеру (дозована ходьба, біг,
плавання, лижний спорт, велосипед та ін.) мають більш ефективний вплив
на розумову працездатність, ніж вправи статичного характеру.
Фізична активність як норма і складова частина здорового способу
життя кожної людини може бути реалізована протягом трудового дня у
вигляді виконання короткочасних комплексів вправ або в окремому більш
тривалому занятті.
Для продуктивної розумової праці необхідні щоденні прогулянки на
свіжому повітрі не менше 60–70 хвилин, крім того, заняття у «групі
здоров’я» або самостійні заняття фізичними вправами не рідше 2–3 разів
на тиждень тривалістю 40–90 хвилин.
У самостійних заняттях необхідно широке використання засобів
фізичного виховання для всебічного розвитку, а також вправи
специфічної дії, які впливають на судинну систему головного мозку.
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Завдання самостійних занять фізичноi культури – ліквідація остаточних
явищ після перенесених захворювань і усунення відхилень і недоліків
фізичного розвитку.
Самостійні заняття студентами проводяться на всіх роках навчання
додатково до занять з фізичного виховання з викладачем, де треба
виходити з особистих побажань і інтересів. Позитивних результатів у цих
заняттях можна досягти тільки при безперервних заняттях, з урахуванням
закономірностей організму і особливостей виду занять.
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ
Ковтун Г. І.
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Ефективне функціонування підприємства в ринковій економіці
передбачає здійснення інноваційної діяльності. Інноваційна діяльність –
це система взаємопов’язаних фінансових, виробничих, технологічних,
наукових, організаційних та комерційних заходів, реалізація яких
призводить до інновацій у вигляді нового або удосконаленого товару
чи послуги,
технології
виробництва,
організаційно-управлінських
прийомів виробництва.
Необхідність здійснення інноваційної діяльності на підприємстві
передбачає з’ясування сутності та джерел інноваційного потенціалу,
котрий визначає потенційну спроможність підприємства до здійснення
інноваційної діяльності. Поняття «інноваційний потенціал» учені
трактують по-різному: як сукупність ресурсів, направлених на реалізацію
інноваційних заходів; як сукупність невикористаних, прихованих
можливостей; як здатність до розвитку на основі інновацій; ототожнюють
з іншими видами потенціалів, зокрема, науково-технічного та наукового.
Формування інноваційного потенціалу, тобто виникнення якісних
змін у загальному економічному потенціалі підприємства, його
накопичення та активізація безпосередньо залежить від інноваційного
клімату на підприємстві. Виявлення основних факторів, що формують
інноваційний клімат підприємства, є однією з основних передумов
активізації його інноваційної діяльності.
Для активізації інноваційної діяльності в Україні необхідно
здійснити заходи, ключовими серед яких є оновлення матеріальнотехнічної бази підприємств, що працюють у стратегічно важливих галузях;
розроблення дієвого механізму стимулювання нововведень та інновацій
шляхом застосування податкових чи інших пільг; створення належної
інноваційної інфраструктури; налагодження зв’язків між наукою та
безпосередньо виробництвом тощо.
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Самодай В. П.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
КОНЦЕПЦІЇ РЕСТОРАННОГО ЗАКЛАДУ
Варто зазначити, що ресторанний бізнес, який на сучасному етапі
актуалізується та приносить оптимальні результати, розвивається за
законами підприємницької діяльності, але поряд з цим має певні
особливості: ресторанні послуги задовольняють не лише фізіологічні, а й
соціальні потреби людини. Організовуючи ресторанні послуги, особливо
важливо обрати концепцію майбутнього закладу, тобто те, що вигідно
відрізнятиме його серед значної частини конкурентів.
Основними
аспектами
формування
ресторанної
концепції
конкретного ресторану є:
– розробка торговельної марки, добір назви ресторану. Найкраще із
цим завданням упорається професійна команда креативників з
інноваційними підходами. Вони зможуть дібрати атрактивну назву, яка
буде відображати ідею закладу, та придумають влучний слоган, що буде
слугувати рекламою для споживачів ресторанної послуги, і розроблять
свій бренд ресторану, відмінний від конкурентів, що користуватиметься
попитом на ресторанному ринку;
добір екстер’єру та інтер’єру ресторану, оформлення внутрішнього
дизайну. При цьому доцільно скористатися послугами дизайнерівпрофесіоналів. Далі слід розробити ті частини концепції ресторану, кав’ярні
чи бару, до якої належать меблі і посуд ресторану, кухонне устаткування;
стосовно персоналу ресторану – це розробка стилю одягу,
кваліфікаційних вимог до персоналу, тренінгів, рівня заробітної
плати. Після цього необхідно розробити меню ресторану, його дизайн,
загальні напрями;
необхідне налагодження відносин із постачальниками та
фахівцями логістичної служби. Необхідно працювати за принципами
надійності, щирості і контролю, у цьому випадку можна сподіватися на
позитивний результат навіть в екстремальних ситуаціях, дуже
характерних для діяльності цих служб;
розробка цінової політики ресторану, яка прямо залежить від рівня
добробуту основного відвідувача. Доцільно встановлювати ціну із
собівартості страви, а за іншою концепцією можна визначити, наскільки
страва популярна серед гостей, і тоді встановити ціну;
розробка рекламної стратегії. Щоб людина дійсно помітила
рекламну інформацію, потрібно, щоб вона 7–8 разів побачила або почула її.
Саме із цього моменту реклама починає діяти.
Це одні з найважливіших чинників формування ресторанної
концепції, які треба брати до уваги, розраховуючи на позитивний
результат у діяльності ресторанного бізнесу як на регіональному,
національному, так і на світовому рівнях.
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Шаповалова О. В.
ОСОБЛИВОСТІ РІЗНОВИДІВ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ
Різноманіття термінології, що характеризує сучасні види маркетингу,
з одного боку, характеризує об’єктивний процес диференціації його
засобів і напрямків, але, з іншого, подекуди заважає вірно розуміти
ключові особливості окремих його варіантів. Як відомо, одним з вихідних
пунктів будь-якого наукового дослідження є чітке визначення понять,
якими оперуватимуть дослідники. Тому періодичне наведення порядку в
термінології щодо видів маркетингу є важливим і актуальним завданням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що кожна
фундаментальна праця з питань маркетингу містить деталізовану
класифікацію різновидів маркетингу. Найпоширенішою є класифікація
видів маркетингу залежно від стану попиту, тобто від ринкової ситуації,
для якої вони рекомендовані. На наш погляд, вона може одночасно
розглядатися як класифікація за ознакою цільового спрямування
маркетингу: стимулюючий, розвиваючий, оновлюючий, підтримуючий,
перетворюючий, демаркетинг.
Багато уваги зараз приділяється сучасним видам маркетингу, що
ґрунтуються на досягненнях науково-технічного прогресу у сфері зв’язку.
Це цифровий (digital) маркетинг, Інтернет-маркетинг, онлайн-маркетинг,
електронний маркетинг, ІТ-маркетинг. З цих термінів, які мають багато
спільного, на наш погляд, найвдалішим є ІТ-маркетинг, тобто маркетинг,
що ґрунтується на використанні сучасних інформаційних технологій.
З точки зору маркетингу способи, технології, процедури передавання або
отримання інформації важливі тільки у частині, що безпосередньо
дотична до функцій суб’єктів маркетингової діяльності або потенційних
покупців як учасників маркетингових комунікацій.
Таким чином, при оперуванні термінологією, яка конкретизує окремі
види маркетингу, доцільно керуватися принаймні наступними правилами:
1) прагнути дотримуватись вживання ознаки певного виду маркетингу
(тобто або який маркетинг, або маркетинг чого); 2) дотримуватися
тлумачення маркетингу як ринкової діяльності і не вживати для
визначення об’єктів маркетингу слів, які не мають відношення до ринку;
3) уважно ставитися до перекладу іноземних термінів, у першу чергу
акцентуючи увагу на логіко-економічній сутності понять, що
перекладаються; 4) прагнути до чітких дефініцій різновидів маркетингу і
їх тлумачень шляхом додавання переліків засобів, характерних саме для
даного виду маркетингу; 5) враховувати, що коли певний вид маркетингу
складається з кількох компонентів (принципів, напрямів), це суттєво
утруднює оцінку узгодженості конкретного маркетингового рішення з
відповідним видом маркетингу і фактично призводить до відриву
відповідної категорії від повсякденної практики маркетингової діяльності.
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ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Гавриленко І. І.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ
А.С. МАКАРЕНКА У ВІТЧИЗНЯНОМУ ТА ЗАРУБІЖНОМУ
МАКАРЕНКОЗНАВСТВІ
Нагальна необхідність вирішення проблеми реформування системи
управління сучасними закладами середньої освіти актуалізує вивчення та
наукове обґрунтування сутності управлінської діяльності А. С. Макаренка
й виокремлення її організаційних особливостей, що і стало предметом
нашого дослідження. Метою дослідження є визначення організаційнопедагогічних засад управлінської діяльності А. С. Макаренка та виявлення
можливостей творчого використання його позитивного досвіду в сучасній
практиці управління загальноосвітнім навчальним закладом в Україні.
Одним із завдань, що сприяють досягненню окресленої мети, є
з’ясування стану досліджуваної проблеми у вітчизняному й зарубіжному
макаренкознавстві.
Результатом вивчення наукової літератури з проблеми дослідження
є виокремлення основних напрямів макаренкознавчих розвідок. А саме
таких: історико-біографічний аспект життя й діяльності А. С. Макаренка
(П. Г. Лисенко,
М. А. Лялін,
С. С. Невська,
М. М. Окса,
А. А. Фролов,
Н. Д. Ярмаченко); методологія та основи організації й розвитку педагогічної
системи
А. С. Макаренка
(Л. Ю. Гордін,
І. Ф. Козлов,
Б. Т. Ліхачов,
М. П. Ніжинський, М. П. Павлова, А. А. Фролов, Н. Д. Ярмаченко та ін.);
виховання
в
колективі
та
методика
педагогічного
впливу
(М. Д. Виноградова, Л. Ю. Гордін, І. Ф. Кривонос, В. В. Кумарін, Н. М. Тарасевич
та ін.); виховання в сім’ї (В. Г. Бочарова, В. І. Філін та ін.); господарськотрудові й економічні аспекти діяльності (Н. В. Абашкіна, О. В. Мельникова,
С. С. Невська, А. М. Нєустроєв, Н. М. Носовець, А. В. Ткаченко, Т. В. Симатова,
А. А. Фролов та ін.); питання психології у спадщині А. С. Макаренка
(В. Ф. Моргун, А. Л. Носаль, К. Ю. Юдіна та ін.); організація та розвиток
самоуправління й дисципліна у досвіді А. С. Макаренка (Л. Ю. Гордін,
Т. С. Князєва, В. М. Коротов та ін.); сутність трудового виховання, ідеї
організації та умови забезпечення трудового виховання (С. Я. Батишев,
В. М. Коротов, В. А. Поварніцина та ін.); використання ідей А. С. Макаренка
у системі професійної підготовки майбутніх учителів (А. М. Бойко,
І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, Н. М. Тарасевич та ін.).
Системний
аналіз
історико-педагогічних
досліджень
макаренкознавців дає підстави констатувати, що організаційно-
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педагогічні засади управлінської діяльності А. С. Макаренка не стали
предметом цілісного наукового вивчення.
У контексті вирішення сучасних проблем реформування системи
управління закладами середньої освіти вищезазначене доповнює
актуальність здійснюваного нами дослідження.
Довгополова Г. Г.
РОЗВИТОК ДВОМОВНОЇ ОСВІТИ В США
На початку ХХІ століття глобальні взаємозв’язки між країнами,
підтримувані інформаційними технологіями та мас медіа, спричинили
розуміння того, що досконале володіння лише однією мовою не є
достатнім для досягнення успіху в економічній, соціальній чи освітній
сфері. У зв’язку з цим, особливої уваги заслуговує теоретичний та
практичний досвід США щодо організації двомовного навчання, оскільки
вже з часу свого заснування ця країна зіткнулася з проблемою
забезпечення освітніх потреб мультикультурного суспільства.
Основними етапами становлення системи двомовної освіти у США,
що зумовлені соціально-політичними особливостями розвитку держави, є:
Перший етап – охоплює 1700 − 1880- ті роки і характеризується як
Ліберальний період (Permissive Period): толерантне ставлення до викладання
національними мовами, заснування шкіл з двома мовами навчання.
Другий етап – 1880 − 1960- ті роки: Період обмежень (Restrictive
Period): стрімке збільшення кількості іммігрантів з Європи та Азії.
Поширення у суспільстві ксенофобії. Обмеження щодо використання мов
національних меншин у викладанні. Ліквідація двомовних програм навчання.
Третій етап – 1960 − 1980- ті роки: Період опортунізму (Opportunist
Period), особливістю якого був дух суперництва між США та СССР,
у результаті так званої «холодної війни». У сфері освіти це проявилось
в усвідомленні необхідності розвивати вивчення іноземних мов.
Як наслідок − відродження і навіть значне поширення двомовних
програм навчання.
Четвертий етап – 1980- ті − досьогодні: Дисмісивний період (період
зневажання) (Dismissive Period), який характеризується появою нових
філософських та педагогічних ідей, що пропагують монолінгвізм.
Відхід від традиційних двомовних програм на користь перехідних
програм навчання.
Cучасний етап розвитку двомовної освіти у США характеризується
посиленням уваги до питань освіти представників мовних меншин.
Покращення освіти іспаномовної громади є вирішальним для
досягнення цілей, задекларованих у законі «Гонка до вершини». Уряд
має намір створити національну освітню мережу, що допоможе
освітянам ділитися досвідом, та переглянути федеральні освітні
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програми: чи дійсно вони відповідають потребам іспаномовних дітей.
Для вирішення цих та інших проблем при Департаменті освіти США було
організовано урядову ініціативну групу з покращення освіти для
іспаномовних громадян та засновано Дорадчу комісію при президенті з
питань освіти іспаномовних громадян.
Козлов Д. О.
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
Визначаючи основні принципи процесу формування управлінської
компетентності майбутніх менеджерів, ми виходимо з того, що процес
підготовки являє собою систему, в якій кожен з принципів так чи інакше
взаємодіє з усіма чи з більшістю принципів.
Успіх процесу може бути досягнутим лише за умови послідовного
застосування всіх принципів. Знаходячись у тісному зв’язку з
загальнодидактичними принципами, що відображають закономірності
педагогічного процесу, принципи формування у майбутніх керівників
шкіл управлінської компетентності мають свої специфічні особливості.
Основними з них є:
принцип державності, що передбачає формування державницької
ідеології на основі Конституції України та розвитку національної школи як
школи особистості, індивідууму, сім’ї, народу, держави;
принцип науковості, фундаментальності та проблемності
передбачає міждисциплінарний характер навчання магістрантів;
принцип демократизації реалізується у добровільності навчання
відповідно до професійних потреб, свобод, прав та відповідальності всіх
учасників навчально-виховного процесу;
принцип диференціації та індивідуалізації, персоніфікації
навчання знаходить реалізацію у виборі навчальних дисциплін, форм та
засобів навчання;
принципи взаємозв’язку та взаємодії в тому, що пізнання
управлінської теорії та практики не може обмежуватись вивченням
окремих об’єктивно існуючих явищ;
принцип розвитку полягає в тому, що підготовка – це процес, що
будується на нерозривній єдності його внутрішніх та зовнішніх суттєвих
чинників;
принцип системного підходу в тому, що такий процес – це система,
що має свою чітку структуру та результат діяльності;
принцип створення вільного простору полягає у розвитку
ініціативи та підвищенні індивідуальної відповідальності кожного
учасника процесу навчання;
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принцип доцільності передбачає використання інноваційних
форм, методів підготовки у раціональному та оптимальному їх поєднанні.
Вважаємо, що проблема відновлення оптимальних принципів
формування управлінської компетентності у процесі магістерської
підготовки не може бути віднесена до завершеної, пошук відповідей на
визначення ефективних чинників зв’язку і взаємодії системи навчання
відповідно до соціально-економічних змін має бути продовжений.
Козлова О. Г.
ЕТАПИ УПРАВЛІННЯ ГРОМАДЯНСЬКИМ ВИХОВАННЯМ
СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У процесі управління громадянським вихованням студентів вищих
навчальних закладів нами виокремлено такі етапи: 1) інформаційнопроектувальний;
2) організаційно-діяльнісний;
3) контрольнокоригувальний; 4) порівняльно-узагальнюючий.
Ефективність процесу управління громадянським вихованням
студентів вищих навчальних закладів забезпечується неперервною
системною взаємодією та взаємозв’язком усіх визначених нами
елементів, а саме:
від професійної, науково-теоретичної та практичної підготовки
особистісних якостей, створення в закладі педагогічних умов ефективного
управління залежить якість і доцільність передачі інформації на
організаційно-діяльнісному етапі;
від поповнення науково-теоретичних знань з управління; розвитку
фахових умінь та культури управління громадянським вихованням;
формування соціально значущих, ділових, моральних якостей;
запровадження програмно-цільового підходу до управління виховним
процесом у відповідності до моделі управління та розвиток
мотиваційно-ціннісного ставлення суб’єктів управління до процесу
громадянського виховання;
відбувається не лише оцінка зростання рівня управління та
громадянської вихованості студентів, а й аналіз того, наскільки глибоко
учасники навчально-виховного процесу сприйняли установу; наскільки
своєчасно було встановлено педагогічні діагнози, які забезпечують
оптимальний вибір змісту, форм, методів управління;
забезпечує координацію діяльності всіх суб’єктів виховного процесу, вибір і побудова організаційної структури управління виховним
процесом здійснюється шляхом поєднання централізації і децентралізації
діяльності суб’єктів;
«причинно-наслідковий зв’язок у системі «знання, вміння,
навички», де останні складають основу змісту навчання, виконують роль
логічних кроків у підготовці творчого прориву». При цьому вони є
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підґрунтям визначення динаміки управління виховним процесом і
забезпечують постановку чітких цілей і завдань, свідчать про доцільність
запланованих заходів, їх логічність і послідовність;
залежність здійснення управління процесом громадянського
виховання студентів від підготовленості суб’єктів до даної діяльності,
результативності управлінських дій щодо громадянського виховання, від
безпосереднього управління.
Для здійснення результативного управління необхідно забезпечити
прямий зв’язок між суб’єктами управління та їх основними посадовими
функціями.
Корж-Усенко Л. В.
ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ІНТЕГРАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В ЄВРОПЕЙСЬКУ СИСТЕМУ
Інтеграція українців до європейського освітнього простору має
давні історичні традиції: українські землі, знаходячись між Заходом і
Сходом, на перетині культур і цивілізацій, були відкритими до
міжкультурного діалогу і засвоєння духовних надбань людства. Ще з 5 ст.
до н. е. знать Північного Причорномор’я навчала своїх дітей на зразках
античної культури за умови збереження рідних традицій. З прийняттям
християнства Київською Руссю кращі представники інтелектуальної
еліти вдосконалювали свої знання в у Константинополі й Афоні.
З часом зазнали змін як географія освітніх мандрівок вихідців із
України (від надання пріоритету Болоньї і Кракову, Парижу і Відню до
університетів протестантських країн), так і наукові пріоритети (від
гуманітарних до природничих наук) та соціальний склад студентства
(з елітного на більш демократичний). Частина цих інтелектуалів,
здобувши освіту в кількох знаних університетах, поверталася на
батьківщину. Серед них слід згадати М. Смотрицького, П. Могилу, І. Гізеля,
Ф. Прокоповича, Г. Сковороду, В. Григоровича-Барського та ін. Особливо
цей процес пожвавився у середовищі представників козацькостаршинських родин, які здобули визнання в різних галузях
життєдіяльності, мистецтва і знань (Орлики, Розумовські, Полетики,
Хмельницькі). Ознаками високої європейської освіченості були
шляхетність, знання 5-6 мов, бібліофілія, меценатство і доброчинна
діяльність на користь освіти.
Отже, аналіз витоків інтеграції вітчизняної вищої освіти до
європейського простору свідчить, що українці були активними об’єктами
і суб’єктами цього процесу, упродовж багатьох століть перебуваючи в
системі координат західної цивілізації.
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Максименко Т. М.
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ АТЕСТАЦІЇ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ
Розвиток академічної культури в контексті Болонського процесу
потребує вивчення історичних і порівняльно-педагогічних аспектів
системи підготовки і атестації науково-педагогічних кадрів, їх
особливостей та відмінностей в різних країнах світу. Сучасні
реформаційні процеси в освіті й зокрема в галузі підготовки науковопедагогічних кадрів умотивовані глобальними соціально-економічними
та суспільно-політичними змінами і тому потребують історикосистемного підходу до їх вивчення з метою визначення подальших
перспектив розвитку освітньої галузі.
Твердження про вирішальну роль кадрів в будь-якому процесі
(зокрема педагогічному) належить до категорії аксіоматичних, і інтеграція
до Болонського світового простору не можлива без узгодження системи
наукових ступенів. Але досі поза увагою педагогічної науки залишилися
такі суттєві аспекти, як ґенеза номенклатури наукових ступенів і вчених
звань, первинний і сучасний зміст таких понять, як магістр, ліценціат,
доцент, приват-доцент, кандидат, доктор, професор від початку їх появи в
середньовічних університетах, через засвоєння європейських традицій
Острозькою колегією, Львівським університетом і Києво-Могилянською
академією до їх розвитку у вищих навчальних закладах України в ХІХ –
першій половині ХХ століття.
Аналіз наукової літератури свідчить, що дотепер не проведено
окремого дослідження, у якому було б систематизовано теорію й
узагальнено передовий досвід підготовки та атестації науковопедагогічних кадрів в Україні (ХІХ – перша половина ХХ століття). Однак
саме визначений історичний період характеризується великою кількістю
змін в цій системі, врахування яких дозволить підвищувати рівень
підготовки педагогічних кадрів вищої кваліфікації сучасної України.
Рисіна М. Ю.
ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ ХХІ СТ.
Відмітною ознакою освіти XXI століття є її динамізм. Система вищої
освіти України і закордонних країн знаходяться у стані серйозної й
всеохоплюючої структурної перебудови, відбувається інтенсивне
реформування наявного досвіду, розробляються й впроваджуються нові
інноваційні проекти. Модернізується зміст освіти, методи й засоби
навчання. Ці процеси на початку ХХІ ст. набувають глобального характеру.
В Україні відповідно складається нова ситуація, пов’язана з формуванням у
суспільній свідомості нових уявлень про загальні проблеми розвитку
сучасної освіти.
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У цих умовах на освіті лежить особлива місія: сприяти соціальній
стабільності й прогресу суспільства, відновленню й розвитку культурного
й кадрового потенціалу країни за допомогою гармонізації відносин у
макро-, так і мікросоціумі. Але для цього потрібно прагнути насамперед до
гармонізації провідних орієнтирів, системи цінностей у межах нової
освітньої парадигми та визначення стратегічних орієнтирів розвитку
сучасної вищої освіти України.
Скоробагатська О. І.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЇ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН
Життя кожної сучасної сім’ї – це особливий світ відносин. Чи є
щасливою дитина або доросла людина в своїй родині? Адже саме добра,
щира, стабільна емоційна атмосфера в сім’ї є психологічною засадою
психічного здоров’я людини, її відчуття захищеності, приналежності,
необхідності. Отже, однією з найголовніших функцій сім’ї є саме
психотерапевтична: цілющою є безумовна любов, душевне тепло,
можливість надати та отримати допомогу, зацікавленість у благополуччі
рідної людини тощо.
У кожній сім’ї створюється своя, неповторна психологічна атмосфера,
сприятлива або ні. Сприятлива психологічна атмосфера передбачає
відносини, побудовані на любові та довір’ї, особистісний розвиток
кожного, й маленького і дорослого, високу доброзичливість та добру
вимогливість членів сім’ї один до одного, почуття захищеності й емоційної
задоволеності, гордість за приналежність до своєї сім’ї, відповідальність,
прагнення виконувати домашню роботу та проводити вільний час разом.
Якщо в сім’ї панують тривожність, емоційний дискомфорт,
відчуження, в цьому випадку говорять про несприятливу психологічну
атмосферу. Залежно від міри негараздів розрізняють конфліктні та
проблемні сім’ї. У конфліктних сім’ях виникають розбіжності між
інтересами і бажаннями членів сім’ї, які породжують сильні і тривалі
негативні емоції, кризи, де потреби і інтереси членів сім’ї стикаються
особливо
різко,
оскільки
торкаються
найважливіших
сфер
життєдіяльності
сім’ї.
Проблемні
сім’ї
потребують
соціально
психологічної допомоги в конструктивному рішенні конфліктів, в
подоланні складних життєвих ситуацій при збереженні загальної
позитивної сімейної мотивації.
Оптимальна сприятлива психологічна атмосфера в сім’ї можлива за
умовами спільності
сімейних цінностей,
функціонально-ролевої
узгодженості, соціально-ролевої адекватності в сім’ї, емоційної
задоволеності членів сім’ї, адаптивності в мікросоціальних стосунках,
спрямованості на сімейне довголіття.
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Психологічна атмосфера в сім’ї є важливим чинником
життєдіяльності сім’ї, стану її здоров’я в цілому, вона обумовлює
стабільність браку, і взагалі є мірою щастя людини.
Важливим є те, що характер внутрішньо-сімейних стосунків суттєво
впливає на становлення особистості дитини, а також формує у світогляді
дитини зразок сімейних відносин, адже засвоюючи норми взаємовідносин
батьків, вони відповідно до них будуть будувати свої стосунки з
близькими людьми, друзями.
Сучасна родина потребує адекватної психологічної та соціальнопросвітницької підтримки. Одним з ефективних засобів допомоги може
бути тренінг «Соціально-психологічна підтримка сім’ї».
КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ
Бедлінський О. І.
ДО ПРОБЛЕМИ НЕНОРМАТИВНОЇ ЛЕКСИКИ
Проблема ненормативної лексики досить широко досліджується в
науковій літературі. Погляди авторів суттєво різняться від цілковитого
заперечення до обґрунтування революційної боротьби з тоталітаризмом і
морального катарсису в результаті подолання табу.
Людина не може блокувати образно-емоційні рефлекси зв’язків з
архетипами, але може блокувати свідомі образи, залишивши слова-емоції,
блокувавши для того свідомий доступ до образів. Яскравим прикладом
такого блокування є матюки – нецензурна лексика на основі органів та
функції розмноження. Навряд чи хто-небудь, вживаючи таку лексику,
уявляє собі певні органи чи відповідні процеси. На противагу російській
українські недоброзичливі побажання здебільшого досить образні:
«Найменша сестра бодай не зросла». Вона також несе багато негативу,
загрожує здоров’ю, але за тисячі років народ виробив потужне негативне
ставлення до цього явища обмежуючи його вживання й різноманітні
засоби боротьби з наслідками на зразок зняття зурочення. Коли в
українців здавна було негативне ставлення до сварок, прокльонів тощо, то
у росіян дещо інше відношення: «Русский народ матом не ругается,
русский народ матом разговаривает».
Образи блокуються не лише в матюках, а і в інших словах, які
покликані їх замінити у процесі вивільнення емоційної енергії з
блокуванням образно-емоційного оцінювання. Слова на зразок «блін»
виконують абсолютно таку ж функцію як справжні матюки. До того ж,
якщо для росіянина за певних обставин різноманітні «блины-оладушки»
чи «блины горелые» можуть залишатися емоційно-образними, то
більшості українських підлітків такі «бліни» вихолощують душу не гірше
справжнього мату. Звичка з дитинства блокувати образи спотворює
адекватне відображення світу, інтуїтивне цілісне розуміння того, що є
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правдою, а що кривдою, сприяє розвитку конформізму, бажанню
покладатися на думку інших, не виділятися із групи тощо.
Гальцова С. В.
НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ ПРОКРАСТИНАЦІЇ
Кожна людина хоча б раз в житті відмовлялася від швидких дій,
особливо коли треба було робити що-небудь під тиском обставин, або ж,
коли були сумніви в корисності задуманого. У науковий обіг термін
«прокрастинація» ввів в 1977 році Поль Рінгенбах в книзі «Прокрастинація
в житті людини». У цьому ж році була опублікована книга Альберта Елліса
та Уільяма Кнауса «Подолання прокрастинації», в основу якої лягли
клінічні спостереження. Низка вчених на чолі з Пірсом Стіллом
відзначають, що «синдром завтра» існував в історії людства завжди, що
доводять документи давнини. Зокрема, Лео Бабаута, американський
журналіст, письменник, говорить про негатівні сторони прокрастинації.
Що такого поганого в прокрастинації? Вона може заважати нам
завершити справи, шкодячи нашій робочій продуктивності. Потім ми часто
завершуємо роботу поспіхом і тому отримуємо неякісний результат. Вона
може змусити нас робити більше ніж необхідно, змушуючи нас працювати
довше і обмежуючи нас в інших сферах життя, де ми б хотіли провести
більше часу, наприклад, тренування, хобі, відпочинок і час з сім’єю. Це
втрата дорогоцінних годин. Прокрастинація сприяє зростанню рівня
стресу: ми думаємо про те, що ми не робимо і коли ми не робимо. Вона
перешкоджає нам у досягненні цілей. Вона шкодить нашій самоповазі.
Коли ми занадто довго відкладаємо все на потім, то починаємо вірити, що
ми ледачі, некомпетентні, недисципліновані.
Стенфордський філософ Джон Перрі розкриває таємниці
впорядкованої прокрастинації – мистецтва відкладати найважливіші
справи на потім без шкоди для суспільства і репутації. Запропонований
метод перетворює прокрастинаторів на корисних членів суспільства,
викликає повагу оточуючих своєю працьовитістю та вмінням
розпоряджатися часом. Можна сказати, що впорядкована прокрастинація –
це механізм подолання тривоги, пов’язаний з певним завданням або
прийняттям рішення. Якщо ми знайдемо інший спосіб впоратися з цією
тривогою, то і відкладати справи на потім вже не доведеться.
Ніколаєнко С. О.
РІЗНОВИДИ КОГНІТИВНОГО ВЗАЄМОПЕРЕПЛЕТІННЯ
В СТРУКТУРІ СТАНДАРТНОЇ ПРОЦЕДУРИ
ДЕСЕНСИБІЛІЗАЦІЇ ТА ПЕРЕРОБКИ РУХАМИ ОЧЕЙ
Когнітивне взаємопереплетіння (КВП) в структурі стандартної
процедури десенсибілізації і переробки рухами очей (ДПРО) є особливою
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формою техніки, яка спеціально розроблена для найбільш важких клієнтів
з високим ступенем занепокоєння. На рівні безпосередньої комунікації
психотерапевта із клієнтом КВП означає, що у випадку блокування при
переробці інформації психотерапевт пропонує клієнтові певні
висловлювання, які у процесі руху очей пов’язуються, «переплітаються» як
з дисфункціональними, так і ресурсними асоціаціями та мережами.
Різновиди класифікації методів КВП в ситуації блокування
переробки інформації полягають в наступному.
По-перше, можна виділити групу методів КВП з опорою на принцип
асиміляції, коли терапевт пропонує адаптивну інформацію, а клієнт її
оцінює і засвоює в процесі руху очей. У структурі даної групи ми
розрізняємо інформаційні та сугестивні методи КВП.
По-друге, доцільно розрізняти групу методів КВП з опорою на
принцип
вербалізації,
коли
клієнта
спонукають
спонтанно
висловлюватися по ходу переробки, а терапевт при цьому виділяє, оцінює,
реструктурує, а потім закріплює найбільш адаптивні висловлювання
клієнта в процесі руху очей. У структурі цієї групи ми розрізняємо методи
КВП для актуалізації, підтримки і розвитку висловлювань клієнта при
роботі з тілесними блоками, а також методи КВП для завершення процесу
висловлювань клієнта.
По-третє, можна виділити методи КВП з опорою на принцип
генерації, коли продуктивні ідеї і новий досвід виробляються в процесі
інтерактивної взаємодії клієнта і терапевта, а потім закріплюються в
процесі руху очей клієнта. У структурі цієї групи ми розрізняємо
генеративно-продуктивні і генеративно-стимулюючі методи КВП.
Пухно С. В.
ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
ЯК ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ
Мета – визначення нових завдань у практиці підготовки майбутнього
вчителя, серед яких формування психологічної культури особистості є
важливим завданням сучасної вищої освіти. Вагомим компонентом
психологічної культури фахівця педагогічної діяльності є психологічна
компетентність особистості: вчитель, крім спеціальних знань, вмінь та
навичок, повинен мати і високий рівень психологічної підготовки до
професійної діяльності. Відповідно, значної ваги набуває компонент
психологічної просвіти у вищому навчальному закладі, складовою якого є
засвоєння психологічних знань відповідних дисциплін та можливість
реалізації вмінь та навичок не лише в ході виконання різного виду
самостійних навчально-дослідницьких та науково-дослідних психологопедагогічних робіт, а також – завдань педагогічної практики, а і в
подальшому, під час безпосереднього виконання професійної діяльності.
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Підготовка професіонала педагогічної діяльності в сучасних дослідженнях
розглядається через оцінку розвитку у майбутніх фахівців не лише
професійного, але і творчого мислення, активності в опануванні
професійного знання, складових професійної компетентності та
психологічної культури. На сьогодні професійно ціннісними є
комунікативно-організаційні здібності вчителя, креативність мислення;
вміння підтримувати зворотний зв’язок у спілкуванні; прогнозувати
наслідки прийнятих рішень для розв’язання професійних проблем.
Вимогами сучасності до особистості педагога є не лише володіння
культурою мовлення, але і уміння застосовувати різні засоби впливу та
прийоми педагогічної імпровізації, тому створення і впровадження у
навчально-виховний процес вищого навчального педагогічного закладу
програм просвітницької та тренінгової роботи для студентів з метою
формування професійної культури майбутніх педагогів залишається
актуальною потребою сучасності.
Тарасова Т. Б.
ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ТА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ
На сучасному етапі розвитку людства відбуваються потужні процеси
глобалізації, що носить системний характер та охоплює всі сфери життя
суспільства. Її наслідки пов’язані як з очевидними успіхами інтеграції
світового господарства, загальних соціальних зрушень, політичної
взаємодії, так і у вигляді різноманітних глобальних проблем людства. Такі
проблеми глобалізації суттєво впливають на процеси як соціалізації, так і
індивідуалізації особистості, ускладнюючи та деформуючи їх. Подолання
негативних наслідків глобалізації як у руслі соціалізації, так і
індивідуалізації багато в чому пов’язане з формуванням складної
інтегративної властивості особистості, яка може бути названа
«психологічною культурою особистості».
Безумовно, будучи по суті психологічним, поняття «психологічна
культура», проте, утворюється на перетинанні різних наукових галузей:
філософії, культурології і соціології, етики і психології. Психологічна
культура є, з одного боку, одним з конкретних проявів культури
особистості, а з другого – запорукою високого рівня інших видів культури
особистості.
Відсутність психологічної культури приводить до виникнення
стресів, хворобливих станів, криз і навіть катастроф у життєдіяльності як
окремих людей, так і суспільства в цілому. Особливого значення
психологічна культура набуває в умовах посилення міжетнічної,
міжнаціональної і міжнародної напруженості, росту ворожості, погрози
тероризму тощо.
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Значна кількість шкільних проблем обумовлені саме психологічною
некомпетентністю певної частини педагогів, а також «традиційною»
психологічною безграмотністю в організації навчально-виховного процесу
і педагогічної взаємодії. Сучасні педагогічні підходи часто виявляються
неефективними як для розв’язання завдань навчання, так і для виховання.
Ситуація підсилюється тим, що в масовій школі не вчать, як розуміти себе
та іншу людину, не вчать, як правильно спілкуватися, вести діалог,
співробітничати з іншими людьми, здійснювати з ними спільну діяльність.
Улунова Г. Є.
ПСИХОЛОГІЯ ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНІЙ ПРОПАГАНДІ
У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
В умовах гібридної війни, що ведеться сьогодні проти України,
неперебільшене значення має здатність протидіяти пропаганді, яка
спрямовується на реципієнтів через різноманітні ЗМІ. Добре
відоме висловлювання Й. Геббельса: «Дайте мені засоби масової
інформації, і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней», – є як ніколи
актуальним сьогодні.
Ноу-хау сучасної інформаційної війни є активне використання
соціальних мереж – інтернет-співтовариства користувачів, об’єднаних за
певною ознакою на базі одного сайту. Соціальна мережа дає можливість не
тільки оперативно розповсюджувати матеріали з пропагандистських
ресурсів, але й викладати інформацію та фотокартки від особистого (часто
вигаданого) імені, а також писати коментарі певного змісту, формуючи
таким чином потрібну суспільну думку. Критична перевірка будь-якої
отриманої інформації та усвідомлення способів, які були використані для
інформаційного впливу на реципієнтів, є основними засобами захисту
інформаційного поля людини. Розглянемо одну з найбільш
розповсюджених методик інформаційного впливу, що використовується у
сучасній інформаційній війні – методику «Свідок».
Методика «Свідок» полягає в апелюванні до досвіду людини, яку
агітатор начебто безпосередньо знає. «Моя сусідка потрапила в лікарню
з наркотичною залежністю після того, як кілька днів жила і харчувалася
на Майдані». Комунікатор розраховує на вихованість та порядність
реципієнта, який не зможе дозволити собі висловлювати сумніви щодо
отриманої інформації, звинувачуючи в такий спосіб співрозмовника
у брехні. Протидією інформаційній пропаганді за означеною методикою
є пошук першоджерела: наприклад, попросити телефон або адресу
людини, про яку розповідає комунікатор. На практиці виявляється, що
такої людини або взагалі не існує, або людина, на яку посилався
комунікатор, сама отримала інформацію від осіб, які не мають до неї
безпосереднього відношення.
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КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Бутенко В. Г.
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДОШКІЛЬНИКІВ
Серед соціальних аспектів, які впливають на формування уявлень
про ЗСЖ дошкільників, науковці виділяють наступні: соціальні інститути,
сім’я, джерела масової інформації, які виступають зразком, моделлю у
придбанні дошкільником власного досвіду. Зокрема, соціальні інститути
є важливою ланкою для успішного вирішення завдання залучення дітей
до здорового способу життя на даному віковому етапі. Провідне місце в
цьому належить ДНЗ, де дитина накопичує соціальний досвід, усвідомлює
своє місце як члена суспільства. Як зазначає Т. Бабюк, залежно від того,
яка соціальна атмосфера панує в навчальному закладі, які цінності
набувають в ньому підтримки і які знешкоджуються, наскільки затишно
та впевнено почувають себе вихованці, ‒ усе це впливає на їхнє духовне і
психічне здоров’я.
Розгляд іншої групи соціальних аспектів ‒ сім’ї, дозволяє
стверджувати, що вона є першим мікросвітом, у якому дитина засвоює
цінності, еталони поведінки, погляди, що характерні для її оточення,
набуває соціалізуючих умінь. Родина відіграє важливу роль у формуванні
уявлень про ЗСЖ, оскільки саме в сім’ї дитина отримує досвід певного
стилю життя, способу організації вільного часу, ставлення до шкідливих
звичок. Цей інститут первинного виховання вважають основним
прикладом для наслідування дитини і вироблення стереотипів поведінки.
Бурхливий розвиток інформаційних технологій зробив ЗМІ
потужним інструментом впливу на формування особистості. Мас-медіа
створюють своєрідний інформаційний світ, в якому дитина виробляє
власний світогляд щодо життя, способу життя та типів поведінки. Своє
внутрішнє «Я» вона легко ототожнює з «Я» персонажу, тобто відбувається
ідентифікація з героєм телепередачі. Завдяки ЗМІ дитина має можливість
бачити, слухати багато ситуацій, які торкаються проблеми здоров’я, його
цінностей, знайомитись зі зразками поведінки і діяльністю, що виявляють
здоровий спосіб життя, як цінний, соціально схвильований.
Бутова М. В.
ПРОБЛЕМА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДІТЕЙ
У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Приєднання України до Болонського процесу, європейська інтеграція
поставили питання щодо якісного оновлення методичних підходів у
навчанні дітей іноземної мови у дошкільних навчальних закладах.
Проблемі організації діяльності та сприятливого періоду навчання
дітей іноземних мов у дошкільному віці присвятили свої дослідження
низка учених (Я. Коменський, К. Ушинський, Є. Михєєва, У. Вайнрайх,
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В. Штерн, Л. Виготський, О. Леонтьєв, Л. Щерба); експериментальними
дослідженнями навчання дітей іноземної мови в ранньому та дошкільному
віці займалися: Ж. Роже, В. Леопольд, Н. Імедадзе, Е. Негневицька, та ін. Але
означена проблема набуває актуальності і вимагає нових підходів до її
вирішення. У зв’язку з цим перед дошкільним навчальним закладом стоїть
важливе завдання залучення дітей з раннього віку до вивчення іноземної
мови, що, в свою чергу, вимагає вдосконалення навчально-виховного
процесу з урахуванням мовленнєвих здібностей дошкільника.
Вивчення хоча б однієї іноземної мови не лише розвиває
індивідуальні мовленнєві здібності дитини, а й створює передумови для
оволодіння в подальшому іншими мовами, виховує толерантне ставлення
до носіїв інших культур. У процесі оволодіння новим вмінням спілкування
у дітей формується правильне розуміння мови як суспільного явища,
розвиваються їхні інтелектуальні, мовні та емоційні здібності.
Дошкільний вік особливо сприятливий для вивчення іноземної мови,
адже діти цього віку відрізняються особливою чуйністю до мовної
діяльності, у них з’являється інтерес до осмислення свого мовленнєвого
досвіду, пізнання мови іншого народу.
Васько О. О.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МЕДІАДИДАКТИКИ
ПРИ ВИВЧЕННІ ПОЧАТКОВОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ
Стрімка інформатизація освіти впливає на зміст, організаційні форми
і методи навчання та управління навчально-пізнавальною діяльністю
учнів, приводить до зміни діяльності учнів, учителів. Інформатизація
освіти передбачає широке та ефективне впровадження і використання
інформаційно-комунікаційних технологій при здійсненні освітньої, наукової
та інших функцій, притаманних освітній галузі. Проте інформатизація
освіти неможлива без розв’язання іншої, складнішої задачі – забезпечення
інформатизації адекватними педагогічними технологіями.
Проблема методичної підтримки вчителів, які використовують
інформаційно-комунікаційні технології на сьогодні стала однією із
провідних, оскільки встановлено, що вчителю недостатньо навчитися
користуватися комп’ютером, прикладними програмами, іншими
технічними засобами навчання, пов’язаними з інформаційними
технологіями. Вирішення названої проблеми спонукало до появи нової
галузі в теорії освіти – медіадидактики (галузь дидактики, котра вивчає
можливості застосування медіа як допоміжного засобу, для підвищення
ефективності уроку, і відповідно, роль медіазасобів у конструюванні
процесів навчання).
Встановлено, що ефективними прийомами медіадидактики для
вивчення математики в початковій школи є: лупа (дозволяє звернути
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увагу учнів на певну частини загального контексту, дає можливість
виходити на різні рівні подання інформації); анімована указка (динамічне
виділення, акцентування уваги на певному об’єкті); анімаційна евристика
(цим прийомом вчитель сприяє організації процесу продуктивного
творчого мислення, створюється візуалізована проблемна ситуація);
анімаційна ретроспекція (поява, потім зникнення, потім знову
неодноразова поява певної порції нової інформації) та інші.
Врадій К. М.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ Й ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
Процес суспільного розвитку й перетворення як феномен
глобального й локального масштабу характеризується великою
складністю й полісистемністю, що обумовлює необхідність урахування
максимального числа факторів.
Аналіз сучасного суспільного розвитку показує, що особливе місце
займають процеси інформатизації. Інформатизація суспільства – факт
незаперечний. Це соціально-економічний і науково-технічний процес
створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і
реалізації прав громадян, організацій на основі формування й
використання інформаційних ресурсів.
Виняткова роль інформації в сучасному суспільстві приводить до
розуміння інформації як ресурсу, інформаційного продукту. Посилення
ролі інформації відбувається у всіх сферах суспільного виробництва.
У контексті сказаного особлива роль приділяється інформаційному
аспекту освіти, що визначає в сучасних умовах її специфіку в цілому.
Освітня інформація стає потужним фактором інтенсифікації суспільного
виробництва, підвищення його ефективності, прогресу суспільства в цілому.
Як показують дослідження й практичний досвід, тільки при
наявності актуальної й повної професійної інформації можливе
підвищення професійного рівня фахівців у галузі освіти, більш ефективне
використання ними професійних знань, прийняття оптимальних рішень
поставлених завдань і виникаючих проблем. Поряд з показником кількості
інформації, важливим є і її якість, тому виникає необхідність розвитку
компетентності фахівця швидко одержувати, а головне, оцінювати й
ефективно використовувати потрібну інформацію.
Гаврило О. І.
ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТІВ ЯК СКЛАДОВА
ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Професійна компетентність вихователя складається з трьох
основних компонентів: теоретичних знань, практичних умінь їх
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застосовувати та професійно значущих якостей, що дають особистості
можливість вільно і впевнено діяти залежно від наявної необхідності та
потреб навколишнього життя. Розвиток усіх трьох складових на основі
позитивних світоглядних позицій педагога і становить компетентність
фахівця. У значній мірі це стосується й екологічних знань та уміння їх
використання як у повсякденності, так і в педагогічному процесі.
Базовою складовою екологічної свідомості та культури є не лише
знання, отримані у навчальному закладі, а й спрямованість пізнавальних
інтересів особистості майбутнього педагога. Тому ми запропонували
студентам оцінити свій інтерес до природи та екологічної ситуації у світі.
Дуже низький рівень інтересу в середньому у 6,1% студентів різних
спеціальностей (Дошкільна освіта, Початкова освіта, Практична
психологія, Соціальна робота та Спеціальна освіта), то тільки для
майбутніх вихователів цей показник 2,9%. Середній рівень інтересу до
природи практично в однакової кількості студентів – на «задовільно» у
27,3% загалом; на «добре» – відповідно 38,6% в середньому та 44,3% у
майбутніх вихователів. Найвищий рівень пізнавального інтересу у чверті
студентів спеціальності «Дошкільна освіта» (25,7%), та всього 13,6 % – у
представників інших напрямків підготовки.
Отже, з результатів наведеного дослідження ми можемо виділити
деякі проблеми, що визначають формування екологічної культури
майбутніх вихователів. По-перше, це відносно низький рівень знань з
природничих дисциплін, які є основою екологічної культури. По-друге,
байдужість вихователя до екологічних проблем. Таким чином, процес
виховання буде проходити неефективно, і дошкільники можуть засвоїти
нещирість у відношенні до природи.
Колишкіна А. П.
ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ДОЦІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ
УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Беручи за основу сутнісне розуміння екологічно доцільної
поведінки, обґрунтовано дотримання його етапів формування в учнів
початкової школи:
1 етап – передбачає одночасне формування компонентів екологічно
доцільної поведінки на основі запровадження комплексу пізнавальноемоційних завдань і екологічних ігор;
2 етап – спрямований на формування у школярів особистого досвіду
екологічно доцільної поведінки.
На першому етапі для обґрунтування необхідності дотримання норм
та правил поведінки у природі звертаємося до комплексу пізнавальноемоційних завдань. Ці завдання спрямовані на формулювання правил
поведінки учнів у природі, виявлення взаємозв’язків у природі, протиріч у
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взаємодії людства і природи. У ході розв’язання пізнавально-емоційних
завдань за допомогою фактів, цифр, суджень, використовуючи досвід
спостережень за поведінкою у природі, у школярів формується розуміння
особистої причетності до вирішення екологічних проблем. Такі завдання
виявляють особливості ставлення учня до тварин, рослин, людей.
Виконуючи їх, молодший школяр має можливість зрозуміти мотиви свого
або чужого вчинку, доцільність вибору того або іншого взірця поведінки,
відповідним чином спроектувати свою поведінку в природі. На другому
етапі формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів
продуктивним виявився метод проектів. Метод проектів розглядається як
універсальний засіб впливу на інтелектуальну, емоційно-чуттєву та
діяльнісну сфери особистості дитини, як шлях розвитку ініціативної,
творчої особистості.
Практична діяльність у проекті орієнтована на вирішення
актуальних повсякденних питань і проблем, що виникають у реальній
ситуації. Дослідні роботи учнів сприяють розширенню знань про
взаємозв’язки у природі, збереження рослин і тварин, заощадження енергії
і води тощо.
Кондратюк С. М.
ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
Докорінні зміни, які відбулися в українському суспільстві, зумовили
процес гуманізації та демократизації освіти, що передбачає формування
особистості як найвищої цінності. Створення законодавчої бази для
забезпечення охорони життя та здоров’я засвідчує підвищену увагу
держави до проблем безпеки дитини в соціальному середовищі. Складні і
суперечливі умови життєдіяльності сучасної дитини в умовах постійно
змінюваного соціального довкілля потребують суттєвого переосмислення
педагогічних підходів до побудови навчально-виховного процесу, що
спрямовується на формування основ безпеки життєдіяльності дитини
у довкіллі.
Дошкільний навчальний заклад – це провідна соціальна інституція,
де дитина дошкільного віку отримує не лише елементарні знання, уміння,
навички, а й набуває основи життєвої компетентності загалом та її
важливої складової – безпечної поведінки в соціальному середовищі.
Однак у діяльності сучасних дошкільних навчальних закладів освіти ще
зберігаються традиційні підходи, спрямовані лише на передачу знань про
небезпечні ситуації, що не призводять до необхідного дітям рівня
безпечної поведінки, пов’язаного зі збереженням власного життя й
здоров’я. Поведінка особистості в небезпечній ситуації залежить від
багатьох чинників: психофізіологічних властивостей і загального стану
організму; від вроджених форм поведінки – безумовних рефлексів; від
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спрямованості особистості: її ціннісних орієнтацій, прагнень, потреб; від
рівня володіння правилами безпечної поведінки й досвіду вирішення
небезпечних ситуацій особистістю.
Таким чином, саме володіння правилами безпечної поведінки,
ціннісне ставлення до свого життя й здоров’я та досвід вирішення
небезпечних ситуацій дадуть можливість сформувати в особистості
навички безпечної поведінки, які вона буде застосовувати в разі потреби
під час реальної небезпеки в соціальному середовищі.
Король О. М.
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЮ СТУДЕНТІВ
ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ З ЕЛЕМЕНТАМИ ПРОГРАМУВАННЯ»
З часів викладення на педагогічних спеціальностях, інформатика,
як самостійна дисципліна, пройшла власну диференціацію і на
сьогоднішній день інформатична дисципліна значно розширила свої межі
у бік програмування. Це зумовлено потребою у підготовці
професіональних кадрів з використанням нових програмних середовищ,
що, в свою чергу, затребувало впровадження нової інформатичної
дисципліни «Основи інформатики з елементами програмування», під час
вивчення якої студенти суміжних спеціальностей здійснюють
спеціалізоване вивчення інформатики.
Проблемою інформатичної підготовки студентів педагогічних
спеціальностей займалися Морзе Н. В., Барановська В. М. та інші, але
питання програмування під час диференційованого навчання студентів
суміжних педагогічних спеціальностей в них не висвітлені в повній мірі.
Програмування завжди було складним і водночас творчим сегментом
під час інформатичної підготовки, але серед початкової ланки
впроваджено досить недавно. Це зумовлено застосуванням нових
програмних середовищ саме для дітей початкового шкільного віку з
урахуванням в них психолого-педагогічних особливостей саме цього віку.
Як наслідок, впровадження програмування у вивчення студентами саме
педагогічних спеціальностей, що виводить інформатичну підготовку на
новий рівень і дає можливість створення проектів різної спеціалізованої
направленості відповідно обраних спеціалізацій.
Серед середовищ програмування у спецкурсі використовується Logo і
Scratch. Цікавість для диференційованого навчання інформатики
становлять елементи, пов’язані з робототехнікою, придбання яких є
досить коштовним, але дуже перспективним на даному етапі, завдяки
чому майбутні фахівці – випускники педагогічних спеціальностей зможуть
зосередити увагу дітей на комп’ютері як на інструменті для створення
нових програмуючих проектів.
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Лобова О. В.
ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ ЯК ЧИННИК РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ
ЗАГАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ
У практичній реалізації завдань загальної музичної освіти
провідним фактором постає особистість учителя, від професійності якого
залежать ставлення учнів до предмета, успішність формування їхньої
музичної обізнаності, якість і повнота реалізації розвивальних і виховних
цілей навчання.
У спеціальних дослідженнях якісна характеристика вчителя музики
пов’язується з вельми широким діапазоном педагогічних категорій:
педагогічною діяльністю; виконавською підготовкою, засвоєнням
музично-педагогічних знань; формуванням музично-естетичної та
фахової компетентності; музично-педагогічною культурою тощо.
В умовах дидактико-методичної системи загальної музичної освіти
школярів, професіограма сучасного вчителя музики розглядається в
єдності трьох компонентів:
1) особистісного,
що
відображує
провідні
індивідуальнопсихологічні риси педагога, необхідні для здійснення музичнопедагогічної діяльності;
2) професійно-педагогічного, який передбачає наявність цілісного
комплексу відповідних здібностей, знань, умінь і навичок тощо;
3) музично-фахового, що найбільш повно характеризується
феноменом музично-педагогічної культури вчителя.
Серед загальних вимог до організації взаємодії вчителя й учня на
уроці музики визначені: гуманістично-діловий стиль спілкування,
індивідуальний підхід, оптимістичне прогнозування та створення ситуацій
успіху, емоційність викладання, творчість учителя тощо.
За нашим переконанням, саме особистість учителя музики –
справжньої Людини, висококваліфікованого фахівця, закоханого у музику
та педагогіку – є найважливішим фактором ефективного впровадження
прогресивних дидактико-методичних систем і формування музичної
культури школярів.
Парфілова С. Л.
ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ
В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Аналіз педагогічної теорії і практики дає змогу визначити основні
шляхи створення проблемної ситуації. Наведемо деякі з них.
1. Спонукання учнів до аналізу зовнішніх суперечливих фактів,
явищ, висловлювань. Суперечності, що породжують проблему і проблемну
ситуацію,
називають
інформаційно-пізнавальними.
Характерна
особливість інформаційно-пізнавальної суперечності полягає в тому, що її
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елементами є істинні, але на перший погляд суперечливі судження,
інформації, які потребують узгодження, пояснення. Інформаційнопізнавальні суперечності поділяються на два види. Перший вид – це
суперечності, властиві об’єктам, що вивчаються. Другий вид – це
інформаційно-пізнавальні суперечності, які виникають у процесі
учнівського пізнання.
2. Спонукання до вибору із суперечливих фактів, висловлювання
тих, які вважають вірними, і обґрунтування вибору.
3. Спонукання до самостійного порівняння, зіставлення фактів,
явищ, дій.
4. Зіткнення школярів з явищами, фактами, які вимагають
теоретичного пояснення.
5. Ознайомлення учнів з парадоксами. На уроках парадокс
виявляється найчастіше у формах загадки, задачі-жарту тощо.
6. Демонстрування
досліду,
проведення
фронтального
експерименту, виконання практичної роботи, коли виявляється
невідповідність між наявною системою знань в учнів і новими
фактами, явищами.
7. Спонукання до висування гіпотез, формулювання висновків та їх
перевірки тощо.
8. Застосування сукупності способів і прийомів для створення
проблемної ситуації. Створення проблемної ситуації завершується її
аналізом, у процесі якого учні мають усвідомити проблему.
Павлущенко Н. М.
ДО ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Актуальність зазначеної проблеми знаходиться, передусім, в площині
соціально-педагогічній, оскільки соціальна стратегія сучасної української
державності спрямована на здолання статево-рольових (гендерних)
стереотипів як серед дорослого населення, так і серед вихованців і учнів.
Слід зазначити, що в умовах змін соціокультурного життя
суспільства (на зламі традицій ХХ і інновацій ХХІ століть) у сфері гендерної
проблематики спостерігається певна тенденція до трансформації статеворольових (гендерних) стереотипів.
Відтак, центральною вихідною навчально-виховного процесу є не
просто особистість дитини, її індивідуальність чи унікальність, а її вільний
шанс вибору: шляхів самореалізації, самоствердження, соціальнопсихологічного благополуччя, рівноваги, взаємин з представниками своєї
та протилежної статі. Освіта, як унікальне педагогічне явище, повинна
виступати гарантом соціально-психологічного благополуччя дитини, її
спрямовувачем і корегувальником.
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Чисельні наукові дані доводять, що демонстрація дитиною рис
фемінінності чи маскулінності сприяє створенню внутрішнього
дискомфорту. Долати зазначені характеристики особистості немає
необхідності, наука наполягає на їх гармонійному поєднанні в одній особі
для благополуччя останньої, принциповим є формування андрогінних
рис особистості.
Внутрішній комфорт дитини, її соціальна захищеність і
психологічний баланс закріплені на законодавчому рівні, саме тому
принципи гендерного виховання дітей дошкільного та молодшого
шкільного віку мають великий соціально-значущий шанс закріпитися у
навчально-виховних програмах, курсах тощо.
Пушкар Л. В.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ
ДО ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНО-РУХОВОЇ ТЕРАПІЇ
В ДИТЯЧОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
На сучасному етапі розвитку освітньої системи України, яка
спрямована на формування гармонійно розвиненої, адаптованої до
сучасних умов існування, компетентної особистості, активізуються пошуки
вченими різних галузей наук (медицини, валеології, психології, соціології,
педагогіки) способів зміцнення здоров’я людини, що визначається як
неоціненний феномен буття. Музика має великі можливості емоційного
впливу, звучання музики викликає реакцію всього організму. Залежність
фізіологічної реакції від характеру музики дозволяє використовувати
останню у терапевтичних цілях.
Останнім
часом
у
різних
країнах
світу
музикотерапія
використовується як лікувальна педагогіка, лікувально-виховний метод,
виявляється зв’язок між лікувальними та педагогічними методами. Саме
накопичення досвіду в розвитку педагогічного аспекту музичної терапії є
сьогодні напрямом країн пострадянського простору, у тому числі й
України. Дітям музикотерапія допомагає збагатити знання про
навколишній світ, прищепити любов до музики, навчити слухати й
розуміти, як і про що розповідає музика.
Використання у навчальному процесі активних технологій навчання
музики є важливим компонентом методичної, культурологічної, творчої
підготовки фахівців та професійної діяльності спеціалістів дошкільної
освіти. Сучасні музично-терапевтичні технології спираються на
досягнення Е. Жака-Далькроза, Карла Орфа та ін. педагогів-музикантів та
поєднують у собі вправи на розвиток дикції та рухової координації, а
також дихальні, логоритмічні, дихально-ритмічні вправи тощо. Музика і
рух утворюють нероздільну єдність в концепції Орфа. Музично-ритмічні
заняття (за Е. Жак-Далькрозом) є частиною навчально-виховного та
освітньо-терапевтичного процесу у дитячому садочку.
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Харькова Є. Д.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
Нові умови існування освітнього середовища, що орієнтують на
задоволення запитів конкретних споживачів освітніх послуг, зажадали від
педагога підвищення професійної компетентності та індивідуальної
мобільності. Зміна освітньої парадигми від традиційної до особистісноорієнтованої, перехід освіти на державні стандарти вимагають від вищої
педагогічної школи досконалої підготовки майбутніх педагогів, а саме
працівників галузі дошкільної освіти. Компетентність фахівця в галузі
освіти об’єктивно набуває все більшої актуальності завдяки ускладненню і
постійному розширенню соціального досвіду, сфери освітніх послуг, появі
інноваційних типів дошкільних навчальних закладів, авторських
педагогічних програм, проектів, технологій, виникненню різних форм
презентації і переробки інформації, зростаючому рівню запитів соціуму.
Одна з гострих проблем освіти породжується протиріччям між реалізацією
нових цілей освітньої системи і недостатньою готовністю педагогів до
роботи в сучасних умовах. Очевидно, що перспективи подолання
зазначеного протиріччя в значній мірі пов’язані з підвищенням рівня
професійної компетентності педагогів, і підготовки нового покоління
педагогів, які перш за все орієнтовані на всебічний розвиток дитини. Адже
сучасні діти живуть у динамічному середовищі, що постійно розвивається,
саме тому сучасному вихователю необхідні гнучкість і нестандартність
мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя. А це
можливо лише за умови високого рівня професійної компетентності,
наявності розвинених професійних здібностей. Досягнення високого рівня
педагогічної компетентності являє собою стратегічну мету професійної
педагогічної освіти. Сучасна парадигма освіти вимагає якісно нового
підходу до фахової підготовки студентів, в якій більше часу повинно
відводитись саме на формування професійної компетентності майбутніх
вихователів не лише за умови теоретичного навчання, а й практичного.
КАФЕДРА КОРЕКЦІЙНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
Бондаренко Ю. А.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ДОШКІЛЬНОГО МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ
Становлення національних основ музичного виховання в Україні
спостерігається від часів Київської Русі і пов’язано з релігійною, світською,
кобзарською та козацькою традиціями розвитку музики. Розвиток
національної системи дошкільного музичного виховання в Україні
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пов’язаний з діяльністю та поглядами на музичне виховання відомих
українських митців ХVІІІ-ХІХ ст. Г. Сковороди та Т. Шевченка.
З середини ХІХ ст. відбувається обговорення на державному рівні
питання впровадження різних видів музичної діяльності у дошкільні
заклади і визнається необхідність урахування художньо-виховного та
розвивального потенціалу музики у процесі навчання і виховання дітей
дошкільного віку. На це значно вплинули радянські громадські діячі і
педагоги ХІХ-ХХ ст. (В. Одоєвський, С. Русова, М. Свентицька, А. Симонович,
Є. Тихєєва, К. Ушинський).
У розвиток національної системи музичного виховання дітей
дошкільного віку, розробку та видання музичних посібників вагомий
внесок зробили українські педагоги-музиканти ХІХ-ХХ ст. (В. Верховинець,
М. Лисенко, Я. Степовий, К. Стеценко, Д. Леонтович, Б. Яворський та ін.).
На
розвиток
теоретико-методичних
засад
національного
дошкільного музичного виховання вплинули впроваджені на початку та в
середині ХХ ст. системи музично-ритмічного виховання (Н. Александрової,
Н. Румер, В. Гринер, А. Конорової) та музичного виховання (Н. Вєтлугіної,
Д. Кабалевського, М. Палавандішвілі, О. Радинової, М. Румер, В. Шацької,
С. Шоломович та ін.), автори яких розробляли питання розвитку
музичного сприйняття дитини, засоби психолого-педагогічного впливу і
умови формування основ музичної культури, зміст, методи та форми
музичного розвитку і виховання дітей дошкільного віку тощо.
Важливу роль у справі розробки та розвитку концепції музичного
виховання дітей дошкільного віку здійснено психологами (Л. Виготським,
В. Роменець, С. Науменко, К. Тарасової, Б. Тепловим). Вони зазначали, що
завданнями музичного виховання дітей раннього віку є формування у них
естетичного ставлення до музики і музичної діяльності.
Засновником
загальнорозвивального,
загальновиховного
та
загальнокультурного розуміння ролі навчання музики став український
радянський педагог Василь Сухомлинський, який у своїй педагогічній
діяльності повною мірою використовував багатий виховний потенціал
української народної творчості.
Отже, становлення та розвиток національних основ музичного
виховання в Україні спостерігається від часів Київської Русі, пов’язано з
національними традиціями, з поглядами і діяльністю на музичне
виховання відомих українських митців, радянських громадських діячів і
педагогів, що переймалися питаннями відкриття дитячих закладів та
організації роботи у них, діяльністю українських та російських радянських
педагогів-музикантів і психологів, які досліджували шляхи різнобічного
впливу музики, музичного виховання на особистість дитини.
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Боряк О. В.
ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ
РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Мовленнєвий розвиток дітей із порушеннями психофізичного
розвитку сьогодні в Україні залишається однією з найбільш складних і
недостатньо вирішених логопедичних проблем. На сучасному етапі
впровадження інтеграційних процесів в освіті проблема формування
мовленнєвої діяльності, розвитку навичок мовленнєвого спілкування у
дітей із особливими освітніми потребами, адаптації їх до умов соціального
середовища набула пріоритетного значення. Вирішення цієї проблеми
можливе за умови здійснення індивідуального, диференційованого та
поетапного корекційного логопедичного впливу; удосконалення
методичних систем, які мають ураховувати неоднорідність контингенту
дітей із порушеннями психофізичного розвитку й домінуючих тенденцій
оновлення змісту освіти.
Провідне місце серед зазначеної категорії дітей займають діти з
порушеннями інтелектуального розвитку, а саме – розумовою відсталістю.
Це обумовлено стійкою тенденцією до їх збільшення, появою нових
варіантів поєднання порушень та широкою поширеністю цих дітей в
спеціальних закладах освіти.
Актуальність та перспективність дослідження проблеми формування
та корекції мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого
шкільного віку зумовлена:
стійкою тенденцією до збільшення народжуваності дітей із
розумовою відсталістю, при якій розумова відсталість є як первинне
(провідне) порушення психофізичного розвитку, так і порушення
вторинного походження на тлі таких порушень як: ДЦП, тяжкі порушення
мовлення, комбіновані порушення розвитку;
наявною практикою одновекторного підходу до діагностики,
формування та корекції мовленнєвої діяльності цієї нозології дітей;
відсутністю диференціації розумово відсталих дітей за якісно
різними типами порушень мовленнєвого розвитку;
відсутністю чітко визначеної структури, рівнів, критеріїв і,
головне, трактування порушень мовленнєвої діяльності саме цієї нозології
дітей відповідно до симптомологічного підходу визначення порушень
мовленнєвого розвитку в країні;
невизначеним в повній мірі змістом роботи щодо формування та
корекції мовленнєвої діяльності: відсутністю програмового забезпечення
логокорекційної роботи в спеціальних закладах освіти для дітей цієї
нозології, відсутністю науково обґрунтованих методик формування та
корекції мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей в комплексі
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впливів на всі її рівні, компоненти, що призводить до низької
результативності логопедичної корекції.
Золотарьова Т. В.
УПРАВЛІННЯ ВЕРТИКАЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ
У СИСТЕМАХ «ОСОБИСТІСТЬ» І «ДЕФЕКТ»
У ході будь-якої діяльності людини вертикальні процеси розвитку,
корекції, абілітації, реабілітації, компенсації та гіперкомпенсації
відбуваються одночасно в різних підсистемах її систем «особистість» і
«дефект», стимулюючи або пригнічуючи один одного з різною силою
залежно від рівнів розвитку, зон розвитку та системних властивостей
підсистем, у яких вони відбуваються, то можна управляти одним процесом
за допомогою іншого. Існує два типи управління вертикальними
процесами: зовнішнє управління внутрішнім процесом за допомогою
методики та внутрішнє управління одним процесом за допомогою іншого:
безпосереднє, при якому в систему об’єднуються два процеси, та
опосередковане, при якому в систему об’єднуються три і більше процесів.
Безпосереднє управління вертикальним процесом у підсистемі – це
цілеспрямоване стимулювання процесу № 2 у підсистемі № 2 процесом
№ 1 у підсистемі № 1. Опосередковане управління вертикальним процесом
у підсистемі – це цілеспрямоване стимулювання процесу № 1 у підсистемі
№ 3 процесом № 1 у підсистемі № 1 через процес № 2 у підсистемі № 2.
У систем-процесів виникають нові інтегративні якості в залежності від
сутності конкретних вертикальних процесів, які об’єднались у систему.
Отже, щоб розробити методику безпосереднього чи опосередкованого
управління певним вертикальним процесом, необхідно об’єднати кілька
методик, які працюють в одній парадигмі, у такій послідовності, яка
сприятиме управлінню вибраним процесом. Якщо методика стимулює
процеси мінімум у двох підсистемах, то ефективність її впливу зростає за
рахунок наявності внутрішнього управління одним процесом за
допомогою
іншого.
Використовуючи
корекційну,
розвивальну,
реабілітаційну та інші методики роботи з певними підсистемами, ми
стимулюємо у них відповідний вертикальний процес.
Кісліцина М. В.
СИМПТОМИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ ДЛЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ
Синдром професійного вигорання широко вивчається в зарубіжній та
вітчизняній психології, починаючи з середини 70-их років ХХ століття.

189

У даний час важливе місце серед досліджень, присвячених проблемі
професійного вигорання, займають роботи, що стосуються праці педагога.
Симптоми, що характерні професійному вигоранню, можна об’єднати
у групи, розподіливши їх між фізичною, емоційною, поведінковою,
інтелектуальною та соціальною сферами життєдіяльності педагога.
Група фізичних симптомів включає такі ознаки: фізична втома,
виснаження; зміна маси тіла; безсоння; незадовільний загальний стан
здоров’я; нудота, запаморочення, надмірна пітливість, тремтіння тіла;
артеріальна гіпертензія; хвороби серця та судин тощо.
У групі емоційних симптомів можна назвати такі, як нестача емоцій;
песимізм, цинізм і черствість у роботі та особистому житті; байдужість,
втома; відчуття безпомічності та безнадійності; агресивність,
дратівливість; посилення ірраціонального неспокою; нездатність
зосередитися; депресія, відчуття провини; істерики; збільшення
деперсоналізації своєї чи інших; переважає відчуття самотності і т. д.
Групу інтелектуальних симптомів складають наступні симптоми:
зниження інтересу до нових теорій та ідей у роботі; нудьга, туга, апатія;
втрата смаку та інтересу до життя; надання переваги стандартним
шаблонам, схемам, рутині; цинізм і байдужість до новин; недостатня
участь чи відмова від участі у творчих експериментах; формалізм у
виконанні роботи і таке інше.
До групи поведінкових симптомів відносять такі симптоми, як:
недостатнє фізичне навантаження; вживання тютюну, алкоголю, ліків;
нещасні випадки; імпульсивна емоційна поведінка і тому подібне.
До соціальних симптомів відносять низьку соціальну активність;
зниження інтересу до дозвілля, захоплень; обмеження соціальних
контактів роботою; байдужість у ставленні до співробітників та рідних;
відчуття ізоляції.
Підбиваючи підсумки, зазначимо, що професійне вигорання впливає
на всі сфери життєдіяльності педагогічного працівника.
Колишкін О. В.
ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЇ РУХОВОЇ СФЕРИ
РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ
ЗАСОБАМИ АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Нові підходи до вивчення порушень психофізичного розвитку, їх
структури, глибини та потенційних можливостей розумово відсталих
дітей потребують ґрунтовного дослідження всіх компонентів спеціальної
освіти (змісту, форм, методів), запровадження інноваційних технологій і
нових комплексних програм щодо корекційної роботи з такими дітьми.
У зв’язку з цим важливого значення набуває впровадження у
спеціальній школі для дітей означеної нозології відповідної системи
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педагогічних заходів, яка б забезпечувала належний рівень розвитку
фізичних якостей в поєднанні з корекційно-оздоровчою спрямованістю
процесу фізичного виховання. Різноманітність і спрямованість фізичних
вправ, що застосовуються в системі адаптивного фізичного виховання,
варіативність їх виконання дозволяють здійснювати добір і необхідне їх
поєднання з урахуванням завдань корекції рухових порушень і
підвищення фізичної підготовленості учнів спеціальних шкіл до
оптимального рівня.
Методика використання корекційно-оздоровчих рухових дій
передбачає з’єднання традиційних форм навчання з методикою рухових
дій. Складовими зазначеної методики є «алфавіт рухів тіла» і корекційнооздоровчі ігри в русі, використання яких дозволяє активізувати як процес
навчання, так і біологічний процес розвитку дитини. Її можна
використовувати в роботі з розумово відсталими дітьми молодшого
шкільного віку на уроках фізичної культури, української мови, ритміки, на
заняттях з логопедії, лікувальної фізичної культури, а також в
позаурочний час.
Використання засобів адаптивного фізичного виховання в процесі
корекції рухової сфери розумово відсталих дітей, зокрема вправ
корекційної спрямованості для покращення природних рухів, вправ для
корекції постави та плоскостопості, корекційно-розвиваючих рухливих
ігор, дозволяє вирішувати безліч корекційно-розвиваючих завдань,
ініціюючи активність самих дітей.
Косенко Ю. М.
НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
Спеціальна методика навчання історії розумово відсталих дітей
бере свій початок з другої половини ХІХ століття. У 60-х роках цього
століття за ініціативи начальника Головного управління військових
навчальних закладів генерала М. Ісакова було створено проміжні класи
(між 3 і 4) для малоздібних учнів військових гімназій. Метою відкриття
цих класів була спроба створення адекватних умов навчання
невстигаючим дітям. У 1867 році педагогічна комісія військових
навчальних закладів рекомендувала всіх малоздібних дітей переводити у
військові прогімназії. За даними Х. Замського, було відкрито 11 закладів,
один із яких знаходився у Києві. Навчальний курс військових прогімназій
тривав чотири роки. Навчальні програми були значно простішими і
прирівнювалися до програм повітових училищ.
Учні військових прогімназій (серед яких були й розумово відсталі
діти) знайомилися з елементарними і фрагментарними історичними
відомостями, а саме: вивчали Закон Божий, церковну історію, скорочений
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варіант світської історії. Значну частину змісту історичних курсів складали
розрізнені факти з життя російських монархів, полководців, святих,
найбільш відомих подій з історії стародавньої Греції та Риму.
Основними методами, які використовувалися у той час у процесі
навчання історії, було заучування дітьми уривків напам’ять, переказ
текстів підручників, бесіди. Необхідно відмітити широке використання у
прогімназіях наочних посібників: картин, карт тощо.
Методисти цього періоду Я. Гуревич та А. Кролюницький
пропонували поєднувати використання наочних посібників з творчими
розповідями та бесідами при навчанні дітей історії.
Любчич Н. В.
РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ
РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
До проблеми розвитку зв’язного мовлення розумово відсталих учнів
сьогодні привертається чимало уваги. Особливої актуальності набуває ця
проблема в просторі інновацій технологічного світу, розвитку нових
підходів до методичного опрацювання тієї чи іншої навчальної
дисципліни, зокрема в навчальному процесі спеціальних закладів освіти.
Вивчення проблеми розвитку зв’язного мовлення розумово
відсталих учнів знайшло втілення у наукових пошуках плеяди як
вітчизняних, так і українських дослідників, серед яких імена А. Аксьонової,
В. Воронкової, Л. Варзацької, С. Геращенко, Н. Кравець, В. Петрової,
І. Синиці, Т. Ульянової та ін. Окреслені наукові розвідки створюють
ґрунтовну теоретичну базу для сучасних методичних досліджень.
Питання щодо ефективного впровадження в навчальний процес
спеціальних закладів інформаційних технологій методично обґрунтовано
в наукових розвідках Г. Басай, О. Боряк, О. Качуровської, О. Легкого,
С. Миронової, І. Холковської, В. Чудної, А. Юділевич та ін.
Для ефективного продукування зв’язного мовлення розумово
відсталих школярів у навчальному процесі спеціальних закладів освіти
доцільно вводити елементи занять, а потім і заняття, з використання
комп’ютерних технологій, зокрема застосування комп’ютерних програм та
різноманітних дидактичних-онлайн ігор, мультимедійних пристроїв
(проектор, інтерактивна дошка) тощо.
Таким чином, вищезазначені інноваційні технології для розвитку
зв’язного мовлення розумово відсталих учнів молодшого шкільного віку
слугуватимуть не лише потужним лексичним стимулом, а й стануть
цікавим джерелом активізації мовленнєвих процесів особистості дитини з
інтелектуальними порушеннями.
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Прядко Л. О.
СКЛАДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ
ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
Здійснюючи навчання у такий нелегкий час, педагог повинен
пам’ятати, що кожна дитина неповторна, має свій індивідуальний темп
розвитку, свою індивідуальну траєкторію просування у навчанні. В умовах
сучасної школи надзвичайно важливо створити такі умови, які сприяли б
навчанню усіх дітей без винятку.
Основною метою загальноосвітнього навчального закладу, в якому
впроваджується інклюзивне навчання, є надання індивідуальнозорієнтованої педагогічної, психологічної та соціальної допомоги дітям,
які мають додаткові, особливі потреби у процесі навчання.
Будь-який освітній заклад наразі повинен орієнтуватись на
індивідуальність учня, його особливі освітні потреби. Адже учні одного й
того самого класу володіють різним рівнем засвоєння знань, різним рівнем
научуваності, темпу обробки інформації. У зв’язку з цим актуальним є
питання визначення довгострокових цілей та короткострокових завдань.
Індивідуальна програма розвитку повинна містити довгострокові
цілі з кожного предмета, в якому учень потребує допомоги (наприклад, з
читання, математики або письма). Тут не йдеться про короткострокові
завдання, які визначаються окремо.
Важливо пам’ятати, що визначати цілі та планувати завдання
необхідно одночасно в усіх сферах розвитку, в яких дитина потребує
допомоги.
Зазвичай формулювання дострокових цілей є другим етапом у
порядку денному з розробки ІПР. Для визначення довгострокових цілей
слід спиратись на звіт команди фахівців, ураховувати результати
консультацій з колишніми вчителями дитини та педагогами, які
працюють з нею зараз, брати до уваги результати спостережень і
характеристику потреб дитини з точки зору її батьків.
Скиба Т. Ю.
РОЛЬ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ У ФОРМУВАННІ ЗНАНЬ
ГЕОГРАФІЧНОГО ЗМІСТУ У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ
Практичні роботи – невід’ємна складова процесу навчання географії
у спеціальній загальноосвітній школі. Їх виконання вносить суттєвий
вклад не тільки у формування географічної культури школярів, а й надає
можливість здійснювати корекційно-розвивальну роботу в умовах,
віддалених від стандартної форми навчання: формувати уміння
співставляти, розвивати дрібну моторику рук, формувати навички
орієнтуватись у просторі, розвивати комунікативні уміння і навички дітей,
розвивати усне зв’язне мовлення учнів. І той факт, що контингент учнів
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одного класу спеціальної школи має різний патогенез інтелектуальних
порушень, різні рівні навчальних можливостей, потребує індивідуального
підходу до виконання одного й того ж завдання, підкреслює важливість
значення організації і проведення диференційованих практичних робіт на
уроках географії. Таким чином, актуальною залишається проблема
розробки системи практичних робіт з курсу географії спеціальної школи
окремо для учнів з легким та помірним ступенем розумової відсталості.
Дослідження обраної проблеми проводилось на базі Сумської
спеціальної загальноосвітньої школи. Під час дослідження був здійснений
аналіз навчальної програми з курсу географії, календарні та поурочні
плани вчителів, відвідано уроки географії, вивчено педагогічний досвід
вчителів з даного питання, визначено рівні навчальної діяльності учнів 6 –
9 класів, рівень сформованості їх практичних умінь і навичок, визначено
учнів з більшими та меншими пізнавальними можливостями.
Нами було розроблено і впроваджено в практику експериментальний
варіант системи практичних робіт з географії з курсу «Географія світу»
(8 клас). Результати показали, що чіткий розподіл навчальних завдань
для учнів з меншими пізнавальними можливостями, визначення
індивідуальних завдань для учнів різних категорій, конкретизація
постановки корекційних завдань робіт дозволило підвищити
продуктивність виконання практичних робіт учнями 8-А класу, сприяло
розвитку пасивного словника учнів, сприяло розвитку вміння переносити
отримані знання і уміння у нові ситуації.
Таким чином, з метою максимального забезпечення усвідомленого
вивчення змісту географії, реалізації корекційної-розвивального
компоненту практичних робіт, цілеспрямованості навчальної діяльності
учнів спеціальної школи, існує необхідність подальшої роботи по
методичному забезпеченню організації і проведення практичних робіт з
курсу географії у спеціальній школі.
КАФЕДРА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Дворніченко Л. Л.
ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОПОМОГИ ІНШОМУ
Актуальність дослідження можливостей психологічної допомоги
іншому в наш час зумовлена специфікою життя сучасної людини. Особливо
актуальним це питання є для України, де економічна, політична кризи та
загострення військового конфлікту на Сході держави збільшили попит на
професійну психологічну допомогу.
Розвиток
інформаційних
технологій
породжує
проблеми
міжособистісного спілкування, хронічні економічні кризи в суспільстві все
частіше стають причинами внутрішньоособистісних та міжособистісних
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конфліктів та переживань, процеси глобалізації, з однієї сторони,
розширюють можливості, з іншої – посилюють питання вибору та зміни
професії протягом життя, створення сім’ї, інакше кажучи, увесь спектр
емоційно-смислового буття людини потребує психологічної допомоги.
Український фахівець у галузі психологічного консультування
В. І. Карікаш розробив модель ефективного консультанта (графічне
зображення у формі зірки), в центрі якої знаходиться особистість
психолога, а рівноправними складовими є теорія, практика, володіння
техніками, професійна спільнота та творчість.
Досягнути позитивного результату в роботі з клієнтом можна лише
тоді, коли вдасться максимально розкрити та активізувати його
особистісний потенціал для вирішення складних життєвих ситуацій. Тож
сутність роботи психолога консультанта – виростити клієнта, сформувати
зрілу відповідальну особистість. Однак цей процес може бути
довготривалим і залежить від певних обставин. Центральну роль тут
відіграє рівень розвитку клієнта.
Однак «вирощування» клієнта, проведення його по рівнях,
потребує від консультанта роботи з широким змістом свідомості. Саме
творчість, вважає Н. Роджерс, є тією здібністю, яка виявляє нові рішення
проблем або виявляє нові способи вираження; привнесення в життя
нового для індивіда.
Єрмакова Н. О.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СХИЛЬНОСТІ ДО МАНІПУЛЯТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ І
ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК У СТУДЕНТІВ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
Проблема маніпулювання – прихованого психологічного спонукання
людини до переживання певних станів, прийняття рішень та/чи
виконання дій, необхідних маніпулятору, надзвичайно актуальна у
юнацькому віці.
Метою нашого дослідження було емпірично дослідити взаємозв’язок
схильності до маніпулятивної поведінки і спонтанністю, самоповагою,
самоприйняттям у студентів юнацького віку.
Для досягнення поставленої мети нами були використані
«Опитувальник для виявлення схильності до маніпулювання іншими
людьми» Р. Крісті та Ф. Гейс та методика «Особистісний опитувальник»
Е. Шострома в адаптації О. О. Рукавишникова. В експериментальному
дослідженні взяли участь 81 респондент – студенти інститутів філології та
педагогіки і психології СумДПУ імені А. С. Макаренка, з яких студентів
перших курсів – 42 особи, старших (5-6) – 39. Отримані дані були
перевірені за допомогою програми SPSS Statistics 17.0.
Статистична обробка даних виявила обернено-пропорційний зв’язок
між схильністю до маніпулювання і 1) спонтанністю у студентів 17-18195

років (р=0,05) та студентів 21-22 років (р=0,01); 2) самоповагою у
студентів 17-18-років та студентів 21-22 років (р=0,01 у обох вибірках);
3) самоприйняттям у студентів 17-18-років (р=0,05) та студентів 21-22
років (р=0,01). Підрахунок статистичної достовірності визначався з
використанням коефіцієнта кореляції Пірсона.
Таким чином, виявлені тенденції вказують на те, що у студентів
юнацького віку зі зростанням схильності до маніпулювання у поведінці
зменшуються рівні спонтанності, самоповаги і самоприйняття.
Розробка ефективних способів психологічної профілактики і корекції
виявлених тенденцій у студентів юнацького віку виступає перспективами
наших подальших наукових пошуків.
Мотрук Т. О.
ДИХАЛЬНА ТЕХНІКА ОПТИМІЗАЦІЇ РІВНЯ СТРЕСУ
В умовах активного ритму життя сучасна людина накопичує м’язові
та емоційні напруження. Відсутність їх фізіологічного відреагування рано
чи пізно призводить до появи захворювань. Одним із найпростіших
способів такого відреагування стресу є дихальні техніки.
Дихання – унікальна функція людини. Наш психологічний стан
відбивається на характері дихання, характер дихання впливає на наш стан
і настрій. Зауважимо: у всіх східних духовних і тілесних практиках (від
йоги до карате) дихальні вправи обов’язково входять в базові навички.
У даний час дихальні вправи широко застосовуються в різних комплексах
вправ, спрямованих на зменшення рівня стресу. Психофізіологи вивели
формулу практики дихання, що дозволяє збалансувати нашу вегетативну
нервову систему, і в той же час не дуже розслабитися. Саме цей ритм
дихання дозволяє отримати найкращі результати. Він балансує серцевосудинну, гормональну, нервову системи найшвидшим чином. Проста
практика полягає у притримуванні ритму дихання: вдих впродовж п’яти
секунд та видих впродовж п’яти секунд бажано без затримки, у спокійному
ритмі. П’ять хвилин такого дихання впливають на процеси обміну,
гормональні процеси, процеси збудження та гальмування. В результаті
чого лише за п’ять хвилин рівень кортизолу, гормону стресу, падає на 20%,
а це досить багато. Меш активно працюють наднирники, та виробляється
адреналін, підвищується рівень СО2. Відчутного результату цієї практики
вистачає приблизно на чотири години. Практику важливо виконувати
сидячи, впродовж п’яти хвилин, можна трохи довше. Три, чотири тижні
практики дають відчутний результат, вона стає звичкою, невід’ємною
частиною життя. Результати практики можна підтвердити, застосовуючи
пристрої біологічного зворотного зв’язку, які фіксують показники пульсу,
серцевої когерентності, температури рук.
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Отже, запропонована дихальна техніка оптимізації рівня стресу є
дієвим інструментом в арсеналі практичних навичок психолога.
Пасько К. М.
АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ
Сучасними
науковцями
арт-терапія
розглядається
як
міждисциплінарний підхід, що поєднує в собі різні галузі знань. В основі
методу арт-терапії закладена художня практика, оскільки протягом арттерапевтичних занять клієнти активно залучаються до образотворчої
діяльності, креативно поринаючи у світ власних відкриттів.
В основному терапія мистецтвом представляється чотирма
основними напрямами: власне арт-терапією, тобто психотерапією
засобами образотворчого мистецтва; драматерапією – психотерапією
засобами
сценічної
гри;
танцювально-рухливою
терапією
–
психотерапією засобами танцю та руху; музикальною терапією –
психотерапією засобами музики.
Здебільшого педагогічну арт-терапію розглядають як інструмент
прогресивної педагогіки з метою розвитку потенціалу психічного здоров’я
дітей і підлітків, формування повноцінної, творчої особистості.
У
цілому,
кінцевою
метою
як
педагогічного,
так
і
психотерапевтичного процесу в межах арт-терапевтичної роботи є процес
самоактуалізації,
самовиховання особистості. Причому, якщо мова йде
про активну творчу співпрацю арт-терапевта та дитини, то на думку
багатьох сучасних педагогів і психологів, така співпраця може стати
механізмом адаптації дитини до незвіданого і такого багатогранного світу.
Таким чином, арт-терапія представляє собою відносно новий
напрямок у освітній практиці, що поєднує арт-терапію та навчання. Метод
арт-терапії містить потужний потенціал, актуалізація якого дозволяє
кардинально змінювати дидактичні підходи до процесу навчання і
виховання дітей, розвитку особистості, організації і реалізації сумісної
інтелектуальної та емоційно-художньої діяльності. Використання арттерапевтичних технік в роботі з дітьми підвищує їх мотивацію та значно
оптимізує розвиток їх особистості.
Стадник Г. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ
МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ
Дослідження, присвячені професійному становленню фахівців,
пропонують таку структурну модель особистості професіонала:
1) індивідуально-типологічні особливості особистості; 2) професійнозначущі властивості особистості; 3) професійна компетентність (знання,
вміння, навички, їх якісний рівень).
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Особливе значення в становленні справжнього професіоналапрактичного психолога має підготовка майбутнього фахівця у вищому
навчальному закладі.
Професійний розвиток майбутнього фахівця неможливий без
особистісного розвитку – в основі того й іншого лежить принцип
саморозвитку, який формує здібності особистості перетворювати власну
життєдіяльність і приводити її до вищої форми існування особистості –
творчої самореалізації. Таким чином, дослідження професійно-важливих
якостей особистості майбутнього практичного психолога є дуже
актуальною проблемою сучасної психологічної науки.
Нами було проведено дослідження особистих якостей майбутніх
практичних психологів-студентівV – VI курсів СумДПУ ім. А.С. Макарена, які
навчаються за спеціальністю «Практична психологія», в експерименті
взяли участь 40 студентів (20 студентів V курсу і 20 студентів VI курсу
(магістратура)), з них 2 хлопці і 38 дівчат.
Таким чином, можна зробити висновок, що практичний психолог
повинен володіти такими професійними і особистісними якостями, які
допомагали б йому створювати максимально сприятливі умови для
розвитку своїх клієнтів, їх особистісних змін. Ці якості виступають
безпосереднім чинником, що визначає рівень професійної культури
фахівця і впливають на ефективність його діяльності.
Усик Д. Б.
ЧИННИКИ ТА УМОВИ НОРМАЛЬНОГО ТА АНОМАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ОСОБИСТОСТІ В РІЗНИХ ВІКОВИХ ПЕРІОДАХ
Поняття «аномальні діти» передбачає наявність серйозних відхилень
у розвитку, які виникли під впливом хвороби та зумовлюють необхідність
створення спеціальних умов для навчання та виховання. Тому, вживаючи
термін «аномальні діти», маємо на увазі таких дітей, яких слід направляти
до спеціальних дитячих навчально-виховних закладів.
В основі аномального розвитку завжди лежать органічні чи
функціональні порушення нервової системи або периферичні порушення
певного аналізатора.
Відхилення від нормального розвитку в ряді випадків можуть бути
викликані і суто зовнішніми середовищними причинами, не пов’язаними
з порушеннями аналізаторів або центральної нервової системи. Зокрема,
несприятливі умови сімейного виховання дошкільника можуть призвести
до «педагогічної занедбаності». Така дитина на момент вступу до масової
школи може відставати від своїх одноліток, які виховуються при
сприятливіших обставинах, відчувати помітні ускладнення в засвоєнні
навчальної програми. Проте її не можна відносити до категорії
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аномальних дітей, оскільки ніяких дефектів в організації матеріальної
основи її психіки немає.
Виділяють такі основні групи аномальних дітей:
з вираженими та сталими порушеннями слухової функції (глухі,
слабочуючі, пізнооглухлі);
з глибокими порушеннями зору (сліпі, слабозорі);
зі стійкими порушеннями інтелектуального розвитку на основі
органічного ураження центральної нервової системи (розумово відсталі);
з важкими мовними вадами (діти-логопати);
з комплексними порушеннями ряду функцій (сліпоглухі, діти, в
яких тяжкі порушення слуху або зору поєднуються з розумовою
відсталістю).
Крім зазначених, існують і деякі інші категорії аномальних дітей
(з порушеннями опорно-рухового апарата, затримками психічного
розвитку, психопатичними формами поведінки тощо).
Залежно від причин виникнення дитячих аномалій їх поділяють
на вроджені та набуті. Набуті дитячі аномалії також, як і вроджені,
викликані різноманітними шкідливими впливами на організм дитини при
народжені та в наступні періоди розвитку.
Федорова Є. В.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ
В ЗАРУБІЖНІЙ КРОС-КУЛЬТУРНІЙ ТА ЕТНІЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ
В останні десятиліття актуальною проблемою як у вітчизняній, так і
в зарубіжній науці стала адаптація людей до іншого культурного
середовища. Це обумовлено зростанням міграції й інших типів
переміщень в інше культурне середовище різних соціальних груп
(туристів, іноземних студентів, учасників міжнародних програм
професійного обміну, мігрантів). Феномен крос-культурної адаптації має
багато аспектів. Серед них і розмаїтість типів переміщень і різні категорії
випробуваних, і неоднозначність трактування понять, що описують
даний феномен (культурний шок, міжкультурна адаптація, акультурація,
пристосування). У вітчизняній та зарубіжній етнопсихології кроскультурна адаптація розуміється як «...процес, завдяки якому людина
досягає відповідності (сумісності) з новим культурним середовищем, а
також результат цього процесу» .
З’ясовано, що більшість досліджень крос-культурної адаптації
здійснюються в рамках трьох основних теоретичних і емпіричних підходів,
позначених К. Уорд: 1) дослідження психологічного благополуччя
мігрантів з погляду стресу і його подолання; 2) дослідження соціальної
ідентифікації; 3) дослідження міжкультурної комунікації. Незважаючи на
збільшення мобільності населення, а також на зацікавленість вчених до
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проблематики
крос-культурної
адаптації,
слід
зазначити,
що
спеціалізованих методик для вивчення цього феномена вкрай мало.
Головна мета даної роботи – огляд зарубіжних методик дослідження
різних аспектів феномену крос-культурної адаптації.
Черенщикова Д. В.
СХЕМА-ТЕРАПІЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ
ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ У ПСИХОТЕРАПІЇ
Одним із інноваційних та інтегративних методів сучасного
психотерапевтичного простору є схема-терапія Д. Янґа як гілка когнітивноповедінкового напряму. Модель схема-терапії як інтегративного методу
ґрунтується на відносно новій концепції часток, яка відображає, як
хронічний психотравмуючий досвід призводить до дисоціації та
«розщеплення» між внутрішніми частками-образами особистості.
В основу первинної концепції схем і часток покладено ідею про
розвиток у людини за певних умов її соціалізації ранніх дисфункційних
схем як загальних моделей життя. Автори виокремлюють п’ять сфер
ранніх дисфункційних схем, які, у свою чергу, не дають можливості
людині визнати, відчути і задовільнити власні потреби: 1) втрати зв’язку
та відкинення; 2) обмежена автономія і здатність досягати успіху /
реалізовувати себе; 3) порушення меж; 4) спрямованість на інших;
5) надмірна пильність.
Схема, яка лежить в основі індивідуального патерну життєвого
сценарію, знаходить свій вияв у комбінації часток як поточних емоційних
станів. Виокремлюють: 1) дисфункційні дитячі частки (частки самотньої,
покинутої, скривдженої, приниженої, залежної дитини та злої, опозиційної,
розлюченої, імпульсивної, недисциплінованої дитини); 2) дисфункційні
батьківські частки (караюча та вимоглива батьківські частки);
3) дисфункційні коупінг-частки (поступливо-покірна частка, уникнення та
гіперкомпенсація); 4) функціональні здорові частки. Комбінація часток
може варіюватися або лишатися дуже стійкою. Мета психотерапевтичної
роботи у схема-терапії полягає у тому, щоб за допомогою повторного
обмеженого батьківства і специфічних технік подбати про внутрішню
зранену дитину, задовільнити її потреби, обмежити вплив дисфункційних
часток та посилити, шляхом розвитку відповідальності, функціонально
здорові внутрішньоособистісні частки.
Щербак Т. І.
ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ФУТБОЛІСТІВ
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СПОРТИВНОГО АМПЛУА
Проблема дослідження тактичного мислення футболістів складна у
теоретичному плані, ще складніше її вимірювання. Складність
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дослідження та аналізу даного явища полягає в тому, що не існує єдиної
методики для вивчення цього феномену. Показники індивідуальних
особливостей тактичного мислення є надзвичайно різноманітними і
виявляються в умовах ігрової діяльності, а тому вони не завжди мають
вичерпний опис. Кожна із запропонованих методик оцінює той чи інший
аспект тактичного мислення, що уможливлює отримання комплексної
оцінки тактичного мислення.
Основною метою дослідження було визначити особливості
тактичного мислення футболістів в залежності від спортивного амплуа.
У якості досліджуваних були задіяні 30 футболістів: 3 команди м. Охтирка,
м. Ромни, Vancouver UBC. Виходячи з теоретичних положень та відповідно
до визначених завдань нами було проведено дослідження.
Висновки: футболісти з різним спортивним амплуа суттєво різняться
особливостями тактичного мислення. Захисникам характерні: середній
рівень предметного, символічного, логічного, образного мислення та
креативності. Півзахисників характеризує високий рівень предметного
мислення та креативності, середній рівень символічного, логічного та
образного мислення. У нападників яскраво виражене предметне, образне
мислення, середній рівень символічного, логічного мислення та
креативності. Для воротарів характерними є: середній рівень предметного
мислення, середній рівень символічного мислення, низький рівень
логічного мислення, образне мислення розділене порівну між низьким та
середнім рівнями, креативність на середньому рівні.
Перспективною виглядає дослідницька робота по вибору найбільш
надійних і інформативних показників, що відображають рівень тактичного
мислення за результатами вправ змагань.
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ І
МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Гончаренко О. В.
ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ДОЗВІЛЛЯ
Актуалізація гендерних аспектів дозвілля уможливлює аналіз
питань, пов’язаних з кількісною та якісною характеристикою чоловічих і
жіночих дозвіллєвих практик. Нерівний розподіл обов’язків у сім’ї є
причиною браку вільного часу в жінок, які традиційно більше часу
витрачають на хатню роботу (5–30 годин на тиждень), ніж чоловіки (1–15
годин відповідно). У жінок залишається мало часу для дозвіллєвої
діяльності чи означає вимушену фізичну нездатність встигнути виконати
хатню роботу і виокремити час на дозвілля.
Приписування статево-відповідних якостей (чоловіки – активні,
жінки – пасивні) детермінує більшу дозвіллєву активність чоловіків
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(відвідування спортивних заходів, заняття спортом, туристичні походи,
виїзди на природу, рибальство, полювання, гра у більярд і боулінг); жінки
практикують пасивні форми дозвілля (читання, відвідування центрів
краси, рукоділля, шиття тощо).
Гендерний аналіз дозвілля демонструє умовну належність до
публічної чи приватної сфер: дозвілля чоловіків переважно відбувається
поза домом; жінки, життя яких нерозривно пов’язане з піклуванням про
чоловіка і дітей, виявляються позбавленими активного дозвілля і
схиляються до спокійного, «домашнього» дозвілля. Хоча у жінки є своя
«публічна сфера» для дозвілля (театри, виставки), вона переважно
поєднується з проведенням часу з дітьми, що відтворює передусім
традиційну жіночу роль матері, доглядальниці.
Розбіжності у виборі виду дозвілля пов’язані з соціальноекономічною нерівністю статусних позицій чоловіків і жінок у суспільстві
(у чоловіків він, як правило, вищий за жіночий), тому якісне і розвиваюче
дозвілля, платні дозвіллєві послуги є доступними переважно для
забезпечених чоловіків.
Таким
чином,
слідування
гендерним
стереотипам,
як
стандартизованим уявленням про моделі поведінки і риси характеру
чоловіків та жінок, призводить до відкритої або прихованої гендерної
нерівності у сфері дозвілля, яка є водночас і причиною, і результатом
гендерно зумовлених можливостей для особистісного розвитку індивіда
залежно від статі.
Чернякова А. В.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ РОБОТИ З МОЛОДДЮ
З ЧИСЛА ДІТЕЙ-СИРІТ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОГО ГУРТОЖИТКУ
Найменш захищеною та вразливою категорією населення на
сьогоднішній день визначено соціальних сиріт та дітей-сиріт, позбавлених
батьківського піклування, через те, що проблеми адаптації,
міжособистісної взаємодії, професійного та життєвого самовизначення,
соціалізації, які виникають у них після випуску з інтернатних закладів,
повністю не вирішуються. З метою подолання зазначених труднощів
законодавством України передбачено створення мережі закладів
соціального захисту з метою тимчасового перебування таких категорій
населення, зокрема – соціальних гуртожитків. У даних установах фахівці
соціальної сфери здійснюють соціально-психологічну підтримку
вихованців, які опинилися у складних життєвих обставинах, надають
інформаційні, соціально-побутові, юридичні послуги з метою соціальної
адаптації, а також залучають й волонтерів для проведення профілактичної
роботи в умовах соціального гуртожитку.

202

Аналіз науково-методичної літератури дозволив виявити основні
напрями роботи добровільних помічників:
1. Соціально-реабілітаційна робота, попередження та подолання
негативних явищ у молодіжному середовищі. У цьому напрямку
волонтерами проводяться різноманітні бесіди, диспути, лекції на різну
тематику, організовуються вечори, проводяться рольові та творчі ігри з
молоддю групи соціального ризику.
2. Соціальна опіка і захист незахищених категорій дітей та молоді.
Організовуються концерти, конкурси, змагання, ярмарки, створюються
різноманітні клуби за інтересами, проводяться благодійні акції, вечори.
Все це робиться для того, щоб такі категорії дітей та молоді відчули себе
потрібними в суспільстві.
3. Соціальний супровід молоді з числа дітей-сиріт, допомога її
інтеграції у суспільство. Виходячи з вищезазначених напрямів роботи,
волонтери є потужним ресурсом.
На нашу думку, така партнерська взаємодія волонтерів та дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування є найбільш ефективним
засобом зняття емоційної напруги, соціальної адаптації, інтеграції та
соціалізації в дорослому житті.
КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ
Бикова М. М.
РОЛЬ ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ
У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
Інтереси є одним із провідних мотивів, що визначають як вибір
професії, так і успішність процесу професійного самовизначення
особистості. Професійний інтерес – дієве динамічне ставлення особистості
до професії або сфери професійної діяльності, специфічна спрямованість
на її істотні сторони (зміст, умови праці та підготовки до неї). Професійне
самовизначення особистості взємопов’язане з системою інтересів і є не
одномоментним актом, а діяльністю, яка розгорнута в часі та пов’язана з
розвитком не тільки окремих інтересів, але й їх цілісної системи, рівнем
усвідомлення і самооцінки.
Ми розглядаємо інтерес як мотив діяльності і в якості виборчої
спрямованості психічних процесів людини на об’єкті та явищі
навколишнього світу; і як тенденцію, прагнення, потребу особистості
займатися саме даною діяльністю, яка приносить задоволення; і як
потужний збудник активності особистості, під впливом якого всі
психологічні процеси протікають особливо інтенсивно і напружено, а
діяльність стає захоплюючою і продуктивною; і як особливе виборче
(небайдуже, неіндиферентне, а наповнене активними помислами,
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яскравими емоціями, вольовими устремліннями) ставлення до
навколишнього світу, до його об’єктів, явищ, процесів).
Професію краще обирати у відповідності зі своїми стійкими
інтересами і схильностями. І тільки в тому випадку, коли з інтересами
пов’язані життєві професійні плани, говорять про професійні інтереси.
Більшість науковців розглядають професійні інтереси як особливості
виборчої активності людини щодо передбачуваної (або вже
реалізованої) професії. Доцільно зазначити, що професійні інтереси, які
сформувалися в процесі активного ознайомлення зі змістом певного
виду діяльності, є більш стійкими, ніж інтереси, що виникли в результаті
інформації про професії.
Професійні інтереси формуються у віці ранньої юності у старших
підлітків, а також у школярів у зв’язку із завданнями професійного
самовизначення. Виділяють наступні рівні інтересу при виборі професії:
інтерес споживача (споглядальний, що виникає в першу чергу під впливом
ззовні); інтерес діяча (збільшена активність, самопланування діяльності,
орієнтація на задоволення від процесу діяльності, усвідомлення своїх
успіхів); власне професійний інтерес (усвідомлене прагнення перетворити
певну діяльність в професію, розуміння соціальної значущості професії,
незалежність від середовища і ситуації).
Серед умов, що сприяють формуванню професійних інтересів і в
кінцевому результаті свідомому вибору професії, провідними є:
а) зміцнення визначеної професійної спрямованості, спеціалізація
пізнавальних інтересів; б) цілеспрямоване послідовне ознайомлення учнів
з колом професій; в) організація самостійного поглибленого вивчення
професії учнями шляхом спеціально розроблених завдань; г) активізація
самопізнання та прагнення до випробування сил.
Бойченко М. А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ,
ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ІЗ ОБДАРОВАНИМИ ШКОЛЯРАМИ
В США, КАНАДІ ТА ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
Концепція навчання впродовж життя передбачає постійний
професійний розвиток і підвищення кваліфікації вчителів, і особливо тих,
які працюють із обдарованими дітьми та молоддю як найбільш вразливою
категорією учнів. У розвинених англомовних країнах, зокрема США, Канаді
та Великій Британії, все більшого поширення набуває такий вид
підвищення кваліфікації педагогів, як навчання/професійний розвиток на
робочому місці через застосування низки інноваційних форм та методів.
У цьому контексті вважаємо за доцільне звернутися до позитивного
зарубіжного досвіду професійного розвитку вчителів, які працюють із
обдарованими учнями, у межах загальноосвітнього навчального закладу.
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Відповідно до стандартів професійного розвитку вчителів, які
працюють із обдарованими учнями, розроблених «Національною
асоціацією обдарованих і талановитих», безперервний професійний
розвиток учителів, які працюють із обдарованими й талановитими учнями,
здійснюються як у межах звичайних загальноосвітніх класів, так і
спеціальних програм для обдарованих і талановитих. У досліджуваних
країнах основними формами професійного розвитку вчителів, які
працюють із обдарованими учнями, є он-лайн курси, он-лайн та електронні
громади, індивідуальні майстер класи, обговорення книжок тощо.
Так, наприклад, «Центр розвитку таланту» (Center for Talent
Development) Північно-західного Університету (США) пропонує такі
можливості професійного розвитку вчителів, як он-лайн модулі
професійного розвитку, міжнародні та національні науково-практичні
конференції, державні церемонії нагородження, освітні ярмарки, зустрічі з
батьками тощо. Он-лайн модулі професійного розвитку являють собою
чотиритижневі курси, що передбачають заняття в он-лайн режимі 2–4
години на тиждень з метою розвитку навичок ефективної роботи з
обдарованими учнями. У 2016 році «Центр розвитку таланту» пропонує
такі курси: «Особливості диференціації», «Використання ІКТ у процесі
диференціації» та «Ефективна ідентифікація і розробка програм».
Поширеною формою професійного розвитку вчителів, які працюють
із обдарованими й талановитими учнями, у досліджуваних нами країнах є
індивідуальні майстер класи (face-to-face workshops). Прикладом такого
майстер класу є авторський курс британського тренера Енн Брідгленд
«Практичні підходи до досягнення вчителями, які навчають здібних,
обдарованих і талановитих учнів, відмінного рівня за вимогами
незалежної інспекції Ofsted (початковий етап)» (Practical Approaches to
Ofsted Outstanding for Able, Gifted and Talented Learners (Primary).
Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що в досліджуваних нами
країнах професійному розвиткові вчителів, які працюють із обдарованими
і талановитими учнями, надається велике значення, що задекларовано в
стандартах професійного розвитку вчителів. У сучасних умовах все більш
поширеними стають такі форми професійного розвитку, що дозволяють
учителю підвищувати свій професійний рівень без відриву від
виробництва, як он-лайн курси, он-лайн та електронні громади,
індивідуальні майстер класи, обговорення книжок, освітні ярмарки,
зустрічі з батьками тощо.
Будянський Д. В.
ТРЕНІНГ У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧІВ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Реформування освіти в Україні зумовило корінні зміни у
навчальному процесі середньої та вищої школи. Вищі навчальні заклади
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України впроваджують інноваційні технології, зокрема комп'ютерне та
дистанційне навчання, методи проектів, інтерактивні методики.
На наш погляд, важливе місце в системі розвитку риторичної
культури студентів та в викладачів ВНЗ займає тренінг, який
забезпечує ефективне використання різних педагогічних методів,
зокрема, активних, за рахунок створення позитивної емоційної
атмосфери в групі, спрямовується на отримання сформованих навичок і
життєвих компетенцій.
Висока ефективність тренінгового навчання є результатом того, що:
цінується точка зору і знання кожного учасника;
можна поділитися своїм досвідом і проаналізувати його у
комфортній атмосфері без примусу;
існує можливість вчитися, виконуючи практичні дії;
можна припускатися помилок, що не призводитиме до покарання
або негативних наслідків;
немає оцінок та інших «каральних» засобів оцінювання нових знань.
Суттєвою перевагою тренінгової методики є те, що вона дає унікальну
можливість вивчити складні, емоційно значимі питання в безпечній
обстановці тренінгу, а не в реальному житті з його загрозами та ризиками.
Мета будь-якого тренінгу полягає не в аналізі та інтерпретації
проблем особистості, задля подальшого їх усунення або зміни мотивації
поведінки, а в активному, свідомому навчанні бажаної поведінки.
В залежності від мети та завдань, які повинен вирішувати тренінг,
можна виділити такі його види:
1) соціально-психологічний тренінг – спрямовується на розвиток
комунікативних
здібностей,
міжособистісних
відносин,
уміння
встановлювати та розвивати різні види взаємин між людьми;
2) тренінг особистісного зростання – спрямовується на
самовдосконалення, вирішення внутрішньо особистісних конфліктів,
суперечностей тощо;
3) тематичний або соціально-просвітницький тренінг –
спрямовується на розгляд конкретної теми, зміст якої потрібно засвоїти, і
набуття таких умінь та навичок:
комунікативних – вони напрацьовуються під час усього тренінгу за
допомогою спеціальних ігор і вправ;
навичок прийняття рішень – для цього тренер може
використовувати: «мозкові штурми»; обговорення однієї проблеми всією
групою; ігри, спрямовані на усвідомлення та вирішення проблеми;
алгоритм прийняття рішення тощо;
навичок зміни стратегії поведінки, які допомагають людині: гнучко
реагувати в будь-якій ситуації, краще пристосовуватися до оточення,
швидше знаходити вихід із складних ситуацій, реалізовувати свої плани і
досягати мети;
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4) психокорекційний тренінг – спрямовується на корекцію
психічних процесів, тренування певних якостей і здібностей особистості;
5) психотерапевтичний тренінг – спрямовується на виправлення
хворобливих відхилень особистісного розвитку (невротичний розлад,
декомпенсація, акцентуації характеру тощо).
Обов’язковим компонентом розвитку риторичної культури
викладача є риторичний тренінг – тренування дихання, артикуляційного
апарату, вимови, голосу, рухів повинно стати обов’язковим елементом
педагогічної культури самого педагога і змістом навчальної роботи
зі студентами.
Виробленню риторичних умінь і навичок сприяють такі види
роботи, як орфоепічний тренінг, складання партитури усного
висловлювання, читання тексту з визначеним інтонаційним завданням,
вимова скоромовок, виконання артикуляційних вправ, вправ для
тренування мовленнєвого дихання, дикції моделювання й аналіз
комунікативних ситуацій тощо. Необхідно звертати увагу на розвиток
дихального апарату, ступінь чіткості артикуляції, стиль і манеру вимови,
властивості голосу (сила, висота, гучність тембр), відповідність мелодики
голосу комунікативним завданням, ефективність засобів логічного
наголосу, пауз, відповідність читання інтонаційній партитурі тексту
(інтонаційній розмітці).
Також риторичний тренінг сприяє ефективному розв’язанню і таких
важливих питань підвищення якості професійної діяльності викладача
ВНЗ: оволодіння методикою підготовки і виголошення промов різних
родів та видів, розвиток артистизму, формування індивідуальної
ораторської манери тощо.
Отже, проблема використання тренінгу в системі розвитку риторичної
культури викладача вищої школи є актуальною та перспективною.
Кривонос О. Б.
ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО
ВЧИТЕЛЯ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПОЛІ ЕВРИСТИЧНОГО НАВЧАННЯ
Останнім часом проблема професійної компетентності педагогічних
працівників перебуває в центрі уваги дослідників. Цей факт є визнанням
того, що професійна компетентність відіграє провідну роль у педагогічній
діяльності. Нами досліджувались дидактичні можливості інноваційного
евристичного навчання в підготовці студентів педагогічного університету
на рівні професійної компетентності. Компетентнісно орієнтований підхід
до стандартизації освіти поширений у провідних країнах світу, де
відбувається процес визначення та відбору ключових компетентностей.
Ми виходили з того, що існує гостра необхідність пошуку шляхів
підвищення рівня професійної компетентності майбутнього вчителя,
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здатного моделювати навчально-виховний процес, творчо мислити, бути
генератором та реалізатором ідей, впроваджувати нові технології в процес
навчання та виховання. Одним із таких шляхів вважаємо використання
дидактичних можливостей інноваційного евристичного навчання, яке
ґрунтується на стабільній й глибокій довірі до творчого потенціалу
кожного студента, обумовленій цим постановці його пізнавально-творчої
(пошукової, дослідницької, проектної, художньої, конструкторської)
діяльності на перше місце в усій системі навчання. Сутність евристичних
методів навчання полягає у взаємодії викладача й студентів на основі
створення інформаційно-пізнавальної суперечності між теоретично
можливим способом вирішення проблеми і неможливістю застосувати
його практично. Викладач, визначивши обсяг, рівень складності
навчального матеріалу, викладає його у формі евристичної бесіди, дискусії
чи дидактичної гри, поєднуючи часткове пояснення нового матеріалу з
постановкою проблемних питань, пізнавальних завдань чи експерименту.
Евристичні методи використовують також з метою організації самостійної
роботи студентів щодо засвоєння частини програми за допомогою
проблемно-пізнавальних завдань.
Мартиненко Д. В.
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У XVIII СТОЛІТТІ
Реформування освітньої галузі на сучасному етапі актуалізує потребу
вивчення прогресивного досвіду національного шкільництва у найбільш
ідейно насичені та плідні періоди в історії, до яких належить і
XVIII століття.
Показовим у цьому контексті є діяльність Києво-Могилянської
академії та її училищних колоній (православних колегіумів), на базі яких у
досліджуваний період забезпечувалася підтримка творчих підходів до
викладання (розробка авторських лекційних курсів та навчальної
літератури), використовувався широкий спектр форм, методів і прийомів
навчання (творчі проекти, диспути, театралізовані та рольові ігри, вправи
прикладного характеру, реферування, анотування, написання дисертацій
та інші), спрямованих на розвиток критичного мислення, самостійності та
оригінальності думки. Пріоритет надавався позитивним методам
стимулювання навчально-виховної діяльності, різним формам заохочення,
змагальності та взаємоконтролю. Обмеження фізичних покарань,
особливо щодо підлітків і юнаків, призвело до їх скасування в останній
чверті XVIII ст.
Активно реалізовувалися індивідуальний та диференційований
підходи у навчанні: здійснювалася підтримка обдарованої молоді
(практика аудиторства, почесні посади в системі самоврядування, надання
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перспективи викладацької діяльності, відрядження на навчання за кордон,
рекомендація на роботу); з невстигаючими вихованцями проводилися
додаткові заняття та забезпечувалося оволодіння ними певним видом
ремесла (навчання живопису, іконопису, аптекарству, технічні роботи з
видавництва і оздоблення книг тощо).
Відтак, навчально-виховний процес у закладах національного
шкільництва мав чітко визначений гуманістичний характер. Існувала
колективна відповідальність викладачів і вихованців за результати
навчально-виховної діяльності, що обумовлювало методичні особливості
функціонування вітчизняних закладів освіти у XVIII ст.
Осьмук Н. Г.
ФОРМУВАННЯ НОВИХ ВИМОГ
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ
На сучасному етапі важливе стратегічне значення в світлі
формування компетентнісної концепції підготовки вчителя мають
питання модернізації фахової підготовки педагогів.
Розуміння професії вчителя в нових умовах, на думку фахівців
експертних груп, повинно спиратися на низку характеристик-вимог, серед
яких на перше місце поставлено високу кваліфікацію вчителя, що
передбачає не тільки предметні й педагогічні знання, а і вміння
управління, педагогічного супроводу, розуміння соціальних і культурних
вимірів освіти. Вимоги щодо постійного професійного вдосконалення й
розвитку протягом усього часу роботи потребують як готовності й
здатності самих учителів до оволодіння новими знаннями, так і
усвідомлення й підтримки цього процесу серед керівників і управлінців.
У відповідності до визначеного, особливого значення набуває вимога щодо
мобільності професії вчителя, що розуміється як неодмінний компонент
підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Окреслення
нової соціальної ролі вчителя передбачає організацію широкого
партнерства закладів освіти з місцевими общинами, органами влади тощо.
Поряд із цим, все частіше громадськість звертає увагу на потреби й
запити, що пов’язані з проблемами: роботи у мультикультурних класах,
інтеграції учнів з особливими потребами, використання ІКТ для
ефективного навчання, налагодження зворотнього зв’язку з батьками та
залучення їх до співпраці в школі тощо.
Отже, можна говорити про те, що сучасне розуміння компетентності
вчителя повʼязується, насамперед, із соціокультурними, економічними,
політично-адміністративними вимогами європейського суспільства й
розглядається як вагомий чинник побудови розвинутої європейської
економіки і консолідованого європейського соціуму.

209

Проценко І. І.
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Сьогодні питання про розвиток творчих здібностей учнів у теорії і
практиці навчання стоїть особливо гостро, так як дослідження останнього
часу виявили у школярів значно більші, ніж передбачалося раніше,
можливості засвоювати наукові поняття, застосовувати знання і вміння, як
у звичних, так і в нестандартній ситуації. Це, в свою чергу, призвело до
розробки нових дидактичних підходів у навчанні школярів – не до
простого накопичення суми знань, а цілеспрямованого засвоєння
(в умовах застосування евристично орієнтованих методів навчання)
систем, понять, закономірностей, узагальнених структур, що дозволяють
глибше усвідомлювати суть конкретного навчального предмета і
на цій основі оволодівати загальними прийомами вирішення
найрізноманітніших завдань.
За даними деяких дослідників, лише 10% завдань викликають
сенсорні продуктивні процеси, наприклад, творчого бачення,
самостійного спостереження, звернення уваги, швидкості схоплювання.
Серед них і ті завдання, які стимулюють пізнавальну активність
школярів, містять елементи невідомості, протиріччя, спрямовані на
з'ясування причин і взаємозв'язків явищ, тобто завдання творчого рівня.
З шкільної практики відомо, що питання, які потребують розгляду чогонебудь з незвичного боку, нерідко ставлять дітей в безвихідь. І це
зрозуміло: адже їх цього не вчили.
Завдання творчого характеру повинні даватися всьому класу. При їх
виконанні слід оцінювати тільки успіх. Вчитель повинен завжди уважно
вислуховувати учня, бачити в кожному школяреві індивіда з особливими
можливостями і здібностями. Повірте: у кожної дитини є здібності і
таланти. Діти від природи допитливі і сповнені бажання вчитися. Для
того щоб вони могли проявити свої обдарування, потрібно розумне
керівництво з боку дорослих. Необхідність виховання високообдарованих
людей була усвідомлена досить давно. У Китаї, за Конфуція, особливо
обдаровані діти отримували освіту при дворі правителя. У них бачили
гарантів майбутнього національного процвітання і високо шанували їх.
І в наші дні існують спеціальні програми по роботі з талановитими
дітьми. Вчені відзначають, що розвинути відразу весь комплекс
властивостей, що входять у поняття «творчі здібності», неможливо.
Це тривала, цілеспрямована робота, тому епізодичне використання
творчих завдань не принесе бажаного результату. Пізнавальні завдання
мають складати систему, що дозволяє формувати і розвивати все
різноманіття інтелектуальної і творчої діяльності учнів і забезпечувати
перехід від репродуктивних, формально-логічних дій до творчих.
Необхідно також пам'ятати, що творчі здібності розглядаються як те, що
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не зводиться до знань, умінь, навичок, але пояснює (забезпечує) їх
швидке придбання, закріплення і ефективне використання на практиці.
Тому не можна не відзначити величезне значення для РТС (розвитку
творчих здібностей) рівня розвитку психічних механізмів – пам'яті, уваги,
уяви тощо. Саме ці якості, за даними психологів, є основою розвитку
продуктивного мислення і творчих здібностей учнів. У відповідності з
особливостями і цілями застосування різного роду завдань можна
використовувати базову модель уроку, спрямованого на РТС в системі
занять з різних навчальних предметів.
Сбруєв М. Г.
ПРИСУТНІСТЬ ПРОФІЛЮ УНІВЕРСИТЕТУ В GOOGLE ACADEMIA
ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ РЕЙТИНГУ ВИШУ
Рейтинг як соціокультурний феномен потрібен сучасному
інноваційному суспільству як інформаційний інструмент управління
галуззю освіти та як важливий важіль випереджувального впливу на
освітні процеси.
В академічній спільноті ведуться активні дискусії з приводу значного
поширення рейтингів університетів: щодо їх об’єктивності та надійності
рейтингових методологій; переваг та недоліків у порівнянні з іншими
засобами оцінювання діяльності вишів не тільки як освітніх, але й,
значною мірою, ринкових об’єктів; можливих напрямів їх удосконалення.
Сучасні глобальні рейтинги формують моделі і задають стандарти
інноваційного вишу, за якими університети і намагаються вибудовувати
траєкторії своєї діяльності.
Для покращання показників університету в світовому рейтингу
Webometrics в СумДПУ на базі Google Scholar розроблено і введено в дію
систему оперативного обліку об’єктів інтелектуальної власності,
контролю індивідуального та кафедрального наукового продукту. Це
надало змогу в режимі он-лайн вести облік об’єктів інтелектуальної
власності, оперативно відстежувати науковий продукт університетських
викладачів-дослідників
на
декількох
рівнях:
індивідуальному,
кафедральному та університетському відповідно до цілої системи якісних
параметрів: індексу цитування, індексу Гірша, і10, і100, індексу
самоцитування тощо. Керівництво університету отримало об’єктивні дані
про рівень і якість проведення науково-дослідних робіт окремими
викладачами й кафедрами та можливість проведення порівняльного
аналізу з науковими здобутками вітчизняних та закордонних колег, а
також іншими університетами. Крім того, система допомагає дослідникам,
особливо магістрантам, аспірантам і докторантам, а також адміністрації
університету орієнтуватися в сучасному науковому контенті, визначати
актуальність університетських досліджень та місце, яке посідають наукові
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пріоритети й здобутки дослідників СумДПУ в загальному науковоосвітньому просторі України і світу.
Сбруєва А. А.
МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЄС: ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ
Модернізаційний порядок денний ЄС у сфері вищої освіти (ВО) був
сформований на межі двох століть у рамках розробки стратегії «Європа 2010» і програми «Освіта та професійна підготовка 2010». В сучасних
умовах реалізується вже другий етап цієї стратегії, відповідно: «Європа −
2020» і «Освіта та професійна підготовка 2020». П’ятьма пріоритетами
сучасного етапу модернізаційних перетворень у досліджуваній сфері є
збільшення у регіоні кількості населення з ВО до 40%; підвищення якості
викладання і навчання та їх відповідності потребам сучасного суспільства;
сприяння розвитку мобільності студентів і викладачів та кроскордонного
співробітництва у сфері ВО; посилення інтеграції у межах «трикутника
знань», зокрема взаємозв’язку освітньої, наукової та інноваційної
діяльності вишів; створення ефективних механізмів управління сферою ВО
та її фінансування.
З означених п’яти пріоритетів все більшої ваги набуває проблема
підвищення якості викладання і навчання, актуалізація якої пов’язана,
передусім, з такими викликами, як масовізація студентських контингентів,
що має наслідком диверсифікацію освітніх потреб та можливостей
студентів; урізноманітнення освітніх провайдерів, які конкурують між
собою за кращі освітні та інтелектуальні ресурси у глобальному вимірі;
бурхливий розвиток цифрових технологій, що використовуються в усіх
сферах діяльності вишу і зокрема в навчальному процесі; швидкі зміни
організації освітнього контенту, передусім поява численних он-лайн
курсів (xMOOCs, cMOOCs, SPOCs, DOCCs); якісні зміни у технологіях
викладацької діяльності, зумовлені, зокрема, переходом від традиційних
f2f підходів до он-лайн та змішаного навчання.
Відповіддю європейських систем ВО стало приділення особливої
уваги на пан-регіональному, національному та інституційному рівнях
організаційній, технологічній та фінансовій підтримці модернізації
викладання та навчання, а також неперервного професійного розвитку
викладачів вищої школи, передусім їх цифрових та методичних
компетентностей.
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Чернякова Ж. Ю.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ
СТУДЕНТІВ-БАКАЛАВРІВ ВНЗ
Сьогодні головним викликом сучасного ринку праці є підготовка
творчих, професійно-кваліфікованих спеціалістів, здатних самостійно
приймати рішення у нестандартних ситуаціях, визначати перспективи
індивідуальних освітніх маршрутів, розширювати та поглиблювати сферу
професійних знань, удосконалювати необхідні вміння та навички. Перехід
до інформаційно-технологічного суспільства вимагає стрімкого оновлення
змісту знань. У цьому контексті провідним завданням вищої школи щодо
підготовки випускників стає оволодіння майбутнім фахівцем
ефективними і раціональними методами самостійної навчальної роботи
відповідно до особливостей конкретної кваліфікації. Нові підходи до
організації освіти у вищій школі зорієнтовані на виховання особистості,
готової до самоосвіти і розвитку власних пізнавальних можливостей та
інтересів, самовдосконалення й самореалізації, готовності до успішної
адаптації у процесі подальшої професійної діяльності.
У вітчизняній та зарубіжній науковій літературі спільними рисами
щодо визначення сутності поняття «самостійна робота студентів» є:
здійснення управління самостійною діяльністю: безпосереднє управління
нею викладачем («під керівництвом», «під контролем»); опосередковане
(«за завданнями», «без особистої участі»); самоуправління; необхідність
застосування розумових і (або) фізичних зусиль для досягнення мети,
виконання завдань самостійної роботи; формування або наявність
активності суб’єкта навчання; формування, набуття, удосконалення
студентом необхідної сукупності знань, умінь, навичок для здійснення
навчально-пізнавальної діяльності.
Сучасний попит суспільної педагогічної практики на фахівця,
здатного до професійного самовдосконалення, педагогічного керівництва
самостійною роботою учнів, зумовлює актуальність проблеми управління
самостійною роботою студентів-бакалаврів у сфері професійнопедагогічної підготовки майбутніх спеціалістів. Проте системний аналіз
наукових праць та досліджень доводить, що теоретичні засади управління
самостійної роботи студентів в умовах кредитно-трансферної системи є
недостатньо висвітленими.
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