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ЗМІСТ
ПЕДАГОГІКА
ВОВЧЕНКО Ілона. Формування в молодших школярів
критичного мислення
КОШТОВНА Ганна. Дитяче самоврядування як фактор
розвитку лідерських якостей особистості учня початкової
школи
КУНЬО Дар’я. Вплив сім'ї на становлення особистості
підлітків
КУНЬО Дар’я. Цілепокладання як системоутворюючий
фактор в організації процесу навчання
МУКОВОЗ Ганна. Прийоми організації рефлексії на уроках у
початковій школі
ПЕТРЕНКО Анастасія. Гендерний підхід у вихованні дітей
молодшого шкільного віку
ПЕЧЕНЕВСЬКА Дар’я. Освітнє середовище сучасної
початкової школи у формуванні творчої особистості
молодшого школяра
ХАМУЛА Вікторія. Взаємодія вчителя та учнів як ключовий
чинник організації процесу навчання в початковій школі
ХАМУЛА Вікторія. Формування креативного мислення у
молодших школярів
ХАРЕБІНА Ольга. Особливості гендерного виховання
здобувачів початкової освіти в умовах нової української
школи
ЦЬОМКАЛО Юлія. Використання дидактичних ігор у
навчання молодших школярів
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
АВРАІМОВА Валерія. Медіаосвіта як сучасний напрям
роботи в закладі дошкільної освіти
БАЗАВЛУЦЬКА Наталія. Педагогічні умови формування
уявлень про професії у дітей середнього дошкільного віку
БОРТНІК Катерина. Інтегрований підхід до навчання
дошкільників іноземній мові
БРОСАЛІНА Марина. Виховання дбайливого ставлення до
природного довкілля засобами ігрової діяльності
ВОРОПАЄВА Оксана. Формування екологічної культури
дошкільників в умовах сучасного ЗДО
ГРИГОРЯН Наталія. Проблема використання художньої
праці як засобу розвитку дрібної моторики рук дітей
старшого дошкільного віку
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ГРИЦУН
Дар’я.
Розвиток
діалогічного
характеру
спілкування дітей дошкільного віку в ігровій діяльності
ДРОЗД Вікторія. Розвиток культури мовленнєвого
спілкування дітей дошкільного віку засобами ігрових
технологій
ЖЕРЛІЦИНА Вікторія. Розвиток творчості дітей старшого
дошкільного віку в процесі використання нетрадиційних
технік аплікації
КОЛІСНИЧЕНКО Єлизавета. Розвиток ритмічності рухів під
час фізичної культри засобами музики удітей середнього
дошкільного віку
КОРОЛЬОВ Богдан. Оздоровчий туризм як засіб
покращення здоров’я та рухової активності дітей старшого
дошкільного віку
КОРОСТЕЛЬОВА Юлія. Розвиток розумових здібностей
дітей старшого дошкільного віку в процесі створення ними
казок та фантастичних історій
КУЛІНІЧ Тетяна. Діагностика та корекції готовності старших
дошкільників з незначними порушеннями у психофізичному
розвитку до шкільного навчання
МАЛЬКО Анна. Психолого-педагогічні умови розвитку
творчих здібностей у дітей дошкільного віку засобом ліпленя
з глини
ШЕЛУШИНА Мирослава. Народна казка як засіб
морального виховання дошкільників
МИСЛИЦЬКА Аліна. Педагогічні умови збагачення
активного словника дітей засобами української народної
казки
МИСЛИЦЬКА Аліна. Педагогічні умови виховання культури
поведінки у дітей молодшого дошкільного віку
ПИЩАНЕЦЬКА Поліна. Рухлива гра як засіб виховання
позитивних взаємин старших дошкільників
ПЛЕТЮК Юлія. Формування мотиваційної готовності дітей
старшого дошкільного віку до навчання у школі
РУДЕНКО Наталія. Розвиток емоційної активностідітей
дошкільного віку в пізнавальній діяльності
СИНЯЩОК Вікторія. Теоретичні основи виховання
відповідальності у дітей дошкільного віку
СЛИНЬКО Анастасія. Фізкультурно-оздоровча робота з
дітьми різновікової логопедичної групи
ТКАЧЕНКО Ольга. Емпатійність вихователя здо як
важливий складник «SOFT-SKILLS»
ФРОЛОВА Катерина. Розвиток музичного смаку дітей
4
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старшого дошкільного віку
ЧЕРНОМАЗ Олена. Формування в дітей старшого
дошкільного віку кооперації засобами lego-технологій
ЧУГАЙ Яна. Cучасний погляд на проблему педагогічної
творчості
ЧУГАЙ Яна. Виховання інтересу до природоохоронної
діяльності у дітей старшого дошкільного віку
ШЕБЕДА Юлія. Сенсорне виховання дітей раннього віку
засобами дидактичних ігор
ШУЛЬГА Анастасія. Формування гуманного ставлення до
навколишнього у дітей дошкільного віку
ПОЧАТКОВА ОСВІТА
БАРАБАШ Валерія. Особливості неформальної освіти
майбутніх учителів початкової школи
БОЛОТОВА Владислава. Lego-технології як засіб
формування компетентностей першокласників на уроках
навчання грамоти
ДОЛГІХ Ірина. Формування навичок виразного читання в
здобувачів початкової освіти
ЖИЖЕМА Анастасія. Творчий потенціал як внутрішня
передумова творчої діяльності дітей
ЗАМЯТІНА
Вікторія.
Моделювання
сучасного
урокуматематики на засадах компетентнісного підходу в
початковій школі
ЗІНЬКУЄВА Дарина. Інтермедіальний підхід до мистецької
освіти молодших школярів у новій українській школі
КОВАЛЬ Карина. Формування лексичної компетентності
молодших школярів в умовах нової української школи
КОВАЛЬ Карина. Естетичне сприймання дійсності як
фактор розвитку особистості молодшого школяра
КОВАЛЬ Карина. Особливості використання методу
“Fishbone” на уроках математики в умовах нової української
школи
КРАВЧЕНКО Ксенія. Інтерактивні навчальні технології у
процесі
формування
іншомовної
комунікативної
компетентності здобувачів початкової освіти
КРАВЧЕНКО Ксенія. Особливості розвитку обдарованих
здобувачів початкової освіти на уроках з курсу «Я досліджую
світ» в НУШ
САЛЬНІКОВА Марія. Супровід та підтримка дитячої
творчості в контексті концепції Нової української школи
СТЕЛЬМАХ Марина. Упровадження діяльнісного підходу
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під час формування математичної компетентності в умовах
нової української школи
ТОДОРЮК Фаіна. Особливості неформальної освіти
майбутніх учителів початкової школи
ТОДОРЮК Фаіна. Формування еколого орієнтованого
здобувача початкової освіти в умовах сталого розвитку
УДОВЕНКО Анна. Культуровідповідний розвиток як фактор
становлння особистості
ФАТЬЯНОВА Тетяна. Особливості проведення комп’ютерного
моніторингу якості освіти учнів початкової школи
ХАРЕБІНА Ольга. Здоров’язбережувальні технології на
уроках мистецтва в новій українській школі
ЯЧМЕНЬОВА
Олександра.
Особливості
реалізації
соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі в
новій українській школі
ЯЧМЕНЬОВА Олександра. Мовно-мовленнєва підготовка
майбутніх учителів початкової школи до роботи в нових
освітніх реаліях
ПРИКЛАДНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ЛОГОПЕДІЯ
АНДРЄЄВА Анастасія. Корекція мовленнєвого розвитку
дітей із ЗПР методами арт-терапії
БАГАНЕЦЬ Валерія, Арт-терапія в логокорекційній роботі з
дітьми 6-7 років з порушеннями інтелектуального розвитку
БАРАНОВА Діана. Формування соціально-побутових
навичок у дітей молодшого дошкільного віку з порушеннями
інтелектуального розвитку
БЕГЕЙ Юлія. Розвиток дрібної моторики у дітей молодшого
шкільного віку з дизартрією засобами ізотерапії
БЕДРИНЕЦЬ Дарина. Професійна компетентність вчителялогопеда
БОГАЧОВА Олена. Психокорекція емоційних розладів у
дітей молодшого шкільного віку засобами терапії піском
БОГДАНОВА
Мирослава.
Вплив
психокорекційних
технологій на соціалізацію дітей молодшого шкільного віку з
дитячим церебральним паралічем
ВЛАСЕНКО Яна. Особливості корекції заїкання в дітей
дошкільного віку засобими музикотерапії
ЄЛФІМОВА Марія. Педагогічні умови формування
дозвіллєвих потреб осіб із особливими потребами
КАЛІНІНА Аріна. Арт-терапевтичні технології як засіб
розвитку мовлення дитини старшого дошкільного віку з
ФФНМ
6

132
134
136
138
142
144

146

148

151
153

155
157
159
161
164
166
168

170

Б е рдян с ь кий де рж а в н ий пе да гогі ч н ий у н ів е рс ит е т

КОБЕЛЬКОВА Олександра. Методика логопедичної роботи
з формування просодичної сторони мовлення у дітей
старшого дошкільного віку з мінімальними проявами
дизартрії
ЛІДОВА Анастасія-Ангеліна. Специфіка вдосконалення
комунікативної компетентності логопеда в професійному
спілкуванні
МАРЧЕНКО Алісія. Методи діагностики уваги дітей
молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями
легкого спупеня
НЕЧАЙ Тетяна. Особливості міжособистісних стосунків у
дітей із порушеннями слуху підліткового віку
НОВІКОВА Аліна. Методики корекції заїкання для дітей
молодшого шкільного віку
ПІГУРНОВА Марія. Формування навичок комунікативної
діяльності дітей із ЗПР молодшого шкільного віку засобами
арт-терапії
СЕВЕРІН Катерина. Дослідження міжособистісних стосунків
дітей з ЗПР молодшого шкільного віку
СЄДЛЕЦЬКА Дар’я. Особливості пізнавальних психічних
процесів у дітей старшого дошкільного віку з порушеним
слухом
ТАБАКІНА Юлія. Особливості міжособистісних стосунків
учнів початкової школи із РАС під час гри з однолітками
ТИХЕНЬКА Віта. Проблема мовленнєвої підготовки дітей із
тяжкими порушеннями мовлення до навчання у школі :
теоретичний аспект
ТУЩЕНКО Дар’я. Психокорекція проявів реактивних
розладів прихильності у дітей старшого дошкільного віку
засобами казкотерапії
УЛІТІНА Крістіна. Використання ігрової терапії в
логокорекційній роботі з дітьми з фонетико-фонематичним
недорозвитком мовлення старшого дошкільного віку
УЛІТІНА Крістіна. Розвиток емоційного інтелекту молодших
школярів засобами мультиплікації
ЧЕРЕПАНОВА Ангеліна. Особливості пам`яті дітей
дошкільного віку із затримкою психічного розвитку
ЧЕРНОЖУКОВА Юлія. Особливості емоційної сфери дітей
молодшого шкільного віку з порушенням опорно-рухового
апарату
ЮРЧЕНКО Дар’я. Діагностика готовності до школи дітей з
порушенням слухової функції
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА
ДЖЕВАГО АЛІНА. Профілактика наркоманії серед підлітків
як соціально-педагогічна проблема
ПІДДУБНА Юлія. Статеве виховання в україні: закордонний
та вітчизняний досвід використання інтернет-ресурсів для
сексуальної просвіти молоді
РИБНІКОВА Наталя. Розвиток корпоративної соціальної
відповідальності в системі соціальної роботи
ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МИСТЕЦЬКИХ
ДИСЦИПЛІН
БЕЛОВОЛ Ольга. Музичне мистецтво як унікальний фактор
формування творчих здібностей школярів
ГЛАДСЬКИХ Владислава. Класичний танець як основа
виховання культури руху
ГОНЧАРОВА Кристина. Методи та прийоми роботи над
технікою диригування на початковому етапі навчання
майбутнього вчителя музичного мистецтва
ЖИДКОВА Маргарита. Фольклорний танок – основа
культурно-художнього виховання і розвитку дітей.
ЙОВБАК Олена. Шляхи оптимізації творчого потенціалу
майбутнього вчителя музичного мистецтва
КАЦАНЕНКО Ярослава. Шляхи впровадження українського
фольклору в практику роботи хореографічних колективів
КОЗУБЕНКО Марина. Використання інноваційних методів
навчання на уроках народно-сценічного танцю
КОНОНЕНКО Аліна. Використання міміки як засобу
виразності диригента-хормейстера у фаховій підготовці
майбутніх вчителів музики
КОНОНЕНКО Аліна. Особливості сприймання музичного
фольклору учнями з особливими потребами
КУМУРЖИ Світлана. Формування творчої особистості
вчителя музичного мистецтва засобами мультимедійних
технологій
МАРФІЯН Ксенія. Спеицифіка роботи балетмейстера над
створенням сценічної форми хороводу
МИКИТЮК Кристина. Патріотичне виховання дітей
засобами українського народного танцю
ПАВЕЛКО Ксенія. Розвиток та формування емоційної і
чуттєвої сфери дитини в процесі танцювальної діяльності
ПРИЙМА Владислав. Місце народної педагогіки в змісті
уроків хореографії
РУДЕНКО Кароліна. Лепбук як засіб музичного розвитку
8
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учнів початкової школи
САМОЙЛОВА Софія. Хоровод, як втілення звичаїв та
традицій українців
ТОНКАЛЬ Ганна. Значення ігрової діяльності в роботі
дитячих хореографічних колективів
ЯНІЧКІНА
Олена.
Впровадження
інформаційнокомп’ютерних технологій на уроках музичного мистецтва в
школі
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА, ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА
ТЕХНОЛОГІЇ
АНДРУСЕНКО Анастасія. Смарт технології у професійній
освіті
АНДРУЩЕНКО Олена. Майстер-клас як сучасна форма
методичної роботи
АРУТЮНОВА Анна. Методика навчання учнів 9 класу
технології в’язання технікою «Magic loop»
БАБИЧ Данил. Види поведінкових реакцій здобувачів віщої
освіти в інтернеті
ЗАКОРА Маргарита. Візуалізація навчального матеріалу на
уроках трудового навчання в 5 класах
ЗУБЕНКО Артем. Використання сучасних інформаційних
технологій у професійній освіті
ІВАНЧЕНКО Андрій. Сутність та напрямки розвитку Stem
освіти
КОМІССАРЧУК Олександра. Мультимедійні технології як
засіб підвищення ефективності технологічної підготовки
учнів старших класів
КОРОТКИЙ Ілля. Використання дистанційного навчання в
умовах закладу вищої освіти
КРАТ Олексій. Професійна мобільність майбутнього
викладача
КРУГЛОВА
Валерія.
Використання
інформаційнокомунікаційних технологій в процесі виготовлення вишитих
виробів інтер’єрного призначення
КРУПІЙ Артем. Технології проблемного навчання у
професійній освіті
ЛЕВТЕРОВА Ірина. Використання інноваційних технологій
на уроках трудового навчання
МАЗУР Ігор. Дидактичні ігри на уроках трудового навчання
МАЙБОРОДА Вікторія. Використання ігрових технологій на
уроках трудового навчання в 9 класах
МАХОВА Катерина. Дидактичнi можливостi технiки «String-
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art» на заняттях з трудового навчання
МЕДВЕДЕНКО Олександр. Формування професійних
компетенцій кваліфікованих робітників засобами ІКТ
ПІВЕНЬ Артем. Соціалізація майбутніх викладачів
практичного навчання в умовах закладу вищої освіти
ПЕРКОВА Альона. Особливості організації навчалтьного
процесу при дистанційному навчанні
ПЕТРИКОВЕЦЬ Євгенія. Використання ігрових технологій
на уроках трудового навчання
ПЛАЧКОВ Ілля. Дистанцiйне навчання у професiйнiй освiti
РИБНІКОВ Сергій. Стан емоційного інтелекту здобувачів
вищої освіти (на етапі адаптації навчання у ЗВО)
СИЗКО Вікторія. Електронні освітні засоби нового типу
СТОЛЯР Ганна. Впровадження ігрової діяльності на уроках
трудового навчання та технологій
СТУЛІН Богдан. Методичні особливості розробки та
виготовлення макету світлодіодного ліхтарика на основі
лінійного генератора
ЯРЕМКО Ігор. Стан творчих здібностей здобувачів вищої
освіти (на етапі адаптації до фахової підготовки)
ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
БАРИШНІКОВА Ольга. Конфлікти в освітньому середовищі
ВАЛІЄВА Поліна. Історія розвитку художньої гімнастики в
Україні
ЄФИМЕНКО Тетяна. Види адаптації людини до певних
режимів і умов діяльності
КОВАЛЬОВА Ірина. Особливості формування швидкості у
підлітків
КОРВЕГІНА
Олександра.
Фізкультурно-оздоровча
діяльність у вирішенні конфліктів
МАЦУХОВ Данило. Визначення впливу занять з гімнастики
на стан фізичної підготовленості студентів факультету
фізичної культури, спорту та здоров’я людини
ПРИМАК Євгенія. Розвиток фізичних якостей дітей
молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор
САУЛЕНКО Катерина. Стретчинг, як засіб підвищення рівня
гнучкості у студентів хореографічної спеціальності
СЕВОСТЬЯНОВА Ксенія. Вплив занять стретчингом на
розвиток гнучкосты у процесі фахової підготовки студенток
спеціальності 024 Хорегорафія
СТРЕЛЬЧОНОК Маргарита. Проблеми низької рухової
активності серед молоді в період навчання у ВНЗ
10
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ЧАЙКА
Єлизавета.
Теоретико_методичні
основи
застосування стретчингових вправ для розвитку гнучкості у
дітей молодшого шкільного віку
ШАРАПОВ Володимир. Розвиток сили та швидкісносилових здібностей у студентів 4 курсу спеціальності 017
Фізична культура і спорт засобами «Crossfit»
ШАРАПОВ Володимир. Особливості впливу занять
бодібілдингом на корекцію тілобудови студентів 3 курсу
спеціальності 017 Фізична культура і спорт
ШВИДКА Ганна. Особливості впливу функціонального
тренінгу на розвиток силової витривалості у жінок першого
періоду зрілого віку
ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА
ЕКОЛОГІЯ
АНДРЄЄВА Дар’я. Напрямки роботи центру хребта
«Еurospine»
БИСТРОВА Аліна. Професійний портрет сучасного вчителя
біології
ДЕРНОВА Анна. Вплив дистанційного навчання на стан
зору студенів
КРАВЕЦЬ Катерина. Формування культури здоров’я
студентської молоді
МАРТИНОВИЧ Олег. Фізична реабілітація захворювань
периферичної нервової системи
ЕМІР Онат. Поширення хижих видів птахів на території НПП
Приазовський
ПРИМАК Євгенія. Ефективність фізичної реабілітації для
дітей зі сколіозом
ПРИМАК Євгенія. Особливості фізичної реабілітації
підлітків зі сколіозом
САРАНА Олена. Кінезотерапія при порушеннях постави
СИЗОВ Ігор. Аналіз методів дослідження фізичного розвитку
СУХАРЄВ Руслан. Екологічні передумови динаміки росту
Aurelia Aurita та Rhizostoma Pulmo в Азовскому морі
ЕКОНОМІКА, ПІДПРИЄМСТВА І ФІНАНСИ
АНГЕЛОВА Катерина. Регіональна децентралізація в
умовах глобалізації господарства
БОБРОВА Єлизавета. Викристання рекламної діяльності
на ринку туристичних послуг
ВЕДМІДЬ Євген. Моделювання фінансових механізмів
економічних криз
ВЕЛЕНГУРА Вікторія. Монополія в Україні
ДУДКІНА Марія. Монополія і конкуренція
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ЖАДАН Катерина. Причини та наслідки інфляції
ЖАДАН Катерина. Проблема регулювання монополії в Україні
ЗЛАТЬЄВА Валерія. Вплив пандемії на інвестиційну
діяльність в Україні
ЗОРІНА Єлизавета. Особливості формування банківської
системи
КАРПЕНКО Аліна. Банківські ризики: сутність і методи
оцінки
КИРИЧЕНКО Вікторія. Сучасний стан, проблеми розвитку,
природні ресурси бердянських рекреацій
КИРИЧЕНКО Вікторія. Управління проектними ризиками:
аналіз та оцінка
КИРИЧЕНКО
Вікторія.
Управління
ризиками
на
підприємстві
КИРИЧЕНКО Вікторія. Оцінка виробничого потенціалу
підприємства
КОДАН Аліна. Сутність, види, інституційна модель та
основи функціонування грошового ринку
ЛІВИК Антоніна. Мультиплікатор інвестицій
ЛЕДОВСЬКА
Луїза.
Соціально-економічні
аспекти
формування доходів бюджету
ЛУКАШКО Ірина. Інфляція та її вплив на економіку
НЕКРАСОВ Ігор. Моделювання конкурентоспроможності
бізнес-структур
ПІПЕРКОВ Даниїл. Банки та їх роль в економіці
ПPУДКA Нaтaля. Іcтopія виникнення тa poзвитку
мaкpoекoнoміки
САВВА Дмитро. Державне регулювання банківської системи
САВВА Дмитро. Підвищення рівня конкурентоспроможності
шляхом управління витратами на підприємстві
САФОНЦЕВ Олександр. Фактор ризику та невизначеності
при прийнятті господарьских рішень
СВЯТОХА Ольга. Управління фінансами малого бізнесу
СВЯТОХА Ольга. Організація фінансів в сучасних умовах
СТЕПЧЕНКОВ
Владислав.
Моделювання
розвитку
економіки на основі інвестиційниого попиту
ЦВЄТКОВА Ольга. Моделювання вибору інвестиційного
проекту
МЕНЕДЖМЕНТ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
ГРИНЬОВА Оксана. Теорії лідерства та стилі управління
закладом освіти
12
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ДЖОС Елизавета. Сучасні тенденції розвитку міжнародного
туризму
ЗАБОТКІНА Влада. Маркетинг в освітній діяльності
ЗАІКА Ганна. Підвищення рівня володіння навичками бізнес
комунікацій як один із вирішальних факторів успішною
кар'єри молодих спеціалістів
ЗЛАТЬЄВА Валерія. Гендерні відмінності в управлінні і
лідерстві
КАЙДАШ Аліна. Віртуальні 3D-екскурсії у сфері туризму:
тенденції та перспективи впровадження
КОВРИЖКІНА Олена. Організаційно-педагогічна робота
керівника сучасного закладу дошкільної освіти
КРИКУНОВА Ріта. Системний підхід до управління
закладом освіти
МАРТИЩЕНКО Анна. Розвиток ековідпочинку та зеленого
туризму в Україні
МЕЛЬНИК
Анастасія.
Сучасні
тенденції
розвитку
маркетингу в світі
ПАЩЕНКО Людмила. Управлінська культура керівника
закладу освіти
ПОСТОЛ Наталя. Управління діяльністю педагогічного
колективу дошкільного закладу освіти
ШТЕНГЕЛОВА Ольга. Сучасні тенденції формування
туристичної інфраструктури Північного Приазов'я
ПРАВОЗНАВСТВО
АСЄЄВА Анастасія. Подвійне громадянство в Україні та
його проблеми
АНДРЄЄВА Юлія. Проблема безгромадянства в Україні
БОГДАНОВА Марія. Літературні твори як об’єкти права
інтелектуальної власності
ВАРЕНИК Вадим. Громадські організації як учасники
цивільних правовідносин
ЗМІЄВСЬКА Марина. Конституційне право людини на життя
в Україні та США
КАЛЬЧЕВ
Кирило.
Проблеми
кримінальної
відповідальності за колабораціонізм в Україні
РОЖКОВА Анастасія. Питання сексизму в українському
законодавстві
СЕНТЮШКІН Геннадій. Адвокатська монополія: шлях від
запровадження до скасування

434
437

439
441
445
447
450
453
455
458
461
463

466
468
470
472
474
476
479
482

13

Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 1. Суспільні науки

ЖУРНАЛІСТИКА
ВОЛКАНОВА
Тетяна.
Телепередачі
з
ознаками
патогенності в українському телевізійному просторі
ГЕНЕРАЛОВ Ростислав. Теоретичні основи розробки та
втілення авторського проєкту на радіо
ЛАДНИЙ Максим. Інформаційні агентства незалежної України
МЕЛЬНІКОВ Арсеній. Жанрова специфіка і комунікаційний
потенціал інтернет-мемів
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Анастасія. Історія наукової журналістики
в Україні та світі
ПСИХОЛОГІЯ
БУРКУТ Тетяна. Профілактика відхилень у поведінці дітей з
синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю за допомогою
нейрокорекційних вправ
ВИДРИЧ Марина. Соціально-психологічна адаптація
першокласників до школи
ВЛАСОВА Олена. Гендерні особливості прояву соціального
інтелекту в підлітковому віці
ГРИЦАЙ Карина. До питання діагностики міжособистісних
стосунків в підлітковому віці
ІВАНОВА Альона. Особливості агресивної поведінки дітей
дошкільного віку
КЛІШКО Юлія. Психологічні аспекти фінансової грамотності
студентської молоді
КЛІШКО Юлія. Особливості роботи психолога з дітьми, які
мають розлади аутичного спектра
КОБИЛЕШНА Тетяна. Особливості уявлень підлітків про
сексуальність
КУЗНЕЦОВ
Микита.
Особливості
прагнення
до
самоактуалізації у осіб юнацького віку
КУНЬО Дар’я. Психологічні особливості адаптації здобувачів
вищої освіти першого курсу до умов навчання у ЗВО
МАКУХ Єва. Гендерна сегрегація в дитячих групах
ПАРАПАНОВА
Валерія.
Особливості
діагностики
мотиваційної сфери підлітків
ПИЛИПЕНКО Ірина. Психологічні особливості шлюбних
стосунків у сучасному суспільстві
ПИСЬМЕНЧУК
Христина.
Психологічні
особливості
готовності дітей до шкільного навчання
СКЛЯР Олександр. Важливість засвоєння
правил
ефективної комунікації патрульними поліцейськими для
виконання службових завдань
14

485
487
489
491
494

497
499
501
503
505
507
509
511
512
514
516
519
521
523

526

Б е рдян с ь кий де рж а в н ий пе да гогі ч н ий у н ів е рс ит е т

ТЮРІНА Анастасія. Теоретичні аспекти дослідження
конфліктності особистості
УСИК Анастасія. Психологічні особливості професійного
самовизначення в юнацькому віці
ФІЛІППОВА Дар’я. Причини самотності в підлітковому віці
ХУДОЛЄЄВ
Олександр.
Психологічні
особливості
взаємовідносин між батьками та дорослими дітьми
ЦИГАНОК Олексій. Агресивна поведінка у підлітковому віці
ЮРІНА Анастасія. Психологічне маніпулювання в процесі
спілкування
ТЕЗИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНОГО
КОЛЕДЖУ БДПУ
БАРАНОВ Владислав. Перспективи технології Sousvide
БОЙКО Юля. Перспективи використання борошна тритикале
та шроту насіння габуза в технології тіста для піци
БУРДА Олександр. Бізнес-освіта і бізнес: форми взаємодії
ВАСИЛЬЄВА
Катерина.
Особливості
використання
торговельної марки на міжнародному ринку
ВЕЛЕНГУРА Олександр. Прийоми позитивної психології на
уроках охорони праці
ВНУЧЕНКО Андрій. Антиоксидантні властивості спецій
ГАЛІЦИНА Марія. Складові сучасних підходів до охорони
праці, техніки безпеки та естетики устаткування закладів
ресторанного господарства
ГАРМАШ Аліна. Чудові числа. Числа Фібоначчі
ГЕРДОВ Алі. Вирішення проблеми надлишкової ваги у
підлітків шляхом корекції харчового раціону
ГОЛУБ Микола. Раціональне харчування – запорука
здоров’я студентів
ГРИГОР’ЄВ Ігор. Особливості англомовного перекладу поетичних
творів Лесі Українки як чинник утвердження українського
художнього слова у світовому літературному контексті
ДЕНИСЕНКО Анастасія. Соціальні мережі як інструмент
впливу на діяльність закладів ресторанного господарства
ЄРЬОМЕНКО Михайло. Фінансова грамотність як складова
успішного життя
ЄРЬОМЕНКО Михайло. Smart-освіта як освітня система
нового типу
ЄРЬОМЕНКО Олексій. Таргетинг. Механізм таргетингу
ЄРЬОМЕНКО Олексій. Деревні декоративні рослини для
озеленення промислово забруднених територій
КОВАЛЕНКО Володимир. Перли простої картоплі

528
530
531
533
535
537

540
542
544
546
548
550

552
555
557
559
561
563
565
567
569
571
573
15

Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 1. Суспільні науки

ЛІДОВСЬКИЙ Ігор. Кулінарні тенденції 2021 року
ОПАРА Вікторія. Аспекти класифікації і асортименту
столової білизни
ПАНЧЕНКО Вікторія. Користь квашеної капусти для
організму людини
ПІВНЮК Станіслав. Підвищення харчової цінності сучасної
салатної продукції в харчуванні спортсменів
ПОЛЕЩУК Марія. Вплив харчування на здоров’я
студентської молоді
ПОНОМАРЬОВ Богдан. Фламбування – феєрична
інновація ресторанних технологій гостинності
СВИДЛО Володимир. Фізіологічні властивості спецій та
прянощів
СТОВБУН Ольга. Вплив концепції сенсорного маркетингу
на споживачів
СЬОМИК Галина. Інноваційні технології овочевих страв в
закладах ресторанного господарства
ТАТАР Сергій. Здоровий спосіб життя молоді
ФЕДОТОВА Катерина. Сучасні тенденції розвитку
ресторанного господарства
ХОЛОД Ганна. Інформаційні технології в освітньому процесі
ЧЕРНОВ
Владислав.
Рекреаційні
території
міста
Бердянська
ШУЛЬЖЕНКО
Данило.
Технологія
борошняної
кондитерської продукції з пісочного тіста для війскових АТО
ЯРЕМЧУК Максим. Фітбол як один із засобів корекції
постави
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ПЕДАГОГІКА
Ілона ВОВЧЕНКО,
студентка 1 курсу (скорочений термін навчання)
факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв
Науковий керівник: Анжеліка ЛЕСИК,
к.педагог.н., доцент (БДПУ)
ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ КРИТИЧНОГО
МИСЛЕННЯ
Актуальність. Освіта в Україні змінюється з кожним роком.
Разом із цими змінами виникає необхідність в оновленні методів і
прийомів навчання, у запровадженні інноваційних технологій у процесі
формування в учнів предметних і життєвих компетентностей.
Сучасному суспільству потрібні громадяни, які здатні
орієнтуватися у мінливості життя, приймати нестандартні рішення,
творчо підходити до вирішення проблем, самооцінювати результати
своєї діяльності, вміти мислити гнучко, динамічно, бути здатним
адаптувати своє мислення до мислення інших людей. Ці завдання
актуальні на кожному етапі шкільної освіти, а її початкова ланка є
фундаментом формування критичного мислення.
Ступінь досліджуваності проблеми. Варто наголосити на тому,
що людина, намагаючись знайти істину, зверталася до засад
критицизму, які були започатковані ще в античній філософії
Ксенофонтом, Сократом, Платоном та активно впроваджувалися в
діяльність давньогрецьких шкіл [2].
Архіпова Є. та Ковалевська О. наголошували, що «критичність
мислення постає як науково-філософська проблема в епоху
Просвітництва, як засіб впровадження ідей формування вільної і
відповідальної особистості суспільства» [1]. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, І.
Кант, Д. Юм та Дж. Лок вважали, що розвиток і процес формування
гармонійного та творчого громадянина слід розглядати саме крізь
призму критицизму [3].
Також проблеми розвитку критичного мислення досліджували
Д. Клустер, Д. Халперн, А. Кроуфорд, М. Ліпман, К. Мередіт, С.
Метьюз, Р. Пауль, Р. Стернберг, Д. Стіл, Ч. Темпл та ін.
Мета і методи дослідження. Метою нашого дослідження є
сприяння розвитку технології критичного мислення на уроках «Я
пізнаю віт» науково-педагогічного проєкту Інтелект України з
використанням інтерактівних методів та прийомів навчання та ТЗН.
Сутність дослідження. Під час вивчення теми «Рослини моєї
Батьківщини. Розвиток трав’янистих рослин» було проведено брейнринг за участі всіх учнів класу, використані вправи «Коло ідей»,
17

Бердянськи й державний педагогічний університ е т

«Дерево рішень», «Куб Блюма», «Круги Ейлера» та методика
«Сенкан».
Основні висновки. В результаті дослідження ми отримали
практичний результат. Мету дослідження виконано. За допомогою
використання інтерактивних методів та ТЗН вдалося сприяти
глибшому розвитку технології критичного мислення на уроках «Я
пізнаю світ».
Впровадження технології розвитку критичного мислення
забезпечує перехід від навчання, орієнтованого переважно на
запам’ятовування, до навчання, спрямованого на розвиток
самостійного свідомого мислення учнів. Технологія розвитку
критичного мислення допомагає готувати дитину до життя в
інформаційному суспільстві, вибирати серед невпинного потоку
інформації головне, критично перевіряти отриману інформацію,
співпрацювати з іншими. Зрештою, критичне мислення є дієвим
способом виховання громадян, які повинні про все мати власну
думку і не дозволяти маніпулювати своєю свідомістю.
ЛІТЕРАТУРА
1. Архіпова Є. О. Критичне мислення як необхідна складова
розумової діяльності людини в межах сучасного інформаційного. –
Гуманітарний часопис. – 2012. – № 2. – С.34–38.
2. Барулин В. С. Соціальна філософія. – М.: ФаирПресс, 2013
р. – 560 с.
3. Кант Иммануил. Критика чистого разума – М. : Эксмо, 2007. –
736 с.
Ганна КОШТОВНА,
студентка 3 курсу
факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв
Наук. керівник: Андрій МАЛИХІН,
к. пед. н., доцент (БДПУ)
ДИТЯЧЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ
ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ПОЧАТКОВОЇ
ШКОЛИ
Актуальність. Виховання лідерських якостей учня уявляє
собою
не
тільки
організацію
роботи
органів
дитячого
самоврядування. Це цілеспрямований процес, що передбачає певну
систему форм, методів і прийомів педагогічних дій протягом усього
перебування учня в школі.
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Проблема раннього виявлення, виховання і розвитку
майбутніх лідерів в даний час активно вивчається в педагогіці і
психології в усьому світі. Його популярність у вітчизняній науковій та
освітній практиці зростає. У наукових дослідженнях і в буденній
свідомості виховання майбутніх лідерів все частіше сприймається як
державне, стратегічне завдання. З її рішенням пов’язані надії на
прогрес суспільства і забезпечення національної безпеки в
найширшому сучасному сенсі.
Мета
дослідження.
Розкрити
значення
дитячого
самоврядування як фактору розвитку лідерських якостей особистості
молодшого школяра.
Сутність дослідження. Коли діти приходять до школи, вони
переповнені талантами, їх переповнює природне бажання вчитися.
Вони довіряють і багато в чому залежать від вчителів, які можуть не
тільки вчити і виховувати їх, а й вкладати в них лідерські якості і
розвивати лідерські навички. Школа прагне і далі розвивати цей
процес, творчо підходити до кожної дитини, підкреслювати її
індивідуальні лідерські якості. Школа враховує той факт, що діти за
своєю природою творці і тяжіють до знань. При правильному
керівництві ці якості в дитині збагачуються і підтримуються всіма
можливими способами.
Якщо ми хочемо, щоб школа готувала дітей до того життя, в
якому вони живуть, вона повинна ґрунтуватися на демократичних
цінностях і повазі прав людини. Тільки на основі цього формуються
довірчі, невимушені відносини між дітьми і дорослими, створюється
атмосфера радості і творчості.
Важливу роль в такому вихованні відіграє самоврядування
школярів. Залучення всіх студентів, розподіл повноважень між ними і
зміна керівників є факторами, що забезпечують ефективну організацію
самоврядування.
Разом з цим, самоврядування відіграє важливу роль у
соціалізації дітей, формує соціальний статус, допомагає усвідомити
їхні здібності у виконанні лідерських функцій. Ефективність такої
роботи можлива тільки в тому випадку, якщо учні, зіткнувшись з
необхідністю відбору, самостійно знаходять рішення поставленого
завдання.
Групова дискусія серед учнів початкової школи, підведення
підсумків, допомагає підвести їх до нової мети спільної діяльності,
поступово діти вчяться самостійно визначати мету, яка згодом буде
реалізована їх колективом.
Для організації самоврядування важливим є діяльнісний підхід
до структури органів державної влади. На першому етапі необхідно
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зацікавити учнів якою-небудь соціально значущою справою, а потім
створити орган самоврядування для їх організації. В результаті
формується новий орган самоврядування.
Висновки. Отже, головною метою дитячого самоврядування є
підготовка до майбутнього життя в суспільстві, в якому важливо, щоб
людина могла не тільки підкорятися, а й керувати. Таким чином,
студентське самоврядування є самостійною освітньою технологією.
ЛІТЕРАТУРА
1. Прашко О. Розвиток соціальної компетентності учнів через
учнівське самоврядування. Навчання і виховання обдарованої
дитини: теорія та практика. 2012. № 8. С. 22-30.
2. Алфімов Д. В. Психологічні засади виховання лідерських
якостей
особистості
школяра.
Духовність
особистості:
методологія, теорія і практика. 2013. вип. 6. С. 37-47.
Дар’я КУНЬО,
студентка 1 курсу магістратури
факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв
Науковий керівник: Лариса ЛІСІНА,
докторка педагогічних наук, професорка (БДПУ)
ВПЛИВ СІМ'Ї НА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКІВ
Виховання дітей починається в сім'ї. Інші соціальні інститути
включаються у виховний процес значно пізніше, коли формування
основних рис характеру дитини вже започатковано. Саме у сім'ї
закладаються основи фізичного, інтелектуального й морального
розвитку дитини, формуються громадянські почуття, світогляд,
естетичні смаки. Сім'я здійснює вирішальний орієнтаційний вплив на
формування особистості: становлення характеру, формування
ціннісних орієнтацій, провідних пріоритетів, соціальної зрілості. Крім
цілеспрямованого батьківського виховання на дитину впливає
внутрішньосімейна атмосфера загалом, причому ефект цього впливу
проявляється з віком, відбиваючись у структурі особистості.
Особливо актуальним це є для підлітків, адже саме в підлітковому
віці батьківське ставлення набуває вирішального значення для
становлення і закріплення образу «Я». Цей образ і ставлення до
себе формуються під впливом того образу, що склався в батьків.
Тому в сучасних умовах України саме сім'ї надається пріоритетне
значення. Основні теоретичні, методологічні, наукові напрями
проблеми виховання дитини в сім'ї відображені в працях багатьох
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класиків педагогіки та психології, зокрема Л. Виготського,
Я. Коменського, Г. Костюка, П. Лесгафта, Д. Локка, А. Макаренка,
І. Песталоцці, М. Пирогова, В. Сухомлинського, К. Ушинського,
С. Шацького та інших. За останнє десятиліття помітно збільшилась
кількість змістовних досліджень проблеми переходу від дитинства до
дорослості (М .Боришевський, В. Конел, Н. Максимова, Т.
Мальковська, Т. Снєгирьова, М. Удовенко, О. Василенко, М. Ярошко
та ін.). Однак недостатньо вивчена ця тема, а тому актуальною,
залишається проблема взаємин батьків і дітей у цьому віці. Адже із
кожним новим поколінням вона ставиться по-новому, залежно від тієї
соціальної ситуації розвитку, у якій вони перебувають. Виникають
нові проблемні ситуації, які потребують дослідження і вирішення.
Мета
роботи
–
теоретично
обґрунтувати
та
експериментально перевірити модель взаємодії сім'ї та школи у
становленні особистості учнів підліткового віку
Методи дослідження. У ході вивчення численних методик, які
дозволяють провести дослідження впливу стилю сімейного
виховання на становлення особистості підлітків, мною був
сформований діагностичний комплекс дослідження. Він включає
тест-опитувальник батьківського ставлення до дітей А. Я. Варги, В.
В. Століна, проективну методику «Кінетичний малюнок сім'ї»,
опитувальник соціалізації для школярів «Моя сім'я». Дослідження
впливу стилю сімейного виховання на розвиток особистості підлітка
проводилося протягом І семестру 2019-2020 н.р. серед учнів 6-8
класів (24 учня 6-А класу, 24 учні 7-А класу та 26 учнів 8-А класу) на
базі Бердянської гімназії №1.
Інтерпретація, обробка та узагальнення за тестомопитувальником батьківського ставлення до дітей Варги – Століна
дозволили виявити виділені мною стилі батьківського ставлення.
Значний відсоток батьків – 24,2% – вважають підлітка маленьким
невдахою і ставляться до нього як до нетямущої істоти. Батьки
вважають своїх дітей непристосованими, нездатними до
самостійності, відкритими для поганих впливів. У зв'язку з цим вони
намагаються захистити підлітка від труднощів життя й суворо
контролювати його дії. 21,4% батьків авторитарні у ставленні до
своїх дітей підліткового віку («авторитарна гіперсоціалізація»),
ставлять до підлітка жорсткі вимоги, які формують у нього
аналогічний спосіб взаємодії з людьми, пасивність. Усе це обмежує
автентичний особистісний розвиток підлітка. Проявляють гіперопіку
29% респондентів («симбіоз»), що характеризується пильною увагою
й турботою про підлітка, тотальною опікою не лише його зовнішніми
діями та поведінкою, а й прагненнями заволодіти його інтимними
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переживаннями. Аналіз результатів шкали «прийняття-відторгнення»
показав, що 12,4% батьків притаманне занурення в емоційний досвід
підлітка, пошук нових шляхів виховання почуттів самоповаги та
дорослості. Батьки оволодівають базовими знаннями про потреби й
поведінку підлітка, навичками комунікації, встановлення дисципліни
й регуляції поведінки своєї дитини. Для 13% протестованих
притаманне ставлення «кооперація», яке проявляється у
зацікавленості батьків планами дитини, намаганні допомогти, високій
оцінці інтелектуальних та творчих здібностей дитини.
На наш погляд, найбільш оптимальними є типи батьківських
стосунків «прийняття» та «кооперація». До нейтрального рівня
можна віднести батьківські стосунки за типом «симбіоз». Негативним
вбачаємо високий рівень прояву ставлення за типом «авторитарна
гіперсоціалізація» та «маленький невдаха». Продіагностувавши 74
учнів за допомогою опитувальника соціалізації для школярів «Моя
сім'я», можна констатувати: благополучним рівнем "маленький
невдаха" 24,2% авторитарна гіперсоціалізація 21,4% симбіоз 29%
кооперація 13% прийняття-неприйняття 12,4% . Стосунки у сім'ї
характеризується 26% опитаних дітей, менш благополучним – 27%,
задовільним рівнем – 30%, неблагополучним рівнем стосунків у сім'ї
характеризується 17% опитаних дітей. Даний опитувальник дозволив
визначити одного з батьків, виховний вплив якого є домінантним.
З'ясовано, що в більшості сімей роль вихователя належить матері
(80,6%), сім'ї, у яких провідна роль у вихованні належить батькові,
становлять 9,7%, обом батькам – 9,7%. Це призводить до дефіциту
батьківської опіки та контролю в процесі зростання та становлення
дітей. Порівнюючи результати, отримані за допомогою методик «Моя
сім'я» та тесту-опитувальника батьківського ставлення до дітей
Варги – Століна, було констатовано, що в сім'ях із типом
батьківського ставлення «маленький невдаха» та «авторитарна
гіперсоціалізація» переважають задовільний та неблагополучний
рівні стосунків в сім'ї. Типу батьківського ставлення «прийняття»,
«кооперація» відповідає благополучний рівень стосунків батьків з
підлітками, у сім'ях з типом батьківського ставлення «симбіоз»
переважають благополучний та задовільний рівні взаємин.
Результати методики «Кінетичний малюнок сім'ї» показали, що
у 45% підлітків у сім'ях переважає сприятлива ситуація, нормальна
психологічна атмосфера. На малюнках учнів присутні всі члени сім'ї,
у центрі малюнка сама дитина в оточенні батьків, усі зображені
ошатними, з ретельно промальованими деталями, на обличчях
дорослих і дитини посмішка, відчувається спокій у позах, рухах. Але
55% сімей різною мірою характеризують відхилення у взаєминах між
батьками і їх дітьми, що має згубний вплив на особистісний розвиток
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підлітка. До цієї групи ми віднесли малюнки, де відсутній будь-хто з
членів сім'ї, підліток намалював себе сумним, далеко від батьків,
наявне занепокоєння, ворожість у ставленні до дорослих через
штрихування деталей, відсутність деяких частин тіла. 5% сімей
характеризується низьким рівнем батьківських стосунків. На
малюнках цієї групи зображено заляканий вираз обличчя дитини,
відчувається емоційна напруга через використання у малюнку
темних фарб, наявна ворожість до батьків через промальовування
таких деталей, як розведені руки, розчепірені пальці і т.д. Аналіз
результатів
інтерпретації
симптомокомплексів
виявив,
що
сприятлива сімейна ситуація притаманна 40% сімей, конфліктність
виявлена у 15% діагностованих випадків, тривожність – у 15%,
почуття неповноцінності – 25%, ворожість притаманна 5%
досліджуваних сімей
ВИСНОВКИ. Проведений аналіз проблеми впливу сім'ї на
становлення особистості підлітків засвідчив той факт, що сім'я протягом
історії розвитку людства залишалася складним й унікальним інститутом
соціального виховання, у якому відбиваються всі зміни в суспільному
житті. І сьогодні провідною функцією родини є виховання молодого
покоління, передача дітям суспільно-історичного досвіду людства,
підготовка їх до свідомого дорослого життя. Обґрунтовано, що сімейне
середовище найбільше впливає на процес становлення особистості
підлітків, незважаючи на те, що зміст, способи, стилі виховної взаємодії
у сім'ї змінюються з переходом дитини на нові вікові етапи, а сам
підліток активно зорієнтований на спілкування з ровесниками.
Встановлено, що стиль батьківського виховання є основним фактором
впливу на формування особистості підлітків. Авторитарний,
демократичний, ліберальний, потуральний стилі та методи сімейного
виховання спричиняють різний вплив на підлітків. Аналіз результатів
формуючого експерименту засвідчив позитивну динаміку у стосунках у
сім'ї, що сприятливо впливає на особистісний розвиток підлітків. Це
підтверджує ефективність запропонованої технологічної моделі.
Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів цієї багатогранної
проблеми. Зокрема, подальшого дослідження потребує визначення
педагогічних умов і пріоритетних напрямів сімейного виховання.
Доцільно було б звернути увагу на розробку цілісної системи
спеціального всеобучу батьків із метою підвищення їхньої педагогічної
компетентності з проблем виховання дітей у сім'ї. Важливим є питання
удосконалення форм і методів взаємодії школи, сім'ї, громадськості з
метою всебічного гармонійного розвитку особистості дитини.

23

Бердянськи й державний педагогічний університ е т

ЛІТЕРАТУРА
1. Алєксєєнко Т. Ф. Виховний потенціал сім'ї в сучасних умовах
/ Т. Ф. Алєксєєнко // Український соціум. – К., 2008. – С. 63-67.
2. Варга А. Я. Структура и типы родительского отношения:
дис. канд. психол. наук : 19.00.01 / А. Я. Варга. – М., 1986. – 206 с.
4. Вікова та педагогічна психологія : Навч. посіб.. /
О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук. – К. :
Просвіта, 2001. – 416с.
5. Дмитренко А. К. Психологія сімейного виховання /
А. К. Дмитренко, П. Є. Мармазинська, О. С. Тарновська. – Чернівці :
Прут, 2001. – 280 с.
Дар’я КУНЬО,
студентка 1 курсу магістратури
факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв
Науковий керівник: Надія ЩЕРБАКОВА,
канд.пед.наук, доцентка (БДПУ)
ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ФАКТОР
В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
Актуальність. Зміни, які відбуваються в українському
суспільстві вимагають переосмислення цілій та завдань освітнього
процесу в ЗЗСО, оскільки основним орієнтиром стає не просто
отримання загальних знань з різних галузей науки, а вміння
знаходити необхідну інформацію, аналізувати та систематизувати
отриманні дані, застосовувати їх на практиці. Тобто, сучасна система
освіти спрямована на розвиток креативності, мобільності,
ерудованості покоління, яке підростає. Переосмислення загальної
мети освітнього процесу вимагає переформування тих цілей, які
ставить педагог у своїй професійній діяльності. Тому вивчення
питання цілепокладання у педагогічній діяльності та розвитку вміння
формувати загальнонавчальні цілі в майбутніх учителів початкових
класів є актуальним, оскільки дасть їм можливість у подальшому
планувати та проєктувати свою професійну діяльність.
Ступінь досліджуваності проблемиПитання визначення
цілей діяльності вивчалося багатьма вченими, їх наробки можна
класифікувати за двома напрямами: психологічному (М. Д’яченко,
О. Леонтьєв, О. Тихомиров та ін.) та педагогічному (В. Бондар,
Ю. Кулюткін, О. Савченко, В. Семиченко та ін.). Перший напрям
розглядає цілепокладання як ключову основу цілеспрямованої
діяльності людини і сприяє її соціальній активності, здатності до
вироблення нових стратегій діяльності, тобто має мотиваційну
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основу. А з педагогічної точки зору цілепокладання орієнтоване на
заздалегідь обумовленні результати освітнього процесу, соціалізації
підростаючого покоління та трансформуються в конкретні завдання,
які можна реалізувати при створенні відповідних умов.
Так, наприклад, О.Тихомиров у цій діяльності виділяє два
етапи: цілеформування (потреба – мотив – інтерес), коли
відбувається процес формування мети як ідеального образу, а потім
– як цілереалізація (ціль – засіб – результат) – досягнення мети і
втілення її в результаті діяльності. Якщо розглядати зазначені етапи
стосовно педагогічної діяльності, то перший етап є визначенням
кінцевого результату, спрямуванням на ті результати, які визначенні
в Державному стандарті початкової школи, а другий є етапом
реалізації, досягнення поставленої мети визначеними для цього
засобами, методами та прийомами. Підтвердженням цього є наукові
наробки І. Підручної . Вона зазначає, що для досягнення загальної
мети необхідним є прогнозування й планування діяльності, при чому
планування передбачає формування як кінцевої, так і проміжних
цілей. Тобто всі вони мають ієрархічну структуру: від глобальних
(соціального замовлення) до цілей виконання окремих вправ,
завдань. Проте менші з них спрямованні на досягнення більших,
тобто орієнтовані на кінцевий результат.
Сутність дослідження. Для реалізації цілепокладання в
освітньому процесі педагогу необхідно чітко визначити місце кожної
цілі, взаємозв’язок між ними. Реалізація освітніх цілей у початковій
школі може відбувається через застосування технології досягнення
учнями обов’язкових навчальних результатів в системі уроків, що
визначає єдиний для всіх фіксований рівень оволодіння знаннями,
уміннями і навичками, однак при цьому змінюються час, методи, форми
та умови організації навчальної діяльності для кожного учня . У сучасній
школі можна виділити такі основні способи постановки цілей:
визначення цілей через аналіз основних компонентів змісту
навчального матеріалу; визначення цілей через діяльність учителя;
постановка
цілей
через
внутрішні
процеси
особистісного,
інтелектуального, емоційного розвитку учнів; постановка цілей через
навчальну діяльність учнів. Такі формулювання також не відображають
очікуваного результату навчання, його наслідків. Проте більш
ефективним є прийом рівномірного розподілу в межах системи уроків
вправ різного цільового призначення, технічних засобів навчання,
засобів мотиваційного і розвивального стимулювання .
Висновки. Отже, цілепокладання є основою процесу навчання
молодших школярів. Воно належить до стратегічних умінь, які
забезпечують ефективність цієї діяльності.
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ПРИЙОМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕФЛЕКСІЇ НА УРОКАХ
У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Що означає термін «рефлексія»? Якщо звернутися до
довідкової літератури, енциклопедій та словників, то можна знайти
кілька трактувань цього поняття, в тому числі і такі:
 Словник іноземних мов визначає рефлексію як роздум про
своє внутрішньому стані, самопізнання.
 Тлумачний словник російської мови трактує рефлексію як
самоаналіз.
 Стосовно до уроків, рефлексія – це етап уроку, в ході якого
учні самостійно оцінюють свій стан, свої емоції, результати своєї
діяльності. Рефлексія спрямована на усвідомлення пройденого
шляху, на збір в загальну скарбничку поміченого, обдуманого,
понятого кожним.
Існує кілька класифікацій рефлексії.
І. За змістом: символічна, усна і письмова.
Символічна – коли учень просто виставляє оцінку за
допомогою символів (Карток, жетонів, жестів тощо.). Усна
передбачає вміння дитини зв'язно висловлювати свої думки і
описувати свої емоції. Письмова доречна на завершальному етапі
вивчення цілого розділу навчального матеріалу або великої теми.
II. За формою діяльності: колективна, групова, фронтальна,
індивідуальна.
Саме в такому порядку зручніше привчати дітей до даного виду
роботи. Спочатку – всім класом, потім – в окремих групах, потім –
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вибірково опитувати учнів. Це підготує учнів до самостійної роботи над
собою.
III. За метою: емоційна, рефлексія змісту навчального
матеріалу, рефлексія діяльності.
Прийоми: емоційна рефлексія – картки, жести, «Сонечко»,
«Дерево почуттів», «Драбинка настроїв»; рефлексія діяльності –
«Вибери твердження», анкета, листи самооцінки, «Пантоміма»,
«Чоловічок», «Фразеологія або прислів'я»; рефлексія змісту
навчального матеріалу – «Рефлексивний екран», «Плюс – мінус –
цікаво», сінквейн, акрослово, «Чарівний мішечок». Кожен учитель
здатний розробити свою рефлексивну методику і прийоми. Але при
цьому необхідно враховувати:
 вікові особливості учнів;
 особливості предмета, тему і тип уроку.
Таким чином, рефлексія – це спільна діяльність учнів і
вчителя, що дозволяє удосконалювати навчальний процес,
орієнтуючись на особистість кожного учня. Успіхів вам у розробці
власних рефлексивних прийомів.
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ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Актуальність. Проблеми гендерного підходу у вихованні
молодших школярів особливо актуалізуються в умовах глобалізації
освіти, модернізації закладів загальної середньої освіти, що мають на
меті формувати в учнів громадянську відповідальність, гендерну
рівноправність, ініціативність, самостійність, толерантність, здатність
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успішної соціалізації. Саме це сприяє формуванню гендерної культури
як необхідної умови всебічної самореалізації особистості [2].
Стратегія удосконалення освіти в контексті гендерного виміру
передбачає визначення низки базових принципів, які слугують
дороговказами для докладання педагогічних зусиль під час
практичного застосування гендерного підходу у сфері освітньої та
виховної роботи серед дітей, юнацтва і молоді [4].
Мета дослідження. На основі теоретичного аналізу та
практичної діяльності визначити роль гендерного підходу до
виховання дітей молодшого шкільного віку.
Сутність дослідження. Інтеграція гендерного підходу в
освітній простір передбачає гармонізацію статево-рольової взаємодії
як принципу рівних прав та можливостей особистості, незважаючи на
її статеву належність, пріоритет особистісного та індивідуалізованого
потенціалу дитини у її життєздійсненні порівняно з традиційними
статевими обмеженнями.
Найбагатший досвід взаємодії з однолітками різної статі діти
набувають у дошкільному і шкільному закладах. І саме вихователі і
вчителі мають створити оптимальні умови для формування у дітей
адекватної статево-рольової поведінки [3].
У роботі з дітьми молодшого шкільного віку доцільно
використовувати метод «таємних порад», під час яких індивідуально
обговорюються уявлення учнів початкової школи про мужність та
жіночність, про сильні та ніжні руки, про красу та користь праці. При
цьому пояснювати молодшим школярам, які чоловічі та жіночі якості
потрібні для тієї чи іншої професії, ремесла, а розгляд сюжетних
картинок, на яких зображені люди різних професій, допомагає
закріпити ці знання [1].
На нашу думку особливо активним є розвиток дітей під час
ігор, які спрямовані на створення ситуацій наближених до життя. Такі
ігри вважають сюжетно-рольовими, оскільки ігрова діяльність у них
має яскраво виражений самодіяльний і творчий характер.
Під час проведення таких ігор на уроках, нами було
використано гендерно-чутливу наочність, яку розробило видання
«КРОНА» (Див. Рис. 1., Рис. 2.)

Рис. 1 Рис.2
Сюжетно-рольова гра: «Сім’я», фрагмент «Прання».
Віка Т.: Мені потрібна пральна машина, Макар віддай її мені,
будь ласка.
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Макар Р.: Ні, я гратимуся сам.
Гравці не досягли компромісу у розподілі іграшки та продовжили
самостійну діяльність. Із втручанням педагога (було запропоновано
Макару випрати одяг) гру було відновлено. Значна частина учнів
відчувають складнощі у розвитку змісту гри, не вміють розв’язувати
конфлікти, не володіють навичками партнерської взаємодії.
Висновки. В ході нашого дослідження ми дійшли висновку, що
сюжетно-рольова гра є дуже важливим та дієвим методом реалізації
гендерного підходу у вихованні молодших школярів, який на нашу
думку повинен використовувати кожен вчитель, працюючи зі
здобувачами початкової освіти.
Отже, під час гри у дитини найповніше виявляються і
розвиваються індивідуальні особливості, можливості, здібності,
пам'ять, мислення, загострюється увага.
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ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У
ФОРМУВАННІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
У сучасних умовах реформування системи освіти України
особливо гостро стоїть проблема творчого розвитку особистості
молодшого школяра в середовищі освітнього закладу, підготовка його
до самостійного навчання й самовдосконалення, індивідуалізація та
диференціація педагогічного процесу, підвищення його ефективності за
рахунок упровадження освітніх інновацій. Як зауважує В. Кремень, у
сучасній шкільній практиці «недостатнім є взаємозв’язок між
засвоєними знаннями і творчим розвитком особистості», «із поля зору
вчителя випадає саме розвиток і саморозвиток дитини», у результаті
чого «суспільство, що має критичну масу таких людей, неспроможне до
динамічного інноваційного розвитку» [2 с. 7]. Тому актуалізується
проблема проектування позитивного освітнього середовища початкової
школи.
У свою чергу освітнє середовище для творчих молодших
школярів – це спеціально змодельовані місце і умови, які
забезпечують різноманітні варіанти вибору оптимальної траєкторії
розвитку й дорослішання творчої особистості вказаного віку.
Зазначимо, що освітнє середовище формує вчитель, який
забезпечує умови взаємодії як педагогічної, так і міжособистісної між
учнем та вчителем узгоджуючи це середовище з їхніми інтересами,
потребами, підтримує розвиток, залучаючи учнів до самореалізації.
На нашу думку, освітнє середовище – це не лише система впливів
та умов формування особистості (взаємодія вчитель-учень), а й
можливості, що спонукають для її творчого розвитку та
самореалізації.
Будь-яке середовище не є статичним та незмінним і
характеризується динамічністю й невизначеністю. Освітньому
середовищу також властиві рухливість і мінливість, оскільки воно є
результатом безлічі подій і ситуацій. Освітнє середовище весь час
трансформується, його складові вступають у нові відносини й
утворюють нові форми. При чому модель середовища, на якому б
етапі розвитку вона не знаходилась, не може бути завершеною,
тобто вона ніколи не має завершеної повної форми, яка б
характеризувалася впорядкованістю, стабільністю. Середовище є
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невизначеним, а отже, не має характеристик, які б вказували на його
можливу природу, тому що природа середовища теж є предметом
постійних перетворень.
Розглянемо основні вимоги до організації освітнього
середовища для учнів початкових класів, ураховуючи психологічні
особливості молодшого шкільного віку:
Психологічна безпека, яка розглядається як захищеність
психіки кожного окремого індивіда, його душевного здоров’я і
духовного світу, передбачає певну предметну й просторову
організацію середовища, що мінімізує почуття невпевненості й
страху в творчої дитини, є важливою умовою, яка забезпечує
побудову освітнього середовища відповідно до вікових й
специфічних особистісних характеристик обдарованих.
Позитивний емоційний фон розвитку дитини. Одним із
новоутворень молодшого шкільного віку у сфері почуттів є «відчуття
дорослості». У цей період переживання стають глибшими, більше
вираженим є вплив емоцій на життя учня, з’являються почуття, які
породжують різні емоції, до яких молодший школяр ставиться
небайдуже, що й зумовлює виділення цього принципу.
Навчання з урахуванням зони актуального й найближчого
розвитку. Набуття соціального досвіду сприяє формуванню в
молодшого школяра певного рівня соціальної зрілості, а також
усвідомленню необхідності працювати в зоні актуального і
найближчого розвитку. Це є важливою характеристикою процесу
організації освітнього середовища для обдарованих і принципом
його побудови. Соціальна зрілість виникає в умовах співпраці дитини
та дорослого в різних видах діяльності, де учень займає місце
помічника.
Системність і впорядкованість освітнього середовища. У
цьому
контексті
суттєвого
значення
набуває
смислова
впорядкованість як важлива умова забезпечення адекватного
освітнього середовища. Йдеться про те, що всі види соціальних
взаємин в освітньому середовищі організовуються відповідно до
певної системи правил, розуміння і виконання яких значно підвищує
ефективність життєдіяльності дитини з ознаками творчості.
Включення в систему соціальних взаємин – важливий
принцип моделювання й проектування соціального середовища для
обдарованих. Цілеспрямована організація освітнього середовища
створює підґрунтя для активної взаємодії й співпраці творчої дитини
молодшого шкільного віку з соціумом. Включення в систему
соціальних взаємин можна забезпечити шляхом застосування
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комплексу тренінгових занять, спрямованих на розвиток комунікації
та формування адаптаційних навичок.
Розвивальний характер освітнього середовища. Реалізація
цього принципу стає можливою завдяки використанню системи
запланованих продуманих перешкод, які творчий учень зможе
долати самостійно або за допомогою дорослих. Інтелектуальна
зрілість виражається в прагненні молодшого школяра дізнаватися
про щось нове, навчатися робити щось по-справжньому. Це
стимулює розвиток пізнавальної діяльності, зміст якої виходить за
межі шкільної програми. Навчання в таких школярів набуває
особистісного змісту і з часом перетворюється на самоосвіту [3,
с.160].
Насиченість
культурно
значущими
об'єктами
і
різноманітними формами пізнавальної діяльності. Часта зміна
видів шкільної та позашкільної діяльності виявляється досить
корисною, оскільки дитина міняючи колективи однолітків залежно від
власної успішності в різних видах діяльності може займати різні
соціальні позиції, у неї з’являється новий досвід, нові знання про
себе та про власні можливості. Освітнє середовище постійно
забезпечує творчій дитині контакт із різноманітними носіями
інформації, надає певні відомості про навколишній світ, що значною
мірою стимулює її діяльність і пізнавальну активність.
Названі принципи є основними орієнтирами при проектуванні
та моделюванні освітнього середовища, яке забезпечує вирішення
оперативних завдань навчання і виховання творчих дітей в умовах
сучасної школи.
Отже, освітнє середовище для молодших школярів потрібно
формувати
на
засадах
особистісно
зорієнтованого
і
компетентнісного підходів, з урахування таких критеріїв:
1. Можливість вибору дитиною траєкторії освіти. За цим
критерієм процес має відбуватися у двох напрямах:
− насичення варіативної складової навчального плану
різноманітними факультативними курсами, які може вибирати
дитина;
– засвоєння предметів інваріативної частини плану має
відбуватися відповідно до індивідуальних особливостей кожної
дитини, що передбачає надання дитині права вибору видів і форм
діяльності, диференціація навчального матеріалу за рівнем
складності.
Необхідно враховувати, що однією з головних умов розвитку
творчості є активність суб’єкта у здійсненні інтелектуальної
діяльності. Джерелом пізнавальної активності та самостійності є
потреби школярів у здобутті знань, оволодінні засобами
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пізнавальної діяльності, у самоствердженні, самовизначенні.
Задоволення одних потреб приводить до виконання нових, у
результаті чого й відбувається інтелектуальний та творчий розвиток
особистості. Завдання вчителя – стимулювати формування цих
потреб, що вимагає створення в навчанні умов, які спонукають учнів
до активної самостійної діяльності [3, с.135].
2. Єдина освітньо-виховна система “урок – позаурочна
діяльність”. Н. Гонтаровська, досліджуючи проблему створення
освітнього середовища розвитку творчої особистості дитини,
зазначає, що завдання розвивального навчання можуть бути
реалізовані за умов розширення позаурочних форм активності
школяра, в яких набутий у процесі навчання досвід буде практично
підкріплений його участю в усіх сферах життєдіяльності. Тобто в
освітньому середовищі необхідно вирішувати питання організації
позаурочної діяльності дітей, створення умов, за яких кожен школяр
активно бере участь у структурних позаурочних формах суспільно
значущого спрямування за різними видами діяльності: навчальної,
художньої, трудової, спортивної, суспільно-організаційної [3, с.15].
3. Активна взаємодія на рівні “вчитель – учень”, “батьки –
учень”. Серед основних методик створення педагогічної ситуації, за
якої учні виступають активними суб’єктами діалогу з дорослими [2,
с.124].
4. Різновікова взаємодія учнів у школі. Проектуючи освітнє
середовище потрібно звертати увагу і на проблему взаємин дітей
молодшого шкільного віку в різновіковому колективі. Оскільки саме в
молодшому шкільному віці міжособистісні стосунки є найбільш
ефективним засобом управління розвитком особистості [4, с.856].
5. Постійний процес професійного розвитку вчителя. Особливу
увагу слід приділяти формуванню інтелектуальних та творчих
цінностей, оскільки саме вони є важливим засобом існування
особистості та її взаємодії з навколишнім середовищем, засобом
пізнання та творчості [1, с.34].
Таким чином, моделюючи освітнє середовище, яке б найбільше
задовольняло потреби творчих молодших школярів, необхідно
враховувати досить високу у порівнянні з іншими учнями вимогливість
творчих учнів до умов освітнього середовища, зокрема, до якості
освітніх послуг.
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ВЗАЄМОДІЯ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК
ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Актуальність. У процесі реформування української освіти
головним чинником організації процесу навчання в початковій школі
стає взаємодія вчителя та учнів. У Законі України «Про освіту» та в
Концепції «Нова українська школа» вказано, що нова школа
працюватиме на засадах педагогіки партнерства, в основі якої –
спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками.
Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненнями,
є добровільними та зацікавленими однодумцями, рівноправними
учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат [2,
с.105].
Демократичний стиль взаємодії вчителя та учнів є найбільш
ефективним у процесі організації навчання.
Ступінь досліджуваності проблеми. Над проблемою
взаємодії учасників освітнього процесу на засадах педагогіки
партнерства працювали зарубіжні і вітчизняні учені. Так, у 60-70
роках ХХ століття Р. Бенедикт, О. Больнов, Р. Лохнер, М. Мід,
Б. Ананьєв, К. Корсак, В. Куліков працювали над науковою
проблемою певного аспекту партнерства в контексті освітніх змін;
В. Сухомлинський, О. Захаренко, Ш. Амонашвілі впроваджували
появу зразків його практичного застосування в школі. Проблема
реалізації демократичного підходу в освітньому середовищі в умовах
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гуманізації освіти висвітлена в працях відомих українських
дослідників (Д. Пащенко, В. Андрущенко, С. Гончаренко, І. Бех,
І. Зязюн, В. Кузь, А. Хуторський, Л. Вовк, О. Савченко, Г. Балл,
В. Сухомлинський, В. Кремень, В. Бондар,М. Ярмаченко та ін.).
З огляду на вимоги сучасності до вчителя та його взаємодії в
організації процесу навчання, проблема педагогіки партнерства є
актуальною та потребує подальших досліджень.
Сутність дослідження. Великий тлумачний словник сучасної
української мови поняття «педагогічна взаємодія» визначає як:
1) спеціально організовані контакти педагога з дитиною (тривалі або
тимчасові), метою яких є зміни в поведінці, діяльності та відносинах
дитини; 2) безпосередній або опосередкований вплив суб’єктів цього
процесу один на одного, що породжує їх взаємну обумовленість і
зв’язок, яка виступає як інтегруючий фактор педагогічного процесу та
сприяє появі особистісних новоутворень у кожного з суб’єктів цього
процесу [1].
Найбільш точно розкриває поняття «педагогіка партнерства»
Н. Бібік, яка зазначає, що педагогіка партнерства – чітко визначена
система взаємин усіх учасників освітнього процесу (учнів, батьків,
учителів, управлінців), основою якої є принцип добровільності;
ґрунтується на повазі й рівноправності всіх учасників, дотримуючись
визначених норм (прав та обов’язків) та враховуючи ціннісні орієнтири
кожної із сторін; передбачає активне включення всіх учасників у
реалізацію спільних завдань та готовність брати на себе
відповідальність за їх результати [2].
Організовувати процес навчання необхідно на суб’єкт-суб’єктних
відносинах. Такий підхід надасть змогу учням почувати себе вільними,
активними та самостійними учасниками навчання. Вчителю необхідну
створити таку атмосферу, яка сприяла б розвитку інтелектуальної,
соціальної та гармонійної особистості. Це можливо за умови великої
поваги до дитини та відчуття рівноправності всіх учасників освітнього
процесу.
Краще за все педагогіка партнерства реалізується через
використання сучасних освітніх технологій, форм та методів,
зокрема: технологія розвитку критичного мислення, проектна,
навчання як дослідження, ігрові технології, створення ситуації успіху,
колективно-групова роботу, колективно творча діяльність, робота в
мікрогрупах, робота в змінних групах тощо. Головне – організація
ефективного спілкування, взаємодія та співпраця між учителем та
учнями. Такий демократичний спосіб співпраці передбачає рівність у
навчанні, повагу до кожної особистості, довіру, доброзичливе
ставлення і взаємну вимогливість. Таким чином, суб’єкт навчання
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стає самостійною та розвиненою особистістю, яка впевнено почуває
себе в сучасному світі.
Висновки. Взаємодія вчителя та учнів є ключовим чинником
організації ефективного процесу навчання в Новій українській школі,
адже сприяє створенню атмосфери, в якій найкраще розкривається
потенціал кожного учня, формується його ініціативність і
креативність.
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ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ У МОЛОДШИХ
ШКОЛЯРІВ
Актуальність. Сучасне життя вимагає від особистості
опанування багатьма навичками, зокрема, креативністю. Адже
суспільству необхідні гнучкі люди з нестандартним мисленням,
здатністю генерувати ідеї та вмінням приймати нестандартні та
сміливі рішення. Нова Українська Школа покликана вирішити цю
проблему, тому вчителям необхідно активно стимулювати учнів до
творчості і нових відкриттів.
Аналіз досліджень і публікацій. Аналізуючи певні
дослідження з цієї теми, неможливо знайти однозначну відповідь
поняттю креативність. Одні вчені вважають, що творчих здібностей,
як таких, не існує, головну роль у творчості відіграють мотивація,
цінності, емоційний стан та ін. (А. Танненбаум, А. Олох,
Д. Богоявленська, А. Маслоу та ін.). Інші вчені, Ф. Баррон,
Д. Харрінгтон, Х. Гарднер, С. Девіс, Д. Перкінс, зазначають, що
творчий процес – форма діяльності, спрямована на розширення
межі знань і усунення обмежень. Досліджень шляхів розвитку
креативності багато, але визначення особливостей появи цієї
здібності немає. Тому, проблема розвитку креативності у молодших
школярів залишається доволі актуальною.
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Сутність дослідження. Креативність – це творча, новаторська
діяльність; новітній термін, яким окреслюються «творчі здібності
індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово
нових ідей і що входять в структуру обдарованості в якості незалежного
фактора». [3].
За визначенням Т. Воробйової, креативність молодшого
школяра – це загальна характеристика особистості учня, яка
виявляється, передусім, у навчально-пізнавальній діяльності й
зумовлює творчу спрямованість дитини, її здатність до самостійного
вибору оптимального та оригінального шляху вирішення навчальних
завдань, створення нових ідей, продуктів, новизна яких може бути як
об’єктивною, так і суб’єктивною [2, с. 6].
Креативне навчання – це процес взаємодії вчителя та учня на
уроці, яка має характерну рису: освітній процес зливається з життям,
із вирішенням життєвих творчих задач, які основуються на
життєвому досвіду учнів. Тому мета початкової освіти полягає у
розвитку творчості та фантазії здобувачів освіти, а також вмінням
розв’язувати складні проблемні ситуації.
Креативні здібності можна розвивати на будь-якому уроці,
головне, щоб завдання з кожним разом набирали складності. На
уроці вчителю необхідно створити певні умови для розвитку
креативних здібностей:
- знайти час на уроці для застосування технологій творчого
розвитку особистості;
- надати можливість учням вільно висловлювати свою думку;
- приймати без засуджень різноманітні ідеї та думки інших;
- створити ситуації успіху для кожного учня.
У процесі роботи кожна дитина має бути активним учасником,
а також уважно слухати міркування своїх однокласників. Ці прості
умови здатні вдосконалити здібності учнів та сприятимуть творчій
самореалізації особистості.
У роботі необхідно використовувати методи креативного
навчання, такі як: «мозковий штурм», метод вигадування, образної
картини, метод евристики тощо.
Один зі способів розвитку креативного мислення є новітня
технологія створення ментальних карт. Ментальні карти або
MindMap – це унікальна технологія роботи з інформацією, спосіб
вільної візуалізації думок за допомогою схем або малюнків. Тому,
працювати з такою інтелект-картою цікаво і продуктивно. Такий
метод дозволяє генерувати ідеї та організовувати їх в зрозумілу чітку
структуру, зручну при обробці готових думок. Крім того, подібна
організація допомагає прийняти зважене і обдумане рішення при
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складних ситуаціях, коли присутня велика кількість різних
факторів[1].
Висновки. Отже, креативність – це творчі дії людини у
знаходженні неочікуваних рішень та ідей. Інтеграція сучасних
педагогічних технологій та методів креативного навчання дають
змогу розвинути творчу особистість з нестандартним мисленням.
ЛІТЕРАТУРА
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ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ
ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Актуальність. На сучасному етапі розвитку суспільства все
більш необхідним стає набуття молодшими школярами ключових
компетенцій. Саме тому вчителю необхідно сприяти ефективному
формуванню різнопланових вмінь та навичок здобувачів початкової
освіти. Особлива увага приділяється системі гендерних відносин між
школярами. Саме освітнє середовище постає найголовнішим
інститутом, що сприяє формуванню цінностей та норм гендерного
сприйняття світу та себе, як особистості в цілому.
Ступінь
досліджуваності
проблеми.
Окремі
аспекти
гендерного виховання досліджуються в працях сучасних науковців,
зокрема, розробка теорії та методології гендерних досліджень
знайшли відображення в дослідженнях О. Вороніної, С. Кльоциної,
Л. Штильової, проблему гендерного підходу при підготовці майбутніх
вчителів досліджували С. Матюшкова, Н. Гендерник, Л. Шолохова
[1].Проте подальшого вивчення потребує питання гендерного
виховання здобувачів початкової освіти в умовах Нової української
школи.
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Мета дослідження. Розкрити особливості гендерного
виховання здобувачів початкової освіти в умовах Нової української
школи.
Сутність дослідження. Гендерне виховання – систематичний
та цілеспрямований вплив на особистість молодшого школяра з
метою формування егалітарних цінностей та поваги до особистості,
незалежно від статті й розвитку індивідуально-психологічних
здібностей [2]. Впровадження гендерного підходу в систему освіти
відкриває можливості для нового, сучасного пізнання дійсності,
підгрунтям якого є відсутність будь-якої нерівності та ієрархічного
розподілу сфер діяльності, способів самореалізації та ідентичної
приналежності до «чоловіків» та «жінок».
Реалізація принципи гендерної рівності, як передумови для
гендерного виховання молодших школярів, вимагає великих зусиль
як зі сторони вчителів, так і адміністрації освітнього закладу. Нажаль,
у сучасному освітньому просторі школа залишається традиційним
носієм патріархальних уявлень про роль та місце чоловіків й жінок у
соціумі. Лише докорінна перебудова середовища навчання
сприятиме ефективному формуванню гендерної рівності в
суспільстві нового покоління «Z».
Незважаючи на те, що провідною діяльністю молодших
школярів стає навчання, сюжетно-рольова гра ще залишається
одним з найголовніших способів соціальної реалізації дітей цього
віку. У них залишається потреба імітації виконання культурних норм
суспільства під час ігрової діяльності. Саме тому гендерне
виховання необхідно розпочинати ще з народження, активно
впроваджувати в дошкільному віці та корегувати в початковій школі.
Така система створює передумови для самостійного осмислення
власної індивідуальності та ієрархічних переконань особистості, як
члена соціуму.
Одним з найголовніших засобів гендерного виховання
молодших школярів є недискримінаційний підхід у навчанні.
Здавалось би реалізація цієї складової не вимагає значних зусиль.
Але насправді перед вчителем постає складне завдання створити
умови для уникнення будь-яких проявів дискримінації в освітньому
процесі, зважаючи на соціальні ролі «Я – учень» та «Я – друг й
товариш». Принцип гендерної рівності полягає в усуненні всіх
соціальних бар’єрів, що відсторонюють учнів від можливостей
прояву себе як особистості, а також створити рівні соціальні
можливості для всіх у сферах життєдіяльності в залежності від
власного вибору.
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Гендерне виховання здобувачів початкової освіти не повинно
обмежуватись рамками уроку чи виховного заходу. Слід пам’ятати,
що це систематична робота, яка потребує неабиякого контролю. Для
полегшення цього процесу слід створювати певну систему дій або
план, за яким буде відбуватися процес становлення особистості з
індивідуальним світоглядом гендерної рівності.
Висновки. Процес впровадження гендерного виховання в
систему освітньої діяльності сприятиме докорінній перебудові
шкільної політики. Цей процес є досить складний саме через
необхідну взаємодію учня з соціальним оточенням та з самим
собою. Виховання на основі гендерної рівності вимагає від вчителя
не тільки матеріального переоснащення дидактичної бази, а й
перекваліфікації.
Отже, гендерне виховання – це систематичні дії, що
спрямовані на формування поведінки та емоційних переживань на
основі гендерної рівності та соціального становлення особистості, як
члена суспільства.
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ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР У НАВЧАННЯ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Сучасні діти, які будуть навчатися в НУШ – це діти покоління
«альфа». Вони зайняті кількома справами одночасно. Не уявляють
себе без ґаджетів і дуже мобільні. Ці характеристики потрібно брати
до уваги під час вибору методів і прийомів формування природничої
компетентності молодших школярів. Їх не можна змусити щось
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робити. У них потрібно викликати зацікавленість, що буде спонукати
їх до активної пізнавальної діяльності.
Саме тому актуальним і дієвим інструментом для підвищення
якості знань учнів, їх активності та зацікавленості на стануть дидактичні
ігри.
Дидактична гра — незамінний атрибут освітнього процесу в
початковій школі. Ця діяльність сприяє підвищенню ефективності
роботи на уроці та в позакласній діяльності, адже з грою учні знайомі
ще з молодшого віку.
Для молодших школярів доцільно вводити дидактичні
ігри:
- з метою розвитку та коригування пізнавальної активності (
порівняння, відновлення та доповнення цілого, вилучення зайвого,
узагальнення).
- для розвитку мовлення;
- для розвитку емоційно-вольової сфери ( ігри-інсценізації, ігри
з елементами сюжету).
Упродовж уроку доцільно створювати кілька ігрових ситуацій
чи організовувати урок у вигляді сюжетно-рольової гри. Варто
застосовувати такі дидактичні ігри, організація яких не потребує від
учителя багато часу на приготування відповідного обладнання, а від
учня – запам’ятовування складних правил. Перевагу слід віддавати
тим іграм, під час яких буде залучена більшість учнів класу. Якісно
підібрана гра передбачає якісне опанування вивченого матеріалу,
швидку відповідь, довільну увагу учасників та позитивні емоції не
лише переможців, а всіх учасників.
Використання віршів, пісень, прислів’їв, відео, стереоефектів
(шум моря, спів птахів) за певною тематикою, загадок під час
проведення гри сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.
Методична скарбничка кожного вчителя багата різноманітними
дидактичними іграми. При цьому дидактичні ігри мають
відповідати таким вимогам:
- узгоджуватись з темою і метою уроку;
- забезпечувати поглиблення, розширення та закріплення
знань учнів;
- сприяти розвитку комунікативних навичок дітей;
- розвивати й коригувати моральні якості учнів;
- відповідати віковим особливостям дітей, бути доступними,
забезпечувати поступове опанування операцій аналізу, синтезу,
абстрагування, узагальнення тощо.
Дидактичні ігри можуть:
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- бути тільки в словесній формі; поєднувати слово й практичні
дії; поєднувати слово й наочність: поєднувати слово і реальні
предмети.
Структурні складові дидактичної гри – дидактичне
завдання, ігровий задум, ігровий початок, ігрові дії, правила гри,
підбиття підсумків.
Успіх дидактичних ігор значною мірою залежить від
правильного використання в них ігрового обладнання.
Щоб ігрова діяльність на уроці проходила ефективно і давала
бажані результати, необхідно нею керувати, забезпечивши
виконання таких вимог:
1. Готовність учнів до участі в грі. (Кожен учень повинен
засвоїти правила гри, чітко усвідомити мету її, кінцевий результат,
послідовність дій, мати потрібний запас знань для участі у грі).
2. Забезпечення кожного учня необхідним дидактичним
матеріалом.
3. Чітка постановка завдання гри. Пояснення гри – зрозуміле,
чітке.
4. Складну гру слід проводити поетапно, поки учні не засвоять
окремих дій, а далі можна пропонувати всю гру і різні її варіанти.
5. Дії учнів слід контролювати, своєчасно виправляти,
спрямовувати, оцінювати.
6. Не можна допускати приниження гідності дитини (образливі
порівняння, оцінка за поразку в грі, глузування тощо).
Ігри важливо проводити систематично й цілеспрямовано на
кожному уроці, починаючи з елементарних ігрових ситуацій,
поступово
ускладнюючи
й
урізноманітнюючи
їх
у міру
нагромадження в учнів знань, вироблення вмінь і навичок, засвоєння
правил гри, розвитку пам’яті, виховання кмітливості, самостійності,
наполегливості тощо.
7. Дидактичні принципи організації ігор: доступність,
посильність, систематичність .
У грі повинні брати участь всі учні класу. Тому завдання треба
добирати короткі, посильні, розраховуючи на відповіді всіх учнів
класу.
Слід уникати одноманітності завдань, організовуючи їх так,
щоб дітям не доводилося довго чекати включення в гру, бо це
знижує їхній інтерес.
Мета дидактичних ігор – формування в учнів уміння
поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю. Оволодіти
необхідними знаннями, уміннями й навичками учень зможе лише
тоді, коли він час виявлятиме до них інтерес, і коли вчитель зумів
зацікавити учнів.
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У грі найповніше проявляються індивідуальні особливості,
інтелектуальні можливості, нахили, здібності дітей.
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МЕДІАОСВІТА ЯК СУЧАСНИЙ НАПРЯМ РОБОТИ В ЗАКЛАДІ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
У зв’язку з неоднозначним впливом засобів масової інформації та
медіапродукції на процес соціалізації, фізичний, психічний і соціальний
розвиток особистості особливого значення набуває формування
медіаграмотності. Діти дошкільного віку повинні вміти вибірково і
критично ставитися та працювати з різними джерелами інформації,
сприймати,
аналізувати,
об’єктивно
оцінювати
різноманітну
медіапродукцію на основі сформованої системи ціннісних орієнтацій. Це
зумовлює володіння ними медіаграмотністю на достатньому рівні, яка
проявляється у сформованості навчальних дій, пропонованих новим
Державним стандартом дошкільної освіти та концепцією впровадження
медіаосвіти в Україні.
Мета
дослідження
–
визначити
педагогічні
умови
впровадження медіаосвіти в освітній процес закладу дошкільної
освіти.
Запит суспільства на особистість, що володіє культурою
використання медіапродукції, відображено в нормативно-правових
документах, зокрема Національній стратегії розвитку освіти в Україні
на період до 2022 року, Законі України «Про дошкільну освіту»
(2001), державній цільовій програмі «Про національну програму
інформатизації» (2013), Концепції впровадження медіаосвіти,
Базовому компоненті дошкільної освіти (2020). У педагогічній
літературі значна увага приділяється питанням теорії і практики
медіаосвіти, зокрема досліджуються: історія медіаосвіти в різних
країнах (В. Колесніченко, Л. Мастерман, А. Новикова, В. Робак,
І. Чемерис та ін.); концепції, моделі та методи медіаосвіти
(О. Баришполець, І. Жилавська, Л. Зазнобіна, Г. Онкович, І. Кузьма,
Ю. Семеняко та ін.), медіаосвіта у професійній підготовці майбутніх
педагогів (Ю. Казаков, Н. Рижих та ін.).
Незважаючи на актуальність проблеми медіаосвіти дітей
дошкільного віку, вона маже не досліджена; крім того, існує ряд
суперечностей, які ще не вирішені, навіть на рівні концептуальних
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документів. Зокрема, наказом Міністерства освіти і науки України
(від 12.01.2020 р.) затверджено Державний стандарт дошкільної
освіти у новій редакції [1]. Однак однозначно відповісти на
запитання, чи достатньо він відображає проблеми формування
медіаграмотності дітей, непросто. У новому документі суттєву увагу
приділено забезпеченню наступності між дошкільною та початковою
освітою,
формуванню
ключових
для
дошкільної
освіти
компетентностей дитини [1]. Проте серед них не зазначені
медіакомпетентності. Водночас аналіз новоо державноо стандарт
засвідчує,
що
проблемам
формування
медіаграмотності
приділяється значна увага.
Серед численних трактувань терміна «медіаосвіта» набуло
популярності таке визначення: це навчання про медіа, через медіа і
для медіа [2, c. 113]. І якщо в Базовому компоненті дошкільної освіти
цифрова компетентність (навчання про медіа і через медіа)
зазначена у варіативній частині, то критичне мислення як компонент
медіаграмотності є наскрізним умінням.
З метою вивчення стану проблеми в практиці закладів
дошкільної освіти було проведене анкетування вихователів,
проаналізовано аналіз річні та календарні плани їх роботи.
Встановлено, що формуванню у дітей цифрової компетентності
приділяється недостатньо уваги, у роботі відсутня системність. Для
більшості
характерними
є
нечіткість
освітніх
завдань,
фрагментарність та обмеженість надання інформації про масмедіа і
медіапродукцію; використання переважно загальногрупових форм
роботи з дітьми, що не сприяє формуванню практичних умінь роботи
з медіапродукцією. На підставі аналізу анкет педагогів отримано такі
результати: переважна більшість вихователів, не розуміють сутності
поняття «медіаосвіта», «цифрова компетентність» володіють
недостатнім обсягом знань про організацію такої роботи; відчувають
труднощі в плануванні та організації медіаосвітніх форм роботи в
освітньому процесі. Це дало підстави оцінити стан освітньої роботи з
означеної проблеми як такий, що потребує подальшого
вдосконалення. Отже, перспективою подальшого дослідження є
теоретичне обґрунтування
та експериментальна перевірка
ефективності педагогічних умов впровадження медіаосвіти в освітній
процес закладу дошкільної освіти.
ЛІТЕРАТУРА
1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція).
Затверджено наказом МОН № 33 від 12.01.2021. Режим доступу:
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The I International Science Conference on Multidisciplinary Research,
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3. Назарук Ю. Б. Теорія і практика медіаосвіти дітей:
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Наталія БАЗАВЛУЦЬКА,
студентка 1 курсу магістерського рівня вищої освіти
факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти
Науковий керівник: Ольга ІЛІШОВА,
к. пед. н., доцент (БДПУ)
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРОФЕСІЇ
У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Складовою дошкільної освіти є трудове виховання, яке
орієнтоване на фізичний, психічний і соціальний розвиток
особистості дошкільника, а основними напрямами – опанування
дітьми елементів трудової діяльності й ознайомлення із професіями
дорослих.
Вивченням питання виховного значення праці в закладах
дощкільної освіти займалися А. Бєлоус, Д. Ельконін, В. Логінова,
М. Машовець, Т. Поніманська, В. Сухомлинський, Т. Чекаліна та ін.
Проте окремі аспекти висвітлено недостатньо, що зумовило вибір
теми нашої роботи.
Метою нашого дослідження є визначення педагогічних умов
формування уявлень про професії у дітей середнього дошкільного
віку.
Методи дослідження: теоретичні (вивчення психологічної та
педагогічної літератури); емпіричні (спостереження за працею
дорослих, екскурсії, бесіди, читання художніх творів, розгляд картин,
демонстрування діафільмів, дидактичні та сюжетно-рольові ігри,
участь дітей у праці дорослих); якісної і кількісної обробки та
інтерпретації даних (методи математичної статистики, узагальнення
даних).
Сучасні педагоги З. Борисова та Т. Введенська працювали над
проблемою основних видів та форм організації дитячої праці,
питанням ознайомлення дітей з працею дорослих та формування
перших уявлень про професії. Г. Бєлєнька досліджувала питання
раціональної організації дитячої праці, тобто «культури праці» [1,
с. 24]. У дослідженнях М. Машовець розкриваються умови
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ефективності педагогічного процесу в дитячому садку, що
передбачає тісний взаємозв’язок і наступність у виховній роботі
дошкільного закладу та школи. Вона вважає, що дитяча праця є
чинником виховання у дошкільників громадянських якостей, а також
основою формування самостійності, відповідальності, здатності до
самооцінки та ініціативності [2, с. 12]. Як наголошується у народній
педагогіці, праця у дошкільному дитинстві є засобом виховання
дітей, проте з самого раннього віку ми повинні формувати у дітей
трудову діяльність як передумову професійного визначення, якщо
хочемо виховати справжнього трудівника нового українського
суспільства.
У період дошкільного віку у дитини формуються уявлення про
навколишній світ, оточуючих, а також явища суспільного життя. Діти
дошкільного віку мають засвоїти багато правил людського життя. Для
того, щоб чогось навчитися, дошкільнята граються. Саме діти
дошкільного віку виявляють зацікавлення до професій дорослих, у грі й
побуті виникає бажання наслідувати старших, діти прагнуть зробити
щось самі, усвідомлюють користь своїх дій, виявляють бережне
ставлення до праці дорослих.
Знання й уявлення про трудову діяльність є основою, підґрунтям
знань про соціальну дійсність. Так, Г. Бєлєнька підкреслює, що знання
про працю дорослих відіграють вирішальну роль у формуванні поваги
до праці. «Знання про суспільну значущість праці, її мотиви та
спрямування регулюють вчинки дітей, перебудовують їх ставлення до
власної трудової діяльності та продуктів людської праці, сприяють
формуванню моральних якостей».
В процесі ознайомлення дітей з професіями, гра є дуже
важливим і складним компонентом. Вона потребує, щоб дитина яка
грається віддавала грі максимум своєї енергії, розуму, витримки,
самостійності [3, с.10].
Отже, ознайомлення з працею дорослих є одним із важливих
засобів трудового виховання дошкільників. Важливим є формування
уявлень про людину праці, її ставлення до праці, колективний
характер праці. Щоб підтримувати у дітей інтерес до праці дорослих,
варто застосовувати різноманітні методи та прийоми зацікавлення.
Ефективними методами ознайомлення з працею дорослих може
бути: безпосереднє спостереження за працею дорослих, екскурсії,
бесіди, читання художніх творів, розповіді про різні професії, розгляд
картин, ілюстрацій, розповідь про професії батьків, демонстрування
діафільмів та кінофільмів, дидактичні ігри, розігрування ігрових
ситуацій, використання загадок, прислів’їв, приказок, участь дітей у
праці дорослих. Закріплення знань про різні професії, їх значення і
47

Бердянськи й державний педагогічний університ е т

необхідність в житті людей доцільно здійснювати під час організації
зображувальної, ігрової та трудової діяльності.
ЛІТЕРАТУРА
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ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ
ІНОЗЕМНІЙ МОВІ
В Україні на даний час велика увага приділяється опануванню
дітьми іноземними мовами на всіх етапах дорослішання. Багато в
чому це пояснюється інтеграційними процесами, що відбуваються в
економічній, соціальній і зовнішньополітичній діяльності нашої
держави. Підвищена увага педагогів до даної проблеми пояснюється
їх прагненням підняти іншомовну культуру суспільства. Одним з
напрямків цих пошуків і є завдання з'єднання навчання іноземній
мові з художньо-естетичним розвитком дітей.
Навчання іншомовній культурі є одним із факторів, які
складають
основу
ефективного
розвивального
навчання
дошкільників. Реалізація даній складової дозволяє не лише
урізноманітнити процес навчання, а й зробити його більш
повноцінним та захопленим для дітей.
Раннє навчання іноземній мові, зокрема англійській, дозволяє
ефективно використати той факт, що дитині
властиво
нерозчленоване (цілісне) сприйняття світу, тому завдання педагога –
побудувати навчання так, щоб створити у дитини єдиний образ цього
світу. Як складова для подібної моделі може послужити інтегрований
підхід до навчання, заснований на створенні комунікативного
спілкування дітей у процесі об’єднання різних видів діяльності,
найбільш характерних і звичних певному віку дитини.
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Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що
проблема навчання іноземній мові дошкільників на основі
інтегрованого підходу досліджувалася в працях М. Бурдина,
И. Бурича,
О. Денисенко,
Е. Дмитриева,
В. Назратяна,
Н. Светловскої, Н. Талькова та інші. Вчені, розглядають інтегрований
підхід як оптимальний засіб навчання іноземній мові дітей у
дошкільному віці. У розвиток технологій інтегрованого навчання
англійської мови в системі дошкільної освіти зробили свій внесок
М. Биболетова, Н. Трубаньова, І. Брюнєр, А. Лай. та інші.
Вважаємо ефективною у навчанні дошкільників англійській
мові модель, що побудована на взаємодії мови з елементами
художньо-продуктивної діяльності: малювання, музики і ритміки.
Використання пісенного репертуару повинно відповідати
наступним критеріям: урахування інтересів дітей відповідної вікової
групи, актуальності, лінгвокраїнознавчої цінності, інформативності
тексту. Музика і спів допомагають без особливої праці більш міцному
засвоєнню і розширенню лексичного запасу, тому що пісенні тексти
включають нові слова й вираження. У піснях уже знайома лексика
зустрічається в новому контекстуальному оточенні, що сприяє її
активізації. На пісенній основі значно легше засвоюється граматичний
матеріал. Музика може знижувати стомлюваність, виступаючи свого
роду релаксацією в середині або кінці заняття, коли діти втомилися.
Інтеграція музичної і образотворчої і мовної діяльності на
занятті з англійської мови вирішує декілька завдань: підвищення
інтересу до її вивчення, розвиток сприйняття, уяви, пам’яті, фантазії,
музичного слуху, формування музичного і художнього смаків,
здійснення естетичного виховання дошкільників.
Отже, що взаємодія іноземної мови, музики, малювання
впливає на різні сторони життєдіяльності дитини, на її психічний,
емоційний, естетичний і мовний розвиток, її взаємини зі світом.
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ВИХОВАННЯ ДБАЙЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО
ПРИРОДНОГО ДОВКІЛЛЯ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Формування гуманного ставлення до природи – основне
завдання екологічного виховання, яке реалізується шляхом розвитку
в дітях співчуття, співпереживання і до всіх живих істот на планеті.
Людина – частина природи, але найчастіше саме вона робить
згубний вплив на навколишній світ. Важливо показати дітям, що
люди займають більш сильну позицію по відношенню до світу
природи. Тому нам слід спрямувати всі зусилля на те, щоб усе живе
на землі розвивалося і приносило радість.
Отримані знання про навколишній світ повинні підкріплюватися
практичною діяльністю та наочними прикладами для того, щоб діти
бачили позитивний результат своєї діяльності і мали бажання
удосконалювати свої досягнення.
Софія Русова називала природу «все розвиваючою»,
наголошуючи на винятково важливому значенні спілкування з
природою для гармонійного розвитку дітей. Дошкільний вік – дуже
відповідальний етап у формуванні знань. Спостереження у довкіллі,
в основі яких лежать відчуття і сприймання, створюють надійний
фундамент для реалістичних і правильних уявлень про природу.
Метою нашого дослідження є теоретично обґрунтувати
педагогічні умови виховання дбайливого ставлення до природного
довкілля засобами ігрової діяльності у дітей середнього дошкільного
віку.
Методи дослідження: теоретичні (вивчення та узагальнення
наукової літератури); емпіричні (застосовувались бесід за
картинками та тестові завдання, в процесі яких велось
спостереження); якісної і кількісної обробки даних (метод
математичної статистики).
Психологічний аспект досліджуваної проблеми відображений у
працях Б. Ананьєва, Л. Виготського, В. Вілюнаса, О. Запорожця,
О. Леонтьєва, В. М'ясищева. У наукових працях Л. Артемової,
А. Богуш,
О. Кононко,
В. Котирло,
Я. Неверович,
З. Плохій,
Т. Поніманської,
Ю. Приходько,
Н. Яришевої
підкреслюється
особлива чутливість дошкільників до впливів довкілля, різноманітних
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емоційно-образних стимулів, їх емоційна реакція на безпосередні
враження.
Дошкільний вік сприятливий для екологічного виховання, адже
саме у цей період закладаються основи культури спілкування і
поведінки дітей у природі [1, c. 28].
Враховуючи, що в дошкільному віці починають закладатися
основи для вирішення їх і дитячий садок є першою ланкою в системі
освіти, ці завдання слід сприймати і як завдання дитячого садка, а
реалізація їх повинна здійснюватися з урахуванням віку і можливостей
дітей. Розглянемо їх. 1. Засвоєння провідних ідей, основних понять і
наукових фактів, на базі яких визначається оптимальний вплив людини
на природу відповідно до її законів. 2. Розуміння багатосторонньої
цінності природи як джерела матеріальних і духовних сил суспільства.
Під час проведення практичної роботи з дошкільниками це засвоєння
знань про значення рослин і тварин в житті людини і природи, завдяки
чому формуються ціннісні орієнтації. В сучасній педагогічній науці
поняття ціннісні орієнтації співвідносяться з мотиваційними
орієнтаціями особистості. Цінність, зазначав С. Рубінштейн, це
значимість для людини чогось у світі. Тільки та цінність, яка
визначається, здатна виконувати важливу ціннісну функцію – функцію
орієнтира у поведінці людини, отже, визначати її ставлення до природи.
3. Оволодіння прикладними знаннями, практичними вміннями
навичками раціонального природокористування, розвиток здатності
оцінювати стан навколишнього середовища, приймати правильні
рішення щодо його поліпшення, передбачати можливі наслідки своїх
дій і не допускати негативних дій на природу в усіх видах громадськотрудової діяльності. 4. Розвиток потреби у спілкуванні з природою,
прагнення до пізнання навколишньої природи у єдності з моральноестетичними переживаннями. 5. Активізація діяльності, спрямованої на
покращення
природного
і
перетворювального
середовища,
непримиренність до дій людей, що шкодять йому [2, c. 40-41].
Отже,
екологічне
виховання
–
процес
педагогічно
спрямований. Завдання вихователя – допомогти маленькому
досліднику розібратись у розмаїтті об'єктів і явищ природного
середовища, викликати інтерес до нього засобами ігрової діяльності,
навчитись бачити духовне благородство, милосердя і на основі
цього виховувати почуття любові до всього живого, бажання
охороняти й примножувати все, чим багата рідна земля.
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДОШКІЛЬНИКІВ
В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЗДО
Останні роки в Україні набуває все більше значення
реформування освіти, спрямоване на її переосмислення та
модернізацію. Основою створення нового освітнього простору є
дошкільна освіта як перша ланка навчання та розвитку майбутнього
покоління. Надзвичайно важливе місце у виховання дітей
дошкільного віку посідає формування екологічної культури
особистості. Велика увага надається цьому питанню в нормативних
документах, зокрема, у законі України «Про дошкільну освіту» одним
із пріоритетних завдань визначається «виховання моральноестетичного становлення до навколишнього світу явищ живої та
неживої природи».
На сучасному етапі розвитку суспільства питання екологічної
компетентності дітей дошкільного віку дедалі більше поширюється
та набуває нового значення. На сьогодні основною метою
екологічної культури особистості в закладі дошкільної освіти є
формування навичок екологічної вихованості, створення у дитини
позитивного ставлення до навколишнього світу й реалістичних
уявлень про природні явища, набуття практичних умінь та
дбайливого ставлення до природи та її складових [2, c.117].
Метою
нашого
дослідження
є
обґрунтування
та
характеристика особливостей формування екологічної культури у
дошкільників у сучасному просторі ЗДО. Методи дослідження –
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обробка відомостей на основі наукової літератури, аналіз, синтез та
узагальнення отриманої інформації.
Важливе місце у створенні еколого-педагогічного підґрунтя з
дітьми дошкільного віку посідає організація пошуково-дослідницької
діяльності, спостереження та використання ігрової діяльності як
провідної у дошкільному віці. Усі ці аспекти сприяють розвитку
пізнавальної сфери дітей, розвитку комунікативних навичок,
мислення.
Доволі новим та цікавим методом формування екологічних
навичок у дітей є технологія ТРВЗ. У процесі використання цієї
системи ігор здійснюється формування про біосферу та основних
понять. Вони поділяються на кілька напрямків: на вивчення об’єктів
навколишньої дійсності, розуміння складових її розвитку, наприклад,
«Що спільного?», які сприяють формування основ екологічного
сприйняття «Що буде, якщо» «Добре-погано» та інші.
З погляду накопичення дитиною власного досвіду варто
зазначити, що важливу роль відіграє взаємодія дитини з природою.
Сюди відносяться такі прийоми як створення екологічної стежини та
організація роботи на ній [1, c.6–7].
Також слід відмітити як вагомий чинник формування
екологічної культури дошкільників створення розвивального
середовища. Такий компонент забезпечує дитині вільне спілкування
з природою та надає можливість для власних відкриттів. Прикладом
вищезазначеної складової може слугувати екологічний міні-музей.
Отже, формування екологічної культури дошкільників у
сучасному ЗДО має велике значення у формуванні особистості та
для суспільства в цілому. Саме дошкільне дитинство є сприятливим
для формування перших знань про довкілля та становлення певної
позиції щодо навколишнього світу (важливість піклуватися про
планету, оберігати усе те, що нас оточує). Необхідною складовою
сьогочасного та подальшого розвитку екологічного виховання дітей
дошкільного віку в закладах дошкільної освіти є сучасні підходи та
інновації для формування екологічної культури дошкільників.
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ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ ЯК ЗАСОБУ
РОЗВИТКУ ДРІБНОЇ МОТОРИКИ РУК ДІТЕЙ СТАРШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Проблема розвитку дрібної моторики дитини дошкільного віку
є актуальною, оскільки, як доведено науковцями(М. Аксьонова,
О. Бот, М. Кольцова, В. Кудрявцева, І. Марковська та ін..), від рівня
розвиненості дрібної моторики рук залежить рівень інтелектуального
розвитку дитини, її мовлення та різноманітних практичних
компетентностей, що будуть мати значний вплив на подальше життя
та успішне навчання у школі. Особливий вплив на розвиток дрібної
моторики рук у дітей дошкільного віку має художня праця в процесі
якої діти навчаються створювати корисні та естетично значущі
вироби для ігор, праці та побуту.
Відомі фізіологи, психологи, педагоги(В. Бехтерєв, О. Бот,
М. Кольцова, В. Кудрявцева, І. Павлов, І. Сечєнов, А. Соколова,
А. Ухтомський та ін.) акцентували увагу на виняткову роль дрібної
моторики рук у розвитку мови і мислення та довели, що першою
домінуючою вродженою формою діяльності людини є рухова
діяльність, яка активно розвивається з перших місяців її життя.
Мета нашої роботи полягає у теоретичному обгрунтуванні
використання художньої праці як засобу розвитку дрібної моторики
рук дітей старшого дошкільного віку.
Для досягнення поставленої мети було використано комплекс
теоретичних, емпіричних, статистичних методів.
Вплив художньої праці на всебічний розвиток дитини
досліджували С. Афонькін, Л. Куцакова, 3. Лиштван, Л. Парамонова,
Л. Пантелеєва та ін. На важливість використання в роботі з дітьми
різних видів продуктивної діяльності, до якої належить і художня
праця наголошував і видатний педагог В. Сухомлинський. Він
зазначав, що «Витоки творчих здібностей і обдарування дітей – на
кінчиках їх пальців…Чим більше впевненості й зображувальності у
рухах дитячої руки, тим розумніша дитина»[2, с.6].
Науковцями
(Л. Биковець,
О. Брушлінский,
Н. Голота,
Л. Куцакова, І. Ликова, Ю. Шумаков, Е. Шумакова та ін.) було
доведено, що в процесі занять художньою працею у дитини
розвиваються вміння та навички роботи з різними матеріалами,
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пристроями та інструментами; виробляється оригінальність у
вирішенні завдань, уміння вільно орієнтуватися в навколишньому
світі, удосконалюються рухи рук, які стають більш точними та
вмілими[1]. Робота з різноманітними матеріалами (папір, природний,
викидний, тканина, солоне тісто, намистинки, мережево тощо)
сприяє підвищенню активності роботи мозку і врівноважуваності
роботи обох півкуль у дітей дошкільного віку, що впливає на
підвищення рівня інтелекту, пізнавальної активності, розвитку всіх
психічних процесів.
Водночас із удосконаленням необхідних ручних навичок та
розвитком психічних процесів у дитини розвивається і мовлення.
Дослідниця М. Кольцова довела важливість розвитку дрібної
моторики рук для розвитку мови дитини. Цікава інформація про
матеріали, їх історію, різні види та їх властивості не лише поглиблює
знання, підсилює емоційне сприймання, а й збільшує запас слів
новими поняттям (пап’є-маше, картон, квілінг, оригамі, пластик та
ін.). І тому використання різних видів роботи з матеріалами
(нанизуваня, складання, розривання, розрізання, скручування тощо)
з дітьми дошкільного віку сприяє вдосконаленню їх мовлення[2,
с. 115].
Науковці зазначають, що робота з різними матеріалами та
інструментами, яка відбувається на заняттях з художньої праці також
сприяє розвитку сенсомоторики – злагодженої роботи очей і рук,
удосконаленню координації рухів, гнучкості, точності у виконанні дій.
Використання різних прийоми роботи з відповідними матеріалами,
розрізання та складання різних видів паперу, робота з природним
матеріалом та інші види діяльності, сприяють не лише загальному
розвитку дитини, а й розвитку дрібної моторики її рук[3, с. 25]..
Отже, художня праця має значний вплив на всебічний розвиток
дитини та розвиток дрібної моторики рук, і тому використання сучасними
вихователями закладів дошкільної освіти занять з художньої праці з
дітьми дошкільного віку є необхідним. Значний вплив художньої праці на
розвиток дрібної моторики сприяє підготовці руки дітей дошкільного віку
до письма, злагодженій роботі очей і рук, удосконаленню координації
рухів, гнучкості, точності у виконанні дій, що є важливим для формування
життєвих компетентностей дитини.
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РОЗВИТОК ДІАЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ СПІЛКУВАННЯ
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Діалог є природним середовищем розвитку мовної особистості.
Найбільш соціально значущою для дітей дошкільного віку є діалогічна
форма спілкування, у процесі якої створюються ситуації сумніву,
зіткнення різних позицій, складалися діалоги з реплікамисудженнями, репліками-обґрунтуваннями, репліками-ствердженнями,
діалоги-роздуми.
На підготовчому етапі формувального експерименту ми
організовували діалоги, оскільки прагнення відстояти свій погляд у
діалозі спонукало дітей контролювати та уточнювати свої твердження,
обґрунтовувати їх різними аргументами. «Доведення виникають
спочатку в суперечці між дітьми, – зазначав Л. Виготський, – і тільки
потім переносяться всередину самої дитини, пов’язані з формою
виявлення її особистості».
У процесі розв’язання цього аспекту роботи створювались
умови, за яких у спільній діяльності відбувалося більше діалогів,
бесід, в яких діти використовували репліки-судження, реплікиобґрунтування,
репліки-твердження.
Так,
наприклад,
ми
пропонували обрати дітей на певні ролі в сюжетно-рольовій грі
«Будівництво». Діти пропонували свої кандидатури, а вихователь
просив пояснити, чому саме цю дитину пропонують. Завдяки
прийому спільного обговорення вибору на ролі діти висловлювали
свої пропозиції, мотивували свій вибір. Репліка-запитання «чому»
спонукала до реакції стверджування чи заперечення, пояснення.
Далі вихователь, який виконував роль «директора будівництва»
пропонував обраним бригадирам очолити будівництво школи,
магазину, гаражів. У сюжетно-рольових іграх («Будівництво»,
«Лікарня», «Автопарк», «Мандрівки залізницею, автомобілем,
пароплавом»), колективних завданнях та дорученнях (аплікація,
ручна праця та праця в природі), дискусійних мовленнєвих ситуаціях
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(«Як би ти вчинив, коли матуся втомилась, а до тебе прийшли
друзі?») виникала необхідність радитися, чемно, коректно
відстоювати свій погляд, точку зору, контролювати та уточнювати
елементи власних роздумів. Відповідаючи на запитання, наприклад,
під час розглядання картин, на яких зображені конфліктні життєві
ситуації або в бесіді за змістом творів на морально-етичну тематику,
вчили дітей використовувати вставно-модальні слова (я думаю, я
переконаний, мені здається, на мою думку, на мій погляд).Запитання
вихователь ставив таким чином, щоб у відповіді було вставне
модальне слово, а сама відповідь наближалася до структурного
елементу міркування -– тези. Цю навичку, починати міркування з
тези, закріплювали в дидактичних іграх: «Подобається – не
подобається», «Згода – незгода», «Чарівні перетворення». Так,
наприклад, гру «Подобається – не подобається» проводили за
декількома темами: «Овочі», «Фрукти», «Іграшки», «Пори року». Під
час гри діти ставали в коло, вихователь кидав дитині м’яч,
називаючи тезу: «Я люблю літо», «Мені подобається груша», «Моя
улюблена іграшка – автомобіль». Від дитини вимагалося погодитися
чи не погодитися з названим вподобанням та обґрунтувати його. У
грі «Згода – незгода» вихователь стверджував або заперечував
положення, факт. Діти повинні були погодитися з цим ствердженням
або заперечити його, але обов’язково пояснити, чому вони так
думають.
Міркування у дітей виникає при наявності потреби в ньому.
Одним із засобів викликати цю потребу, тобто зрозуміти щось,
довести або спростувати якесь твердження було вміло поставлене
вихователем запитання «чому?». Це проблемне запитання як
прийом навчання мало велике значення, бо спонукало дітей до
розмірковування, діалогу. Воно також активізувало мовлення та
мислення дітей дошкільного віку, сприяло поглибленню їх чуттєвоінформаційного досвіду, уявлень та знань, концентрувало увагу
дитини на досягненні нового пізнавального результату.
Вдало підібраними запитаннями вихователь спрямувала
відповіді дітей на усвідомлення суперечності між твердженнями
дітей та відомими їм реальними фактами. Проведення бесід,
діалогів, обговорення складних пошукових запитань спонукає дітей
відстоювати свій погляд в ігровій діяльності.
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РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Потреба в спілкуванні з оточуючими – одна з найважливіших
соціальних потреб дитини. Проблема розвитку культури спілкування
дітей дошкільного віку розглядалася в роботах А. Арушанової,
К. Бахарєвої, Н. Гавриш. У дослідженнях визначена можливість
навчання культури мовленнєвого спілкування на різних вікових
етапах, описані лінгвістичні основи вивчення змісту формул
мовленнєвого етикету, їх граматичні, стилістичні та структурні
особливості
У дошкільній педагогіці особливе значення надається провідному
виду діяльності дитини – грі. Сьогодні, коли гра ефективно
застосовується в багатьох сферах життєдіяльності: в економіці,
політиці, соціології, лінгвістиці, психотерапії, перед батьками і
педагогами стоїть завдання в повному обсязі і з великою
функціональністю коректно включити ігрову діяльність в освітній простір
закладу дошкільної освіти і сім’ї. У результаті аналізу наукової
літератури було з’ясовано, що розвиток мовлення дітей відіграє
важливу роль у культурі мовленнєвого спілкування, яку ми будемо
розглядати в руслі загального мовленнєвого розвитку дітей дошкільного
віку. Гра є засобом активізації мовленнєвого розвитку і мовленнєвого
спілкування.
На констатувальному етапі ми визначили показники та критерії
розвитку культури мовленнєвого спілкування, встановили три рівні
розвитку культури мовленнєвого спілкування дітей (високий, середній,
низький). Дані експерименту свідчать про те, що під час дослідження
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більшість дітей і в експериментальній, і в контрольній групах (44 і 45%)
мали низькі показники розвитку культури мовленнєвого спілкування.
Високий рівень був характерний для невеликого числа дітей
дошкільного віку: 18% в експериментальній, 17% – у контрольній групі.
Середній рівень відзначається у 36% дітей експериментальної групи і
38% – контрольної. Аналізуючи отримані дані констатувального
експерименту, ми виявили перевагу середнього і низького рівнів
розвитку культури мовленнєвого спілкування.
Перший напрямок роботи формувального експерименту –
комплексний розвиток всіх аспектів мовлення (фонематичний,
граматичний, лексичний), що визначають формування культури мовлення
дітей дошкільного віку як частини їх загальної культури. У цьому напрямку
роботи нами були використані: пальчикові ігри, тому що багатьма вченими
(М. Бернштейн, М. Кольцова, І. Луценко) визначався зв'язок і залежність
загальної і мовленнєвої моторики. Стимулювання дрібної моторики
пальців рук позитивно відбилося на становленні дитячого мовлення. Ми
проводили такі вправи: «Моя родина», «Мої бажання», інсценування казки
В. Сутєєва «Курча і каченя», складання діалогів дітьми на тему «Мешканці
зимового лісу», гра «Попелюшка», пальчиковий театр тіней. Другий
напрямок формувального експерименту – використання ігрової діяльності
під час занять для розвитку культури мовленнєвого спілкування. До
методичного забезпечення роботи в даному напрямку увійшла серія
комплексних занять «Уроки ввічливості» з наскрізними персонажами
(професор Етикет, Нехочуйко, пані Указка) розроблену Н. Мирошниченко,
яку було адаптовано до умов нашого експерименту. Серед занять були
такі : бесіди «Доброго ранку, добрий день, доброго вечора», «Де
акуратність, там і охайність», «До та після смачного обіду», «Правила
поведінки у транспорті», «Ввічлива поїздка», «Театральні таємниці», «Ми
йдемо до театру», «Ми в гостях». На цих заняттях використовувалися такі
методичні прийоми: запитання Професора Етикета, шкідливі поради
Нехочуйка, етикетні задачі, етикетні нагаданочки, підказки Пані Указки,
загадки, скоромовки, лічилки та дидактичні ігри.
Таким чином, експериментальна робота довела дієвість,
доцільність і ефективність розроблених нами педагогічних умов
розвитку культури мовленнєвого спілкування дітей старшого
дошкільного віку в ігровій діяльності, що свідчить про ефективність
розробленої та впровадженої нами методики яка інтегрує різні види
діяльності, і значущість подальшої роботи щодо пошуку концепцій,
підходів, педагогічних умов розвитку культури мовленнєвого
спілкування дітей дошкільного віку засобами ігрових технологій
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РОЗВИТОК ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО
ВІКУ В ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНІК
АПЛІКАЦІЇ
Розвиток творчої особистості підростаючого покоління є
пріоритетним завданням дошкільної освіти, що зазначено у Законі
України «Про дошкільну освіту», Базовому компоненті дошкільної
освіти в Україні та чинних програмах для закладів дошкільної освіти.
Так, у Базовому компоненті дошкільної освіти визначається
пріоритетна роль дошкільної освіти у формуванні особистості
дитини, розвитку її творчих здібностей. Дитина розглядається як
цінність, як активна творча особистість [1]. Тому проблема
дослідження педагогічних умов, форм, методів, засобів розвитку
творчості дітей дошкільного віку в різних видах образотворчої
діяльності і набуває особливої актуальності.
Як зазначають дослідники, творчість – це людська діяльність у
процесі якої особистість, задовольняючи потреби в реалізації своїх
здібностей, створює нові знання, об’єкти, схеми, робить власні
«відкриття». Дитяча творчість – це своєрідна сфера дитячого життя,
в якій дитина діє і спілкується з дорослими та однолітками та
створює щось особисто для себе, своє (Дж. П. Гілфорд, Е. Торренс,
О. Донченко, О. Дьяченко, В. Дружинін, В. Куцевол, В. Моляко та
ін.)[1;2].
Відомі психологи та педагоги (Н. Ветлугіна, Л. Виготський,
В. Давидов,
О. Запорожець,
В. Кудрявцев,
О. Кульчицька,
М. Поддяков та ін.) довели, що творчість яскраво виявляється в
дошкільному дитинстві й розвивається у процесі художньо60
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мовленнєвої та продуктивної діяльності. Одним з видів продуктивної
діяльності, що сприяє розвитку творчості є аплікація. Аплікація – це
художнє оформлення різних предметів за допомогою прикріплення
до основного тла вирізаних декоративних форм з паперу, картону,
тканини, природного матеріалу. Аплікація, як вид образотворчої
діяльності дошкільників розглядалася дослідниками у різних
аспектах: як засіб розвитку сенсорики, оволодіння технічними
вміннями та навичками(І. Гусарова); як декоративний елемент в
українських орнаментів(Л. Скиданова, Л. Сірченко); як засіб
естетичного та творчого розвитку дошкільників(З. Богатєєва) та ін..
На сучасному етапі у освітньому процесі у закладах дошкільної
освіти використовуються не лише традиційні види аплікації, а й
нетрадиційні, розвивальна значущість яких полягає у тому, що вони
надають дитині всі можливості мислити нестандартно, розвивати
уважність, дрібну моторику, фантазію, проявляти креативність у
створенні сюжетів, образів, самостійність у виборі деталей,
оригінальність у власному задумі (Т. Варяхова, Н. Голота,
О.Дронова, Л. Комарова, І. Ликова,О. Рогальова, О. Терещенко та
ін.)[3].
Мета дослідження: теоретично вивчити та експериментально
перевірити найбільш ефективні педагогічні умови розвитку творчості
дітей старшого дошкільного віку в процесі використання
нетрадиційних технік аплікації. Для вирішення поставлених завдань
було використано комплекс теоретичних, емпіричних, статистичних
методів.
Наше дослідження складається із трьох етапів і проводилося в
ЗДО з контрольною та експериментальною групами дітей старшого
дошкільного віку. На констатувальному етапі було проведено
заняття з аплікації на тему «Моя улюблена казка». Результати
констатувального етапу засвідчили, що більшість дітей перебувала
на середньому і низькому рівнях розвитку творчості. На високому
рівні було всього 5% дітей в обох групах. Ці дані підштовхнули нас
до здійснення подальшої експериментальної роботи, в ході якої в ЕГ
було створено такі педагогічні умови: казковий ігровий простір,
спрямований на здійснення ігрової та пізнавальної діяльності дітей,
що надавало їм можливість використовувати різні матеріали(папір,
тканину, природний, викидний) для створення казкових героїв у
вільні години; проведення спеціально організованих занять,
тематика яких була пов’язана як з використанням нетрадиційних
технік аплікації (обривна, квілінг, модульна, нитяна), так і з
інтересами дітей: квіти, тварини, улюблені казкові персонажі тощо.
Ми використовували різноманітні методи й прийоми, що сприяли як
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розвитку практичних навичок роботи з матеріалами, так і творчості
дітей, а саме: ігрові та проблемні ситуації «Допоможи космічним
героям», «Створи прикрасу», «Прикрасимо посуд»; ігрові прийоми:
«оживлення» матеріалів, казкових героїв; дидактичні ігри: «Подорож
до картини», «Запам’ятай і прикрась тарілочку» та ін. Діти
придумували, із задоволенням виготовляли свої роботи, виявляли
зацікавленість та оригінальність у створенні художніх образів,
самостійно використовуючи нові аплікаційні техніки. Наше
дослідження ще продовжується, але наші спостереження за
діяльністю дітей в процесі використання нетрадиційних технік
аплікації показують, що роботи стали різноманітними, з цікавим
задумом та оригінальним оформленням.
Отже, використання нетрадиційних технік аплікації дає змогу
прищепити дітям любов до образотворчого мистецтва, допомагає
краще засвоїти нові знання, сприяє самостійному оволодінню
способами зображення та впливає на розвиток творчості дітей
дошкільного віку.
ЛІТЕРАТУРА
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РОЗВИТОК РИТМІЧНОСТІ РУХІВ ПІД ЧАС ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ ЗАСОБАМИ МУЗИКИ УДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Актуальність. У дошкільній освіті зросла потреба в
ефективних методиках виховання дітей середнього дошкільного віку.
Явище це пов’язане з розумінням цінності цього життєвого періоду
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дитини для її подальшого розвитку. Одним із основних видів
діяльності в цьому віковому періоді є музично-ритмічне виховання
під час фізичної культури, що за своєю природою будучи
синтетичним видом, об’єднує музику, слово й рух [3,с. 8].
У процесі освоєння рухів під музику діти вчаться орієнтуватися
на музику як на особливий сигнал до дії та руху, у них
удосконалюється моторика, координація рухів, розвивається їх
довільність, невербальні комунікативні здібності, формуються
уявлення про зв’язок музики й рухів. Рухи відображають особливості
та поведінкові моделі дитини, структуру й характер її
міжособистісних комунікацій [2, с. 27].
Ступінь досліджуваності проблеми. Теоретичні передумови
вивчення ритмічності рухів у процесі сприйняття й осмислення
музики знаходимо в працях Б. Асаф’єва, В. Медушевського,
А. Сохор, Г. Ципіна. Концепції музично-ритмічного виховання
розроблялися зарубіжними та вітчизняними педагогами (К. Орф, Ф.
Дельсарт, Ж. Демені, А. Дункан, Н. Александрова, А. Буреніна,
А. Гогоберидзе, А. Зіміна, І. Каплунова, Г. Курило, К. Тарасова).
Проте, питання розвитку ритмічності рухів під час фізкультурних
занять засобами музики в дітей середнього дошкільного віку, як в
теоретичному так і практичному планах залишаються недостатньо
розробленими.
Мета і методи дослідження. Метою дослідження нашої
роботи стала розробка методики розвитку ритмічності рухів під час
фізичної культури засобами музики в дітей середнього дошкільного
віку. У процесі дослідження було використано такі методи:
теоретичні: аналіз, порівняння та узагальнення науково-теоретичних
джерел у галузі загальної та дошкільної педагогіки, класифікація та
систематизація теоретичних даних для визначення стану
розробленості проблеми в сучасній педагогіці та перспективних
напрямів її вирішення; емпіричні: спостереження, анкетування,
аналіз психолого-педагогічної документації, бесід, опитування
батьків, вивчення результатів тестів; статистичні: якісна та кількісна
обробка результатів дослідження.
Сутність
дослідження.
Саме
в
дошкільному
віці
закладаються основи гармонійного розвитку особистості, її фізичної
досконалості – формується багато рухових навичок, розвиваються
фізичні якості (спритність, швидкість, сила та ін.), удосконалюється
вміння рухатися ритмічно. Своєчасне та успішне формування
рухової функції людини, особливо в дошкільний період її життя, має
першочергове значення для повноцінного фізичного розвитку [2, с.
18].
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Учені (Б. Теплов, Е. Вільчковський) уважають, що ефективний
фізичний розвиток у дітей дошкільного віку буде відбуватися, якщо
використовувати під час фізичних вправ засоби музики. Виконання
музично-рухових вправ та ігор, поліпшують якість рухів дітей,
роблячи їх більш виразними, пружними, пластичними, водночас
допомагають орієнтуватися в просторі, розвивають кроки, стрибки,
підскоки, біг тощо, впливають на розвиток музичності, особливо на
розвиток відчуття ритму [2, с. 45]. Розвиток рухів засобами музики є
важливим засобом, як музичного так і фізичного виховання [3 с. 9].
Основними функціями музики є ритмічна, навчально-пізнавальна,
емоційна та фонова. Вони спрямовані на організацію ритмічності й
синхронності рухів, стимуляцію емоційного підйому, підвищення
інтересу до вправ з фізичної культури, створення позитивного
емоційного фону, підвищення працездатності дітей. Під час
слухання музики у дітей виникає природна, мимовільна моторноемоційна реакція, інтуїтивна потреба рухатися в такт ритму. Тому
таку реакцію дітей необхідно зробити осмисленою, ритмічною,
виразною [1, с.49].
Основні висновки. Отже, цілеспрямована організація роботи
з розвитку ритмічності рухів під час фізичної культури засобами
музики сприятиме естетичному вдосконаленню дитини, її
гармонійному духовному та фізичному розвитку.
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ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ
ЗДОРОВ’Я ТА РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
На сьогодні освітній процес в закладі дошкільної освіти (ЗДО)
характеризується зростанням обсягу та інтенсивності навчальнопізнавальної діяльності дітей (В. Бальсевіч, В. Запорожанов, І.
Мальцева, Т. Піроженко, М. Расін, та ін.), що призводить до
зниження і без того недостатньої, за оцінкою фахівців, рівня рухової
активності дітей (Н. Денисенко, І. Козлов, А. Лагутін, М. Рунова та
ін.). У зв'язку з цим пошук такої форми організації фізичного
виховання, в якій на тлі високого рівня рухової активності, можна
розвивати пізнавальні здібності і формувати особистість дитини,
представляється доцільним.
Аналіз практики фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО країни
показує, що педагогічні колективи все активніше застосовують
засоби і форми туризму, спортивних квестів (Я. Биковський, Т.
Грицишина, А. Остапець та ін.). Така увага до цього засобу
фізичного виховання не випадкова, оскільки використання елементів
туризму дозволяє не тільки позитивно впливати на формування
життєво важливих для дитини умінь і навичок, а й активізувати
виховання особистості.
Однак, аналіз досліджень показує, що проблема підвищення
рухової активності дошкільників за допомогою засобів туризму в
природних умовах розглядається здебільшого в роботі зі школярами
(П. Істомін, І. Беккер, С. Сергєєва, В. Циганков та ін.).
Дані, що стосуються застосування доступних форм туризму
для фізичного розвитку та рухової підготовленості дошкільників,
нечисленні (Н. Бочарова, Г. Барсуковська, М. Завьялова, Г.
Шалигіна). Аналіз практичних методичних розробок вихователів
дошкільних закладів показав, що інтернет пропонує переважно
російські авторські програми з дошкільного туризму
Отже, туристська спрямованість рухової діяльність не зайняла
ще належного місця в системі фізичного виховання дошкільників у
сучасному ЗДО. Виникає суперечність між намаганням педагогів
ЗДО урізноманітнити форми фізкультурно-оздоровчої роботи в
природних умовах та відсутністю методичних рекомендацій щодо
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запровадження такої форми роботи як оздоровчий туризм.
Необхідність розв’язання даних суперечностей обумовила вибір
теми дослідження та визначення його мети: теоретично
обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність впливу
системи туристичної роботи на стан здоров’я, фізичної
працездатності та рухової активності дітей старшого дошкільного
віку.
Для реалізації мети була спланована система роботи з
впровадження оздоровчого туризму, яка включала три напрями.
Перший напрям: робота з вихователями. Анкетування
показало, що оздоровчий дитячий туризм не посів ще відповідного
місця у їх роботі, більшість з них не чітко уявляють технологію
організації пішохідних переходів за межі дитячого садка. Тому була
розроблена пам’ятка щодо організації даного напрямку роботи, яка
повинна була допомогти методично правильно організовувати
пішохідні прогулянки, уникнути труднощів та дібрати цікаві, активні й
пізнавальні форми роботи з дітьми.
Другий напрям: робота з батьками. Запровадження у
навчальний процес оздоровчого туризму потребувало підтримки
батьків: були проведені батьківські збори, щоб пояснити батькам
значення туристської діяльності для різнобічного розвитку. Зокрема
на батьківських зборах порушувались наступні питання. Ми
передбачали, що участь батьків в туристичній діяльності в природніх
умовах допоможе їм побачити свою власну дитину з нового боку, і
головне, духовно зблизитися з нею.
Третій напрям: робота з дітьми. Для дітей старшого
дошкільного віку була розроблена експериментальна Програма
занять з освоєння початкових туристичних навичок «Туристична
абетка» яка реалізовувалась в рамках оздоровчої роботи з
фізичного виховання.
Мета програми: впровадження оздоровчого туризму у
фізкультурно-оздоровчу роботу ЗДО.
Завдання:
- розширювати обсяг знань в галузі фізичної культури і туризму
(види туризму: піший, велосипедний, водний, автомобільний та
гірський; туристичне спорядження, правила користуванням ним);
- удосконалювати різноманітні види рухів в природних умовах,
збагачувати руховий досвід (вчиться найпростішим вправам
туристичного багатоборства, виконувати рухові завдання на
орієнтування в просторі);
- формувати вміння дітей орієнтуватися на місцевості за
допомогою карти, схеми. Вправляти у створенні схем за допомогою
графічних зображень, знаків-символів, умовних позначок;
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- покращити адаптивні і функціональні можливості дітей
шляхом розвитку основних органів і систем організму в ході
виконання фізичних вправ на свіжому повітрі та формувати звичку
здорового способу життя;
- ознайомлювати дітей з природою рідного краю, різними
видами ландшафту. Закріплювати та розширювати знання дітей про
тварин, птахів, комах, рослини, отруйні та їстівні гриби і ягоди;
- формувати міжособистісні, зокрема, дружні стосунки
дошкільнят у процесі ігрової туристичної діяльності, адаптованої до
їх можливостей.
Програма складається з 7 блоків: «Туризм і туристи»,
«Туристське спорядження», «Знайомство з топографічними
знаками», «Вчимося орієнтуватися», «Що таке горизонт?»,
«Знайомство з компасом», «Туристські прогулянки».
Кожний блок включає різні форми роботи: бесіди («Ми –
маленькі туристи», «Карта та топографічні знаки», «Де горизонт?» та
ін.); перегляд слайдів, фільмів, розгляд картин та ілюстрацій про
туристів; ігри-подорожі («Подорож територією дитячого садка»,
«Подорож картою Запорізької області», «Подорож схемою селища»
та ін.); дидактичні ігри («Вгадай і розкажи», «Який знак», «Добери
зображення до позначки на карті» та ін.); ігри-змагання («Укладання
рюкзаків», «Важка перешкода»; «Компас» та ін.); малювання на теми
туризму, створення схем групи, майданчика; розваги (КВК «Ми
туристи, «Туристичні старти»; туристичне свято за участю батьків та
ін.); пішохідні прогулянки по вулиці селища, до річки, в поле, в парк,
дошкільного стадіону); спортивні квести («Знайди туристичну
схованку», «Куди приведе компас»).
Робота із запровадження експериментальної програми
«Туристична абетка» проводилася як в першу, так і другу половину
дня. До багатьох заходів, зокрема пішохідних прогулянок, розваг,
долучалися батьки. Ми передбачаємо, що запровадження даної
програми сприятиме покращенню стану здоров’я, фізичної
працездатності та підвищенню рівня рухової активності дітей
старшого дошкільного віку.
ЛІТЕРАТУРА
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РОЗВИТОК РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ НИМИ КАЗОК ТА
ФАНТАСТИЧНИХ ІСТОРІЙ
Серед психолого-педагогічних проблем, які не лише не
втратили своєї актуальності протягом усього культурно-історичного
розвитку людства, а й набувають особливої значущості в кожному
цивілізованому і прогресивно зорієнтованому суспільстві – є
проблема творчості, зокрема розвиток художньо-творчих здібностей
у дітей старшого дошкільного віку.
Художньо-творчі здібності є одним з компонентів загальної
структури особистості. Розвиток їх сприяє розвитку особистості
дитини в цілому. Як стверджують видатні психологи, основою
художньо-творчих здібностей є загальні здібності (Л. Виготський,
Л. Венгер, Б. Теплов, Д. Ельконін та ін.). Якщо дитина вміє
аналізувати,
порівнювати,
спостерігати,
розмірковувати,
узагальнювати, то у неї, як правило, виявляється високий рівень
інтелекту [4].
Зважаючи на актуальність проблеми, темою нашої роботи
визначено: «Розвиток розумових здібностей дітей старшого
дошкільного віку в процесі створення ними казок та фантастичних
історій».
Мета дослідження – визначити психолого-педагогічні умови
розвитку розумових здібностей̆ дітей̆ старшого дошкільного віку в
процесі створення ними казок та фантастичних історій.
Розумовий розвиток дитини залежить від того, наскільки вона
включена у продуктивні види діяльності. Кожна продуктивна
діяльність передбачає вміння дитини планувати, тобто спершу
уявляти образ того, що створюється, а потім утілювати його у
практичній діяльності.
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Казки – один із засобів розумового виховання, який допомагає
збагатити знання та словниковий запас, розвинути пам’ять та
навчити людей послідовного логічного висловлювання. З дитинства
наші матері читали нам казки на різні теми, тому вони дуже люблять.
На заняттях діти також починають знайомитись із казками в закладах
дошкільної освіти – це твори усної національної творчості, роботи
українських та зарубіжних авторів [3, с. 23-24].
В. Сухомлинський завжди підкреслював, що прозріння дитини
невіддільні від її почуттів і переживань. Емоційна насиченість
процесу навчання та сприйняття світу є важливими умовами
інтелектуального розвитку та творчого мислення дитини. Яскраві
образи, малюнки та ідеї живлять дитяче мислення та пам’ять.
Казкові образи такі захоплюючі, тому прослуховування та створення
казок є найпотужнішим засобом розвитку мислення та мови дітей.
Вишукані зображення можуть допомогти їм відчути красу своїх
будинків. Педагог казав: «Найголовніше, що в казках є глибокі ідеї».
Він зазначав, що вплив казок, що виражають казки, особливо
очевидний, коли в ньому беруть участь «ослаблені, повільні процеси
мислення та діти зі слабкою пам’яттю». Дітям подобаються творчі
завдання в казках: придумайте продовження казки, придумайте казку
на допоміжні слова або змініть персонажів казки. Написані казки
можна поставити на асфальті, драматизувати, ілюструвати та
малювати. Потрібно дати дітям свободу творити, щоб вони могли
використовувати всю свою уяву замість того, щоб кидати їх у халепу.
Скільки фантазії, доброго гумору панує на занятті, коли маленькі
казкарі створюють "казку-ланцюжок", де потрібно по черзі
продовжити казку, в якій було тільки два слова: «Жили-були…» або
«Одного разу…». У свою чергу, драматизація допомагає правильно
вибрати тон, голосу, міміку та жести [2].
Вигадування казок дуже важливо для дітей, це дає їм
можливість задовольнити свої творчі потреби та забезпечити успіх
кожного. З метою стимулювання розвитку творчого мислення
молодших школярів створювались зовнішні ігрові умови та
формували необхідні розумові операції за допомогою спеціальних
вправ. У грі мозок дитини може створювати нові ідеї, структури,
предмети та продукти для вдосконалення досягнутого, реконструкції
або побудови нових речей. Хороший спосіб підготуватися до
висловлення своєї історії – читати казки самостійно [1, с. 12-13].
Отже, казки – це хороший спосіб розвитку творчого мислення,
розвитку та збагачення мови, стимулювання уяви та продуктивного
мислення дітей старшого дошкільного віку.
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ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЇ ГОТОВНОСТІ СТАРШИХ
ДОШКІЛЬНИКІВ З НЕЗНАЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ У
ПСИХОФІЗИЧНОМУ РОЗВИТКУ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
У новій редакції Базового компоненту дошкільної освіти
зазначено, що «дошкільна освіта є невід’ємним складником та
першим рівнем у системі освіти – стартовою платформою
особистісного розвитку дитини» [1]. Тому заклад дошкільної освіти
(ЗДО), дотримуючись принципу наступності, повинен підготувати
дитину до переходу на новий освітній рівень, до навчання у школі.
Проблема готовності дошкільника до школи є однією з
ключових у сучасній педагогіці та психології. Особливої гостроти
вона набула в останні десятиріччя, оскільки, на думку фахівців,
майже кожна п’ята дитина, яка досягла шкільного віку, до навчання
не готова. Це пов’язано з погіршенням стану здоров’я дошкільників,
зниженням їх функціональних можливостей, зокрема їх фізичної та
психічної працездатності.
У багатьох дослідженнях вказується на те, що приблизно 50%
дітей до 6 років не досягають шкільної зрілості [Ю. Горбачова, С.
Максименко, А. Мінакова, Л. Скорич та ін.], хоча за медичними
показниками вони відносяться до першої групи здоров’я. Оскільки у
даної категорії дітей психофізичні порушення є слабко вираженими,
то на них зазвичай не звертають увагу ні батьки, ні медичні
працівники й психологи ЗДО [3]. Проблема окреслюється і починає
розв’язуватися, коли у шкільному віці клінічна картина стає більш
вираженою у зв’язку з ускладненою адаптацією і стійкими
труднощами у навчанні.
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До окремих аспектів даної проблеми зверталися А. Батаршев,
І. Боязитова, М. Безруких, Н. Гуткіна, О. Єкжанова, Н. Новгородцева,
О. Стребельова, Г. Хованська та ін., розглядаючи окремі пограничні
стани та пов’язану з ними діагностику готовності до шкільного
навчання, проте корекційні заходи ними не розроблялися.
Отже, необхідність діагностування незначних відхилень у
розвитку старших дошкільників, здійснення корекційно-розвиткової
роботи з ними на порозі школи є актуальним завданням дошкільної
педагогіки та психології.
Отже, в розв’язання проблеми готовності до навчання у школі
дітей з незначними психофізичними порушеннями, можна виділити
такі суперечності: між змістом навчальних програм першого класу,
які розраховані на певний базовий рівень психічних та
психофізичних функцій, та низькими показниками психофізичного
стану дитини; між усвідомленням дошкільними педагогами та
психологами значущості діагностично-корекційної
роботи з
підготовки до школи та недостатнім методичним забезпеченням
цього напрямку їх роботи. Щодо інклюзивних груп, то тут
суперечності ще більше загострюються, оскільки вузькі фахівці
переважно працюють з дітьми-інклюзантами, залишаючи поза
увагою дітей з незначними психофізичними порушеннями.
Необхідність розв’язання даних суперечностей зумовила
визначення мети нашого дослідження: теоретично обґрунтувати та
експериментально апробувати систему діагностики та корекції
готовності дошкільників з незначними порушеннями психофізичного
розвитку до навчання у школі.
Експериментальне дослідження проводилося на базі ЗДО
№27 м. Бердянськ. Для визначення особливостей розвитку старших
дошкільників було проведено діагностичне обстеження, в основу
програми якого була покладена концепція Л. Виготського,
розроблена в рамках його педологічних досліджень. Програма
діагностики та корекції психологічної готовності дітей інклюзивної
групи до навчання у школі складалася з 4 етапів: загальнодіагностичний (під час переходу в старшу групу) – виявлення дітей з
незначними порушеннями у розвитку; диференційована психологопедагогічна діагностика (вересень) – розробка корекційнорозвиткових маршрутів для дітей з незначними порушеннями в
розвитку; корекційно-розвитковий і аналітико-прогностичний
(грудень-квітень) – корекція виявлених порушень та простеження
динаміки розвитку з урахуванням корекційно-розвиткових маршрутів;
заключний (травень) – діагностика готовності дітей до навчання у
школі.
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Базова діагностика та диференціальна дозволила виявити
несприятливі варіанти психічного розвитку з метою корекції
пізнавальної діяльності, особистісних якостей і формування
готовності до навчання у школі. Зокрема з двох обстежених груп (43
дитини) з порушеннями пізнавальної діяльності виділено 15 (34,9%),
з порушеннями емоційно-вольової сфери 22 (51,2%), з
мовленнєвими порушеннями 26 (60,5%). Всього з незначними
порушеннями розвитку зафіксовано 21 дитину (48,8%).
Найнижчі показники отримані за методиками, що фіксували
рівень розвитку мислення, уваги та пам’яті обстежених, їх емоційновольової сфери (агресія, підвищена тривожність, проблеми у
спілкуванні, неадекватна самооцінка, порушення мотивації, слабка
довільна регуляція окремих видів діяльності), негрубі мовні розлади
Отже, в кожній з обстежених груп в наявності діти з
незначними психологічними порушеннями. Оскільки їх кількість
коливається в межах 50%, то це вимагає проведення корекційнорозвиткової роботи, яка покращить ситуацію готовності випускників
ЗДО до школи.
На
третьому,
корекційно-виховному
та
аналітикопрогностичному етапі забезпечувався комплексний вплив на дітей з
незначними порушеннями, який передбачав застосовування у різних
поєднаннях індивідуальної, підгрупової і групової роботи. Основним
системоутворюючим фактором став принцип корекційно-розвиткової
направленості процеса навчання і виховання старших дошкільників,
а саме необхідність сприяня становленню навчальної діяльності
дітей через формування у них загально інтелектуальних умінь,
розвиток мовлення, покращення мотиваційної готовності до школи,
формування сприятливих міжособистісних відносин у групі,
формування адекватної позитивної самооцінки.
Для реалізації особистісно-орієнтовного підходу до кожного
дошкільника з порушеннями з врахуванням його індивідуальних
особливостей були складені педагогічні «маршрути» індивідуалізації
навчання та виховання. В розробці маршрутів брали участь
психолог, логопед та вихователі ЗДО. Розроблялися й підгрупові
«маршрути». Також надавалася консультативна допомога батькам,
діагностувалася атмосфера сім’ї, виявлялися сім’ї «групи ризику» і
організовувалася робота з ними.
Корекційно-розвиткова
робота
здійснювалася
на
тлі
встановлення позитивного особистісного контакту між дитиною та
спеціалістами з метою формування бажань та прагнень дитини
адекватно використовувати свій потенціал для самоактуалізації.
Тому постійно проводилися опитування дітей, виявлялося їх
ставлення до занять, ігрової діяльності, визначався стан навчальних
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інтересів, характер взаємовідносин з однолітками і т.п., на основі
яких вносилися корективи в індивідуальні та підгрупові програми
розвитку.
Дати оцінку проведеної роботи ще неможливо, оскільки
попереду ще три місяці корекційно-розвиткової роботи, але
позитивні зсуви у досягненнях більшої половини дітей вже
окреслилися.
ЛІТЕРАТУРА
1. Базовий компонент дошкільної освіти / наук. керівн. проєкту
доктор психол. наук, проф. Т. Піроженко. Електронний ресурс:
https://www.pedrada.com.ua/article/2895-bkdo-2020-prokt-novogostandartu-doshklno-osvti
2. Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С. Максименко,
К. Максименко, О. Главник. К.: Мікрос-СВС., 2013. 112 с.
(Психологічний інструментарій).
3. Екжанова Е., Стребелева Е. Коррекционно-педагогическая
помощь детям раннего и дошкольного возраста с неярко
выраженными отклонениями в развитии. Научно-методическое
пособие. М.:Lіtres, 2021. 454 c.
Анна МАЛЬКО,
студентка 1 курсу магістерського рівня вищої освіти
факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти
Науковий керівник: Ольга ІЛІШОВА,
к. пед. н., доцент (БДПУ)
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ
ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ ЛІПЛЕНЯ
З ГЛИНИ
Зміни, що відбулися в Україні наприкінці ХХ століття
визначили нове соціальне замовлення суспільства на діяльність
системи освіти. Сучасне життя диктує людині особливі умови:
необхідно бути впевненим в собі, активним, цілеспрямованим,
відкритим всьому новому, мати нестандартний підхід до справи, бути
креативним. Здатність мислити творчо робить людину більш
розкутою, життєрадісною, стійкою до стресових ситуацій. Такі
соціально-економічні
перетворення
в
суспільстві
диктують
необхідність формування творчо активної особистості, із здатністю
ефективно і нестандартно вирішувати життєві проблеми.
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Теоретичним підґрунтям розглянутої проблеми, щодо розвитку
творчих здібностей дітей дошкільного віку стали роботи вітчизняних
та закордонних дослідників: Л. Виготського, М. Поддьякова,
З. Ліштван, А. Адлер, К. Роджерс, Ф. Перлз, А. Маслоу, Р. Мей,
Н. Халезової та ін.
Мета – визначити та експериментально перевірити психологопедагогічні умови розвитку творчих здібностей у дітей дошкільного
віку засобами ліплення з глини.
Провідна ідея дослідження полягає в можливості використання
глини на заняттях в закладі дошкільної освіти, як засобу розвитку
творчого потенціалу дошкільників, гармонізації їх як особистості.
Об’єкт дослідження – процес розвитку творчих здібностей
особистості.
Предмет дослідження – психолого-педагогічні умови розвитку
творчих здібностей у дітей дошкільного віку на заняттях з ліплення із
глини.
Передумовою творчості, прояву творчих здатностей дітей
дошкільного віку є креативність, тобто потенційна здібність до
різнобічних почуттів, мислення, вчинків, дій. Креативність, як
індивідуальна особливість дитини, виявляється у здатності
відмовитися від стереотипних способів мислення у вирішенні
побутових, навчальних, соціально-моральних проблем [1, с. 349].
О. Гевко виділяє важливі елементи формування творчих
здібностей дітей старшого дошкільного віку, зокрема: створення
сприятливого розвивального середовища; діяльність; використання
варіативних технологій навчання та виховання; спільний контакт з
однолітками; розроблення разом з вихователями індивідуальних
програм розвитку, які виявляють здібності; правильний добір
завдань, вправ та ігор; сприяння організації роботи гуртків за
уподобаннями (художні, музичні, танцювальні, з розвитку логічного
мислення, комп’ютерні, з вивчення іноземних мов тощо);
забезпечення обладнанням у групових кімнатах куточків діяльності
за уподобанням (центрів); залучення старших дошкільників до
спеціальних занять для розвитку комунікабельності та зняття
тривожності, страхів, запобігання неврозам; створення умов для
проведення профілактичних і оздоровчих заходів; забезпечення
гнучкого режиму дня для профілактики психологічного дискомфорту,
здійснення індивідуального підходу до кожної дитини старшого
дошкільного віку, врахування інтересів сім’ї; систематичне
проведення спостереження у групах, аналіз результатів діяльності
старших дошкільників з метою виявлення їх інтересів та нахилів [2,
с. 97].

74

Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 1. Суспільні науки

На основі теоретичного матеріалу нами було розроблено
серію занять для дітей старшого дошкільного віку з розвитку творчих
здібностей засобами ліплення з глини В основу занять покладене
творче ставлення до проведення занять: використання додаткової
методичної літератури, розвиваючих ігор, демонстраційного
матеріалу, аудіо- та відеозаписів, комп’ютерних презентацій та інших
наявних у дитячому садку посібників і матеріалів. Важливо, щоб
використані матеріали визивали емоційний відгук у дітей.
Отже, запорукою розвитку творчо активної особистості
дошкільника є включення в усі види творчої діяльності: ігри,
спрямовані на розвиток фантазії, уяви як універсальних
властивостей особистості дошкільника; творчі завдання, проведення
ігор, спрямовані на розвиток творчих здібностей та вмінь на заняттях
з ліплення з глини; хвилинок фантазування; проведення ігор та
застосування.
ЛІТЕРАТУРА
1. Колісник-Гуменюк Ю. Формування та розвиток творчості у
майбутніх фахівців ПТНЗ художнього профілю. Молодь і ринок. № 8
(127). 2015. С. 70–73.
2. Гевко О. Педагогічні умови формування творчих здібностей
дітей старшого дошкільного віку. Молодь і ринок. № 12 (179). 2019.
С. 95-100.
Мирослава ШЕЛУШИНА,
здобувач освіти гр. ДО-18-2-9
Науковий керівник: Валентина ПОЛЯРУШ, викладач 1-ї категорії
(Дніпровський фаховий педагогічний коледж
комунального закладу вищої освіти
«Дніпровська академія неперервної освіти»
Дніпропетровської обласної ради)
НАРОДНА КАЗКА ЯК ЗАСІБ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
ДОШКІЛЬНИКІВ
Вихід української освіти на якісно новий рівень визначив
сучасні ідеали виховання, які повинні стати основою відтворення
духовно-морального потенціалу нації. Головна мета виховання,
визначена в Концепції національного виховання, полягає у передачі
молодому поколінню багатств духовної культури народу. Зважаючи
на це, найважливішим завданням вітчизняної педагогіки є
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формування високоморальної особистості, зокрема виховання її
моральних почуттів.
Аналіз наукових праць дозволяє стверджувати, що класики
вітчизняної
педагогіки
(С. Русова,
М.
Стельмахович,
В.
Сухомлинський, Д. Ушинський та ін.), сучасні вчені (А. Богуш, В.
Бойко, О. Губко, Л. Кіріченко, Г. Кошелева, С. Літвінєнко, І. Проценко
та ін.) високо оцінювали виховне значення народної казки у
вихованні дитини дошкільного віку, зокрема її морального розвитку.
У сучасній педагогічній науці виконано низку робіт,
присвячених дослідженню казки як засобу гуманного виховання
дошкільників (Л. Стрєлкова, С. Литвиненко, Л. Фесюкова). Ученими
доведено, що через емоційну взаємодію з образами діти легше
засвоюють певні знання, виробляють власні судження, формулюють
висновки. Казка має дивовижну властивість впливати на дитину,
вчити її справедливості, виховувати почуття товариськості та
дружби, викликаючи бажання допомогти слабшому. Саме ця казкова
моральність сьогодні особливо актуальна і може з успіхом слугувати
засобом морального виховання, формування дружніх відносин.
Мета дослідження: науково обґрунтувати і експериментально
перевірити вплив народної казки на процес морального виховання.
Дослідження відбувалося поетапно:
1 етап – констатувальний експеримент був спрямований на
виявлення рівнів моральної вихованості у дітей 4 – 5 років;
2 етап – формувальний експеримент (проведено серію занять
з використанням української народної казки з метою підвищення
рівня моральної вихованості дітей).
3 етап – контрольний експеримент був спрямований на
виявлення ефективності занять.
Рівень моральної вихованості досліджувався на основі
методики, запропонованої О. Вержиховською, а саме: бесіда з
дитиною про сутність моральних норм (доброта, чесність, чуйність);
бесіда за змістом спеціально відібраних казок, оповідань відповідно
до сутності зазначених моральних категорій; бесіда за змістом
сюжетних малюнків, спрямована на виявлення розуміння дитиною
прихованого в них змісту; спостереження за поведінкою дітей (
відносини дитини в групі з іншими дітьми: в організованій ситуації (на
заняттях); під час вільної гри; поряд з іншими дітьми (на прогулянці,
в ігровому куточку, під час одягання на прогулянку); ставлення
дитини до навколишнього тощо).
На основі отриманих даних визначили рівні сформованості
моральної вихованості дітей. Низький рівень виявили 30%
дошкільників, середній – 40%, високий – 30%.
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На формувальному етапі дослідження з метою підвищення
рівня моральної вихованості дітей проведено серію занять з
використанням казок «Ріпка», «Червона шапочка», «Колобок»,
«Солом’яний бичок» та ін.
Результати контрольного експерименту дають можливість
зробити висновки про те, що проведена система роботи з дітьми у
експериментальній групі значно покращила результати. Це свідчить,
що запропонована методика має позитивний вплив на підвищення
моральної вихованості дітей середнього дошкільного віку.
ЛІТЕРАТУРА
1. Богуш А. Збагачення словника дошкільників експресивною
лексикою народних казок. Одеса: Поліграф, 2005. 251 с.
2. Вержиховська О. М. Формування моральних якостей удітей
старшого дошкільного віку у виховній роботі: монографія. Кам’янецьПодільський : Видавець Зволейко Д.Е,, 2009. 228 с.
3. Домашенко Н. І. Розвиток морально-етичних здібностей
дошкільників за творами В.О. Сухомлинського. Дошкільний
навчальний заклад. К. : Світич, 2010. № 6. С. 23-27.
Аліна МИСЛИЦЬКА,
студентка 3 курсу
факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти
Науковий керівник: Наталя ГРИГОР’ЄВА,
асистент (БДПУ)
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗБАГАЧЕННЯ АКТИВНОГО СЛОВНИКА
ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ
Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, чинні програми
розвитку, виховання і навчання дітей спрямовують педагогічні
зусилля освітян на формування життєздатної, гнучкої, свідомої,
творчої особистості дитини, яка обізнана зі своїм минулим,
теперішнім і майбутнім. Одним із головних завдань, що входить у
програму реформування змісту навчання і виховання у період
дошкільного дитинства, є мовленнєве виховання особистості.
Мовленнєва діяльність дитини є важливою умовою розвитку
особистості в період дошкільного дитинства, оскільки завдяки їй
дитина пізнає природне, предметне та соціальне оточення; формує і
розкриває внутрішній світ; засвоює й створює культурні цінності.
Важливим компонентом загального освітнього процесу в закладах
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дошкільної освіти є художньо-мовленнєва діяльність, що сприяє
ефективній реалізації завдань всебічного й гармонійного розвитку
дітей, забезпечує формування їхньої життєвої компетентності,
вдосконалення мовленнєвого розвитку [1, с. 86].
Повноцінний розвиток особистості дитини неможливий без
виховання у неї правильного мовлення. Над розробкою даної проблеми
працювали І. Сеченов, Л. Виготський, В. Лубовський. Проблема
словникової роботи з дітьми на етапі дошкільного дитинства
досліджувалась у різних напрямах: збагачення словника дітей раннього
(Г. Ляміна, Г. Розенгарт-Пупко та ін.), дошкільного віку (А. Богуш,
Н. Гавриш, І. Непомняща та ін.), особливості засвоєння семантики слів,
уточнення і розширення їх значень, використання тематичного
принципу введення лексики, асоціативного поєднання слів (Г. Бавикіна,
А. Богуш та ін.).
Українська народна казка – жанр українського фольклору,
представлений творами чарівного, авантюрного чи побутового
характеру усного походження з настановою на вигадку, що
розповідається з розважальною чи дидактичною метою [2; 3].
На думку А. Богуш, казка – це усний народний твір, який виник
у безпосередньому спілкуванні оповідача із слухачами; зв’язний
текст розповідного характеру, з вигаданим, часто фантастичним
змістом, якому притаманні всі риси зв’язного тексту: тематична
єдність,
наявність
заголовку,
змістова
завершеність,
інформативність викладу, цілеспрямованість, інтеграція, структурна
організація (приказка, зав’язка...), зв’язок між частинами (казковими
віхами), відпрацьованість мовлення відповідно розмовного стилю
мови.
Переважну більшість українських народних казок записано у II
половині XIX ст. Значний внесок зробили у цю справу Тарас
Шевченко, Михайло Драгоманов, Павло Чубинський, Степан
Рудянський, Іван Манжура, Іван Франко та інші.
Метою нашої роботи було теоретично обґрунтувати та
практично підтвердити педагогічні умови збагачення активного
словника дітей засобами української народної казки та
експериментально перевірити їх. Для реалізації мети нам було
організовано експериментальне дослідження, яке проводилося на
базі Комунального дошкільного навчального закладу загального
розвитку (ясла-садок) № 34 "Оленка" Бердянської міської ради
Запорізької області. В експерименті брало участь 10 дітей
молодшого дошкільного віку.
Для того, щоб обґрунтувати та практично підтвердити
педагогічні умови збагачення активного словника дітей засобами
української народної казки, ми провели спостереження за дітьми під
78

Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 1. Суспільні науки

час читання казки «Колобок», де фіксувались наступні моменти:
зацікавленість дитини під час читання казки, обсяг відповіді дитини
на запитання по сюжету казки, розуміння дитини зображення сюжету
казки на картинках, настрій дитини під час читання.
Проаналізувавши теоретичні данні та результати дослідження,
нами було визначено такі умови збагачення активного словника
дітей засобами української народної казки: позитивний настрій та
атмосфера доброзичливості; чітка та правильна вимова вихователів
під час читання казок; логічно підібрані запитання до дітей за
сюжетом казок.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ
У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Дошкільне дитинство — найважливіший період у моральному
становленні особистості. Одним з напрямків у моральному розвитку
дитини є виховання культури поведінки.
Багато вчених, що займаються проблемою формування
культури поведінки, а саме: С. Петеріна, М. Бархатова, І. Курочкіна
та Л. Островська стверджують, що цьому питанню приділяють
недостатню увагу. Причина вважається в тому, що дорослі ще самі
не до кінця усвідомили значущість самого поняття «культура
поведінки» особливо зараз, у перехідний період, коли основні
складові морального виховання зазнають деяких змін. Виховання
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культури поведінки передбачає обов'язковий зв'язок з вихованням
дітей у сім'ї, координацію зусиль педагога і батьків.
Проблемою виховання культури поведінки займалися такі
педагоги як: С. Петеріна, Т. Яковенко, З. Ходонецкіх, С. Теплюк,
Л. Островська, М. Бархатова та інші.
Об’єктом дослідження є процес виховання культури поведінки
у дітей дошкільного віку.
Предметом дослідження є педагогічні умови виховання
культури поведінки у дітей молодшого дошкільного віку.
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати і визначити
педагогічні умови виховання культури поведінки у дітей та
експериментально перевірити їх.
Методи дослідження: теоретичний аналіз наукової психологопедагогічної літератури, спостереження, педагогічний експеримент
(констатувальний), методика вияву рівнів сформованості культури
поведінки у дітей молодшого дошкільного віку «Бесіда за сюжетними
картинками», математична обробка даних.
Культура поведінки — це сукупність сформованих соціально
значущих якостей особистості, щоденних вчинків у суспільстві, які
ґрунтуються на нормах моралі та особистісної культури.
З раннього віку дитина вступає у відносини з оточуючими
людьми, у неї формуються перші елементарні знання та дії, що
відображають увагу до дорослих й однолітків, повагу до них,
виявляється загальна вихованість дитини [1, с. 71].
Починається виховання культури поведінки у дошкільників з
найдоступніших конкретних навичок. Адже не можна не враховувати,
що накопичення моральних уявлень відбувається у малюка повільніше,
ніж засвоєння зовнішніх форм поведінки. Тому починати доводиться з
виховання у маленької дитини цих зовнішніх форм культури, одночасно
створюючи передумови для морального їх осмислення. Необхідно мати
на увазі взаємодію і взаємозалежність зовнішніх і внутрішніх форм
поведінки. Якщо від дітей вимагають дотримання зовнішніх форм
поведінки, то неодмінно, в якійсь мірі, впливають і на їх внутрішній світ.
Тим більше, якщо ми прищеплюємо їм внутрішню культуру, то
зобов'язані навчити їх і зовнішніх форм її вираження. А якщо негативні
способи поведінки вкорінюються, то поступово збідніє внутрішній світ
дитини. Нехтуючи або запізнюючись з формуванням у дошкільнят
зовнішніх форм поведінки, можна упустити виховання внутрішньої
культури [2, с. 99].
Культура поведінки проявляється в поведінці дитини на заняттях,
в іграх, під час виконання трудових доручень. Формувати у дитині
культуру діяльності – це значить виховувати в неї звичку утримувати в
порядку місце, де вона працює, навчається, грається; звичку доводити
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до кінця розпочату справу, бути наполегливим у досягненні мети;
навчати її не відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні;
привчати бережно ставитись до іграшок, речей, книг. Дитина має
усвідомлювати, що дотримання правил по¬ведінки є необхідною
умовою її визнання у товаристві дорослих і однолітків, власного
самоствердження (бути гарною, охайною, здоровою). Потяг дітей до
краси і гармонії необхідно використовувати для формування єдності їх
зовнішньої і внутрішньої культури.
Отже, виховання культури поведінки неможливе без
правильно організованого режиму занять, ігор, художньої діяльності,
розвитку пізнавальних інтересів дітей, їх прагнення до спілкування.
Важливо при цьому налагодити спільну роботу дитячого садка і сім'ї,
забезпечити єдність їх вимог до культури поведінки дітей.
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РУХЛИВА ГРА ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ПОЗИТИВНИХ ВЗАЄМИН
СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
З дитячих років необхідно виховувати у дитини вміння
взаємодіяти у групі однолітків, адже все подальше її життя буде
визначене відносинами, в які вона буде вступати, включаючись у
спільну діяльність (Д. Ельконін, Я. Коломінський, Т. Репіна та ін.).
Рухлива гра є особливою формою спільної діяльності.
Об'єднання дітей у ігровий колектив, наявність морально-цінного
сюжету гри, правил, присутність різноманітних за складністю рухових
завдань, високий темп їх виконання, необхідність досягнення
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особистого і колективного успіху – ці особливості рухливих ігор, на
нашу думку, сприяють формуванню у дітей моральної активності у
різноманітних її проявах і, насамперед, у позитивних взаєминах [2, .
Проте аналіз практики показує, що вихователі використовують,
в першу чергу, можливості рухливої гри як засобу фізичного
виховання, залишаючи поза увагою її можливість впливати на
моральну сферу дитини. Необхідність розв’язання цієї суперечності
обумовила визначення мети нашого дослідження – виявити
особливості керівництва рухливою грою як засобу формування
позитивних взаємин дітей старшого дошкільного віку.
В основу нашого дослідження покладено припущення про те,
що гра може стати ефективним засобом впливу на формування
позитивних взаємин за таких умов: запровадження нових варіантів
гри, де створені ситуації взаємодопомоги, синхронних спільних дій;
залучення дітей до розподілу ролей та підведення підсумків спільної
рухової діяльності; широке застосування командних ігор.
За допомогою соціометричної методики «Вибір в дії» ми
з’ясували соціальний статус кожної дитини в групі однолітків.
Виявлено, що 10% дітей – лідери, 58% – бажані, 32% – знехтувані,
відторгнених дітей немає. Ми також пропонували дітям-лідерам та
бажаним дітям створити команду для виконання рухового завдання:
«Кому би ти хотів допомогти швидше виконати завдання?», «Кого би
ти взяв у пару з тих дітей, з ким рідко граєшся?». Аналіз створеної
ситуації показав, що 86% обстежених керуються симпатією, 11% –
обирають для рухової взаємодії дитину, керуючись її можливостями
для досягнення успіху і лише 3% виявляє співчуття до однолітка,
який обділений увагою дитячого угрупування. Така ситуація не
сприяє залученню у спільну ігрову діяльність знехтуваних дітей.
З метою покращення взаємин дітей засобами рухливої гри, ми
розробили експериментальну програму, яка включала:
1) серії рухливих ігор, спрямованих на формування
доброзичливих стосунків між дітьми у спільній діяльності і на
зближення дітей і вихователя. За своїм характером це ігри-забави,
хороводи та ігри-змагання й ігри естафети. Перша група ігор
задовольняє потребу дітей у русі, в спілкуванні і в образному
поетичному слові, сприяють відкритості у спілкуванні. Друга група –
ставить дітей у ситуацію прямої взаємодії, відповідальності за
кінцевий результат, що вимагає вияву підтримки, співпереживання.
2) Варіанти ускладнення рухливих ігор (створювалися ситуації
взаємодопомоги (виручити зловлених дітей, втікати, об’єднавшись у
пари); синхронних спільних дій (йти до ловитки, тримаючись за руки).
3) Прийоми керівництва іграми дітей: вибір на ведучу роль на
основі опису рис персонажу («Хто найбільш підходить?»); аналіз
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результатів гри («Чому ваша команда програла?», «Як ти допоміг
своїй команді виграти?»); участь вихователя у іграх як у провідній
ролі, так і другорядній; різні варіанти заохочення (стенд «Бігові
доріжки», де розміщали фото ігрових лідерів; вручення спортивних
медалей за результатами ігрового тижня).
Реалізація
експериментальної
програми
дала
змогу
підтвердити висунуту гіпотезу: кількість дітей, що були визнані як
знехтувані зменшилася з 32% до 11%, тобто майже у три рази. Діти
лідери спочатку стали оцінювати їх як важливих партнерів у руховій
діяльності, а згодом, як повноправного партнера у будь якій сумісній
діяльності.
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ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ
Перехід дитини з закладу дошкільної освіти до школи є
важливим етапом її життя, в яке входить навчання – діяльність, що
потребує систематичної організованої праці. Вона ставить перед
нею завдання послідовного, цілеспрямованого засвоєння знань,
узагальнених і систематизованих в основах наук, що передбачає
зовсім іншу, ніж у дошкільному дитинстві, структуру її пізнавальної
діяльності. Бажання дитини навчатись відіграє особливу роль, адже
така потреба гарантує позитивне ставлення до подальшого розвитку
і вдосконалення та робить її гнучкою і чутливою до нових соціальнозначущих впливів і змін. Проте, таке бажання у першокласників може
мати поверховий і необґрунтований характер: дитина прагне
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оволодіти новою соціальною роллю школяра, яка приваблює своєю
зовнішньою атрибутикою (форма, портфель, книжки, свій куточок
для підготовки уроків) та традиційністю (в школу ідуть всі діти, там
своє життя, захоплююче й цікаве), з роллю школяра пов’язане нове
ставлення з боку батьків та однолітків тощо. Тому, перед тим, як
дитина піде до школи, потрібно обов’язково сформувати
мотиваційну готовність до навчання в школі, адже саме від цього
залежить її подальша успішність та якість формування освітніх
компетентностей дитини.
Проблема мотиваційної готовності дитини до систематичного
навчання в школі посідала центральне місце в роботах багатьох
науковців,
зокрема
М. Безруких,
Л. Божович,
Т. Дуткевич,
Д. Ельконіна,
О. Запорожця,
Г. Костюка,
О. Кравцової,
Н. Непомнящої,
Р Павелків,
М. Поддьякова,
О. Цигипало,
В. Шадрікова та інших. У зарубіжних дослідженнях до проблеми
мотиваційної готовності дитини до школи зверталися у своїх роботах
Л. Венгер, Г. Гетпер, Я. Йирасек, А. Керн, Й. Швайцар, С. Штребел
та інші.
Мета дослідження: теоретично обґрунтувати організаційнопедагогічні умови мотиваційної готовності дітей старшого
дошкільного віку до навчання в школі.
Об’єкт дослідження – мотиваційна готовність дітей до
навчання в школі.
Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови
формування мотиваційної готовності дітей старшого дошкільного
віку до навчання у школі.
У роботі було використано теоретичні методи дослідження:
аналіз, синтез, систематизація, класифікація та узагальнення
теоретичних даних, представлених у педагогічній, психологічній та
методичній літературі; емпіричні методи (констатувальний етап
педагогічного експерименту щодо визначення рівня мотиваційної
готовності дітей дошкільного віку до школи).
Мотиваційна готовність до навчання характеризується
бажанням дитини навчатися, сформованістю позиції майбутнього
учня [2 с.19]. Мотиваційна готовність – це готовність дитини до нової
для неї соціальної позиції – позиції учня, що базується на прагненні
дитини відвідувати школу, бажанні навчатися. Отже, мотиваційна
готовність – це, по-перше, бажання дитини оволодіти новим
соціальним статусом, а це може статись якщо вона піде у школу, подруге, діти хочуть бути як дорослі, тобто прагнуть приймати рішення
самостійно, але при цьому виконувати вимоги старших, для них бути
відповідальним означає мати сформовану, внутрішню позицію
школяра”, і, по-третє, – дитина хоче займатись навчальною
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діяльністю, а не ігровою, хоч друга переважає на цьому періоді, але
перша є найбільш вираженою саме на цьому віковому періоді та
відокремлює дошкільника від школяра. Тому, можна стверджувати,
що мотиваційна готовність – це поєднання двох мотивів: мотиву
навчання і соціального мотиву. Формувати мотивацію навчання
першокласників досить складно, оскільки вона має певні
особливості.
Серед основних особливостей мотивації дітей старшого
дошкільного віку, за дослідженням Л. Божович, виокремлені:
ситуативність мотивації, нестійкість мотиваційного процесу,
соціалізація мотивації навчання через авторитет вчителя,
неузгодженість мотивів навчання, що декларуються і тих, що дійсно
спонукають діяти (реальнодіючі) [1, с. 9]. Отже, найважливіше
завдання вихователя у закладі дошкільної освіти – сформувати
мотиви навчання і позитивного відношення до школи.
Повноцінна навчальна мотивація повинна включати і
пізнавальні мотиви, і широкі соціальні мотиви навчання, і мотиви
досягнення, але індивідуальність кожної дитини проявляється в
домінуванні якогось із зазначених мотивів всередині навчальної
діяльності. Дітям старшого дошкільного віку властива перевага
суспільно значущих мотивів над особистісними. До соціальних
мотивів навчання відносяться мотиви, пов'язані з потребою дитини
зайняти нову соціальну позицію, а також з потребою в спілкуванні з
дорослим на новому рівні, який передбачає оцінку і схвалення
людей. Дітей, у яких переважають пізнавальні мотиви, швидше за
все можна охарактеризувати як допитливих [2].
Аналіз психолого-педагогічної літератури дав змогу виділити
основні критерії мотиваційної готовності дітей до школи:
сформованість мотиву навчання; сформованість правильного
уявлення про школу, позитивно-емоційного ставлення до навчання;
бажання йти до школи вчитися, без тиску зовні; здатність
узгоджувати мотиви поведінки; позитивне ставлення до вчителя,
розуміння його професійної ролі і позиції; готовність взяти на себе
роль учня.
На констатувальному етапі педагогічного експерименту було
досліджено рівень мотивації у дітей старшого дошкільного віку до
навчання
у школі.
Діагностика послуговувалася чотирма
методиками: методика «Бесіда про школу» (Т. Нєжнова), тест
М. Гінзбурга «Мотивація навчання», тест Л. Венгера «Мотиваційна
готовність» [3].
Перспективою подальшого дослідження є впровадження в
практику роботи закладів дошкільної освіти організаційно85
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педагогічних умов формування у дітей старшого дошкільного віку
мотиваційної готовності до школи та експериментальну перевірку їх
ефективності. Серед таких умов виділяємо такі, як-от:
1. Створення сприятливого психологічного клімату у групі.
2. Забезпечення підвищення рівня пізнавального інтересу.
3.
Дотримання
ключових
принципів
планування
і
організованого
формування
мотиваційної
готовності
дітей
дошкільного віку до навчання.
4. Забезпечення педагогічної компетентності вихователів
засобами просвітницької діяльності.
Отже, на сьогоднішній день досить велика кількість дітей є
психологічно мало підготовленими до навчання в школі. У першу
чергу, проблема криється в слабкій мотивації, нерозумінні своєї
нової, внутрішньої позиції школяра. Саме тому необхідно звернути
увагу на ступінь підготовленості дітей, або їх так званої «шкільної
зрілості» у закладах дошкільної освіти.
ЛІТЕРАТУРА
1. Божович Л. И. Психологические вопросы готовности
ребенка к школьному образованию: учебн. пособие. Mосква : Книга,
1992. 123 c.
2. Дмітрієва О. А. Незабаром до школи. Психологічні
особливості дітей дошкільного віку: шостий рік життя. Харків : Вид.
група «Основа», 2008. 189 с.
3. Максименко С. Д.
Готовність
дитини
до
навчання
(психологічний інструментарій). Київ : Мікрос-СВС, 2003. 112 с.
Наталія РУДЕНКО,
студентка 1 курсу магістерського рівня вищої освіти
факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти
Науковий керівник Алла ОМЕЛЯНЕНКО,
к. пед. н., доцент (БДПУ)
РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО
ВІКУ В ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Питання педагогічного мовленнєвого спілкування та вивчення
процесів формування взаємодії дитини та дорослого висвітлено у
дослідженнях І. Зимньої, І. Зязюна, Т. Ладиженської, О. Леонтьєва,
М. Львова,
Д. Макарової
[1,
2].
Гармонізація
емоційноінтелектуальної взаємодії забезпечується, на нашу думку, здатністю
вихователя у мовленнєвій поведінці активізувати у дітей інтерес,
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здивування, емоцію здогадування, почуття гумору, впевненості. За
допомогою
означених
емоційно-інтелектуальних
стимулів
відбувається
встановлення
складних
психічних
зв’язків,
забезпечується сприйняття інформації, оптимізується процес
навчання та підвищується його результативність, ефективність.
Емоційний фон доказового мовлення досягається через
використання в ньому експресії, образності, засобів поетики,
риторичних троп та фігур, фразових одиниць. Також важливими
моментами забезпечення емоційності мовлення на вербальному
рівні є інтонація, міміка, жести.
Засобами вираження інтелектуальних емоцій можуть бути як
лексико-семантичні, так і словоутворювальні, морфологічні та
синтаксичні одиниці. На лексичному рівні – це слова, що позначають
емоції: ось бачите який інтерес у вас викликало запитання «Чому
сороку називають білобока?»; сьогодні у нас незвичайне заняття, я
бачу здивування у ваших очах, але зараз вам стане все зрозуміло.
Емоційно забарвлена лексика, яка актуалізує відповідні
інтелектуальні стани дитини, виражається стилістично зафарбованими
афіксами: так, складне питаннячко, діти; згадуйте, у вас голівоньки
розумні.
Актуалізаторами
емоційно-інтелектуальних
станів
на
лексичному рівні є прислів’я, приказки, які вважаються маркерами
пояснювального тесту, збуджують мисленнєву діяльність у
створених емоціогенних ситуаціях. Прислів’я та приказки – це
своєрідна
емоційно-інформативна
дидактика.
Широко
використовуються прислів’я та приказки в повсякденному житті. Тут
завжди можна знайти привід для тієї чи іншої приказки. Наприклад,
якщо хтось із дітей наговорив комусь грубощів, вихователь може
використати прислів’я: «Слово може врятувати людину, слово може і
вбити», «Рана загоїться, а лихе слово – ні». У бесіді після читання
творів про добро, чуйність і щирість, можна використати такі
прислів’я: «Як сам добрий, то добротою і тобі відповідають», «Не
радій чужому горю», «Світ не без добрих людей», «Людині потрібна
людяність». Засобами вираження емоцій в педагогічному дискурсі є
клас слів, що не мають предметно-понятійного значення, але
завдяки яким передаються емоції – це вигуки. Діапазон емоцій, що
передаються вигуками дуже широкий: радість, здивування,
здогадування, досада. Дискурсивні маркери, до яких відносяться
вигуки, використовуються в діалозі та виконують декілька функцій:
позначати прийняття адресатом ролі слухача, підтримувати
окликами
попередні
висловлювання
та
сприймати
зміст
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висловлювання як нову і цікаву інформацію: Ого! Я цього не знала.
Нічого собі! Як цікаво.
На рівні синтаксису емоційно-інтелектуальні стимули можуть
бути виражені емотивними реченнями, в яких подається
характеристика не тільки самих учасників педагогічного дискурсу,
але й ступеня їх зацікавленості предметом мовлення: Андрійко дав
відповідь на таке складне запитання! Оце так молодець! Справжній
молодець!
Засобами вираження емоційно-інтелектуальних реакцій
вихователя на інтелектуальні дії дітей можуть слугувати вставні
слова та словосполучення: на щастя, на жаль, на сором, нівроку,
нарешті.
Стимулює емоційну активність дошкільників у пізнавальній
діяльності, гармонізує спілкування та сприяє засвоєнню нових знань
використання таких прийомів: запитально-відповідальна єдність,
риторичне запитання, риторичний оклик, метафора, антитеза,
градація, Використання означених прийомів педагогом сприятиме
створенню позитивної емоційної атмосфери на занятті.
У
методичному
арсеналі
вихователя
є можливість
усвідомленого та цілеспрямованого використання мовних засобів,
які активізують учасників педагогічного дискурсу за допомогою
прийомів на лексичному та граматичному рівнях та оптимізують
процес засвоєння дошкільниками знань про довкілля.
ЛІТЕРАТУРА
1. Ладыженская Т. А. Система работы по развитию связной
устной речи учащихся. М. : Просвещение, 1995. С. 25.
2. Макарова
Д.
В.
Языковые
средства
выражения
интеллектуальных эмоций в педагогическом дискурсе. Образование
и наука. 2009. № 1. С. 102-110.
3. Смирнова Е. О. Детская психология. М. : Владос, 2006. С. 49.
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Вікторія СИНЯЩОК,
студентка 4-го курсу факультету дошкільної освіти
Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди
Науковий керівник: Марина ДАВИДОВА,
доцент кафедри теорії і технологій дошкільної освіти та
мистецьких дисциплін Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Сучасне суспільство прагне вибудовувати стратегію свого
розвитку на засадах демократії, найважливішими ознаками якої є
свобода і відповідальність. Таке бачення суспільного розвитку
обумовлює актуальність питань формування відповідальності
особистості. Відповідальність є базовою якістю, яка характеризується
наявністю в дитини знань про моральні норми, сформованістю уявлень
про сутність моральних обов’язків стосовно об’єктів і суб’єктів
навколишнього середовища та самої себе, умінь реалізовувати такі дії у
власній діяльності та вчинках без зовнішнього регулювання.
Відповідальність є складовою самостійності дитини, її розвиненої
самосвідомості, а дошкільна установа є тим виховним закладом, де
розгортається цей процес.
У
сучасних
наукових
дослідженнях
Т. Гурлєвої,
Р. Кондратенко, О. Кошелівської, М. Левківського, А. Лопуховської,
Т. Морозкіної розкриваються психологічні механізми формування у
дітей різного віку відповідальності, яка розуміється авторами як
особливий мотив людських вчинків, смисловий принцип регуляції
поведінки. Окремі аспекти цього питання набули висвітлення у
працях, спрямованих на виявлення особливостей прояву
відповідального ставлення в процесі спілкування у різних видах
діяльності: трудової, ігрової (З. Борисова, К. Клімова) та навчальної
(С. Ладивір, Л. Меквабишвілі).
Саме відповідальність, є сутнісним показником моральної
вихованості дитини, регулятором її поведінки та неодмінною умовою
успішної соціалізації. Тому позитивне емоційне забарвлення якщо не
процесу, то принаймні результату моральної дії є необхідною умовою
формування
такого
складного
морального
утворення
як
відповідальність. Емоційне задоволення для дошкільника – і стимул, і
мотив відповідальної поведінки [1, с. 12-17]. Перші уявлення про
прийняті у суспільстві норми відносин дитина раннього віку отримує
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через спостереження за поведінкою дорослих, тому приклад дорослого
є основним методом впливу.
Формування відповідальності починається з того моменту, коли
дитина здатна виконувати короткочасне доручення дорослого, тобто
приблизно з трьох років. Інтенсивний розвиток дитини відбувається у
віці від п’яти до десяти років, коли дитина активно засвоює знання та
будує взаємини з оточенням. До відповідальності у словах, діях,
вчинках малюків спонукає позитивне ставлення до вихователя і
бажання отримати його схвалення. Якщо вони люблять свого
вихователя, то намагаються наслідувати його поведінку, стиль
мовлення і навіть зовнішність.
Отже, у ранньому та дошкільному дитинстві закладаються всі
базові якості особистості, зокрема й відповідальне ставлення до
себе,
оточення,
речей,
соціальних
подій.
Формування
відповідальності – одне з ключових завдань морального виховання
дитини. Основи формування цієї якості закладаються в ранньому та
дошкільному дитинстві, тож важливо не пропустити момент для
здійснення відповідного педагогічного впливу на особистість у цей
період її життя та забезпечити умови для розвитку значущих для неї
і суспільства особистісних якостей.
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ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА З ДІТЬМИ
РІЗНОВІКОВОЇ ЛОГОПЕДИЧНОЇ ГРУПИ
У системі фізичного виховання України особливе місце
приділяється роботі з дітьми дошкільного віку. Це обумовлено тим,
що даний вік є сензитивним для формування рухової функції
людини. ЇЇ формування хоча і підпорядковується загальним законам
розвитку, проте носить виключно індивідуальний характер.
Особливо це стосується дітей, що мають особливі освітні потреби,
зокрема, порушення мовлення.
Рухова діяльність відіграє суттєву роль у становленні психіки
особливої дитини, оскільки сенсомоторний рівень є базовим для
подальшого розвитку вищих психічних функцій. На думку
нейропсихологів, закріплення будь-яких тілесних навичок актуалізує такі
психічні функції як сприймання, пам'ять, мовлення, вольову регуляцію
та ін. (М. Кольцова, О. Лурія, Г. Семенович, А. Сиротюк, Л. Цвєткова).
Тому діяльність в галузі фізичної культури можна розглядати як
ефективну умову розвитку мовлення дитини, а фізичне виховання –
засобом цього розвитку.
Проте аналіз практики показує, що особливості психофізичного
розвитку дітей-логопатів під час організації різних форм фізичного
виховання не враховуються ні інструкторами з фізичного виховання,
ні вихователями. Це породжує протиріччя: з одного боку педагогі
розуміють важливість рухової діяльності у розвитку та корекції
мовлення, а з іншого боку – використовують програму та методи
роботи для нормотипових дітей. Особливої уваги вимагають підходи
до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в різновіковій
логопедичній групі, оскільки рівень розвитку рухової функції дітей
різного віку, як і розвиток мовлення, суттєво різняться
Виходячи з означеної проблеми, ми визначили мету нашого
дослідження: розробити і експериментально апробувати та
обґрунтувати педагогічні умови організації фізкультурно-оздоровчої
роботи з дітьми різновікової логопедичної групи закладу дошкільної
освіти.
Обстеження рухової сфери дітей різновікової логопедичної
групи показало, що для них характерна загальна соматична
ослабленість та знижені показники фізичної підготовленості у
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порівнянні з їх здоровими однолітками. На показниках відбилися
також особливості психічного розвитку логопатів: було встановлено,
що зорове і слухове сприйняття рухової дії, у них також розвинене
гірше, а це не дозволяє дітям зосередиться на предметі навчання,
призводить до низької результативності дій.
Ще одним чинником, що позначився на показниках рухової
сфери, став, на нашу думку, різновіковий склад групи: інструктор з
фізичного виховання не завжди доцільно організовував дітей, тому
навантаження на маленьких дітей було знижене, рухові навички
формувалися без певної системи, оскільки більше уваги приділялося
старшим дітям. Крім того, фізкультура не вирішувала завдання
корекції мовлення, дихання, які конче необхідні для дітей з даним
порушенням.
Виходячи з виявленої ситуації, ми передбачили, що успіх у
розв’язанні завдань фізичного виховання у різновіковій логопедичній
групі залежить від створення відповідних умов.
По-перше, внесення змін до програми фізкультурнооздоровчої роботи з дітьми, а саме частину простих вправ з
програми загального розвитку ми замінили на елементи логоритміки,
біоенергопластики, психогімнастики, танцювальної терапії, на
дихальну, звукову, пальчикову та кінезиологічну гімнастику, вправи
мозочкової стимуляції.
По-друге, в залежності від змісту навчання визначили форми
проведення занять:
- за підгрупами (склад підгруп міняється, з залежності від
завдань: якщо акцент робиться на навчання рухів, підгрупи
визначалися за віком; якщо переважно вирішувалися завдання
корекції, підгрупи визначалися за специфікою мовленнєвого
порушення);
- всією групою (що дає змогу вчити дітей різного віку
взаємодіяти один з одним: комплекси комунікативних вправ, які
забезпечують зоровий, тілесний контакт, формують уміння
узгоджувати рухи, виходячи з можливостей партнера);
По-третє, визначили провідні методи навчання дітей рухів:
- виділення із структури фізичної вправи її орієнтовну основу,
що дає змогу формувати у дитини чіткі кінестетичні та тактильні
відчуття, які створюють образ певної рухової дії;
- застосування підвідних вправ, що сприяють формуванню
основ між м'язової координації;
- фіксація тіла дитини або його частин в найбільш важливих
моментах руху з метою уточнення різних значущих елементів дії під
час розучування або первинного повторення вправи;
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- контроль за виконанням рухів у формі уточнюючих запитань
(«ми будемо переступати через кубик або наступати на нього?» та
ін.).
Ефективність запровадження даних умов підтверджується
результатами пілотного експерименту.
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ЕМПАТІЙНІСТЬ ВИХОВАТЕЛЯ ЗДО ЯК ВАЖЛИВИЙ
СКЛАДНИК «SOFT-SKILLS»
Реформування
сучасної
системи
дошкільної
освіти
спрямоване на реальне впровадження в освітній процес ідей
гуманізму. Цьому сприяє наявність у фахівця дошкільної освіти не
лише професійних навичок («hard-skills»), але й надпрофесійних
(«soft-skills»). Важливим складником останніх в професійній
діяльності
вихователя
закладу дошкільної
освіти постає
емпатійність.
Емпатійність як обов’язкову якість педагога визначають
сучасні
педагоги-дослідники:
Г. Бєлєнька,
Л. Загородня,
М. Машовець, Л. Мороз-Рекотова, Т. Поніманська та інші. Так,
Г. Бєлєнька, аналізуючи особистісно-психологічні передумови
формування фахової компетентності вихователя закладу дошкільної
освіти, вказує, що основними професійно важливими якостями, які
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входять до структури професійної компетентності і є передумовою
формування інших, є любов до дітей, комунікативність та емпатія [1].
С. Максимець зазначає, що педагогу має бути властива емпатійна
спрямованість – визнання самоцінності кожної дитини відносно до
свобод і обов’язків, спрямованості на створення таких результатів
діяльності, які принесуть благо дитині. Можна припустити, що від
наявності емпатійної спрямованості в структурі особистості
вихователя залежить його спрямованість на педагогічну діяльність
взагалі [5]. Емпатію як фактор ефективності педагогічного
спілкування розглядала Т. Василишина [3].
Професіограма, як чинний докумен, що визначає зокрема й
вимоги до особистості вихователя, акцентує увагу на таких основних
особистісних якостях, необхідних в професійній діяльності сучасного
вихователя закладу дошкільної освіти: здатність до рефлексії і
контролю педагогічної діяльності, співробітництва з дитиною на
засадах гуманізації, розвитку її особистості; здатність до емоційної і
моральної підтримки дитини; прагнення до емоційної близькості у
спілкуванні з нею, спрямування на психологічний комфорт і
своєчасний розвиток особистості тощо.
Переконані, що емпатійність вихователя, як надпрофесійна
навичка, з плином часу перейде до «hard-skills», адже вона дозволяє
визначати важливі для реалізації принципу дитиноцентризму та
особистісно зорієнтованого підходу деталі. До них належать такі:
- психічний стан вихованців, звертаючи увагу на їх емоції, позу,
жести, вираз очей тощо, що сприяє добору ефективних методів
взаємодії з дітьми в освітньому процесі;
- вміння розрізняти, виявляти, викликати й розвивати емпатію,
чутливість, чуйність, співрадість, співпереживання, співстраждання,
доброту, справедливість, турботливість;
- з’ясовувати, попереджати й усувати причини негуманного
ставлення до людей, тварин, рослин в процесі опанування й
доречного та ефективного застосування методів та прийомів
стимулювання гуманних почуттів, стосунків, поведінки;
- аналізувати мотиви дій і вчинків дітей, а не лише їх
результати;
- виховувати симпатію один до одного, гуманні почуття,
колективні взаємини, справедливість, добропорядність у грі та
спілкуванні;
- реалізувати та розвивати свої педагогічні здібності,
включаючи як їх перцептивні (розуміти та вивчати дитину,
співпереживати їй, приймати її точку зору), так і керівні компоненти
(впливати не лише на поведінку вихованців, а й на мотиви, цілі);
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- інтерпретувати та читати внутрішній стан дитини за
нюансами її поведінки, володіти засобами невербальної поведінки
(міміка, жести), використовувати демократичний стиль керівництва,
підтримувати однакове ставлення до всіх дітей.
Отже,
здійснивши
теоретичне
дослідження
пробеми
емпатійності вихователя закладу дошкільної освіти, можемо зробити
висновок, що цю особистісну якість на сучасному етапі відносять до
надпрофесійних навичок, і в сучасних дослідженнях підготовки
майбутніх педагогів і зокрема фахівців дошкільної освіти приділено
багато уваги формуванню емпатійності як обов’язкової якості в
структурі особистості вихователя закладу дошкільної освіти.
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РОЗВИТОК МУЗИЧНОГО СМАКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Державним стандартом дошкільної освіти – Базовим
компонентом дошкільної освіти України (2021) передбачено
формування
мистецько-творчої
компетентності,
результатом
набуття якої зокрема постає ціннісне ставлення до мистецтва і
мистецької діяльності. Документом також визначено завдання –
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формувати навички знаходити просту аналогію між життям і змістом
художнього твору, використовувати здатність споглядати у
вслуховуватись в довкілля для бачення краси зокрема у мистецтві.
Сучасні наукові дослідження свідчать про те, що саме
музичний розвиток впливає на загальний розвиток особистості. Як
зазначає О. Морозова, свідченням цього є формування її емоційної
сфери, удосконалення мислення, зародження чуйності до краси у
мистецтві та житті [2, с. 103]. У соціальному розвитку суспільства
прищеплення музичного смаку має вирішальне значення, бо від
того, який досвід (негативний чи позитивний) здобуде кожна дитина,
залежить рівень її духовності, вихованості, ставлення до
навколишнього світу.
Проблема розвитку музичного смаку привертала увагу
багатьох дослідників (О. Борисова, Н. Ветлугіна Н. Гузій, Н. Георгян,
О. Дем’янчук, Д. Джола, Н. Кичук, Л. Коваль, В. Лабунець, О. Лук,
В. Рагозіна, Г. Рігіна, О. Хижна, А. Щербо та інші).
На думку Ю. Алієва, під музичним смаком «розуміється
здібність насолоджуватися красою музики, переживати її зміст, уміти
оцінювати зразки музичного мистецтва, вибирати, віддавати
перевагу найціннішому, відкидати потворне» [1]. Тобто, музичний
смак – це здатність людини адекватно сприймати і оцінювати твори
мистецтва.
Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив зробити
висновок, що на сучасному етапі формуванню музичного смаку дітей
дошкільного віку приділяється недостатньо уваги.
Об’єкт дослідження – музичне виховання дітей старшого
дошкільного віку; предмет дослідження – педагогічні умови розвитку
музичного смаку дітей старшого дошкільного віку.
Мета дослідження: теоретично обґрунтувати педагогічні умови
розвитку в дітей старшого дошкільного віку музичного смаку.
Для досягнення мети визначено такі завдання дослідження:
1. Вивчити проблему розвитку музичного смаку в психологопедагогічній літературі.
2. Визначити критерії та показники розвиненості музичного
смаку дітей старшого дошкільного віку.
3. Визначити педагогічні умови розвитку музичного смаку дітей
старшого дошкільного віку.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення
наукової психолого-педагогічної літератури, спостереження, бесіда з
дітьми старшого дошкільного віку, педагогічний експеримент
(констатувальний),
методи
математичної
обробки
експериментальних даних.
Музичний смак формується в музичній діяльності, а саме у
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процесі сприймання, оцінки музики, коли дитина більш-менш
умотивовано віддає перевагу тим чи тим творам. Чинними освітніми
програмами для закладів дошкільної освіти передбачено
різноманітний музичний репертуар. Він містить твори Й. Баха,
А. Дворжака, Е. Гріга, М. Глінки, П. Чайковського, М. РимськогоКорсакова, С. Прокоф'єва, Д. Шостаковича, Д. Кабалевського та інші.
Гідне місце в рекомендованому репертуарі також посідають твори
відомих вітчизняних композиторів В. Косенка, Л. Ревуцького,
М. Степаненка та інших. І провідна роль у процесі формування
музичного смаку в умовах закладу дошкільної освіти належить
педагогу – музичному керівнику та вихователю. Організація різних
видів діяльності, характерних для дошкільного віку (музичні заняття,
музично-дидактичні ігри, слухання музики, бесіди за змістом
прослуханих музичних творів, музично-ритмічні рухи тощо), стануть
фундаментом розвитку музичного смаку старшого дошкільного віку.
Отже, ефективність процесу розвитку музичного смаку дітей
старшого дошкільного віку забезпечить інтеграція наочно-слухових,
наочно-зорових та практичних методів музичного розвитку як у
закладі дошкільної освіти так і в родинному колі на кращих зразках
музичного мистецтва.
ЛІТЕРАТУРА
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ФОРМУВАННЯ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
КООПЕРАЦІЇ ЗАСОБАМИ LEGO-ТЕХНОЛОГІЙ
На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти перед
педагогами стоїть нагальне питання пошуку і впровадження
інноваційних технологій, які б сприяли розвиткові не лише
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пізнавальної активності і самостійності дітей, а й комунікації та
кооперації. Однією з таких технологій постає LEGO-технологія, яка
забезпечує всебічний розвиток дитини.
Останні дослідження в галузі дошкільної освіти свідчать про
те, що конструктор LEGO є ефективним засобом усебічного розвитку
дитини дошкільного віку (В. Горяїнова, Л. Комарова, Т. Кузьмина,
Т. Лусс, Л. Парамонова, Т. Пеккер, Г. Ульянець, К. Фешина та інші).
Учені зазначали, що конструювання тісно пов’язано із
чуттєвим та інтелектуальним розвитком дитини. У роботі з
конструктором активно розвивається інтелект, уява, дрібна
моторика, творчі задатки, діалогічне та монологічне мовлення,
відбувається розширення словникового запасу дитини [2, с. 28].
На сьогодні конструктори LEGO є незамінним матеріалом для
занять з дітьми у закладах дошкільної освіти. Перевагами LEGOтехнології визнано такі: формує вміння розв’язувати проблемні
завдання, ставити мету, міркувати про подальшу роботу, розробляти
план дій; розвиває творче мислення; формує вміння співпрацювати,
зокрема уміння працювати в парах чи групах, ділитися матеріалом,
уміння вчитися у своїх однолітків, дослухатися до їхніх ідей та
пропонувати власні, уміння аналізувати ідеї та розподіляти ролі та
обов’язки; розвиває сенсорне сприйняття; розвиває сенсорну моторику;
формує цілісну систему уявлень дитини про навколишній світ, збагачує
життєвий досвід дитини.
В останні роки все більше уваги дослідників привертають
питання застосування LEGO-технології в когнітивному та
сенсорному розвитку дітей дошкільного віку, однак її можливості у
формуванні кооперації приділено недостатньо уваги. Метою
дослідження є: теоретично обґрунтувати й експериментально
перевірити ефективність використання LEGO-технологій у процесі
формування в дітей старшого дошкільного віку кооперації.
Відповідно до мети зазначено основні завдання дослідження:
1. Розглянути особливості формування кооперації у дітей
старшого дошкільного віку.
2. Теоретично обґрунтувати доцільність використання LEGOтехнологій у процесі формування кооперації у дітей старшого
дошкільного віку.
3. Експериментально
перевірити
ефективність
LEGO–
технологій як засобу формування кооперації у дітей старшого
дошкільного віку
Об’єкт дослідження – процес формування кооперації у дітей
старшого дошкільного віку; предмет – педагогічні умови
застосування системи ігор з LEGO. Методи дослідження: аналіз
літератури з теми дослідження; спостереження; експеримент.
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Теоретичний аналіз досліджуваної проблеми виявив, що
процес формування кооперації у дітей старшого дошкільного віку
тісно пов’язаний з поняттям «міжособистісного партнерства». На
думку В. Давидова, дитяча група партнерів – це не випадковий набір
індивідів, включеність в дитячу групу є подією в житті кожної дитини;
у ній вона адаптується до життя [1, c. 109]. Важливою є думка
В. Слободчикова, що у побудові рівноправних партнерських
взаємовідносин у віці п’яти-семи років у ЗДО виникає таке
співтовариство, в якому кожен почуває себе вмілим, знаючим і разом
з іншими виконує все те, що йому запропонували, будь-яку справу.
Коли дорослий пропонує групі рівних якусь справу, діти вміють
співорганізуватися так, щоб не було тих, у кого «не вийшло», і тих,
хто вже давно все зробив. На думку ученого, зазначене дає
можливість говорити про сформованість такої дитячої спільноти, яка
здатна до утворення позиції: «МИ, здатні діяти» [3, c 110].
Отже, розглядаючи процес формування кооперації як
здійснення партнерства, необхідно пам’ятати про взаємне
узгодження учасників на рівні цілей, планування, регуляції і
досягненні загального результату діяльності. Це вимагає розподілу
виконуваних функцій між учасниками взаємодії і припускає
виникнення між ними зв’язків. LEGO-технологія постає потужним
засобом у цьому процесі.
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CУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
Реформаційні процеси в системі освіти призводять до
ускладнення характеру педагогічної праці. Успішне та швидке
реагування на суспільні зміни не може здійснюватися за допомогою
стереотипного мислення. Крім того, педагогічна праця (особливо у
дошкільній ланці) є однією з найменш алгоритмізованих та вимагає
від педагога вміння постійно варіювати та адаптувати зміст, форми,
методи навчання та виховання. Саме тому проблема педагогічної
творчості, подолання формалізму в педагогічній діяльності,
стереотипності мислення не втрачає актуальності та висуває перед
дослідниками все більше нових питань.
Кінцевою метою та результатом педагогічної творчої
діяльності,
за
твердженням
О. Дубасенюк,
Н. Кузьміної,
Ю. Кулюткіна, С. Сисоєвої, є позитивна динаміка формування
творчої особистості дитини та підвищення рівня творчої педагогічної
діяльності самого вчителя. Реалізація ж названої мети реалізується
шляхом розв’язання різноманітних педагогічних задач, що, у свою
чергу, утворюють цілісну систему, до якої належать:
 ситуативні (у залежності від непередбачуваної ситуації
педагог комбінує, обирає, реконструює способи та форми впливу,
змісту інформації);
 тактичні (вносить інноваційні зміни у методику викладання, у
систему взаємодії (навіть якщо інноваційні вдосконалення не
здійснені самим педагогом, але вони нові в діяльності конкретного
вихователя);
 стратегічні (створює образ результату, відбір, комбінування,
корекцію, реконструювання процесу, що призводить до кінцевого
результату (формування гармонійної особистості) задачі.
В основі кожної педагогічної задачі лежить педагогічна
ситуація – фрагмент педагогічної діяльності, що містить суперечності
між досягнутим та бажаним рівнями освіченості й вихованості дітей і
дитячого колективу, які враховує вихователь у виборі способів
впливу для стимулювання розвитку особистості. Але на думку І.
Зязюна, ситуація не завжди переходить до розряду педагогічної
задачі. Це відбувається у випадку, коли вихователь помічає
ситуацію, яка виникла, і ставить перед собою мету її вирішити.
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Тільки в цьому разі виникають необхідні для задачі компоненти:
вимога (мета), умови (відоме) та шукане (невідоме). Названий
перехід відбувається шляхом усвідомлення та аналізу вихователем
якостей і відносин суб’єктів виховання, виявленні можливих причин
ситуації, місця виникнення, її учасників тощо.
Уміння чутливо сприймати та вірно інтерпретувати педагогічну
ситуацію, «бачити» в ній можливу проблему, обґрунтовано
формулювати кожну задачу визначає успішність досягнення
кінцевого результату творчої педагогічної діяльності.
На думку Л. Мільто [2], в педагогічній діяльності будь-яка
задача є проблемною, а ступінь проблемності обумовлена
об’єктивною складністю педагогічної ситуації (глибокий, заплутаний
конфлікт, педагогічно занедбані діти, гострі суперечки у відносинах
між ними та ін.) та рівнем професійного розвитку вчителя
(сформованістю якостей, професійних знань, педагогічних умінь та
навичок, педагогічного досвіду).
Провідним критерієм творчого розв’язання педагогічної задачі
є нестандартність (Ф. Гоноболін, Н. Гузій, А. Маркова, С. Сисоєва,
І. Харламов, Н. Яковлєва), що включає такі показники як новизна та
оригінальність. Новизна розуміється як продукування нових (таких,
що не існували раніше у подібній формі, виходять за межі відомого в
педагогічній науці та практиці) способів навчально-виховної
діяльності та їх модернізація. При цьому показником новизни може
бути як об’єктивний, так і суб’єктивний зміст розв’язання.
Особистісною передумовою розвитку здатності до педагогічної
творчості є креативність. Оскільки креативність є не вродженою, а
набутою здатністю, особливу роль у її формуванні відіграє процес
навчання у закладі вищої освіти, а також цілеспрямований
методичний супровід педагога.
Таким чином, проблема розвитку педагогічної творчості
розглядається сучасними дослідниками як складна та актуальна
проблема, розв’язання якої має наукове та практичне значення.
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ВИХОВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Дошкільний вік характеризується підвищеною допитливістю в
різних сферах, але особливий інтерес діти проявляють до природи.
В. Сухомлинський стверджував, що природа сама собою не виховує,
виховує лише активна взаємодія дитини з нею, яка забезпечується в
процесі екологічного виховання.
Завдання вихователя – допомогти дитині розібратись у
розмаїтті об'єктів і явищ природного середовища, викликати інтерес
до нього, навчитись бачити прояви шляхетності, милосердя і на
основі цього виховувати прекрасне в собі, почуття любові до всього
живого, бажання охороняти й примножувати все, чим багата рідна
земля. На думку А. Захлєбного, І. Звєрєвої, І. Матрусо у дошкільників
необхідно формувати екологічну культуру, яка тісно пов’язана з
природоохоронною діяльністю.
З проблеми розвитку пізнавальних інтересів у процесі
ознайомлення дошкільників з природою проведено низку досліджень
(Л. Захаревич, Н. Лисенко, Н. Постникова, Л. Маневцова, Т.
Куликова), в яких визначено, що пізнавальні інтереси формуються
на основі вродженого рефлексу «що таке?», який у дітей
виявляється неоднаковою мірою. Якщо цілеспрямовано не
розвивати пізнавальний інтерес, він поступово згасає.
Предмет нашого дослідження – педагогічні умови виховання
інтересу до природоохоронної діяльності у дітей старшого дошкільного
віку.
Мета
дослідження:
теоретично
обґрунтувати
та
експериментально перевірити педагогічні умови виховання інтересу
до природоохоронної діяльності у дітей старшого дошкільного віку .
Проведене нами дослідження засвідчило, що більшість дітей
старшого дошкільного віку (80%) усвідомлює необхідність дбайливого
ставлення до природи. Проте високий рівень сформованості інтересу
до природоохоронної діяльності продемонстрували лише 6 дітей (30%),
середній рівень – 10 дітей (50%), низький рівень виявили – 4 дітей
(20%), що свідчить про необхідність здійснення цілеспрямованої
педагогічної роботи з виховання у старших дошкільників інтересу до
природоохоронної діяльності.
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Виходячи з мети і завдань дослідження, упродовж
формувального етапу експерименту нами в практичній роботі були
використані такі методи, як спостереження (епізодичні, короткотривалі,
довготривалі);
демонстрація
картин,
ілюстрацій,
фотографій;
дослідницько-пошукова робота; праця на природі; ігри (ігри-медитації,
ігри-подорожі, ігри-драматизації, дидактичні); бесіди; словесно-логічні
завдання; проблемні ситуації. Серед зазначених методів особливу
увагу приділяли проведенню дослідницької або пошуководослідницької діяльності дітей, адже під час досліду дитина сама
вирішує пізнавальне завдання, спрямоване на досягнення поставленої
мети. При цьому вона розв’язує його за допомогою наявних у неї знань,
умінь і навичок, виконуючи різні перетворюючі дії, знаходить в
результаті правильні шляхи розв’язання його, а також подібних завдань
з варіативністю змісту і ознак. Об’єкт пізнання при цьому постає перед
дитиною в різних зв’язках, співвідношеннях із спорідненими об’єктами,
речами, явищами. Дитина на правах відкривача пізнає динаміку і
статичність природних явищ, а варіативність ознак, їх порівняння і
співставлення утверджують її в багатстві й неповторності світу природи.
Винагородою за активність та допитливість малюків є їх самостійні
"відкриття” у світі природи.
Важливо розуміти, що вирішити завдання з виховання інтересу
до природоохоронної діяльності у дітей неможливо без залучення
сім’ї. Вона є тим ланцюжком, який з'єднує здобуті дитиною у садку
початкові уявлення про світ природи з її практичним досвідом у
повсякденному житті, розширює, поглиблює педагогічний вплив на
особистість дошкільника.
Отже, виховання інтересу до природоохоронної діяльності у
дітей старшого дошкільного успішно відбуватиметься за таких умов:
- забезпечення екологічної спрямованості освітнього процесу;
- формування суспільно значущих мотивів поведінки дітей, їх
готовності до сприймання, розуміння і засвоєння знань про природу,
до практичної реалізації знань у доступних видах діяльності;
- партнерство закладу дошкільної освіти та сім’ї .
ЛІТЕРАТУРА
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СЕНСОРНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР
Актуальність. У Базовому компоненті дошкільної освіти
(2021) освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»
передбачає формування сенсорно-пізнавальної компетентності.
Вихованець має оволодіти здатністю використовувати власну
сенсорну систему в процесі логіко-математичної й дослідницької
діяльності. У державному стандарті акцентується увага на розвитку
здібності дитини спрямовувати сенсорні процеси відчуття,
сприйняття, увагу на пізнання об’єктів довкілля; диференціювати
сенсорні еталони за ознаками форми, величини, кольору,
просторового розташування; за допомогою власної сенсорної
системи досліджувати предмети й об’єкти дійсного світу [1].
Зазначимо, що у Базовому компоненті дошкільної освіти
сенсорно-пізнавальна компетентність розглядається як результат,
особистісне
надбання
дитини
та
відображає
систему
взаємопов’язаних компонентів: емоційно-ціннісного ставлення;
сформованості знань; здатності та навичок до активного, творчого
впровадження набутого досвіду, тобто до регуляції досягнень,
поведінки, діяльності.
Доведено, що сенсорне виховання є обов’язковим складником
формування сенсорно-пізнавальної компетентності, яка потребує
усвідомлених дій з боку вихователів, що підтверджується наявністю
значної кількості методичного та практичного матеріалу (Д. Альтхауз і
Е. Дум, Л. Артемова, А. Бондаренко, Л. Васильєва, Н. Венгер,
Т. Доронова, В. Котирло, С. Кулачківська, С. Ладивір, З. Максимова,
Л. Олійник, Е. Пілюгіна, Л. Сисуєва). Аналіз педагогічної практики
свідчить, що сенсорне виховання дітей раннього віку здійснюється
нецілеспрямовано, недостатньо використовується потенціал одного з
найефективніших методів сенсорного виховання – дидактичні ігри.
Останні дають можливість створювати сприятливі умови для розвитку
відчуттів і сприймань, формування уявлень про зовнішні властивості
предметів: форму, колір, розмір, положення у просторі тощо. Ігри
дозволяють поступово ускладнювати матеріал, давати знання в
доступній, цікавій, невимушеній формі, розвивати важливі якості [2].
Ступінь досліджуваності проблеми. Видатні зарубіжні
педагоги в галузі дошкільної педагогіки (Ф. Фребель, М. Монтесорі,
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Ж.-О. Декролі)
сенсорне
виховання
вважали
важливою
передумовою розумового розвитку дитини [3]. Проблема сенсорного
виховання дошкільників перебуває в центрі уваги психологів
(Л. Венгер, О. Запорожець, В. Зінченко, Є. Ігнатьєв, В. Мухіна),
педагогів (В. Аванесова, М. Поддяков, Н. Сакуліна, Є. Тихєєва,
О. Усова, Є. Фльоріна).
Мета і методи дослідження. Метою є визначення ефективних
умов використання дидактичних ігор в процесі сенсорного виховання
дитини раннього віку.
Ефективними методами дослідження проблеми сенсорного
виховання було визначено: теоретичний аналіз педагогічної
літератури; цілеспрямоване спостереження за дітьми під час
самостійної ігрової діяльності; дидактичні ігри та вправи; бесіди з
дітьми; анкетування батьків та вихователів.
Сутність дослідження. Теоретичне обґрунтування ролі
сенсорного виховання в ранньому віці. Визначення вимог до
сенсорного середовища. Виявлення умов, за яких дидактичні ігри
будь максимально сприяти сенсорному вихованню. Здійснення
оптимального вибору дидактичних ігор, визначення їх доцільності та
ефективності.
Основні висновки. Використання дидактичних ігор буде
ефективним у сенсорному вихованні дітей раннього віку за таких
умов: підвищення професіоналізму педагогів, підбору ігор
індивідуально до рівня сенсорного розвитку дітей, створення
інтегративних дидактичних ігор та знання індивідуальних
пізнавальних інтересів кожного вихованця, набуття ними
практичного досвіду.
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ФОРМУВАННЯ ГУМАННОГО СТАВЛЕННЯ ДО НАВКОЛИШНЬОГО
У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Визначальне місце у формуванні особистості дитини посідає
виховання гуманних почуттів.
Традиції морального виховання на засадах гуманізму здавна
відомі українській педагогіці. Їхні витоки – в давньоруських літописах
Київської Русі та Галицько-Волинського князівства, у філософськопедагогічних концепціях Г. Сковороди, в працях І. Вишенського,
Т. Шевченка, К. Ушинського, О. Потебні, Б. Грінченка, І. Огієнка,
Г. Ващенка, А. Макаренка, В. Сухомлинського, С. Русової та ін.
Теоретичні
засади
проблеми
морального
виховання
відображені в працях психологів І. Беха, Л. Виготського, Г. .Жирської,
І. Кона та ін., у наукових педагогічних доробках В. Білоусової, А.
Богуш, Т. Поніманської,І. Рогальської та ін. Науковцями вивчалися
окремі аспекти виховання моральної особистості дошкільника, а
саме: формування поведінки старших дошкільників (Л. Врочинська,
Н. Цуканова та ін.), особливості становлення ціннісного ставлення
до однолітків, виховання людяності (Т. Поніманська, Ю. Приходько,
Т. Репіна та ін.), специфіка прояву гуманних взаємин дошкільників
(Л. Артемова, А. Гончаренко, В. Котирло, О. Смірнова, Т. Фасолько
та ін.), проблеми морально-етичного та духовного розвитку
особистості (І. Бех, А. Богуш, Н. Гавриш, О. Кисельова, В. Плахтій,
О. Сухомлинська, Н. Химич та ін.). На думку дослідників, гуманність
– моральна норма людського суспільства, яка поєднує у собі вимогу
поваги й любові до людини, взаємодопомоги і взаємопідтримки в
колективній діяльності, повсякденному спілкуванні, в усьому устрої
життя.
Предмет нашого дослідження – педагогічні умови виховання
гуманного ставлення дітей старшого дошкільного віку до
навколишнього.
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати педагогічні
умови виховання гуманного ставлення дітей старшого дошкільного
віку до навколишнього .
Дослідження О. Кошелєвої, Я. Неверович, О. Запорожця
вказують на те, що істотною передумовою для формування гуманної
поведінки у дітей старшого дошкільного віку є виникнення вищих
почуттів, до яких належать гуманні.
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За результатами нашого дослідження, незначна кількість
старших дошкільників (20%) здатна виявити чуйність до слабших за
себе, без зовнішніх спонукань прийти на допомогу, добровільно
взяти на себе частину труднощів іншого, не сподіваючись на
винагороду. Часто діти виявляють гуманність, керуючись аж ніяк не
моральними мотивами (57,3%), хоча зміст виховання гуманних
почуттів у дітей старшого дошкільного віку передбачає оволодіння
принаймні елементарними формами вияву співпереживання,
співчуття, співдії оточуючим -дорослим, одноліткам, молодшим за
себе.
Розвиток гуманних почуттів відбувається за умови
переживання дітьми позитивних емоцій, спонукання дітей до добрих
починань, цілеспрямованого навчання їх емоційно-виразним
засобам передачі власних переживань. Вони формуються в процесі
усвідомлення і виконання моральних норм поведінки в ігровій,
навчальній і трудовій діяльності.
Для виховання гуманності у дітей ми використовували:
заняття-уроки Добра і Краси, матеріалом для яких є уривки з книжок,
приклади з життя; етичні казки; подорожі до країни Милосердя;
психотехнології (гімнастика почуттів, енергетичні вправи «Жива
вода», «Серце на долоні», «Тепло рук друга»); ситуації морального
вибору (порівняльні, оцінювальні, проблемні); складання родового
дерева, розгляд сімейних фотографій, документів, листів та інших
родинних реліквій; проективні діагностичні методики (малюнки «Моя
сім'я», «Життя», «Добро»); театралізовані вправи «Прихід у гості»,
«Відвідини хворого», «Вітання з днем народження» дидактичні ігри,
наприклад, «Порівняй героїв казок», «Яке право порушено», «Що
добре, а що погано», «Східці правди (доброти, ввічливості)»; ігристратегії та сюжетно-рольові ігри.
Отже, втілення в практику виховної роботи закладів дошкільної
освіти педагогічно цінних форм і методів виховання гуманних
почуттів у дітей, послугує справі утвердження в свідомості
підростаючого покоління суспільної моралі – гуманістичної, активної і
діяльнісної.
ЛІТЕРАТУРА
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2. Гуманістичне виховання дітей дошкільного віку в контексті
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ОСОБЛИВОСТІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Низка глобалізаційних впливів сучасного світу (цифровізація
всіх сфер життєдіяльності людини, динамічний ринок праці,
демографічна криза, мобільність населення тощо) поставила під
питання домінування формальної освіти молоді. Безумовно,
неможливо відмовитися від системної професійної підготовки
майбутніх учителів початкової школи, яку здійснюють відповідні
заклади, однак можливості неформальної освіти в цій галузі
забезпечують більш якісну підготовку фахівців.
Зважаючи на те, що в розвинених країнах неформальну освіту
визнано важливою складовою стратегії примноження людського
капіталу [1], цінними для нас є результати наукових досліджень
В. Давидової, Н. Горук, Н. Сулаєвої, Н. Терьохіної, О. Шапочкіної, які
присвячені вивченню зарубіжного досвіду її організації. Огляд
українського досвіду неформальної освіти педагогів представлено в
роботах Н. Павлик, О. Самодумської, Ю. Халемендик. Взаємозв`язок
засобів формальної, неформальної та інформальної освіти з позиції
підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів
початкової школи розкрито в публікаціях Л. Коваль, Л. Пєтухової,
В. Раус та ін.
Мета статті – розглянути особливості неформальної освіти
майбутніх учителів початкової школи.
Визначальною характеристикою неформальної освіти є те, що
вона виступає додатком, альтернативою та/або доповненням до
формальної освіти у процесі навчання людини протягом всього
життя[2]. За визначенням Н. Павлик, неформальна освіта є
процесом додаткового цілеспрямованого діалогічного навчання,
виховання й розвитку молоді, організованого поза межами змісту,
форм і методів освітніх установ та державних інституцій [4]. Це
можуть бути короткотермінові програми, що надаються у вигляді
коротких курсів, майстер-класів, семінарів, воркшопів та ін. При
цьому, така діяльність зазвичай не передбачає присвоєння
конкретних кваліфікацій, а спрямовується на підвищення грамотності
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дорослих і молоді в різних галузях, формує спеціальні життєві та
робочі навички, сприяє соціальному або культурному розвитку
суспільства.
Неформальна освітав системі професійної підготовки
майбутніх учителів початкової школи, за переконанням Л. Коваль,
забезпечує навчання особистості на засадах індивідуалізації,
створюєефективні умови для саморозвитку, самонавчання,
осмисленого визначення своїх можливостей і бажань, професійної
та життєвої мети [3].
Крім того, Н. Раус убачає ряд проблем, які вирішуються за
допомогою засобів неформальної освіти, а саме: поглиблення знань
здобувачів вищої освіти, удосконалення їх педагогічної техніки,
розширення
світогляду,
розвиток
комунікативних
і
психодіагностичних умінь, заохочення мотивів творчої діяльності
тощо [5].
Такі переваги неформальної освіти спричинили розвиток в
Україні спеціалізованих освітніх порталів та методичних платформ
для вчителів (EdEra, Prometeus, Всеосвіта, НаУрок та ін.), які
забезпечують ознайомлення з необхідними матеріалами відповідно
до професійних інтересів, у дистанційній формі, в зручний час.
Таким чином, неформальна освіта відіграє важливу роль у
підвищенні якості професійної підготовки майбутніх учителів
початкової школи, розширенні їх можливостей до працевлаштування
та мобільності.
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методичної роботи школи. Вісник післядипломної освіти. 2016.
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LEGO-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ НАВЧАННЯ
ГРАМОТИ
Актуальність. У стратегічному документі Міністерства освіти і
науки України «Концепція нової української школи» визначено
десять ключових компетентностей, якими мають оволодіти сучасні
школярі. Перше місце в цьому списку відведено саме спілкуванню
державною (і рідною у разі відмінності) мовами, що передбачає
наявність умінь. усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття,
думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння,
читання, письмо, застосування мультимедійних засобів); здатність
реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і
культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час;
усвідомлення ролі ефективного спілкування [2, с. 13].
Ступінь досліджуваності проблеми. На важливість процесу
оволодіння ключовими й предметними компетентностями у період
навчання грамоти вказують провідні вітчизняні і зарубіжні вчені
(М. Вашуленко, Л. Виготський, І. Ґудзик, Д. Ельконін, С. Жуйков,
О. Запорожець, Г. Костюк, С. Максименко, К. Пономарьова,
О. Скрипченко, Н. Тализіна,І. Цепова та ін.).
Проте сьогодні в умовах реформування системи шкільної
освіти, організації освітнього процесу на компетентнісній основі
актуальною залишається проблема щодо визначення нових підходів
до процесу навчання грамоти. І хоча зарубіжними та вітчизняними
вченими доведено превалювання ігрової діяльності в дітей
молодшого шкільного віку, існує значна кількість досліджень, в яких
доведено доцільність організації освітнього процесу в початковій
школі через дидактичну гру, питання щодо застосування LEGOтехнологій на уроках мови і читання є ще малодослідженим.
Мета і методи дослідження. Мета дослідження – за
результатами педагогічного експерименту (формувального й
контрольного етапів) з’ясувати доцільність застосування LEGOтехнологій у процесі формування в учнів початкової школи
компетентностей на уроках навчання грамоти.
Сутність дослідження.Українські вчителі-практики активно
впроваджують на уроках, зокрема з предметів мовно-літературної
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освітньої галузі, одну з найвідоміших у світі педагогічних систем, що
використовує предметно-ігрове середовище, – LEGO. Основним
принципом навчання за цією системою є «навчання через дію», що
спрямоване на формування в дітей системи компетентностей
шляхом створення різноманітних моделей за допомогою
конструктора [2].
Загальновідомо, що добукварний період має на меті
ознайомити здобувачів початкової освіти з елементами морфології,
синтаксису та фонетики [3]. Так, після розповіді вчителя для
формування вмінь і навичок знаходити відповідні лексеми, будувати
синтаксичні конструкції чи фонетичні схеми, на нашу думку, доцільно
запропонувати першокласникам виконати пропоновані нижче
завдання:
1. Розкажіть один одному про те, що подобається робити у
вільний від навчання час. Під час розповіді, називаючи слова – назви
дій (що робити?), піднімайте цеглинку червоного кольору.
2. Складіть за допомогою цеглинок LEGO схеми речень,
використовуючи такі кольори: цеглинка зеленого кольору – слова –
назви предметів, які відповідають на питання хто?; цеглинка
жовтого кольору – слова – назви предметів, які відповідають на
питання що?; цеглинка червоного кольору – слова – назви дій
(щоробити? що зробила? що роблять? що зробили?); цеглинка
синього кольору – слова – назви ознак (який? яка? яке? які?).
Прийшла осінь. Ідуть грибні дощі. Люди одягли теплі речі.
Основні висновки. Застосування комплексу завдань,
розробленого на засадах LEGO-технологій, сприяє формуванню в
першокласників ключових компетентностей на уроках навчання
грамоти,
ЛІТЕРАТУРА
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ
В ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Актуальність. Погляд на сучасну початкову освіту має
здійснюватися під кутом зору тих завдань, які постають сьогодні
перед закладами загальної середньої освіти [1, с. 6].
Базове завдання змістової лінії «Читаємо» – формування
повноцінної навички читання [1, с. 86]. У це поняття входить:
правильність, усвідомленість, темп, спосіб читання, виразність. Усі ці
вимоги визначають культуру читання здобувачів початкової освіти.
Найвищим показником якості читання є виразність.
Актуальність, заявлена в дослідженні, визначається
потребою удосконалювати виразність читання, що у свою чергу
сприяє розумінню ідеї художнього твору, розвитку уяви молодших
школярів, схильності до творчості, відкриттям, удосконаленню
усного мовлення.
Ступінь досліджуваності проблеми. Виразне читання – це
таке читання вголос, при якому читець яскраво виражає думки й
почуття, вкладені автором у твір, своє ставлення до прочитаного.
Воно є не лише цінним загальноосвітнім умінням, а й важливим
засобом виховання і розвитку мовленнєвої та естетичної культури
молодших школярів.
У зв’язку з тим, що лише незначна частина учнів вміє
інтонувати речення різних видів, додержується необхідних логічних
наголосів, різного виду пауз, оволодіння виразним читанням є
складним і поступовим процесом.
Учитель повинен допомогти глибоко зрозуміти зміст того
тексту, який вивчається, створити для дитини сприятливі для цього
умови,
забезпечити
кваліфіковане
керівництво
читанням,
познайомити з особливостями відтворення в живому слові думок,
почуттів, переживань, які представлені в художньому творі.
Деякі аспекти шляхів розвитку методики виразного читання
розглядаються в працях Б. Буяльського, А. Григорчука, А. Капської,
О. Кубасова, Т. Маліновської, Г. Олійника, О. Савченко, Л. Сипко та
ін. Усі автори сходяться на думці, що виразне читання можна
назвати «мистецтвом», матеріалом для якого є твори художньої
літератури.
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Мета дослідження. Полягає у висвітленні проблем
формування навичок виразного читання в здобувачів початкової
освіти.
Сутність дослідження. Вироблення навички виразного
читання базується на знаннях теорії виразного читання: техніки
мовлення (дихання, голос, дикція), засобів логіко-емоційної
виразності читання, позамовних засобів виразності в процесі
читання (поза, жести, міміка), на вміннях підготувати твір для
читання та аналізу.
Виразне читання передбачає вироблення у читача певного
мінімуму навичок. Цей мінімум включає у собі такі компоненти: тон
голосу, сила голосу, тембр висловлювання, ритм промови, темп
промови (прискорення й уповільнення), паузи, мелодика тону
(підвищення і зниження голосу), логічні і синтагматичні наголоси.
Аналіз методичної літератури дає змогу назвати основні умови
результативності роботи з формування в здобувачів початкової
освіти навички виразного читання. Це:
- демонстрація еталону, зразка виразного читання;
- виразному читанню має передувати детальний аналіз тексту,
адже робота над виразністю пронизує всі етапи уроку;
- обов'язкова робота над мовою твору, увага до його форми;
- складання партитури виразного читання;
- опора на розвинену відтворюючу уяву здобувачів початкової
освіти (графічне, словесне малювання, драматизація);
- обговорення в класі варіантів читання твору, залучення учнів
до оцінювання читання товаришів (доброзичливо, краще
користуватися записами читання незнайомих дітей);
- ставити завдання перед виразним читанням (наприклад:
«Спробуємо прочитати вірш так, щоб наші слухачі здогадалися, як
ми зрозуміли вірш, щоб вони відчули, що ми сумуємо (радіємо)
разом з автором»);
- забезпечити роботу над текстом у 2-х напрямках: проникнути
у зміст твору і доцільно користуватися своїм голосом.
Висновки. Виразне читання художніх творів, у яких
розкривається внутрішній світ переживань, думок, мрій людини,
розширює життєвий досвід молодших школярів, збуджує емоції,
розкриває багатство почуттів, викликає зацікавленість художнім
твором, підтримує бажання насолоджуватися красою світу
літератури.
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ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ВНУТРІШНЯ ПЕРЕДУМОВА
ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ
Аналіз системної кризи, яка стосується нашої країни й кожного з
нас, потребує обов’язкового врахування людського фактору,
спеціального вивчення власне вікових та психологічних властивостей
що мають, на думку багатьох провідних фахівців, вирішальне значення
для цілісного функціонування суспільства, виробництва, науки, освіти,
культури.
Необхідність розв’язання складних соціально-економічних
проблем передбачає здійснення спеціальних розробок, вони сприяють
реальному врахуванню творчих можливостей науки, освіти та інших
важливих сфер. [1, с. 25-33].
Аналізуючи роботи дослідників здібностей та обдарованості
(Г. Костюк, Б. Теплов, О. Матюшкін, Я. Пономарьов, Н. Кузьміна
тощо), можна переконатися, що вони вживали ці поняття як
синоніми.
Мета статті – орієнтуючись на дослідження, представити
загальну структуру творчого потенціалу, яка визначається
основними складовими:
 задатки, нахили, що виявляються в підвищеній чутливості,
загальній динамічності психічних процесів;
 інтереси, їх спрямованість, частота й систематичність
проявів, домінування пізнавальних інтересів;
 допитливість, потяг до створення нового, до пошуку й
розв’язання 16 проблем;
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 швидкість у засвоєнні нової інформації, створення
асоціативних масивів;
 нахили до постійних порівнянь, зіставлень, вироблення
еталонів для наступних порівнянь, відбору;
 емоційне
забарвлення
окремих
процесів,
емоційне
ставлення, вплив почуттів на суб’єктивне оцінювання, вибір, надання
переваг.
Розробленая вченими методика КАРУС, базується на
використанні
в
технічній
творчості
основних
стратегій
конструкторської діяльності, а також включає прийоми, які
викликають труднощі, моделюючи реальну виробничу обстановку. У
цій системі розроблено ряд спеціальних методів: метод часових
обмежень, раптових заборон, швидкісного ескізування, нових
варіантів, метод абсорду та ситуативної драматизації. [3].
Отже, особистісне зростання можливе за декількох умов:
по-перше, необхідне соціальне середовище, яке було б
спроможним поцінувати чесноти людини; по-друге, людина повинна
мати ці чесноти, іншими словами, повинна вирізнятися якимись
вміннями, знаннями, якостями, які були б суспільнокорисними і
заслуговували б на визнання; по-третє, визнання потребує
специфічної організації конкурентного середовища.
Творчість і є тією унікальною діяльністю, яка у значній мірі
знімає деструктивні наслідки боротьби за визнання. Навіть у тому
гіпотетичному випадку, коли для соціальної групи значимою є всього
одна діяльність, творчість створює безліч варіантів як щодо процесу
і технології її виконання, так і для різноманітності результатів. При
тому, що конкуренція залишається, завдяки творчості переможцями
виходять всі.
ЛІТЕРАТУРА
1. Заброцький М.М., Максименко С.Д. Комунікативна
компетентність учителя: сутність і шляхи формування. КиївЖитомир: Волинь, 2000. С. 69.
2. Приходько Ю.О. Нариси становлення та розвитку дитячої
психології. Київ: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 1999. 205 с.
3. Приходько Ю.О. Ціннісні орієнтації особистості як
психологічна проблема. Науковий часопис НПУ ім. М.П.
Драгоманова. Серія № 12. Психологія: зб. 315 наукових праць. Київ:
НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. № 6 (30). Ч.ІІ. С. 208-218.

115

Бердянськи й державний педагогічний університ е т

Вікторія ЗАМЯТІНА,
студентка 4 курсу
факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв
Науковий керівник: Тетяна НІКОНЕНКО,
к. пед. н., доц. (БДПУ)
МОДЕЛЮВАННЯ СУЧАСНОГО УРОКУМАТЕМАТИКИ НА
ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Завданням сучасної початкової школи є реалізація
компетентнісного підходу в навчанні, який передбачає спрямованість
освітнього процесу на формування й розвиток ключових
компетентностей особистості [2, с. 334]. Саме тому, першочерговим
механізмом оновлення є модернізація уроку як основної форми
навчання математики в початковій школі.
Сучасні дослідження таких науковців, як Л. Кочина, Л. Коваль,
Н. Листопад, О. Митник, С. Скворцова, О. Онопрієнко свідчать про
подальший пошук нової структури уроку в початковій школі.
Мета дослідження – розглянути особливості моделювання
сучасного уроку математики на засадах компетентнісного підходу в
початковій школі.
Кожен урок проєктується відповідно до мети, а його зміст
підпорядковується низці завдань, які забезпечують її досягнення.
Моделюючи будь-який урок математики, вчитель має
усвідомлювати, що доцільно орієнтуватися не тільки на навчальні
можливості учнів, а й ураховувати особливості розумової організації
пізнавальних процесів, різні канали сприйняття школярами
інформації (кінестетичний, аудіальний, візуальний) та тип вищої
нервової діяльності (активна й інертна динаміка працездатності)
тощо [1, с. 145].
Наведемо
приклад
уроку
математики
на
засадах
компетентнісного підходу в початковій школі.
Тема. Взаємозв’язок додавання і віднімання» (1 клас).
На етапі стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної
діяльності учнів, метою якого є орієнтація в темі майбутнього уроку,
доцільним є формулювання цілей та плану діяльності спільно з
молодшими школярами, створення мотивації, тобто усвідомлення
кожним учнем особистісної значущості матеріалу, що буде
вивчатися.
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Наприклад:усне опитування;  робота з підручником; вивчення
нового матеріалу; інтерактивні вправи;  підсумок.
Наступний етап уроку – актуалізація опорних знань учнів і
способів дій. Під час якого важливо не лише «занурити» здобувача
початкової освіти в предмет вивчення, тобто «у світ чисел і
математичних понять», а взагалі зосередити його увагу, зокрема
шляхом виконання зорових або геометричних диктантів.
Наведемо приклад запитань для усного опитування:
- Як називають числа, які додають?
- Як називають результат дії додавання?
- Чи може сума дорівнювати одному із доданків?
Етап формування нових знань і способів дій передбачає виконання
підготовчих завдань, які або мають схожість із новим матеріалом, або є
складовими для виконання нової дії. Наприклад, у завданні йдеться про
випадки додавання й віднімання та їх взаємозв’язок: складається
проблемна ситуація, розв’язання якої відбувається шляхом зіставлення
пар виразів. Далі учням пропонується нове завдання, до якого не можна
застосувати відомий спосіб дії, таким чином створюється проблемна
ситуація невідповідності наявних знань новим умовам. Після того
виділяється орієнтувальна основа дії, здобувачі початкової освіти
коментують розв’язання подане в готовому вигляді та разом з учителем
опрацьовують пам’ятку, алгоритм, схему тощо.
Після цього здійснюється первинне закріплення способу дії. У
даному випадку виконується обчислення з коментуванням.
Мета наступного етапу полягає у формуванні вмінь і навичок
щодо певної дії. Під час якого застосовуємо різні форми роботи:
колективна, групова, індивідуальна, самостійна тощо. На цьому ж
етапі доцільно пропонувати завдання з логічним навантаженням.
Обов’язковим етапом уроку є рефлексія навчальнопізнавальної діяльності. Молодші школяріможуть висловлювати свої
враження від уроку, давати оцінку власній діяльності (не роботі
вчителя). На цьому етапі доцільно продовжувати такі речення: «Я
знаю, що…», «Я розумію…», «Я вмію робити…» та ін.
Висновки. Отже, моделювання сучасного уроку є творчістю
вчителя, для того, щоб його провести, педагог має володіти
навичками проєктування, моделювання та конструювання уроку.
Вважаємо
компетентнісний
підхід теоретичною і
методичною
основою проведення
сучасного

уроку

в

початковій школі, що орієнтує вчителя на результативнодіяльнісну освіту.
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ІНТЕРМЕДІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
Актуальність. Сучасні глобальні зміни в світі та тяжіння усіх
сфер до синтезу вимагають інтермедіальної стратегії у всіх сферах
життєдіяльності, зокрема, в освіті. Новітнє освоєння навколишньої
дійсності передбачає цілісне опанування його соціальних,
культурних, моральних, психологічних складових, яке визначається в
сучасних дослідженнях як інтермедіальність [1].
Ступінь досліджуваності проблеми. Сучасними підходами
до інтермедіальної, інтегральної або синтетичної організації
освітнього процесу визначені особистісно орієнтований підхід
(Є. Бондаревська, В. Слободчиков, І. Якиманська), діяльнісний підхід
(В. Давидов, І. Ільясов, Н. Тализіна), компетентнісний підхід
(І. Зимня, А. Хуторський), культурологічний підхід (В. Сластьонін,
І. Ісаєв, Г. Гайсина, Є. Шиянов). Інтермедіальність як основний
спосіб організації освітнього середовища та його змістовних
компонентів
визначається
у
дослідженнях
А. Тимашкова,
Н. Симбірцевої, М. Меркулової.
Мета і методи дослідження. визначити систему методологічних
підходів до мистецької освіти молодших школярів в інтермедіальному
контексті.
Виклад основного матеріалу. Розвиток мистецьких
компетенцій молодшого школяра реалізується на основі системи
методологічних підходів, яка гармонійно інтегрує культурологічний,
креативний, діяльнісний, інтермедіальний підходи. Кожен з них
характеризує цілі освіти, особливості організації освітнього процесу,
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оцінку освітніх результатів. Спільність цих підходів визначається
також загальними функціями, які вони виконують і забезпечують
успішність
організації
та
здійснення
мистецької
освіти:
інформативна, адаптивна, інтегративна, когнітивна, комунікативна,
творча. Домінантним у цій системі є інтермедіальний підхід, який
передбачає синтезування різних видів мистецтв та різних видів
мистецької діяльності дитини.
Інтермедіальний підхід визначається як пріоритетний в
освітньому просторі ЗЗСО. Його основою є єдність соціальних та
культурологічних аспектів. У нових освітніх стандартах акцентовано
увагу на розвитку творчої складової у структурі особистості дитини в
контексті сучасної художньої культури як однієї з умов її
гармонійного розвитку.
Сутність дослідження. Інтермедіальний підхід у мистецькій
освіті молодших школярів дозволяє оптимізувати педагогічний
потенціал мистецтва у процесі формування їх творчих потенцій.
Напрямами його реалізації в освітньому просторі ЗЗСО є:
- формування ціннісних орієнтацій дітей у процесі емоційного
переживання навколишнього світу;
- розвиток чуттєво-образного опанування навколишнього
середовища;
- освоєння навколишнього у власній творчій діяльності,
спрямованій на самовираження [2].
У контексті цього підходу учень стає суб’єктом діяльності, а не
її об’єктом. Цей підхід дозволяє регулювати співвідношення
репродуктивного і творчого аспектів когнітивних процесів, корегувати
саморегуляцію учня.
Інтермедіальний підхід вимагає від учителя створення умов,
які враховують не тільки інтереси, потреби, можливості, а й рівень
творчого потенціалу учня.
Основні висновки. Інтермедіальна стратегія в мистецькій
освіті молодшого школяра може бути успішно реалізована за умов
упровадження системи, яка втілює сучасні соціокультурні цінності,
дозволяє трансформувати їх в особистісні цінності і предметно
реалізовувати їх в процесі власної творчої діяльності. Така система
базується на інтермедіальному підході і виконує низку функцій, чим
забезпечує успішність організації та здійснення мистецької освіти
учнів початкової школи.
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ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ
ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Актуальність. В умовах реформування системи освіти
головним завданням, що стоїть перед Новою українською школою, є
впровадження компетентнісного навчання.
Однією з ключових компетентностей є вільне володіння
державною мовою, що передбачає уміння усно та письмово
висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано
пояснювати факти, … усвідомлювати роль мови для ефективного
спілкування та культурного самовираження [3, с. 2]. Усе це потребує
збагачення активного словника учнів, розвиток зв’язного мовлення,
вироблення навичок свідомого оволодіння новими словами,
уточнення значення і сфери вживання відомих слів.
У зв’язку з цим перед учителями Нової української школи
постає питання формування лексичної компетентності як
невід’ємного складника мовної та комунікативної компетентностей.
Ступінь досліджуваності проблеми. Поняття «лексична
компетентність» розглядається як вміння особистості швидко та
якісно оперувати не словами, а семантичними полями, зі складу яких
мовець може обирати потрібні слова, словосполучення, щоб точно
висловити власну думку в спілкуванні з опорою на граматичну
структуру мови; як процес навчання засобів мови і формування
механізмів використання їх у мовленнєвій діяльності з метою
спілкування
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Проблема формування лексичної компетентності здобувачів
початкової освіти в сучасних умовах є багатогранною. Методичні
основи навчання молодших школярів лексикології розкрито в наукових
працях В. Бадер, М. Вашуленко, Н. Грони, О. Мельничайко; відбір
лексики для початкового етапу засвоєння української мови розглянуто
Т. Коршун, удосконалення словникового запасу учнів синонімами для
увиразнення мови є проблемою вивчення К. Пономарьової;
формування понять про слово у тісному зв’язку його лексичних та
граматичних значень досліджується Н. Лазаренко тощо.
Мета дослідження. Обґрунтування теоретико-методичних
засад системи формування лексичної компетентності молодших
школярів в умовах Нової української школи.
Сутність дослідження. Процес формування лексичної
компетентності передбачає поетапне накопичення здобувачами
початкової освіти лексичних знань, вироблення і вдосконалення
лексичних умінь і навичок, їх застосування в комунікативній
діяльності.
Проаналізувавши підручники з української мови для учнів
Нової української школи, можна дійти висновку, що збагачення
лексичного запасу починається з першого класу і відбувається в
контексті вивчення всіх тем, у 2 та 3 класах школярі починають
вивчати лексикологію в розділі «Слово. Значення слова»,
продовжують шляхом опрацювання системи комплексних вправ з
розділів «Будова слова», «Частини мови».
Формуючи лексичну компетентність молодших школярів слід
пам’ятати, що, перш за все, це внутрішньомовленнєва підготовка
особистості до комунікативної діяльності. Сучасні підручники і
реалізовують цю підготовку.
Наприклад, у підручнику для другого класу «Українська мова
та читання» (автори М. Вашуленко, С. Дубовик) учням пропонуються
вправи, спрямовані на роботу з близькими та протилежними за
значенням словами (без застосування термінів), словами із прямим
та переносним значенням, багатозначними словами.
У підручнику для третього класу «Українська мова та читання»
(автори М. Вашуленко, Н. Васильківська, С. Дубовик) вивчення
лексичного матеріалу будується на засвоєних учнями знаннях з цієї
теми в другому класі. Проте, вправи на формування лексичної
компетентності набувають певної складності. Здобувачі освіти
знайомляться
із
лексикологічними
термінами,
проводять
дослідницьку роботу з лінгвістичними словниками різних типів тощо.
Висновки. Лексична компетентність формується в результаті
послідовного, поетапного та цілеспрямованого процесу навчання
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молодших школярів. Вона дає змогу застосовувати лексичні знання
в різних видах мовленнєвої діяльності, розширити коло лексикограматичних і суто лексичних ознак слова, які б допомогли учням
сприйняти слово в єдності його різних значень, у взаємозв’язках з
іншими словами [1, с. 153].
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ЕСТЕТИЧНЕ СПРИЙМАННЯ ДІЙСНОСТІ
ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
Актуальність. На сучасному етапі розвитку суспільства
особливої гостроти набуває проблема духовно розвинутої особистості.
Зумовлено це «сугубо науковим підходом» (Б. Нєменський) у сфері
освіти: вона спрямована, перш за все, на формування знань, умінь,
навичок, а емоційно-образні механізми мислення дитини функціонують
недостатньо.
Ступінь досліджуваності проблеми. На думку сучасних
дослідників ігнорування емоційно-образної сфери мислення,
«...небажання бачити реальність обох форм мислення виливається у
формування одностороннього інтелекту.» [5, с. 7].
Значущість естетичного виховання не тільки для духовного, а
й загального розвитку особистості визначено такими педагогами як
В. Сухомлинський, К. Ушинський, Б. Нєменський. Провідними в
трактуванні специфіки формування естетичного сприймання як
процесу відбиття дійсності у всьому різноманітті є ідеї
Л.С.Виготського, О.М.Лєонтьева, О.О.Мєлік-Пашаєва.
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Мета і методи дослідження. Метою даної роботи є
визначення та теоретичне обґрунтування педагогічних умов, які
забезпечують духовний та творчий розвиток молодших школярів
засобами естетичного сприймання.
Основу процесу естетичного сприймання складає фізіологічний
механізм, що задіює тимчасові нервові зв’язки і складну аналітикосинтетичну розумову діяльність людини. Безпосереднє спілкування зі
світом відбувається в результаті роботи органів чуття. Цілісність
процесу сприймання досягається внаслідок одночасної роботи органів
зору і слуху, а також «контролю думки» над цим процесом. У
звичайному сприйнятті людина відбиває і фіксує всі об’єкти і явища
навколишнього, аналізуючи почуттєві дані. При естетичному сприйнятті
не всі природні об’єкти і явища однаково відбиваються, а лише ті, які
розкривають сутність того, що спостерігається. Це зумовлює
різноманітні емоційні стани особистості [2].
Таким чином, естетичне сприймання – це не тільки
пізнавальний процес, який характеризується відбиттям у свідомості
людини об'єктів навколишнього, але й духовно-естетична
діяльність, що залежить від вікових і індивідуальних особливостей
особистості і виникає при безпосередньому впливі на органи чуття.
Сутність дослідження. У психолого-педагогічній літературі
відзначається, що в молодшому шкільному віці існують різні рівні
розвитку сприймання, які пов’язані з індивідуальними відмінностями
школярів – типом мислення, рівнем інтелектуального розвитку, рівнем
емоційної активності. Здатність дитини до естетичного сприймання
можна визначити як показник рівня розвитку її особистості, що
виявляється у наявності ціннісних орієнтирів [1]. Отже, розвитку
естетичного сприймання молодших школярів буде сприяти різнобічна
художня діяльність: естетичне сприймання різних видів мистецтва та
дійсності, накопичення художньо-естетичного досвіду.
Основні висновки. Оптимізувати процес естетичного
сприймання навколишньої дійсності учнями початкової школи можна
за умов, якщо:
– визначити структуру та зміст художньо-педагогічної діяльності, які
синтезують властивості художньої й навчально-пізнавальної діяльності й
створюють особливий тип організації й керування навчальною діяльністю
учнів;
- забезпечити формування мотиваційного, операційного й
рефлексивного компонентів готовності до художньо-естетичної
діяльності молодших школярів.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ “FISHBONE”НА
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Актуальність.Першочерговим завданням Нової української
школи є набуття учнями ключових компетентностей, необхідних для
самореалізації та саморозвитку. Інформатизація суспільства докорінно
змінила перелік умінь, якими повинні володіти здобувачі початкової
освіти. В умовах Нової української школи учителю необхідно
формувати в учнів аналітичне та критичне мислення, навчити
систематизувати та структурувати інформацію, доречно коментувати
події та встановлювати взаємозв’язки. Саме для ефективного
засвоєння молодшими школярами вище перерахованих умінь
методисти створили низку методів. Одним з найвідоміших – “Fishbone”.
Метод
“Fishbone”
розробив
японський
професор
КаоруІсікава, як допоміжний інструмент для аналізу та покращення
різноманітних промислових процесів. Згодом науковці інтегрували
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його в педагогічну діяльність. На сучасному етапі використання
методу знаходить відображення в працях відомих методистів
(О. Стаєнної, О. Румянцева-Лахтіної, О. Гладкової та ін.).
Мета дослідження – розкрити особливості використання методу
“Fishbone” на уроках математики в умовах Нової української школи.
Сутність дослідження.“Fishbone” – унаочнена графічна
схема, що представлена у вигляді риб’ячого скелета, кожна частина
якого ґрунтується на дидактичній функції. В основі пропонованого
методу взята діаграма схематичного типу[2]. Ця схема створює
умови для аналізу поставленої проблеми, розробки етапів її
вирішення та кінцевого результату (рис. 1).
Схема може бути побудована вчителем завчасно або
створена на початку уроку класним колективом.
Особливу увагу слід приділити методу “Fishbone”, як стратегії
побудови уроку. Схематична діаграма матиме чотири блоки:голова –
це тема уроку; верхні кісточки –основні поняття; нижні кісточки –
зміст понять; хвіст – висновок уроку [1]. На завершальному етапі учні
повинні презентувати свої результати, самостійно чи під час
обговорення дійти висновку, що вирішувана ними проблема є
комплексною, а наслідки є взаємопов’язаними з причинами.
Вважають, що найефективніше використовувати стратегію на
уроках узагальнення та систематизації знань, коли учні вже
володіють матеріалом та залишається лише систематизувати й
закріпити інформацію. Наприклад:
Тема. Одержуємо частину від цілого (рис. 2).
Мета: ознайомити з поняттями чисельник та знаменник,
формувати поняття про дріб із знаменником 1, закріпити вміння
ділити на дві та три рівні частини; розвивати логічне мислення;
виховувати наполегливість та працелюбність.

Рис. 1

Рис. 2
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Висновки. Отже, використання методу “Fishbone”на уроках
математики створює можливість ефективно організовувати як
індивідуальну, так і групові роботу, сприяє розвитку критичного
мислення, візуалізує взаємозв’язки між причинами та наслідками.
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ІНТЕРАКТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Сучасний етап розвитку нашої держави вимагає від
підростаючого покоління гнучкості, комунікабельності, швидкої
адаптації до різноманітних життєвих ситуацій, критичного мислення,
вміння долати конфлікти та бути готовими до міжкультурного та
міжособистісного спілкування і співробітництва [1, с. 27].
Перехід шкільної іншомовної освіти на компетентнісні засади,
що зумовлено реформуванням української школи, передбачає пошук
нових форм і методівнавчання іноземної мови в початковій школі.
У цьому плані особливого значення набувають напрацювання
О. Бігич,Л. Гусак, С. Ніколаєвої, С. Роман, Ю. Руднік, В. Черниш,
Н. Яценюк та ін., які досліджують проблему підготовки майбутніх
учителівдо навчання іноземної мови в початковій школі та
застосування інноваційних технологій в освітньому процесі з метою
ефективного впливу на формування іншомовної комунікативної
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компетентності здобувачів.Методиці навчання іноземної мови в
початковій школі присвятили свої праці Н. Басай, І. Бім, Л. Биркун,
А. Гергель, І. Гладка, О. Коломінова, О. Паршикова,В. Редько та ін.,
які наголошують на важливості іншомовної освіти в 1–4
класах;високого рівня практичного володіння мовою та розглядають
лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів початкової
школи.
Мета
статті
–
висвітлитиможливості
ефективного
використання інтерактивних навчальних технологій у процесі
формування іншомовної комунікативної компетентності здобувачів
початкової освіти.
Інтерактивна взаємодія учасників освітнього процесу
характеризується високим показником інтенсивності їх спілкування,
прямою комунікацією, динамічним використанням прийомів та форм
спілкування. Основним підходом до вивчення іноземної мови в
початковій школі є комунікативно-ігровий, який забезпечує дійове,
зорієнтоване на особистість учня початкової школи навчання
іншомовного спілкування.
На уроках іноземної мови в початковій школі варто
використовувати такі форми й методи, що стимулюють учнів до
творчої, продуктивної праці, викликають прагнення до активних дій,
спілкування і висловлювання власних думок іноземною мовою.
Серед інтерактивних форм і методів навчання, що сприятимуть
формуванню іншомовної комунікативної компетентності учнів
початкової школи,заслуговують уваги такі як: робота в парах, групах,
мовленнєві ігри, «акваріум», «велике коло», «мікрофон», незакінчені
речення, «брейн-фітнес», «мозаїка», коло ідей, розігрування діалогів,
завдання з практичним відтворенням та їх подальше обговорення,
проведення творчих заходів, створення мовного портфоліо, лепбуку,
тематичних проєктів, використання мультимедійних комп’ютерних
програм та залучення іншомовних спеціалістів.Завдання вчителя –
готуючись до уроку, добирати такі форми і методи, щоб вони були
комунікативно спрямованими, а навчальні дії учнів – чітко
вмотивованими.Обираючи певний інтерактивний метод чи форму,
майбутній педагог формує у здобувачів початкової освіти відповідні
комунікативні здібності, адже саме під час спілкування відбувається
взаємонавчання обох сторін [2, с. 118].
Досягнення ефективності формування мовної та мовленнєвої
комунікативної компетентності здобувачів початкової освіти полягає
у поєднанні традиційних форм і методів навчання та сучасних
інформаційних технологій, оскільки учні початкової школи сьогодні
існують у просторі медіа. Новим способом подачі матеріалу
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вчителем на уроках іноземної мови в початковій школі є
використання онлайн-ресурсів як ефективного мотиваційного
чинника. Їх застосування забезпечує високий рівень індивідуалізації
процесу навчання, швидке отримання результату, виступає
системою інтерактивної допомоги [3].
Отже, використання інтерактивних навчальних технологій на
уроках іноземної мови в освітньому процесі початкової школи
створює
сприятливі
умови
для
формування
іншомовної
комунікативної особистості здобувачів початкової освіти, надає їм
можливість ефективно розвивати мовну та мовленнєву компетенцію
необхідну для активної участі в процесі навчання та їх
подальшоїкомунікативної діяльності.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНИХ ЗДОБУВАЧІВ
ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НА УРОКАХ З КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ
СВІТ» В НУШ
У сучасній системі освіти одним із пріоритетних напрямків
визначено роботу з обдарованими і талановитими дітьми. Інтерес
суспільства до обдарованих дітей як до майбутньої інтелектуальної та
творчої еліти зростає, оскільки стає очевидним, що процвітання і
добробут суспільства залежить від розвитку особистісних ресурсів
людини.
У 2017 році була затверджена Концепція Нової української
школи, у якій зазначено, що здобувач освіти – це цілісна всебічно
розвинена особистість, здатна до критичного мислення; патріот з
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активною позицією, який діє згідно з морально-етичними
принципами, здатний приймати відповідальні рішення, поважає
гідність і права людини; інноватор, здатний змінювати навколишній
світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку,
конкурувати на ринку праці, навчатися впродовж життя [2]
Тому, не викликає сумнівів, що формувати обдаровану дитину
необхідно вже в початковій ланці Нової української школи, адже чим
раніше буде розпочата робота щодо створення умов для розвитку
обдарованості, тим вищою буде її ефективність.
Інтелектуально обдаровані учні початкової школи переважно,
відрізняються від інших дітей поведінкою, спілкуванням, інтенсивним
розвитком психічних процесів, домінуванням пізнавальної мотивації
та дослідницької активності.
У педагогіці існують дві зору: «всі діти є обдарованими» і
«обдаровані діти зустрічаються вкрай рідко». Робити висновки про
обдарованість дитини слід не тільки за її шкільними або
позашкільними справами, але за ініційованими нею самою формам
діяльності. Обов'язковою умовою розвитку творчої обдарованості
молодших школярів є гнучка організація освітнього процесу. Учитель
повинен бути готовий до неприйняття обдарованим школярем
стандартних завдань і готових відповідей. Нова українська школа
зміщує акценти з домінуючої ролі вчителя і фронтальної роботи з
усім класом в сторону індивідуальної діяльності учня, на активізацію
і стимуляцію процесів осмисленого набуття компетентностей.
Удосконалення і розвиток освітнього простору Нової
української школи, передбачене новими освітніми стандартами, веде
до появи системних новоутворень в роботі з обдарованими
школярами.
Роботу з обдарованими здобувачами початкової освіти слід
починати з діагностики обдарованості. Спостереження доцільно
проводити у процесі урочної та позаурочної діяльності, оскільки так є
можливість комплексного вияву нахилів, здібностей та інтересів
учнів. Також важливо спиратися на дослідження шкільного
психолога, який використовує методики для визначення рівня
інтелектуального розвитку та творчих нахилів школярів.
На уроках з курсу «Я досліджую світ» доцільно
використовувати певні прийоми для розвитку обдарованості
здобувачів початкової освіти [3] . Коротко охарактеризуємо їх.
Прийом «Прес-конференція» заснований на здатності дітей
ставити питання змістовного характеру.
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Прийом «Приваблива мета» заснований на підвищенні
мотивації дітей на початку уроку, коли вчитель знаходить такий кут
зору, при якому повсякденне стає дивним
Прийом «Діалог з текстом» використовується для організації
індивідуальної роботи, коли учень самостійно працює з текстом,
виконуючи завдання.
Прийом «Так-ні», передбачає формування здатності пов'язати
різні факти в єдину картину, систематизувати інформацію, вміти
слухати інших учнів і вчителя.
Застосування
вищезазначених
прийомів
роботи
з
обдарованими здобувачами дозволяє розвивати у дітей довільність
таких психічних процесів, як увага і пам'ять, розвиває кмітливість,
винахідливість.
Підсумовуючи, зазначимо, що грамотно організована і
систематично здійснювана діяльність з розвитку обдарованості,
розвиває в здобувачів початкової освіти прагнення до
інтелектуального самовдосконалення і саморозвитку, розвиває
творчі здібності, навички проєктної та дослідницької діяльності.
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СУПРОВІД ТА ПІДТРИМКА ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ
В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Супровід та підтримка дитячої творчості в освітньому процесі в
НУШ – це система професійної діяльності педагога, яка спрямована
на створення сприятливих умов для соціального та інтелектуального
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розвитку здобувачів освіти, збереження їх психічного здоров’я та
надання психологічної підтримки дітей в освітньому процесі
відповідно до цілей та завдань НУШ [ 3,c. 25-37].
У даній роботі я розглянула особливості роботи вчителя
початкової школи саме із творчою діяльністю у Концепції нової
української школи. Розглянула методику викладання предметів
мистецької освітньої галузі і як правильно надати учням підтримку їх
творчості.
Мета дослідження – прослідкувати як надати допомогу в
адаптації до НУШ, супровід та підтримку дитячої творчості, створювати
сприятливі умови для соціального та інтелектуального розвитку, форму
вати безпечного здоров’язбережувальне освітнє середовище. Для
створення теоретичної моделі наслідування як механізму розвитку
творчих здібностей було використано аналіз наукових джерел та
спостереження відео уроків з потрібної тематики Нової української
школи.
Під час будь-якого адаптаційного процесу для дитини
важливим є ресурс, підтримка і авторитет «ведення», адже дитина
дуже чутлива та уважна до того, хто стає для неї опорою. Загалом,
психологічний супровід і місце дорослого поруч із дитиною – це
пошук прихованих ресурсів розвитку дитини, опора на власні
можливості дитини, розкриття потенціалів дитини, розвиток
компетентності як базисної характеристики особистості.
Психологічний супровід адаптації першокласників у НУШ
розглядається як система професійної діяльності спеціаліста служби,
яка спрямована на створення сприятливих умов для соціального та
інтелектуального розвитку здобувачів освіти з метою формування у
першокласників характеристик психологічно здорової особистості.[2,
с.112].
Форми та методи роботи вчителя для поступового ведення
його до навчального процесу можна забезпечити проведенням
ранкових
зустрічей,
психогімнастики,
релаксаційних
вправ.
Організовувати проведення підтримуючих розвиваючих занять з
першокласниками. Це можуть бути:
 спеціальні психологічні 5-ти хвилинки: релаксаційнорозвантажувальні, мотиваційно-спрямовуючі, емоційно-стабілізуючі,
кінезіологічно-розвивальні;
 заняття з розвитку у дітей когнітивних умінь і здібностей,
необхідних для успішного навчання в початковій школі; соціальних і
комунікативних умінь, необхідних для встановлення міжособових
відносин з однолітками і педагогами; формування стійкої учбової
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мотивації на фоні позитивної «Я-концепції» дітей, стійкої самооцінки
і низького рівня шкільної тривожності;формування позиція школяра.
Ця робота є першим етапом в діяльності вчителя щодо
супроводу адаптації першокласників до навчання саме у творчій і
загальній діяльності.
З цією метою в навчальному приміщенні 1-го класу створюють
навчальні центри: центр відкриттів, центр новин, центр матеріалів,
комунікативний центр, центр тиші, центр вчителя, тематичний центр, що
дозволяє дитині бути більш вільною в своїх думках, діях та творчості.
Особливістю Нової української школи є організація нового
освітнього простору. Освітнє середовище НУШ сприяє вільному
розвитку творчої особистості дитини. У процесі образотворення діти
проявляють ініціативу, власне естетичне ставлення, пошукове
зацікавлення, прагнуть привернути увагу до результатів своєї
творчості тому вчитель повинен правильно будувати свою тактику в
рамках Концепції НУШ.
ЛІТЕРАТУРА
1. Методичні рекомендації щодо впровадження циклограм
діяльності працівників психологічної служби : метод. рек. / авт.упор.: В. М. Горленко, Ю. А. Луценко, В. Д. Острова,
Н. В. Сосновенко, І. І. Ткачук ; за заг. ред. В. Г. Панка. Київ : УНМЦ
практичної психології і соціальної роботи, 2017. 132 с.
2. Психологічний супровід і підтримка учасників освітнього
процесу в умовах упровадження Нової української школи (з досвіду
роботи фахівців психологічної служби) : метод. посібник / уклад.
В. В. Байдик. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. 102 с.
3. Нова українська школа: порадник для вчителя. Під заг. ред.
Бібік Н. М. Київ.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с.
Марина СТЕЛЬМАХ,
студентка 1 курсу ІІ рівня вищої освіти
факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв
Науковий керівник: Ольга ПОПОВА,
к. пед. н., доцент (БДПУ)
УПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ
ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Актуальність.Здатність
самостійно
навчатися
особливо
актуальна в умовах пандемії, коли скорочується тривалість уроку,
проведеного вчителем із застосуванням дистанційних технологій, а
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тому більшість матеріалу молодші школярі мають засвоїти під час
опрацювання різних джерел та виконання завдань. Отже, зазначене
осучаснює проблему впровадження діяльнісного підходу на уроках
математики в початковій школі.
Ступінь досліджуваності проблеми.Діяльнісний підхід
охарактеризовано
через
розроблені
теорії
та
концепції:
•розвивального навчання (Д. Ельконін і В. Давидов);поетапного
формування розумових дій (П. Гальперін, Н. Тализіна);формування
перцептивних дій (А. Запорожець);проблемного навчання (психологи
— Д. Богоявленський, Т. Кудрявцева; дидакти — М. Данилов, І.
Лернер).Складниками математичної компетентності О. Онопрієнко
вважає такі: обчислювальна (уміння здійснювати обчислення),
інформаційно-графічна (здатність користуватися інформацією,
поданою в різних джерелах), логічна (аналізувати, синтезувати,
узагальнювати дані), геометрична (уміння обчислювати довжини,
площі, об’єми реальних об’єктів) [2, с. 49].
Мета і методи дослідження.Обґрунтувати комплекс завдань на
основі впровадження діяльнісного підходу на уроках математики в
початковій школі.Для досягнення мети і розв’язання поставлених завдань
використано такі методи дослідження:теоретичні; емпіричні; кількісний
аналіз.
Сутність дослідження.Як свідчать наукові дослідження та
досвід учителів-практиків, діяльнісний підхід у навчанні математики в
початковій школі допомагає учням стати іншими: вільними,
толерантними,
оптимістично
налаштованими;
готовими
до
самостійного виконання завдань, коли активно впроваджуються
дистанційні форми, що вимагають високого рівня пізнавальних дій [3].
Сучасний урок математики передбачає організацію навчальнопізнавальної діяльності учнів, спрямовану на успіх за рахунок їхньої
власної активності [1]. Організовуючи повноцінну розумову
діяльність молодших школярів на уроці, намагалися максимально
активізувати її на основі двох аспектів: предметно-математичного та
технологічного.
Проблему реалізації компетентнісного підходу в математичній
освіті вивчали Н. Буринська, М. Зуєва, В. Ільченко, Л. Коваль,
О. Комар, С. Ніконова, С. Раков, А. Тихоненко, Ю. Трофименко,
С. Скворцовата ін.Згідно з Концепцією Нової української школи на
уроках математики в учнів має розвинутися математична
компетентність –
здатність
актуалізувати
й
застосувати
математичний досвід у практичних, навчальних і життєвих ситуаціях.
Етапність упровадження діяльнісного підходу (стимулювання й
мотивація навчально-пізнавальної діяльності; актуалізація опорних
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знань; відкриття нових знань; формування вмінь, навичок і способів дій;
рефлексія навчально-пізнавальної діяльності) забезпечує формування
математичної компетентності учнів, яка передбачає здатність
навчатися самостійно мислити, аналізувати, добирати матеріал,
орієнтуватися в новій ситуації, знаходити способи розв’язання
практичних проблем. Це змінює характер навчання від простого
запам’ятовування математичних понять до їх розуміння й свідомого
застосування, розвиває мотиваційно-ціннісну сферу особистості
молодшого школяра, формує його усвідомлену пізнавальну мотивацію
на основі психологічно комфортного клімату в класі.
Основні висновки.Отже, реалізовуючи діяльнісний підхід на
уроках математики, сучасний педагог організовує групову й
колективну співпрацю молодших школярів, заохочуючи до
самостійності; прагне зацікавити практичною роботою, навчити
оцінювати математичні поняття, створювати математичні моделі,
іншими словами, оволодіти такими універсальними способами, які їм
знадобляться на практиці; надавати перевагу завданням з
елементами творчості.
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ОСОБЛИВОСТІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Низка глобалізаційних впливів сучасного світу (цифровізація
всіх сфер життєдіяльності людини, динамічний ринок праці,
демографічна криза, мобільність населення тощо) поставила під
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питання домінування формальної освіти молоді. Безумовно,
неможливо відмовитися від системної професійної підготовки
майбутніх учителів початкової школи, яку здійснюють відповідні
заклади, однак можливості неформальної освіти в цій галузі
забезпечують більш якісну підготовку фахівців.
Зважаючи на те, що в розвинених країнах неформальну освіту
визнано важливою складовою стратегії примноження людського
капіталу, цінними для нас є результати наукових досліджень
В. Давидової, Н. Горук, Н. Сулаєвої, Н. Терьохіної, О. Шапочкіної, які
присвячені вивченню зарубіжного досвіду її організації. Огляд
українського досвіду неформальної освіти педагогів представлено в
роботах Н. Павлик, О. Самодумської, Ю. Халемендик. Взаємозв`язок
засобів формальної, неформальної та інформальної освіти з позиції
підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів
початкової школи розкрито в публікаціях Л. Коваль, Л. Пєтухової,
В. Раус та ін.
Мета статті – розглянути особливості неформальної освіти
майбутніх учителів початкової школи.
Визначальною характеристикою неформальної освіти є те, що
вона виступає додатком, альтернативою та/або доповненням до
формальної освіти у процесі навчання людини протягом всього життя [1].
За визначенням Н. Павлик, неформальна освіта є процесом додаткового
цілеспрямованого діалогічного навчання, виховання й розвитку молоді,
організованого поза межами змісту, форм і методів освітніх установ та
державних інституцій [2]. Це можуть бути короткотермінові програми, що
надаються у вигляді коротких курсів, майстер-класів, семінарів, воркшопів
та ін. При цьому, така діяльністьзазвичай не передбачає
присвоєнняконкретнихкваліфікацій, а спрямовується на підвищення
грамотності дорослих і молоді в різних галузях, формуєспеціальніжиттєві
та робочі навички, сприяє соціальному або культурному розвитку
суспільства.
Н. Раус убачає ряд проблем у системі перепідготовки вчителів
початкової школи, які вирішуються за допомогою засобів
неформальної освіти, а саме: поглиблення знань, удосконалення
педагогічної
техніки,
розширення
світогляду,
розвиток
комунікативних і психодіагностичних умінь, заохочення мотивів
творчої діяльності тощо [3].
Традиційно професійний розвиток учителів відбувається в
межах формальної освіти, але такий її вид (при всьому різноманітті
форм і методів) не задовольняє повною мірою потреби особистості в
неперервному розвиткові, не відповідає динамічним змінам у
суспільстві. Неформальна ж освіта стимулює активне включення
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педагогів у процес самовдосконалення, але втакий спосіб, що
максимально відповідає їх особистісним потребам, відбувається в
комфортному для конкретної людинимісті та в зручний час. Крім
того, пропонує альтернативні форми навчання, якісно новий
вузькопрофільний зміст, забезпечує навчання особистості на
засадах індивідуалізації. Це суттєво збільшуєшанси випускників
педагогічних ЗВОна гарне працевлаштування таефективну
професійну діяльність в умовах постійнихосвітніх реформ.
Такі переваги неформальної освіти спричинили розвиток в
Україні спеціалізованих освітніх порталів та методичних платформ
для вчителів (EdEra, Prometeus, Всеосвіта, НаУрок та ін.), які
забезпечують доступдоцікавих матеріалів, вебінарів, курсів
відповідно до професійних інтересів у дистанційній формі.
Таким чином, неформальна освіта відіграє важливу роль у
підвищенні якості професійної підготовки майбутніх учителів
початкової школи.
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО ОРІЄНТОВАНОГО ЗДОБУВАЧА
ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
У теорії і практиці ЗВО накопичено значний досвід, що є
основою формування цінностей у майбутніх фахівців початкової
освіти загалом та ціннісного ставлення до навколишнього середовища
у підростаючого покоління зокрема. Насамперед, це наукові праці, в
яких розкрито теоретико-методичні основи екологічної освіти й
виховання у вищій школі (О. Біда, Л. Білик, Ю. Бойчук, Н. Демешкант,
А. Крамаренко та ін.).
Проте не достатньо висвітлено питання формування еколого
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орієнтованого здобувача початкової освіти в умовах сталого розвитку.
Освіта ж для сталого розвитку учнів передбачає перехід від
пасивного засвоєння знань до активного їх пошуку, практичного
осмислення. У Концепції екологічної освіти України серед завдань
виховання визначено формування основ екологічної культури,
морально-ціннісної орієнтації особистості.
Серед головних ідей формування екологічних цінностей у
контексті освіти сталого розвитку, вказує А. Крамаренко, можна
визначити наступні ознаки:

розуміння концепції сталого розвитку людства як
спільного взаємозалежного розвитку природи і суспільства;

пізнання себе у ставленні до навколишнього світу як до
частини самого себе;

виховання
екологічної
відповідальності
за
стан
навколишнього середовища, свого здоров'я і здоров'я інших людей;

розуміння необхідності оптимізації (гармонізації) взаємин
суспільства і природи як соціальної проблеми;

світорозуміння на основі сучасної екологічної картини
світу;

розуміння внеску екологічної культури в загальну культуру
людини [1, с. 234].
Для формування екологічних цінностей здобувачів початкової
освіти у контексті освіти сталого розвитку потрібно здійснювати під
час
екскурсій,
прогулянок,
подорожей,
де учні
можуть
ознайомлюються з правилами поводження в лісі, біля річки, тощо, а
також вчать правила збирання рослин (лікарських до букету), ягід,
грибів, плодів, насіння дерев. Прогулянки для них бажано
організовувати екологічними стежками до пам’ятників природи, що
пов’язує їх з історією рідного краю, звичаями пращурів [3, с. 323].
Також для здобувачів початкової освіти пропонуються доступні
види практично-природоохоронної діяльності: догляд за кімнатними
рослинами, шкільними квітниками, участь в озелененні школи,
вулиці, де живе учень; збирання насіння квітів, насіння плодів дерев і
кущів, підгодівля птахів узимку, розвішування годівниць, допомога
дорослим у підгодівлі тварин та ін. [2, с. 14].
Отже головними завдання формування екологічних цінностей
здобувачів початкової освіти у контексті “освіти майбутнього” є:

сформування системи знань про природу;

розуміння взаємозв’язків і взаємозалежностей, що
існують у природі (школа дає можливість сформувати пізнавальний
потенціал екологічних знань для подальшого вивчення, виховувати
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особистість, яка усвідомлює місце людини у довкіллі, через
ознайомлення з рослинним і тваринним світом);

формування позитивного ставлення до природи, норм
поведінки у природі;

бажання зберігати і охороняти природу.
Таким чином, формування екологічних цінностей здобувачів
початкової освіти у контексті освіти для сталого розвитку стає
реальною освітою майбутнього. Освіта і сталий розвиток – це
процеси, що мають багато спільного. Вони спрямовані на майбутнє і
покликані забезпечити якісне життя наступних поколінь, підготувати
людину бережно ставитися до навколишнього середовища, та
сформувати у здобувачів початкової освіти комплекс цінностей для
подальшого екологічного виховання.
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КУЛЬТУРОВІДПОВІДНИЙ РОЗВИТОК ЯК ФАКТОР
СТАНОВЛННЯ ОСОБИСТОСТІ
Актуальність. Зростання кризи в духовній сфері людини стає
глобальною проблемою в усьому світі. Панування матеріалістичної
ідеології, прагматична спрямованість сучасної цивілізації призвела
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до відчуження людини від духовних потреб.
Об'єктивні закономірності сучасного соціального розвитку
вимагають не бездумних виконавців, а мислячих людей, творчий
потенціал, висока ступінь інформованості яких доповнені
національною самосвідомістю, моральною культурою та естетичним
смаком. Гуманістичні аспекти в структурі особистості набувають
значення пріоритетних, а це підвищує вимоги до освіти, яка формує і
розвинутий інтелект, і внутрішню культуру людини.
Ступінь досліджуваності проблеми. Значущий доробок у
розкриття й реалізацію освітнього потенціалу культури внесли
вітчизняні вчені й педагоги (О. Сємашко, Л. Ніколаєнко, Л. Масол,
О. Онищенко).
Сучасні культурологічні дослідження визначають культуру як
ціннісно-змістовний,
нормативно-регулятивний
і
символікоінформаційний зміст будь-якої сфери суспільно значимої діяльності.
Сутність гуманістичної культури можна охарактеризувати як
здатності людини не тільки усвідомлювати й опановувати
загальнолюдські й національні духовні цінності, але й ефективно
реалізовувати їх у повсякденній практиці.
Останнім часом в педагогічній науці отримав визнання та
розповсюдження
новий
напрямок
–
художня
педагогіка,
основоположником якого є Б. Нєменський. Він запропонував
будувати процес освіти на основі поєднання раціонально-логічного й
емоційно-образного
пізнання.
Підсумком
пізнання
такого
навчального процесу є емоційно-ціннісні орієнтири особистості.
Низку спільних для художньої й педагогічної діяльності
процесуальних характеристик, вплив відповідної синкретичної
(художньо-педагогічної) діяльності на творчий розвиток особистості
педагога виявлено в сучасних дослідженнях (В. Кан-Калік,
Р. Гільман, Г. Шевченко).
Мета і методи дослідження. Формування особистості через
культуру – проблема, що становить ядро багатьох педагогічних
концепцій. Одним із напрямків педагогіки, що сягає періоду
античності є так звана «педагогіка культури». У наші часи
відроджується інтерес до педагогіки культури й відповідно до цього
висуваються нові вимоги до функцій освіти, яка не просто має
синтезувати знання, уміння і навички, а сприяла б формуванню
ціннісних орієнтацій молодого покоління.
Вбачається, що для створення адекватного освітнього
культурного середовища, яке сприяло б «організації переживань»,
доцільним є розробка й реалізація методів і прийомів, що сприяють
сенсорному насиченню особистості, розвивають здатності до
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чуттєво-образного опанування навколишнього світу, відчуття
внутрішнього зв'язку з ним, самовираження й гармонізації емоційних
станів через практичну взаємодію особистості в системі людина –
природа – суспільство [1].
Сутність дослідження. Освітні установи є найбільш
ефективними
суспільними
інститутами,
в
яких
процес
соціокультурної комунікації організується, стає систематичним і
набуває творчої спрямованості. Процес навчання має бути
спрямований на усвідомлення власних можливостей та власної ролі
в трансляції культури.
Така орієнтація особистості припускає перехід особистісного
статусу з позиції пасивного споживача духовних цінностей у статус
соціально-активного співучасника й творця культурного життя; а
отже й адекватний особистісний саморозвиток.
Культуровідповідний
розвиток
можна
трактувати
як
відповідність освіти культурі певного часу, орієнтування людини не
тільки на її опанування та відтворення, але й на культуротворчість.
Для цього доцільним буде створення атмосфери співтворчості,
діалогу особистостей. Крім того, в аксіологічному аспекті образи
культури виступають як цінності. Образи культури характеризуються
єдністю почуттєвих і значеннєвих компонентів, а сфера емоційних
переживань молодої людини має емоційно насичуватися й
підкріплюватися смисловою основою [3].
Сучасна освіта має формувати в людині не тільки систему
знань, а, перш за все, систему почуттів. Зміст сучасної освіти є
відтворенням буття людини, її відносин і діяльності в соціумі,
природі, духовній сфері. Крім знань і способів діяльності,
передбачається, що він має містить досвід творчої діяльності й
досвід емоційно-ціннісного відношення. Цілісність картини світу й
визначення місця людини в ньому досягається комплексом базової й
додаткової освіти на основі єдності змістовної й процесуальної
сторін навчання, єдності цілей і цінностей [2]. Це вимагає
практичного рішення таких проблем, як пошук адекватного
співвідношення гуманітарної й природничо-наукової освіти, науки й
мистецтва, освіти й виховання. В цій ситуації змінюються й завдання
гуманітарної освіти: від простої трансляції професійних навичок до
усвідомленого формування світогляду особистості.
При такому підході має змінитися й традиційна модель
гуманітарної освіти: вагомості набувають дисципліни, спрямовані на
формування системи знань і умінь в майбутнього фахівця, яка б
сприяла виробленню такого інтелектуального продукту як нове
знання. Вбачається, що саме інтеграцію природничо-наукових і
гуманітарних сфер на шляху формування нової системи ціннісних
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орієнтацій особистості можна визначити як основний механізм
формування її вміння осмислювати соціокультурну цілісність в
історичному вимірі. Розв'язання практичних завдань, пов'язаних із
реалізацією міждисциплінарної інтеграції утруднюється відсутністю
універсального методологічного підходу, який би дозволив подавати
зміст всіх навчальних дисциплін у категоріях загального.
Основні висновки. На нашу думку процес розвитку
особистості культуровідповідними засобами буде ефективним при
дотриманні низки педагогічних умов:
- якщо процес формування естетичного сприймання
орієнтований на вироблення особистісних естетичних оцінок
дійсності й художніх добутків і будується з опорою на соціальний
досвід людини;
- якщо в освітній процес включена система творчих завдань,
які враховують вікові особливості особистості;
- якщо людині буде надана можливість самовираження, що
забезпечить повноцінну взаємодію навчальної і творчої діяльності;
- якщо буде забезпечений емоційно-комфортний стан
людини в процесі творчої діяльності;
- якщо процес опанування особистістю культурою буде
побудовано з урахуванням етноаспектів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Малицька О. В. Cинтез мистецтв як інновація в процесі
професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи.
Наукові
записки
Бердянського
державного
педагогічного
університету. Серія : Педагогічні науки. Бердянськ, 2020. Вип. 3. С.
329-335.
2. Малицька О. В. Реалізація стратегії інтермедіальності в
мистецькій освіті майбутнього вчителя : методологічні підходи.
Актуальні питання гуманітарних наук : зб. наук. пр. Дрогобицького
державного
педагогічного
університету
ім. Івана Франка.
Дрогобич, 2020. Вип. № 33. С. 238-242.
3. Петрецька О. В. Поняття культурної самоідентифікації
етнічних груп. Вісник АПСВ ФПУ. 2007. №2. С. 21-24.
4. Реза Х. Глобализация и искусство. Вестник МГУКИ. № 2
(46).
2012.
С.
230-233.
URL :
https://cyberleninka.ru/article/n/globalizatsiiya-i-iskusstvo

141

Бердянськи й державний педагогічний університ е т

Тетяна ФАТЬЯНОВА,
студентка 2 курсу
факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв
Науковий керівник: Лада ЧЕМОНІНА,
к.пед.н., доцент (БДПУ)
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО МОНІТОРИНГУ
ЯКОСТІ ОСВІТИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Актуальність.Сьогодні в українському суспільстві нагальною є
проблема якості освіти. Таку ситуацію не можна вважати
випадковою, адже поліпшення цього показника згідно з
Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті
являє собою одне з основних завдань сучасної освітньої політики
нашої держави, виступає її національним пріоритетом і
передумовою національної безпеки, умовою реалізації права
громадян на освіту [4].
Згідно із Законом України «Про освіту» якість освіти
тлумачиться як «відповідність результатів навчання вимогам,
встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти
та/або договором про надання освітніх послуг» [1]. Вона є системним
об’єктом управління й діагностики[2; 3].
Загальновідомо, що початкова школа є стартовою сходинкою
щодо формування ключових компетентностей, які забезпечують
готовність особистості до навчання упродовж життя. Зазначений
факт підкреслює важливість питання моніторингу якості освіти
молодших школярів, що визначається рівнем їхньої успішності.
Ступінь досліджуваності проблеми. Про важливість
моніторингу навчальних досягнень здобувачів освіти вказують у
своїх працях численні провідні вчені, а саме: І. Бестужев-Лада, А.
Бичков, Д. Гопкінс, Т. Заславська, О. Локшина, В. Лунячек,
О. Ляшенко, О. Майоров, А. Субетто та ін.Разом із тим необхідно
зазначити, що проблема моніторингу якості освіти, тобтоуспішності
учнів початкової школи, залишається ще малодослідженою.
Мета і методи дослідження. Метою цієї публікації є
визначити ефективні підходи до організації моніторингу якості освіти
здобувачів початкової освіти за результатами вивчення теоретичних
засад з теми дослідженнята досвіду роботи вчителів-практиків.
Сутність дослідження.
Процес активної інформатизації різноманітних сфер життя
людини знайшов відбиток і в процесі організації та проведення
моніторингу якості освіти, зокрема учнів початкової школи.
Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій
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дозволяє регулярно здійснювати моніторингові дослідження й
отримувати об’єктивну інформацію про стан якості знань дітей.
Опитування фахівців у галузі початкової освіти дало нам змогу
констатувати, що переважна більшість учителів воліє до
використання у практиці своєї роботи комп’ютерних тестів ігрового
характеру. Це пояснюється, передусім, віковими особливостями
молодших школярів, проте не менш вагомим фактором, що
зумовлює такий вибір професіоналів-практиків, є доступність
широкої палітри сервісів, на яких пропонуються різноманітні тестові
завдання-ігри з усіх освітніх галузей.
Особливої популярності щодо практичного застосування
вчителями початкової школи в ролі засобу внутрішнього моніторингу
якості освіти учнів набули онлайн конструктори ігор і вікторин.
Схарактеризуємо деякі з них.
Так, здобувачі початкової освіти можуть відповідати на
створені педагогом за допомогою сервісу Kahoot тести з будь-якого
пристрою, що має доступ до Інтернету. Створені завдання
дозволяють включити в них фотографії та навіть відеофрагменти.
Темп виконання вікторин і тестів регулюється шляхом уведення
часової межі для кожного питання.
Цікавим і простим для створення дидактичних ігор є сервіс
PurposeGames. Тут можна створювати ігри двох типів: з
інтерактивними точками й інтерактивними областями.
Основні
висновки.Отже,
проведення
комп’ютерного
моніторингу якості освіти учнів початкової школи має враховувати
їхні вікові та фізіологічні особливості. Найбільш дієвим в цьому руслі
засобом виступають онлайн конструктори ігор і вікторин.
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ
МИСТЕЦТВА В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
Актуальність.
Використання
елементів арт-терапії
в
початковій школі є актуальним напрямком в навчально-виховному
процесі сучасної початкової школи. Він пов'язаний з розкриттям
творчих можливостей дитини, розвитком її сенсомоторных навичок,
невербального мислення. Доведено, що цей метод у роботі з
молодшими школярами дозволяє розвивати й удосконалювати їх
увагу, пам'ять, мислення, підвищувати самооцінку, позбавитись від
негативних емоцій.
Ступінь досліджуваності проблеми. Вивченням арттерапевтичних прийомів у навчальному процесі присвячують свої
дослідження як закордонні, так і вітчизняні сучасні вчені (М. Петрі,
Д. Уоллер, О. Копитін, Л. Лєбєдєва, М. Кисельова).
Аналіз сучасної літератури виявив, що існує безліч понять
"арт-терапія". Одне з його трактувань – це «…сукупність видів
мистецтва, метод, стратегія діяльності фахівця в цій області» [3, 56].
При цьому спостерігається різноманіття напрямків арт-терапії, однак
загальною основою для них є творча діяльність суб'єкта.
Мета і методи дослідження. Метою нашого дослідження було
вивчення сучасних здоров’язберігаючих технологій, доцільних до
застосування в новій українській початковій школі.
Сутність дослідження. Застосування технік арт-терапії в
освіті має істотне практичне значення. Дитина накопичує особистий
досвід позитивних змін: поступово нашаровується досвід
самопізнання, самоприйняття, гармонізації, особистісний ріст,
розвивається рефлексія. При використанні прийомів арт-терапії в
початковій школі, вчитель має змогу досягти низки цілей в роботі з
дітьми:
- активний пошук дитиною нових форм взаємодії з оточуючими;
- підтвердження дитиною своєї індивідуальності, значимості;
- підвищення адаптивності дитини в сучасному суспільстві.
Характерною
особливістю
навчального
процесу
із
застосуванням методів здоровязберігаючих технологій в початковій
школі є те, що саме особистість і характер дитини не мають
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обговорюватися, не допускаються будь-які порівняння з іншими, у
спілкуванні не застосовуються негативні оцінні судження.
У структурі кожного арт-терапевтичного заняття можна
виокремити дві основні частини:
- невербальна, творча, неструктурована, основний засіб
самовираження в якій – певне, площинне або обємне зображення
своїх почуттів, переживань та емоцій;
- вербальна, більш структурована, в якій дитина інтерпретує
створений нею об'єкт, описує виниклі в неї асоціації.
Особливістю занять із застосуванням прийомів арт-терапии є
спрямованість не на результат діяльності, а на сам процесс
створення певного образу. Дитину не навчають прийомам і засобам
створення художнього образу: діти опановують категорії «матеріал»
та «техніка».
Сучасні дослідження свідчать, що однією з інноваційних
здоров’язбережувальних технологій в освіті є інтермедіальна
стратегія, яка передбачає синтез різних видів мистецької діяльності
[2]. Синтез мистецтв у навчальному процесі початкової школи є
чинником,
який
сприяє
створенню
цілісного
естетично
організованого
освітнього
простору,
що
зумовлено
його
системоутворюючими якостями. Такі його системоутворюючі якості,
як цілісність та єдність, забезпечують здоров’язбережувальний
потенціал мистецького синтезу на уроках хдожньо-естетичного циклу
в початковій школі [1].
Основні
висновки.
Як
свідчать
експериментальні
дослідження,
результатами
навчально-виховної
роботи
із
застосуванням арт-терапії в початковій школі є: позитивний
емоційний настрой групи, полегшення невербального знищення
негативних емоцій, і, як наслідок, усунення тривожності, агресії
дитини, наочне виявлення дитині ефективних й неефективних
способів комунікації, розвиток рефлексії, надання можливостей на
символічному рівні експериментувати із різними почуттями,
досліджувати й виражати їх у соціально-прийнятній формі, сприяння
творчому самовираженню, зниження стомлюваності на заняттях,
підвищення групової згуртованості.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ТА
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В НОВІЙ
УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
На сучасному розбудови Нової української школи виникає
нагальна потреба розглядати сучасну шкільну систему не просто як
систему освіти, а як «школу життя». Орієнтація на такий підхід
дозволить закладам освіти розглядати компетентність своїх
здобувачів в інтегрованому освітньому просторі під кутом виконання
завдання успішності їх соціалізації та збереження здоров’я [2].
Метою соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі
для загальної середньої освіти є становлення самостійності
здобувачів початкової освіти, їх соціальної залученості та активності
через
формування
здорового
способу
життя,
розвиток
підприємливості, здатності до співпраці в різних середовищах,
впевненості в собі та доброчесності для безпеки, добробуту та
сталого розвитку [1].
Зміст соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі в
Новій українській школі структуровано за трьома змістовими лініями:
«Безпека», «Здоров'я», «Добробут».
Змістова лінія «Безпека» передбачає розвиток навичок
безпечної поведінки вдома, в школі, природному та техногенному
середовищі, прогнозування наслідків небезпечних дій, визначення
впливу на вибір безпечної поведінки, дотримання правил
(дорожнього руху, використання побутової техніки та побутової хімії
тощо) та відповідальне ставлення до особистої безпеки та безпеки
інших людей.
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Змістова лінія «Здоров'я» має на меті формування в
здобувачів
початкової
освіти
здоров’язбережувальної
компетентності і поведінки учнів шляхом набуття навичок здорового
способу життя, розвитку позитивної самооцінки, критичного
мислення, здатності приймати обґрунтовані рішення, відповідально
ставитися до власного здоров'я та здоров’я оточуючих, і протидіяти
негативним соціальним чинникам.
Змістова лінія «Добробут» забезпечує розвиток етичної
поведінки в суспільстві, вміння вчитися та формувати позитивне
ставлення до навчання, усвідомлення важливості здорового способу
життя для добробуту, розвиток підприємливості та культури
споживання для оптимального використання ресурсів та
забезпечення добробуту, орієнтацію молодших школярів на
відповідальне ставлення до безпеки та здоров’я як до
найважливіших життєвих цінностей.
Навчальний матеріал змістових ліній реалізується наскрізно в кожній
темі через взаємоінтеграцію і взаємодоповнення у межах
інтегрованого курсу «Я досліджую світ».
У процесі реалізації завдань означеного курсу з метою
формування активної позиції здобувачів початкової освіти щодо
збереження та зміцнення власного здоров’я доцільно проводити
здоров’язбережувальні уроки. Коротко охарактеризуємо їх.
Здоров’язбережувальний урок з курсу «Я досліджую світ» як
форма організації освітнього процесу, яка забезпечує здобувачам
початкової освіти та вчителеві збереження та примноження їх
життєвих
сил
на
всіх
етапах.
Особливостями
здоров’язбережувального уроку є:
• відповідне розміщення дітей у класі – півколом, що дозволяє
відчути себе в колективі та творчому взаємозв’язку; забезпечує
єдність спілкування та діяльності;
• позитивне емоційне налаштування, яке дозволяє зменшити
напруженість, яка могла з’являтися раніше, і виступає
організаційним моментом та настановою на урок чи тему
тематичного тижня;
• активне міжособистісне спілкування – ситуації взаємної
вдячності, організовані як привітання.
Важливим
компонентом означеної форми організації
освітнього процесу є робота з шаблонами дій у певних ситуаціях, в
результаті чого учні осмислюють своє життям, свою поведінку,
стосунки з людьми, засвоюють позитивні думки про здоров’я.
Отже, реалізація змісту соціальної та здоров’язбережувальної
освітньої галузі в Новій українській школі та проведення
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здоров'язбережувальних уроків буде ефективною за умов:
визначення оптимального обсягу навчальної інформації та способів
її представлення здобувачам початкової освіти; врахування
інтелектуальних
та
фізіологічних
особливостей
учнів,
їх
індивідуальних особливостей; планування видів діяльності, які
запобігають перевтомі молодших школярів.
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3. Типові освітні програми для закл. загальної середньої
освіти: 1-2 класи. Київ: ТД «Освіта-центр +», 2018. 240 с.
Олександра ЯЧМЕНЬОВА,
студентка 1 курсу ІІ рівнявищої освіти
факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв
Науковий керівник – Ольга ПОПОВА,
к.пед.н., доцент (БДПУ)
МОВНО-МОВЛЕННЄВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В НОВИХ ОСВІТНІХ
РЕАЛІЯХ
Спрямованiсть на інтеграцію в міжнароднийосвітній простір,
реалізація Концепції Нової української школи – це тiзмiни,
яківпливають на розбудову сучасної вітчизняної освіти і визначають
її вектор розвитку. Важлива роль у цьому процесiвідведена
підготовці майбутнього педагога, зокрема його мовно-мовленнєвій
компетентності, яка дозволить організувати освітній процес
початкової школи на засадах педагогіки партнерства, співпраці;
знайти порозуміння з учнями, їхніми батьками, колегами,
громадськістю. Це має бути не лише професіонал своєї справи, який
володіє сучасними технологіями й готовий упроваджувати їх у
реальний процес навчання, а й уміти спілкуватися, налагоджувати
стосунки, створювати комфортне освітнє середовище. Саме такого
вчителя чекають у сучасній школі учні та їхні батьки, оскільки він
зможе сформувати особистості молодших школярів на основі
людських цінностей, моралі; розвивати творчі здібності кожного та
дбати про щоденне переживання ситуацій успіху.
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Проблеми професійної підготовки майбутніх учителів
початковоїшколи розглядаються працях учених Ш. Амонашвілі,
Н. Бібік,
В. Бондаря,
М. Вашуленка,
І. Зязюна,
Л. Коваль,
О. Савченко, Л. Хомич, І. Шапошнікової та ін. Теоретико-методичні
аспекти лінгводидактичної підготовки майбутніх фахівців початкової
школи розкрито в дослідженнях В. Бадер, І. Богданової, В. Вітюк,
А. Коломієць,
Н. Побірченко,
О. Савченко,
І. Хижняк,О. Хорошковської таін.Мовно-мовленнєві вміння педагога
як об’єктивна ознака його готовності до професійної діяльності
вивчалися в дослідженнях Н. Головань, О. Горської, О. Іванової,
В. Каліш, О. Попової, Л. Попової, В. Усатого та ін.
Досліджуючи
питання
мовно-мовленнєвої
підготовки
здобувачів спеціальності 013 Початкова освіта,зокрема до
організації реального освітнього процесу, формування мовної
особистості учнів, брали до уваги технологічний підхід в освіті, а
також визначені в педагогіці професійні особливості мовленнєвої
діяльності педагога: а) уміння спеціально створювати комфортне
освітнє середовище, керувати процесом спілкування залежно від
умов і завдань; б) здатність визначати кінцеву мету такої діяльності –
виховання молодших школярів на засадах гуманістичної педагогіки;
в) уміння добиративідповідні мовній мовленнєві засоби залежно від
потреб, завдань взаємодії; г) мовленнєва діяльність педагога в
реальній ситуації спілкування будується на відтворенні (рефлексії)
стану, поведінки, реакції учнів, вона регулюється змістом зворотної
інформації, яку отримує педагог; д) мовлення вчителя є предметом
його
педагогічного
аналізу
й
самоаналізу,
постійного
самовдосконалення.
Цілком закономірно, що мовно-мовленнєва підготовка
майбутніх учителів початкової школи здійснюється на лекціях,
практичних заняттях з сучасної української мови, методики
викладання української мови, української мови (за професійним
спрямуванням), під час самостійного опрацювання окремих тем,у
науково-дослідній роботі, а також під час вивчення дисциплін за
вибором, які сприяють формуванню індивідуальної освітньої
траєкторії. Студентине лише засвоюють теоретичні відомості з
української мови, лінгводидактики, а й виконують практикоорієнтовані вправи й завдання, які максимально готують майбутніх
фахівців до роботи в школі.
Ми погоджуємося з думкою К. Климової про те, що вчитель
початкової школи має володіти: 1) систематизованим знаннями про
мову як найвище надбання цивілізації; 2) знаннями правил мовного
спілкування; 3) знаннями норм сучасної української літературної
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мови, уміння і навички оптимального використання цих знань у
професійному спілкуванні, спроможність до рефлексії, розвинуте
«чуття мови»; 4) уміннями й навичками правильної побудови
зв’язних текстів, зумовлених потребами професійної комунікації; 5)
уміннями користуватися інформаційно-довідковими джерелами для
українськомовного
самонавчання
і
самовдосконалення
[1].
Пропоновані вимоги можуть бути покладені й в основу поняття
мовно-мовленнєвої підготовки сучасного вчителя початкової школи з
урахуванням того, що українське слово є знаряддям і засобом його
професійної діяльності, а отже, визначені вимоги є актуальними й
повинні якнайповніше реалізуватися в професійній сфері майбутніх
педагогів.
Отже, оволодіння майбутніми вчителями початкової школи
мовою як провідним засобом спілкування передбачає опанування
правилами мовленнєвої комунікації та виражальними можливостями
мови є актуальною проблемою соціальної взаємодії на сучасному
етапі життєдіяльності суспільства. Упровадження в освітній процес
провідних сучасних педагогічних концепцій, зокрема, педагогіки
співробітництва, особистісно орієнтованого навчанняґрунтується на
активному спілкуванні, формуванні суб’єкт-об’єктних взаємин у
процесі педагогічної діяльності, що й зумовлює актуальність мовномовленнєвої підготовки майбутнього фахівця.
ЛІТЕРАТУРА
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спеціальностей педагогічних університетів: монографія. Житомир:
ПП «Рута», 2010. 560с.
2. Пасинок В. Г. Основи культури мовлення :навч. посіб.
Київ: Вид-во «Центр учбовоїлітератури», 2012. 184 с.
3. Хижняк І. А. Лінгводидактична підготовка вчителя
початкових класів у руслі соціокультурних тенденцій сучасності.
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2014.
No 3 (37). С. 421–430.

150

Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 1. Суспільні науки

ПРИКЛАДНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ЛОГОПЕДІЯ
Анастасія АНДРЄЄВА,
студентка 3 курсу
факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти
Науковий керівник: Наталя АНАСТАСОВА,
старший викладач (БДПУ)
КОРЕКЦІЯ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ІЗ ЗПР
МЕТОДАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ
Актуальність теми дослідження. Проблема затримки
психічного розвитку (далі ЗПР) дитини розглядається психологами та
педагогами як одна з актуальних психолого-педагогічних проблем.
Разом з тим вивчення дітей цієї категорії розпочато порівняно
недавно, а тому проблема фактично залишається малорозробленою
і досить актуальною.
У контексті освітніх тенденцій сьогодення прикладне
значення має застосування в роботі з дітьми з порушенням
мовлення прийомів і методів арт-терапії, що є новітніми, й у той же
час науково обґрунтованими, соціально виправданими та
перспективними. Сучасні концепції корекційної роботи з дітьми з
затримкою психічного розвитку передбачають зростання її якості та
визначають формування мовленнєво-комунікативної компетенції як
основної умови їх подальшої успішної освітньої траєкторії [2, с.4].
Ступінь досліджуваності проблеми. В психологопедагогічному
аспекті
особливості
мовленнєвого
розвитку
дошкільників із ЗПР вивчалися багатьма дослідниками. Відомі
роботи, які розкривають особливості мовлення цих дітей:
відставання в оволодінні мовленням, запізніле функціювання
неологізмів (Н. Борякова, О. Слєпович, Р. Трігер), низький рівень
мовленнєвої активності, бідність, недиференційованість словника
(О. Кошелєва, С. Шевченко), низький рівень орієнтування в звуковій
структурі мовлення, слабке усвідомлення звукової будови слова
(С. Карпова, О. Мальцева) [3, с.3].
Роль методів арт-терапії в розвитку та покращенні мовлення
висвітлена в працях Г. Беденко, М. Поваляєвої "Корекція
просодичної
сторони
мовлення
на
музичних
заняттях",
Л. Гаврильченко "Корекція мовлення через ознайомлення з
природою в образотворчій діяльності" та багато інших [2, с.7].
Мета дослідження: теоретично обґрунтувати ефективність
застосування пісочної терапії в корекційній роботі з розвитку та
покращення мовлення дитини із ЗПР старшого дошкільного віку
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Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення
спеціальної та психолого-педагогічної літератури, спостереження,
констатувальний, формувальний експеримент, арт-терапевтичні
методики корекції мовлення, методи математичної обробки
експериментальних даних.
Сутність дослідження. Відомо, що діти із затримкою
психічного розвитку мають такі найбільш значущі особливості:
недостатній запас знань і уявлень про навколишній світ, знижена
пізнавальна активність, уповільнений темп формування вищих
психічних функцій, слабкість регуляції довільної діяльності (їм
потрібно активне орієнтування в завданні), порушення різних сторін
мовлення [1, с.2].
Наше дослідження полягає у виявленні ефективних методів і
прийомів, які сприяють формуванню необхідних знань, вмінь і
навичок у дітей із ЗПР старшого дошкільного віку для успішного
навчання їх творчого зв’язного мовлення в процесі спілкування.
Обраний метод пісочної терапії відіграє велику роль у
розвитку та покращенні мовлення дитини із ЗПР старшого
дошкільного віку. Пісочна терапія допомогає вирішити наступні
завдання: розвиток фонематичного слуху, підготовка до навчання
читанню і письму, розвиток дрібної моторики рук, розвиток мовлення
дитини.
Після проведеного експерименту відбулись суттєві якісні та
кількісні зміни за результатами діагностики мовленнєвого розвитку
дітей із ЗПР старшого дошкільного віку. Так, збільшились показники
високого та середнього рівнів мовленнєвого розвитку і значно
зменшились показники низького рівня. Діти стали більш
зацікавленими та активніше беруть учать у виконанні завдань на
занятті.
Таким чином, результати проведеного нами експерименту
дають змогу говорити про позитивний вплив методу пісочної терапії
на розвиток та покращення мовлення дітей із ЗПР старшого
дошкільного віку.
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АРТ-ТЕРАПІЯ В ЛОГОКОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ 6-7 РОКІВ
З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Мовленнєвий розвиток дітей з особливими освітніми
потребами (ООП) залишається для вітчизняної логопедичної науки
однією з найгостріших проблем, яка потребує термінового
вирішення. На сучасному етапі реформування системи освіти
процес діагностики, формування та/або корекції мовленнєвої
діяльності, розвиток навичок мовленнєвого спілкування в дітей з
ООП, адаптація їх до умов освітнього середовища набуває ще
більшої гостроти і стає пріоритетним напрямом [1, с. 7].
Виходячи з цього є актуальним питання щодо застосування
арт-терапії, не тільки для психокорекції, а й для розвитку мовлення
дітей з особливими освітніми потребами. А однією з категорій дітей з
особливими освітніми потребами, які потребують комплексної
медичної, психологічної, педагогічної, логопедичної допомоги, є діти
з інтелектуальними порушеннями.
Такими науковцями, як О. Вознесенською, Т. ЗінкевичЄвстігнєєвою, О. Копитіним, А. Кравченком, В. Литвиненко,
О. Медвєдєвою вивчалося питання ефективності використання засобів
мистецтва у корекційно-розвитковій роботі з дітьми, зокрема і з
особливими освітніми потребами.
Мета
дослідження
–
теоретично
обґрунтувати
й
експериментально перевірити ефективність застосування методів
арт-терапії у логокорекційній роботі з дітьми 6-7 років з порушеннями
інтелектуального розвитку легкого ступеня. У своїй роботі ми
використовували теоретичні, практичні та методи обробки даних.
Наше дослідження складалось з 3 етапів. Метою
констатувального етапу було дослідження рівнів розвитку
мовленнєвої діяльності дітей 6-7 років з інтелектуальними
порушеннями легкого ступеня. На цьому етапі ми проаналізували
висновки фахівців медико-психолого-педагогічного профілю. А також
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провели обстеження актуального стану розвиту мовленнєвої
компетентності,визначили
рівні
сформованості
мовленнєвої
діяльності, здійснили формулювання логопедичного висновку –
«системний недорозвиток мовлення» різного ступеня тяжкості:
важкий, середній, легкий та нерізко виражений (за О.В. Боряк) [1].
Обстеження проводилось у двох напрямах логопедичному та
психолінгвістичному. Протягом логопедичного напряму обстеження
ми вивчили стан загальної моторики, координації рухів; будову
органів артикуляції; стан мімічної мускулатури; звуковимову;
фонематичний слух; навички звукового аналізу; розуміння мовлення;
активний словник; граматичну будову мовлення; зв’язне мовлення;
особливості писемного мовлення дітей даної нозології.
Вплив «інтелектуального чинника» на механізм порушення
мовлення при інтелектуальних порушення легкого ступеня
дозволили вивчити тестові завдання психолінгвістичного напряму.
На основі отриманих результатів ми склали календарнотематичний план логопедичних занять та плани-конспекти занять. На
етапі формувального експерименту була впроваджена система
логокорекційної роботи засобами мистецтва. В своїй роботі ми
використовували ізотерапію, казкотерапію, пісочну терапію, лялькотерапію, танцювально-рухову терапію. Ці види арт-терапії ми включали
в заняття та поєднували з роботою над розвитком й подоланням
порушень фонетико-фонематичної, лексико-граматичної складової та
зв’язного мовлення.
Метою контрольного етапу експерименту була перевірка
ефективності застосування арт-терапії для розвитку мовленнєвої
діяльності дітей з інтелектуальними порушеннями легкого ступеня 6-7
років.
Результати контрольного дослідження показали суттєві позитивні
зміни у розвитку мовленнєвої діяльності дітей експериментальної групи.
Показники щодо стану артикуляційної моторики, орального праксису,
звуковимови, рівня сформованості фонематичних процесів, навичок
звукового аналізу, лексико-граматичної сторони мовлення покращилися
на 33 – 44%.
Отже, використання арт-терапевтичних технік на логопедичних
заняттях з молодшими школярами зазначеної нозології сприяє
розвитку комунікативних навичок, діти стають більш розкутими,
краще йдуть на контакт. Узагальнюючи результати нашого
дослідження, ми можемо зазначити, що арт-терапія є ефективним
додатковим засобом розвитку мовленнєвої діяльності дітей з
інтелектуальними порушеннями легкого ступеня.
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ
МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
На даному етапі розвитку освіти значно підвищився інтерес до
проблеми допомоги дітям дошкільного віку з порушеннями
інтелектуального розвитку, в зв'язку з чим надання кваліфікованої
психолого-педагогічної допомоги таким дітям стає одним з напрямів
сучасної спеціальної освіти. Суттєвим аспектом є раннє формування
у даної категорії дітей соціально-побутових навичок, спрямованих на
самообслуговування, сприяючих їх адаптації.
Проблеми корекційного навчання та виховання таких дітей на
різних етапах становлення психокорекційної педагогіки та психології
в Україні були предметом вивчення багатьох науковців (В. Бондар,
Л. Вавіна, О. Гаврилов, І. Дмитрієва, І. Єременко, Г. Мерсіянова,
С. Миронова, В. Синьов та ін.).
У спеціальній літературі проблема формування навичок у
дітей з порушенням інтелекту відображена досить повно
(М. Матвєєва, Г. Мерсіянова, Т. Сак, В. Синьов, Н. Стадненко, М.
Супрун, К. Турчинська, О. Хохліна, Д. Шульженко та інші). Разом з
тим в спеціальній літературі недостатньо уваги приділено
формуванню соціально-побутових навичок у дітей раннього
дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку.
Вивчення програм і програмно-методичних матеріалів з навчання і
виховання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку показало
їх переважну однобічність і відсутність комплексного підходу щодо
формування соціально-побутових навичок.
Метою дослідження є наукове обґрунтування, розробка та
апробація педагогічної технології формування і корекції соціальнопобутових навичок у дітей молодшого дошкільного віку з
порушеннями інтелектуального розвитку в умовах спеціальних
155

Бердянськи й державний педагогічний університ е т

(корекційних) закладів дошкільної освіти. Під час дослідження
застосовувалися теоретичні (аналіз спеціальних літературних джерел
з проблеми наукового дослідження, конкретизація окремих понять і
визначень відповідно до теми нашого дослідження, моделювання
умов, спрямованих на формування соціально-побутових навичок) й
емпіричні методи (аналіз медичної та педагогічної документації,
спостереження, психолого-педагогічний експеримент, що включає
констатувальний, формувальний та контрольний етапи), кількісний і
якісний аналіз експериментальних даних.
Спираючись на науково-методичні доробки була розроблена
методика констатувального етапу дослідження, спрямованого на
вивчення соціально-побутових навичок, які є доступними для
засвоєння дітьми молодшого дошкільного віку з порушеннями
інтелектуального розвитку. До таких навичок віднесені: навички
прийому їжі, навички задоволення природних потреб, навички
одягання та взування. Дослідження сформованості навичок
відбувалося за допомогою методів спостереження та експерименту.
Констатувальний експеримент показав, що соціальнопобутові навички у дітей з порушеннями інтелектуального розвитку у
віці 3-4 років не сформовані. Соціально-побутові навички дітьми не
виконуються, діти не знають про призначення навичок, не знають
про призначення предметів, які сприяють виконанню навички. Діти
не орієнтуються в частинах тіла, не володіють елементарними
уявленнями про види одягу.
На основі матеріалів досліджень була описана педагогічна
технологія формування і корекції соціально-побутових навичок у
дітей молодшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального
розвитку.
Метою педагогічної технології є формування і корекція
соціально-побутових навичок у дітей молодшого дошкільного віку з
порушеннями інтелектуального розвитку.
Корекційно-розвиткова робота з формування соціальнопобутових навичок проводилася в кількох напрямах: заняття,
спрямовані на формування уявлень про себе; заняття, спрямовані на
формування уявлень про предмети навколишнього світу; заняття з
розвитку дрібної моторики рук; заняття, спрямовані на формування
безпосередньо соціально-побутових навичок; робота з батьками;
робота з персоналом групи.
При використанні педагогічної технології формування і корекції
соціально-побутових навичок у дітей молодшого дошкільного віку з
порушеннями інтелектуального розвитку необхідно враховувати
індивідуальні особливості дітей: багаторазово повторювати і
закріплювати завдання, що виконуються дітьми. В ході проведення
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корекційно-розвиткової роботи необхідно використовувати такі
прийоми як: спільні дії з педагогом, що супроводжуються
коментуванням кожної операції; дії за наслідуванням, що
супроводжуються коментуванням кожної операції; дії за зразком.
Як показало наше дослідження, проведене корекційнорозвиткове навчання досить ефективно: у більшості дітей соціальнопобутові навички сформувалися. У частини дітей соціально-побутові
навички знаходяться на стадії формування.
Таким
чином,
запропонована
педагогічна
технологія
формування і корекції соціально-побутових навичок у дітей
молодшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального
розвитку може стати основою формування вище заявлених навичок
не тільки у таких дітей, а й у дітей з таким порушенням старшого
віку, у яких дані навички відсутні.
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РОЗВИТОК ДРІБНОЇ МОТОРИКИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИЗАРТРІЄЮ ЗАСОБАМИ ІЗОТЕРАПІЇ
Актуальність. На сьогодні актуальною залишається проблема
розвитку дрібної моторики у дітей, так як вже давно доведено
наукою існування зв'язку між розвитком дрібної моторики та
інтелектом, пам'яттю, логічним мисленням і вимовою. Як показують
дослідження, у дітей із дизартрією недостатньо розвинена дрібна
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моторика рук, відзначаються труднощі при перемиканні з одного
руху на інше, в формуванні та утриманні певної пальчикової пози,
рухи не координовані, неточні [5]. Недостатньою являється також
сформованість навичок зорової пам'яті, зорово-рухової координації,
довільної уваги. Діти зі слабо розвиненою дрібною моторикою рук
зазнають труднощів там, де потрібне використання точних,
координованих рухів кистей і пальців.
Ступінь
досліджуваності
проблеми.
Особливості
логокорекційної роботи із дітьми з дизартрією досліджувалися
вітчизняним та зарубіжними науковцями. Тема дослідження розвитку
дрібної моторики й мовлення у дітей розкривається в працях
основоположників психології Л. С. Виготського [2], О. І. Березан [1].
Розробляються численні вправи: пальчикові ігри (М. В. Лепетченко
[5], Е. Деніелс [3] та ін.), аутодидактичні гри з предметами (А. А.
Колупаєва [4] та ін.). Вчені прийшли до висновку, що формування
мовлення починається тільки тоді, коли рухи пальців рук досягають
достатньої точності.
Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та
експериментальному підтвердженні впливу ізотерапії на рівень
розвитку дрібної моторики у дітей молодшого шкільного віку із
дизартрією. Для досягнення поставленої мети використано комплекс
методів: аналіз літератури з проблеми, констатувальний та
формувальний експерименти,
кількісний і якісний аналіз
експериментальних даних.
Сутність
дослідження.
Провівши
аналіз
психологопедагогічної та логопедичної літератури ми виявили, що дрібна
моторика тісно пов'язана з мовленнєвою моторикою. У дітей
молодшого шкільного віку із дизартрією спостерігається утруднене
відтворення артикуляційних укладів, мовлення обмежене у рухах,
через що страждає звуковимова. Тому разом з дітьми потрібно
проводити логопедичну роботу, включаючи віршики, легкі
скоромовки, різні види графічних вправ, а також використовувати
інноваційні арт-терапевтичні технології, однією з яких являється
ізотерапія. Це повинно забезпечити позитивну динаміку розвитку
дитини молодшого шкільного віку із дизартрією та підготувати її до
навчання у середній школі.
Метою підвищення рівня розвитку дрібної моторики рук у дітей
молодшого шкільного віку із дизартрією стало проведення роботи з
покращення дрібної моторики у дітей з дизартрією засобами
ізотерапії (робота із пластичними матеріалами). Була складена
модель методичної системи, в змісті якої визначено мету і завдання
навчання,
принципи,
організаційно-змістовий, оціночний та
методичний компонент.
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Після впровадження педагогічної моделі розвитку дрібної
моторики у дітей молодшого шкільного віку засобами ізотерапіїї були
відмічені зрушення у позитивний бік, а саме: виконання завдань
стало більш усвідомленим та активним, діти почали дотримуватися
величини та об’єму, деякі роботи відзначалися оригінальністю,
підвищився рівень володіння технічними прийомами та техніками,
яким навчалися вихованці під час педагогічного експерименту.
Основні висновки. В ході експерименту було встановлено,
що розвитку дрібної моторики у дітей молодшого шкільного віку із
дизартрією багато в чому сприяв вибір незвичайного (глина) та
інноваційного (кінетичний пісок) для них матеріалу. В цілому
запропонована методика з розвитку ручної вмілості сприяє розвитку
дрібної моторики рук у дітей молодшого шкільного віку із дизартрією,
забезпечує високу результативність в розвитку і освоєнні
навчального матеріалу і художньо-творчої роботи.
ЛІТЕРАТУРА
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
Тема компетеності є актуальною впродовж тривалого періоду,
саме ця тема дає змогу застосовувати нові методики для покращення
професійної компетентності вчителя-логопеда. Недостатній рівень
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професійної компетентності фахівців у сфері інклюзивного навчання в
Україні свідчить про існування серйозної проблеми в сучасній
професійній освіті, яку неможливо розв’язати за рахунок використання
існуючих традиційних методик підготовки. Це ще раз підкреслює
важливість підготовки майбутніх вчителів-логопедів до інклюзивного
навчання на основі компетентнісного підходу [1, c.2].
Аналіз сучасної науково-педагогічної літератури свідчить про
необхідність подальшого вивчення можливостей професійного розвитку
логопедів в умовах впровадження інклюзивного навчання, пошук
шляхів удосконалення та застосування інноваційних технологій
підготовки [1, c.3].
Компетентність фахівця у сфері інклюзивного навчання дітей з
тяжкими порушеннями мовлення – це динамічна комбінація знань,
вмінь і практичних навичок, необхідних для ефективної діяльності в
якості організатора і виконавця програм інклюзивного навчання дітей
з порушеннями мовленнєвої діяльності. Змістом теоретичної
складової професійної компетентності вчителя-логопеда є наявність
системи спеціальних знань, структури дефекту, принципів, методів,
прийомів,
особливостей
корекційно-розвивальної,
розвитку
спілкування, ефективної пізнавальної взаємодії з дітьми із
порушеннями мовленнєвого розвитку і т.д [1, c.6].
Практична складова професійної компетентності вчителялогопеда включає вміння і навички, що необхідні для організації
корекційно-розвивального і виховного процесу з дітьми із
порушеннями мовленнєвого розвитку, такі як: діагностичні,
організаційні, корекційно-розвивальні, консультативні тощо [2, c.168].
“Професійна компетентність учителя-логопеда являє собою
інтегративну якість фахівця, який виявляє готовність максимально
ефективно
здійснювати
діагностику,
корекційно-превентивне
навчання та особистісний розвиток осіб з вадами мовлення”,— такої
точки зору дотримується Пінчук Ю. В.
”Підготовка логопедів до корекційної діяльності є об’єктом
вивчення
багатьох
досліджень,
що
розкривають
процес
професійного становлення як оволодіння впорядкованою сукупністю
знань, умінь і навичок, відтворюючи традиційні підходи і принципи
підготовки фахівців”,— такої точки зору дотримуються Л. Волкова,
В. Селіверстов, Г. Чіркіна, Р. Султанова та ін [2, c.163].
Метою нашого дослідження є аналіз вивчення професійної
діяльності вчителя-логопеда на основі проведеного експерименту та
результату дослідження та визначення методичних рекомендацій
для покращення професійної компетентності вчителів-логопедів.
Завданнями дослідження є:
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● рівень та аналіз професійної компетентності вчителялогопеда;
● напрями, підходи вчителя-логопеда.
Для досягнення поставлених завдань нами у роботі
використовуються наступні методи як: теоретичні (аналіз, узагальнення
та зіставлення різних поглядів науковців на досліджувану
проблематику); емпіричні, спостереження та методичні рекомендації.
Сутністю дослідження є виявлення рівня професійної
компетентності вчителя-логопеда, під час проведення експерименту
було виявлено: актуальність проблематики, ступінь поглиблення
вивченості зазначеної проблеми, запропоновані методичні рекомендацій
для підвищення рівня професійної компетентності вчителя-логопеда.
У ході нашого дослідження були надані наступні методичні
рекомендації: використання нових інформаційних технологій,
розвиток педагогічної ініціативи, поповнення методичних поробок
для підвищення рівня професійної компетентності вчителя-логопеда
Таким чином, під час дослідження були з’ясовані чинники, які
впливають на рівень професійної компетентності та покращений
рівень професійної компетентності вчителя-логопеда.
ЛІТЕРАТУРА
1. Мартинчук О. В. Сутність поняття та зміст професійної
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психологія. Вип. 28. 2014. 130-136 с.
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ПСИХОКОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНИХ РОЗЛАДІВ У ДІТЕЙ
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ТЕРАПІЇ ПІСКОМ
Актуальність. Дослідження особливостей емоційної сфери
молодших школярів є особливо значущими, так як будь-яке порушення в
розвитку супроводжується змінами в емоційному стані дитини. У
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навчальному закладі у деяких дітей виникають специфічні реакції:
страхи, зриви, загальмованість, істеричні реакції. Труднощі в навчанні,
неуспіхи послаблюють інтерес до відвідування школи і до навчання
взагалі. Одним з методів корекційного навчання і підвищення адаптації
дітей до навчального процесу у молодшій школі є терапія піском. Деякі
педагоги і психологи [2; 3; 7] виділяють мистецтво і креативну художньотворчу діяльність як інструмент для підвищення позитивного емоційного
фону у дітей молодшого шкільного віку.
Ступінь досліджуваності проблеми. Вагомий внесок у
розкриття потенціалу пісочної терапії, яка має достатню
універсальність
для
використання
в
психотерапевтичній,
психологічній та педагогічній практиці, внесли педагоги –
Т. М. Грабенко, Т. Д. Зінкевич-Євстигнєєва [6], М. А. Федосєєва [8] та
ін. В педагогічних розробках Т. М. Грабенко [5] висвітлені спеціальні
програми: «Ігри на піску. Програма з пісочної терапії для
дошкільнят», «Пісочна терапія в корекції емоційно-вольової та
соціальної сфер дітей раннього та молодшого дошкільного віку».
Подібні практико орієнтовні роботи свідчать про ефективність
застосування пісочної терапії при роботі з дітьми та сприяють її
поширенню.
Мета дослідження полягає у дослідженні можливостей терапії
піском у психокорекціїї емоційних розладів дітей молодшого шкільного
віку; обґрунтуванні ефективності застосування методу сенд-терапії у
психокорекційній роботі. Для досягнення поставленої мети
використано комплекс методів: теоретичний аналіз психологопедагогічної літератури, тестування: (методика дослідження
емоційного стану [4], методика вивчення особливостей використання
міміки
і
пантоміміки
при
демонстрації
заданої
емоції,
структуралізоване спостереження (розроблене Г. П. Лаврентьєвою
[4])), математичні методи обробки даних.
Сутність дослідження. Емоційні розлади – стійкі емоційні
стани, як окремі, так і комплексні, що супроводжуються поведінковими
реакціями, які перешкоджають вільній взаємодії з навколишнім світом:
тривога, страхи, упертість, дратівливість і уразливість, легка зміна
настрою і т.д. У походженні емоційних розладів, як відзначає
Р. О. Язиніна, певне значення має комбінація причинних факторів,
пов’язаних з індивідуальними особливостями дитини [9]. Серед
емоційних розладів у дітей, у яких спостерігається переважання або
вираженість певних видів емоцій, а також їх поведінкових реакцій
виділяємо тривожно-фобічні та агресивні порушення. М. С. Аміннікова
[1] до частих емоційних розладів в дитячому віці відносить соціальну
тривогу і депресивну симптоматику. Це вимагає втручання фахівця у
спосіб осмислення дитиною свого світу.
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Дослідження в області терапії піском підтверджують те, що її
використання сприятливо впливає на розвиток дітей. У нашому
експерименті брали участь молодші школярі в кількості 28 чоловік –
18 хлопчиків та 10 дівчаток. Так, на початок експерименту у дітей був
виявлений високий (50%) та середній (50%) рівень агресії. Цим дітям
була притаманна така поведінка: ворожість, гнів; розповідання
історій, з елементами насильства; на привітання відповідають
злістю; негативно ставляться до зауважень; б'ються.
Після впровадження піскової терапії у психокорекційну
роботу, нами біли відзначені значні позитивні зрушення у загальному
емоційному стані дітей. За результатами спостереження можна
відзначити, що в групі стало менше дітей з високим і середнім рівнем
агресивності (22% (6 чол.) і 57% відповідно (16 чол.)). У 21% (6 чол.)
дітей відзначений низький рівень агресивності.
Таким чином, використання сенд-терапії дозволило вирішити
такі завдання: зміцнення і збагачення емоційних ресурсів і
комунікативних можливостей; виховання здатності адекватно
реагувати на виникнення несприятливих ситуацій, а також здатність
виконувати роль, відповідну ходу подій; приймати адекватний образ і
«йти» таким шляхом від деформованого образу свого «Я»;
тренування здатності до мобілізації життєвого досвіду в потрібний
момент, виховання вольових якостей, здібностей до саморегуляції;
створення в процесі терапії піском певного творчого інтересу, який
збагачує життя новим змістом.
Основні висновки. В результаті дослідження було виявлено,
що методи сенд-терапії сприятливо впливають на емоційні розлади
дітей молодшого шкільного віку. Заняття позитивно посприяли на
емоційну сферу дітей: у них знизився рівень тривоги, страхів,
знизилося домінування сильних негативних емоцій, знизився рівень
агресивності. Таким чином, поставлені мету та завдання нашого
дослідження можна вважати вирішеними.
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ВПЛИВ ПСИХОКОРЕКЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА
СОЦІАЛІЗАЦІЮ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ
Актуальність. В останні роки дитячий церебральний параліч
став одним із найпоширеніших захворювань нервової системи в усіх
країнах світу. Варто зауважити, що дане порушення вражає не лише
опорно-рухову, а й зумовлює порушення інших систем організму,
відповідно до чого деформується процес соціалізації дитини
молодшого шкільного віку [2, с. 6].
Аналіз
соціально-психологічної
та
науково-методичної
літератури дає змогу говорити про необхідність докладного й
усебічного вивчення феномену впливу психокорекційних технологій
на покращення рівня соціалізації дітей обраної нами категорії
засобами ігротерапії.
Ступінь досліджуваності проблеми.
Варто зазначити, що проблема дитячого церебрального
паралічу була всебічно розглянута значною кількістю вчених. Серед
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них Данілавічютє Е.А., Зінченко С.М., Ілляшенко Т.Д., Іпполітова
М.В., Ханзерук Л.О., Чеботарьова О.В. та інші. Визначенням впливу
психокорекційних технологій та їх доцільність застосування для дітей
з особливими освітніми потребами, зокрематими, хто має дитячий
церебральний параліч, поглиблено вивчали Защепинський Р.А.,
Мамайчук І. І., Симонова Н.М. тощо.
Мета і методи дослідження. Мета нашої роботи полягає в
теоретичному обґрунтуванні та експериментальному підтвердженні
впливу психокорекційних технологій на підвищення рівня соціалізації
дітей молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем.
Реалізується за допомогою таких методів, як: аналіз
психолого-педагогічної
та
методичної
літератури,
метод
спостереження, констатувальний та формувальний експерименти,
аналіз продуктів діяльності та математична обробка даних.
Сутність дослідження. Нами було визначено, що термін
«соціалізація» в сучасній психології, з огляду на тему нашого
дослідження, являє собою процес засвоєння дитиною молодшого
шкільного віку з дитячим церебральним паралічем соціального
досвіду, набуття системи соціальних зв’язків та відносин. У нормі
дитина даної вікової категорії отримує вище зазначений досвід у
процесі безпосередньої життєдіяльності. Дитині ж з дитячим
церебральним паралічем необхідно створювати спеціальні умови
для цього. У даному випадку доцільно, з огляду на дослідження,
Максименко Д.С. в роботі з дітьми обраної нами категорії
психокорекційні технології, а саме – ігрову терапію, яку доцільно
проводити у формі тренінгових занять, з метою покращення рівневих
показників соціалізації [1, с. 93].
Задля перевірки вище зазначеного твердження, нами було
організовано констатувальний та формувальний експерименти, у
якому брала участь дитина восьмого року життя із дитячим
церебральним паралічем. У роботі були використані методики,
спрямовані на визначення сформованості ціннісних орієнтацій:
«Автопортрет», «Який Я?», «Незакінчена розповідь»; методика «Три
оцінки», направлені на визначення комфортністі, яка проявляється в
мотиві досягнення успіху. Також був використаний метод
спостереження з метою визначення рівня сформованості
соціального досвіду, що передбачає засвоєння дитиною молодшого
шкільного віку з дитячим церебральним паралічем досвіду
адекватної оцінки й аналізу власної діяльності, а також спільної
діяльності з однолітками.
Як показали результати констатувального експерименту
нашого дослідження, дитина молодшого шкільного віку з дитячим
165

Бердянськи й державний педагогічний університ е т

церебральним паралічем, що брала участь у його реалізації, мала
низький рівень соціалізації майже по усіх критеріях та показниках. Це
обумовило розробку та впровадження системи занять з ігрової
терапії.
У ході формувального етапу було проведено 5 тренінгових
занять, у яких брали участь учні другого класу та дитина із дитячим
церебральним паралічем, яка була задіяна в констатувальному
експерименті. Результат повторно проведених методик показав
доцільність упровадженої нами системи занять та приріст
продуктивності на 38%.
Основні висновки. Отже, вважаємо проведену нами роботу
ефективною. У перспективі вбачаємо подальше застосування
психокорекційних технологій, зокрема ігрової терапії, з метою
покращення рівня соціалізації дітей молодшого шкільного віку з
дитячим церебральним паралічем.
ЛІТЕРАТУРА
1. Максименко Д. С. Різнокольорове дитинство: ігротерапія,
казкотерапія, ізотерапія, ігротерапія. Київ: Центр учбової літератури,
2020. 192 с.
2. Чеботарьова О. В. Дитина з дитячим церебральним
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ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ЗАЇКАННЯ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО
ВІКУ ЗАСОБАМИ МУЗИКОТЕРАПІЇ
На сучасному етапі розвитку логопедії велика увага
приділяється проблемі лікування та корекції мовлення при заїканні.
Оскільки заїкання є однією з найпоширеніших мовленнєвих
особливостей дитини, особливо в дошкільному віці, цією проблемою
займаються не лише логопеди, а вона є актуальною для науковців,
працівників-практиків медицини, дефектології та психології.
Заїкання – це порушення темпу, ритму та плавності усного
мовлення, зумовлене судомним станом м‘язів артикуляційного
апарату [4, с. 54].
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Метою використання комплексного методу корекції заїкання є
застосування всебічного впливу та створення сприятливих умов для
корекції та розвитку особистості дитини із заїканням.
Предметом дослідження є характеристика та розкриття
значення методу музикотерапії до корекції заїкання.
Об‘єктом дослідження виступає музикотерапія, як засіб
покращення мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку.
Метою
дослідження
є
теоретичне
вивчення
та
експериментальне опрацювання методу музикотерапії в корекції
заїкання у дітей дошкільного віку.
На сучасному етапі розвитку науки багато вчених, таких як
Г. А. Волкова [2], М. О. Власова [1], К. П. Беккер та інші, працюють
над вдосконаленням музикотерапії у психології. Але порівняно
менша кількість вітчизняних науковців, таких як В. І. Селіверстова,
В. М. Шкловський та інші [4; 5; 6], розробляє методики корекції за
допомогою музики у спеціальній педагогіці, зокрема в логопедії.
Отже, цей напрямок є інноваційним та актуальним.
Музикотерапія – це напрямок арттерапії, в основі якого лежить
використання музики з лікувальною та корекційною метою [3, с. 57].
У результаті проведеного наукового дослідження було
доведено, що процес музикотерапії у дітей дошкільного віку має
здійснюватися впродовж декількох етапів: ознайомлювальноадаптивного (знайомство з різними видами музично-оздоровчої
діяльності, пристосування дітей до умов процесу навчання музики на
основі
оздоровчо-розвивального
підходу),
наслідувальнозакріплювального (розвиток і закріплення набутих уявлень щодо
музичного мистецтва, їх удосконалення та поглиблення у процесі
повтору ускладнених музично-навчальних дійств педагога) [1, с. 82].
Найефективнішими методами та прийомами покращення
мовленнєвої діяльності дітей із заїканням є використання
музикотерапії з наступними блоками методів і прийомів:
спонукально-заохочувальні (формування музично-пізнавального
інтересу; спрямування музично-педагогічної роботи на отримання
дітьми задоволення від процесу музичного навчання; включення
дітей у ситуацію особистісного переживання успіху у процесі
музичного навчання); емоційно-коригувальні (музичнокатарсична
розрядка; спрямування музичного навчання в ігровий вектор; рухове
злиття з музичним ритмом; релаксаційно-оздоровлювальне
сприймання музики; позитивно-резонансна взаємодія педагога з
дітьми); когнітивно-формувальні (активізація емоційно-образних
асоціацій; когнітивне ознайомлення з елементарними музичними
інструментами та способами гри на них; застосування пальчикової
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гімнастики під музичний супровід; комунікативно-регулятивні
(досягнення емоційно-комфортного спілкування педагога з дітьми)
методи та прийоми [6, с. 165].
Отже, музикотерапія являється основним інструментом в
корекції заїкання в дітей дошкільного віку. Аналіз результатів
дослідження дозволив констатувати суттєві позитивні зміни в
мовленнєвій діяльності у дітей експериментальних груп, що є
прямим доказом ефективності розробленої теоретико-методичної
системи музикотерапії дітей дошкільного віку.
ЛІТЕРАТУРА
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОЗВІЛЛЄВИХ
ПОТРЕБ ОСІБ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Актуальність. В Україні формування дозвіллєвих потреб осіб
із особливими потребами відбувається в умовах глобалізації,
тотальної
європеїзації,
соціальної
інклюзії,
поглиблення
інформаційних технологій та мультимедіа, формування нових
соціальних цінностей та інститутів [2]. Організація дозвілля осіб із
особливими потребами має свою специфіку, пов’язану з
комплексним впливом усіх художніх засобів на їх слухове та зорове
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сприймання, сенсорні відчуття, свідомість тощо. Основні проблеми
розвитку сфери дозвіллєвих потреб визначені новими культурносмисловими системами їх розвитку зі збереженими сталими
традиціями організації дозвілля з включенням нових, пов’язаних зі
значними матеріальними, фізичними, технічними витратами на
оформлення інклюзивного простору, закупівлю реквізиту, оплату
праці учасників заходу, подарунки тощо [3].
Ступінь досліджуваності проблеми. Проблема дозвілля та
соціально-культурної
діяльності
розглядається
в
студіях
Ю. Красильнікова, О. Мацукевич, Ярошенко та ін.; теорія дозвілля –
в наукових працях В. Бочелюк, І. Корсун, М. Поплавського,
С.В. Савченко та ін.; організація дозвілля – в дослідженнях
С. Пащенко, О. Ісайкіна, С. Філімонова та ін. Однак, питання
формування дозвіллєвих потреб осіб із особливими потребами –
залишаються поза увагою дослідників [1].
Мета і методи дослідження. Мета – визначити, обґрунтувати
та перевірити педагогічні умови формування дозвіллєвих потреб
осіб із особливими потребами на основі моделювання спеціального
соціально-культурного
інклюзивного
середовища.
Методи:
теоретичні
(аналіз
та
узагальнення
психолого-педагогічної
літератури з проблеми дослідження); емпіричні (спостереження,
вивчення передового досвіду, статистичний аналіз, опитування,
експеримент); методи математичної обробки даних.
Сутність дослідження. Формування дозвіллєвих потреб осіб
із особливими потребами на основі моделювання спеціального
соціально-культурного інклюзивного середовища пов’язане з новими
викликами сучасності, зумовлене трансформацією запитів осіб із
особливими потребами та їх батьків/опікунів, забезпеченням прав на
самовизначення особистості, індивідуальними потребами. В
результаті проведеної роботи були окреслені такі педагогічні умови
формування дозвіллєвих потреб осіб із особливими потребами:
побудова
соціально-культурного
інклюзивного
середовища;
реалізація
просторового
та
комунікативного
рівнів
свят;
використання
потенціалу
національних
свят,
традицій;
індивідуалізація особистості на основі творчої діяльності; розвиток
естетичної рефлексії учасників дозвілля; використання культурних
механізмів організації свят на основі соціокультурної ситуації;
соціально-культурне виховання осіб із особливими потребами,
обумовлене цінностями соціального середовища тощо.
Основні висновки. Попередньо окреслено педагогічні умови
формування дозвіллєвих потреб осіб із особливими потребами,
пов’язані з культурними та дозвіллєвими проєктами, спрямованими
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на стимулювання оновлення якості організації свят. Відтак,
формування дозвіллєвих потреб осіб із особливими потребами –
складний багаторівневий процес індивідуалізації особистості в
умовах значимого соціально-культурного інклюзивного середовища,
включення особистості в послідовний процес соціалізації, розкриття
творчого потенціалу.
ЛІТЕРАТУРА
1. Філімонов С. Особливості організації дозвілля дітей з
обмеженими можливостями здоров’я в умовах санаторно-курортного
комплексу. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з
особливими потребами: збірник наукових праць. 2012. № 9(11). –
Режим
доступу:
http://ap.uu.edu.ua/article/87
(дата
звернення:27.02.2021).
2. Etscheidt S. K. The IDEA amendments: A four-step approach
for determining supplementary aids and services. Е. IZMN, 2004. 162 р.
–
Режим
доступу:
http://www.uvm.edu/~cdci/parasupport/reviews/Etscheidt.pdf
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звернення:27.02.2021).
3. Serbova O., Lopatina H., Alieksieieva H., Tsybuliak N. Features
of Economic Socialization of Children with Disabilities. Journal of History
Culture and Art Research. 2019. Issue 8 (3). P. 162-178.
Аріна КАЛІНІНА,
студентка 3 курсу
факультет дошкільної спеціальної та соціальної освіти
Науковий керівник: Наталія КЕДА,
старший викладач (БДПУ)
АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ
МОВЛЕННЯ ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ФФНМ
Аналіз
науково-методичної,
психолого-педагогічної,
логопедичної літератури показав, що найпоширенішим мовленнєвим
порушенням у дітей дошкільного віку є фонетико-фонематичне
недорозвинення мовлення (Н. Жукова, Г. Каше, А. Нікашина, Є.
Соботович, В. Тищенко, Т. Туманова, Т. Філічева, Г. Чіркіна, М.
Шеремет та ін.). У таких дітей порушено процес формування
звуковимовної системи через недорозвиток сприймання і вимови
фонем.
Як свідчать наукові дослідження, дошкільники з ФФНМ
характеризуються дистимією, емоційною чутливістю, підвищеною
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образливістю та плаксивістю, неврівноваженістю та метушливістю
(А. Іпполітова, Р. Мартинова, Ю. Рібцун, О. Ушакова, Г. Чиркіна та
ін.). Загальна емоційна, мотиваційна та вольова незрілість дитини
може спричинятися неадекватним (частіше негативним) ставленням
близьких дорослих до її мовленнєвого порушення [2, с.60].
Розвиток дитини з порушеннями мовлення, залежить від
багатьох фізіологічних і соціальних чинників і тісно пов'язаний з
особливостями становлення та дозрівання адаптивних систем
організму. Досить потужним впливом, що може в комплексі
стимулювати ці процеси, є мистецтво, що лежить в основі арт–
терапії та дає можливість дитині спілкуватись зі світом на рівні
екосистеми, використовуючи образотворчі, мовні, рухові і музичні
засоби [1, с.79].
Поєднання образотворчої та мовленнєвої діяльності дітей є
досить ефективним. Це дає змогу підвищити мовленнєву активність
дитини, активізувати увагу, сприймання, пам'ять, розвивати
фантазію та уяву, активно поповнити як пасивний, так і активний
словник дитини новими поняттями. Використання засобів мистецтва
сприятиме формуванню мовленнєво-комунікативної компетенції цих
дітей як основної умови їхньої подальшої успішної соціалізації.
Вплив арт-терапії на розвиток мовлення дитини старшого
дошкільного віку з ФФНМ активно досліджувала В. Литвиненко. Вона
зазначала, що арт-терапія має великі можливості в розвитку
старших дошкільнят. Використання різних технологій арт-терапії в
роботі з дошкільнятами дозволяє розвивати мовлення, дрібну
моторику, розвиває орієнтування на аркуші паперу, активізує
словник за рахунок введення нових понять, термінів.
Використання арт-терапії в роботі вчителя-логопеда дозволяє
урізноманітнити заняття і зберегти високий інтерес дитини з ФФНМ
до взаємодії з однолітками і дорослими.
Метою нашої роботи є теоретичне обґрунтування та
експериментальна перевірка ефективності впливу методів арттерапії на розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку з
ФФНМ. Задля її досягнення нами було зроблено теоретичний аналіз
наукової психолого–педагогічної літератури. Для здійснення
прикладної частини дослідження нами проводилися спостереження,
педагогічний
експеримент
(констатувальний,
формувальний,
контрольний), анкетування батьків дітей з ФФНМ, було використано
методи математичної обробки експериментальних даних.
Упродовж формувального етапу дослідження з дітьми
проводилася корекційна робота з розвитку мовлення засобами
мистецтва. Результати контрольного експерименту показали суттєві
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якісні та кількісні зміни у розвитку мовленнєвої діяльності дітей
старшого дошкільного віку експериментальної групи. Так, результати
контрольного діагностування дітей засвідчили збільшення на 40%
показників високого рівня розвитку мовлення дітей старшого
дошкільного віку з ФФНМ.
У дітей змінився настрій на занятті, з’явилася більша
мотивація та зацікавленість, вони легко входили в контакт, були
активні.
Отже, ці дані дають змогу зробити висновок, що застосування
арт-терапії у логокорекційній роботі з дітьми старшого дошкільного
віку із ФФНМ є додатковим засобом для покращення мовлення дітей
зазначеної категорії.
ЛІТЕРАТУРА
1. Ладижинська О. Поняття «Арт-терапія» в освітньому
процесі. Ізотерапія як складова арт-терапії в корекційній роботі з
дошкільниками. Інноваційні технології в дошкільній освіті :
матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції, м.
Переяслав-Хмельницький, 28–29 березня 2019 р. ПереяславХмельницький, 2019.С. 79-84.
2. Рібцун Ю. В. Дошкільнятко: корекційно-розвивальна та
навчально-виховна робота з дітьми з фонетико-фонематичним
недорозвитком мовлення : навч.-метод. посіб. / Ю. В. Рібцун. К.,
2014. 238 с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/32307429.pdf

(дата звернення 10.02.2021).
Олександра КОБЕЛЬКОВА,
здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
факультету дошкільної,спеціальної та соціальної освіти
Наук. керівник: Ганна ЛОПАТІНА,
канд. пед. наук, доцент (БДПУ)
МЕТОДИКА ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ
ПРОСОДИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З МІНІМАЛЬНИМИ ПРОЯВАМИ ДИЗАРТРІЇ
Актуальність теми. Актуальність дослідження обумовлена
модернізацією змісту спеціальної освіти в Україні, що вимагає
принципово нових поглядів на освіту дітей із особливими освітніми
потребами, зокрема, з порушеннями мовлення, та пошуку
ефективних інноваційних способів їх корекції.
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Ступінь досліджуваності проблеми. Питання проявів
дизартрії у дітей висвітлювались у наукових студіях О. Архіпової,
О. Вінарської, В. Галущенко, Г. Гуровець, Л. Лопатіної, Н. Манько,
О. Мастюкової, Н. Пахомової, Є. Соботович та ін. Теоретичний
аналіз праць Е. Далькроза, О. Жавініної, Н. Квітка, К. Орфа,
Т. Яковенко та ін. свідчить про те, що в умовах сьогодення
використання музикотерапії стало невід’ємною складовою в роботі з
дітьми з різними порушеннями мовлення.
Стерта дизартрія або мінімальні прояви дизартрії, за
визначенням Л. Лопатіної, – це мовленнєва патологія, що виявляється
в розладах фонетичного та просодичного компонентів мовленнєвої
функціональної системи і виникає внаслідок невираженого
мікроорганічного ураження головного мозку. Аналіз теоретичних
джерел свідчить [2], що інтонаційно-виразна окраска мовлення дітей
різко знижена, порушений тембр мовлення, наявний назальний відтінок,
послаблений мовленнєвий видих. Голос дітей під час мовлення тихий,
не модульований за висотою, за силою голосу. У деяких дітей
мовленнєвий видих прискорений, тому вони говорять на вдосі.
На нашу думку, процес формування просодичного компонента
мовлення дітей з мінімальними проявами дизартрі необхідно
розглядати з основного початкового механізму мовлення – мотивації [1]
– одним із таких засобів може бути музикотерапія, яка сприяє розвитку
мовлення, мислення, дозволяє прискорити корекційний процес,
активізувати пізнавальну діяльність дітей, пришвидшити і полегшити
корекційну роботу.
Мета і методи дослідження. Мета: теоретично обґрунтувати
та
експериментально
перевірити
ефективність
методики
логопедичної роботи з формування просодичної сторони мовлення у
дітей старшого дошкільного віку з мінімальними проявами дизартрії.
Методи дослідження: теоретичні – порівняльний аналіз,
узагальнення, зіставлення різних поглядів на проблему, що
досліджується;
педагогічний
експеримент
для
перевірки
ефективності застосування музикотерапії для розвитку просодичного
компоненту мовлення у дітей з дизартрією; статистичні – для
кількісної та якісної обробки результатів.
Сутність дослідження. Дослідження проводилось протягом
чотирьох тижнів на базі комунального закладу дошкільної освіти
комбінованого типу «Ясла-садок № 46 «Казка» Маріупольської
міської ради Донецької області. Загальна кількість учасників
експерименту складала десять дітей, з них вісім хлопців та дві
дівчини. Мета констатувального експерименту полягала в
обстеженні рівнів розвитку просодичного компоненту мовлення у
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дітей з мінімальними проявами дизартрії. Для об’єктивного аналізу
ефективності застосування музикотерапії було застосовано
модифіковану діагностичну методику В. Галущенко. Дослідження
ритмічної здібності проводилося за модифікованою методикою
О. Лурії. Результати обстеження емоційно-тембрового забарвлення
голосу, темпової організації мовлення, ритмічних здібностей,
мелодичного оформлення фраз та логічного наголосу підлягали
якісному та кількісному аналізу.
Формувальний експеримент проводився протягом двох тижнів
(6 занять) з експериментальною групою (у формі групових занять з
використанням музикотерапії) та з контрольною групою (у формі
стандартних індивідуальних занять). Корекційна робота з
експериментальною групою проводилася за модифікованою
методикою Н. Квітки. По завершенні проведення формувального
експерименту з формування просодичного компоненту у дітей зі
стертою дизартрією нами був організований контрольний
експеримент. На цьому етапі застосовувалися діагностичні методи,
ідентичні етапу констатації.
Висновки. Отже, провівши прикінцеве діагностування, ми
визначили, що показники просодичного компоненту мовлення значно
підвищились у дітей експериментальної групи. Тож, доведена
ефективність запропонованої методики логопедичної роботи з
формування просодичного компонента мовлення дітей старшого
дошкільного віку з мінімальними проявами дизартрії за допомогою
музикотерапії.
ЛІТЕРАТУРА
1. Лопатіна Г. О. Становлення мовленнєвої особистості дітей
дошкільного віку з порушеннями мовлення. Науковий вісник
Херсонського державного університету. Серія: Психологічні
науки». 2019. № 4. – С. 254-259.
2. Шеремет М.К., Пахомова Н.Г. Формування мовленнєвої
готовності дітей старшого дошкільного віку з дизартрією до навчання
в школі: Навчально-методичний посібник. К.: Знання, 2009.
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Анастасія-Ангеліна ЛІДОВА,
студентка 3 курсу
факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти
Науковий керівник: Євгенія ЛИНДІНА,
к. пед. н., доцент (БДПУ)
СПЕЦИФІКА ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛОГОПЕДА В ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ
У
сучасному
світі
до
мовлення
вчителя-логопеда
виставляються жорсткі вимоги, як до правильного зразка
мовленнєвої особистості. Професійне мовлення логопеда повинне
відрізнятися від мовлення пересічних громадян високими вимогами
щодо фонетичної та граматичної правильності, лексичного і
стилістичного багатства, інтонаційної виразності, відповідного темпу
та гучності голосу.
Цією проблемою займалося багато науковців: В. Ягупова,
В. Свистун, Г. Данилова, К. Митрофанов, О. Соколова, Д. Іванов,
О. Ситник, О. Лошкіна, І. Зимня та інші.
Метою дослідження є визначення специфіки вдосконалення
професійної комунікативної компетентності вчителя-логопеда в роботі.
Методами дослідження ми використали теоретичний аналіз, узагальнення
науково-педагогічної літератури, спостереження та анкетування.
До комплексу комунікативних знань та вмінь, що складають
комунікативну компетентність логопеда К. Митрофанов, О. Соколова,
Д. Іванов відносять наступні: знання норм та правил спілкування;
високий рівень мовленнєвого розвитку, що дозволяє у процесі
спілкування вільно передавати і сприймати інформацію; розуміння
невербального мовлення спілкування; уміння вступати в контакт з
людьми з урахуванням їх статевих, вікових, соціокультурних, статусних
характеристик; уміння впливати на співрозмовника таким чином, щоб
переконати у силі своїх аргументів; здатність викликати у
співрозмовника позитивне сприйняття власної особистості.
Існують такі основні комунікативні якості культури мовлення:
правильність мовлення, точність, логічність, змістовність, стислість,
ясність, чистота, різноманітність, доречність, естетичність, дієвість. У
роботі з дитиною звернене мовлення логопеда повинно бути
нешвидким, при спілкуванні з дитиною не використовуються терміни,
які їй не будуть зрозумілими [1]. Також фахівець повинен чітко
вирізняти питальні, розповідні, окличні та спонукальні речення.
Лексика повинна обмежуватися темами, які є доступними для
дитини. У той же час мовлення не повинно бути спрощеним,
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потрібно включати слова та словосполучення, які знаходяться в зоні
найближчого розвитку дитини. Важливим є дозування мовленнєвої
участі вчителя-логопеда на занятті.
О. Мастюкова звертає увагу на те, що особливу значущість у
роботі з дітьми та їх батьками здобуває строге дотримання
принципів деонтології – сукупність етичних норм і принципів
поведінки працівника при виконанні своїх професійних обов’язків.
Дотримання її потребує від логопеда розуміння психології батьків
дитини з мовленнєвими порушеннями та співпереживання з ними.
Констатувальний етап нашої роботи передбачав використання
анкетування
та
спостереження.
Під
час
експерименту
пропонувались завдання на визначення сформованості орфоепічної
культури, лексико-семантичної культури, лексико-фразеологічної
культури
вчителя-логопеда.
Під
час
виконання
завдань
спостерігалась невелика розгубленість, але більшість завдань
виконані швидко та вірно.
Отже, ми дійшли до висновку, що для професійної діяльності
логопеда важливі набуті комунікативні характеристики мовлення.
Володіння зразковим літературним мовленням з дотриманням
орфоепічних норм, з лексико-фразеологічним і граматичним
оформленням сприяють процесу вдосконалення професійної
комунікації вчителя-логопеда.
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МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ УВАГИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ
ЛЕГКОГО СТУПЕНЯ
Актуальність.
Останні
десятиліття
характеризуються
значними досягненнями медико-біологічних наук, що спияють більш
тонкій клінічній диференціації різних форм інтелектуальніх порушень
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у дітей та розширюють можливості психолого-педагогічного
супроводу. Актуальність дослідження психічної сфери дітей із
затримкою інтелектуального розвитку в наш час пов'язана з
гуманізацією суспільства та зміною психолого-педагогічних парадигм
на основі індивідуального підходу. Включення всіх дітей в систему
освіти вимагає забезпечення педагогічного процесу даної категорії
учнів відповідною методичною підтримкою та практико-орієнтованою
інформацією. Увага є одним з найважливіших показників при оцінці
психічного розвитку дитини. Увага спрямовує всі інші пізнвальні
процеси, тому цей показник є актуальним при діагностиці готовності
дітей по початку навчання в школі. Корекцію та розвиток уваги дітей
з інтелектуальними порушеннями важливо починати в дошкільному
та молодшому шкільному віці. Це обумовлено тим, що саме в цьому
віці формуються якісно нові характеристики психічних процесів, в
тому числі і уваги.
Ступінь досліджуваності проблеми. Вперше у вітчизняній
педагогіці і психології проблема формування уваги дітей була
актуалізована К.Д. Ушинським в 1868 році. Проблемами дослідження
уваги займалися такі видатні вчені як: Ухтомський О. О., Бродбент
Д.Е., Павлов І. П., Гальперіна П.Я. та інші. Питаннями
інтелектуальних порушень займалися вчені: Ельконін Д. Б.,
Зіньківський В. В., Блонський П. П., Виготський Л. С., Леонтьєв О. М.,
Кравцова Є. Є., Герцен О. І. та інші. Вивченням особливостей уваги
у дітей з порушенням інтелекту і значний внесок у розвиток
проблеми формування уваги внесли такі відчизняні вчені як: Ананьєв
Б. Г., Забрамна С. Д., Лубовский В. І., Павлов І. П., Рубінштейн С. Л.
та інші.
Завдання нашого дослідження: з’ясувати особливості уваги
дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями
легкого ступеня; скласти програму діагностики; визначити рівні
сформованості уваги; визначити методи психолого-педагогічного
впливу на її розвиток.
Сутність
дослідження.
Особливостями
уваги
дітей
молодшого шкільного віку в нормі є такі: обсяг уваги – 3-4 предмета;
стійкість в діапазоні від 7 до 12 хвилин; перемикання значно
поліпшується з 7 до 8 років; розподіл уваги утруднений, концентрація
уваги короткочасна і нестійка. Діти важко зосереджуються на
одноманітній діяльності.
Увага дитини з інтелектуальними порушенням відзначається
ще більш вираженою слабкістю концентрації, значною нестійкістю,
труднощами розподілу, сповільненістю перемикання. Навіть якщо
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об’єкт цікавий дитині, все одно вона швидко втомлюється та
відволікається, не може зосередити свою увагу.
Для
дослідження
особливостей
уваги
дитини
з
інтелектуальними порушеннями легкого ступеня ми склали таку
діагностичну програму:
Властивості уваги

Методики

Розподіл уваги

тест Мюнстерберга, метод Б. Бурдo

Концентрація уваги

методика Рісса, методика "Кільця Ландольта",
методика "Будиночок"

Обсяг уваги

методика "Запам'ятай і розстав крапки", методика
Виключення понять”;

Стійкість уваги

методика “Лабіринт”, методика “Знайди і
викресли”

Переключення уваги

таблиці Шульте, методика “Розстановка чисел”,
“S-ТЕСТ”

Рекомендації щодо розвитку уваги молодшого школяра
Властивості уваги

Коекційно-розвиткові вправи та ігри

Розподіл уваги

Методика “коректурна проба”, вправа “Не зіб'юся”,
гра “Заборонений колір”, “Запам'ятай все”, гра
"Знайди відмінність".

Концентрація уваги

Гра “Заборонений колір”, вправа “Селектор”

Обсяг уваги

Вправа "Запам'ятай и розстав крапки", вправа
"Віключення зрозуміти";

Стійкість уваги

Вправи “Де чий будиночок?”, “Долоньки”,
"Маленький учитель".

Переключення
уваги

Вправи “Літає – не літає”, “Їстівне – неїстівне”.

Одним із важливих завдань розвитку уваги є також виховання
особистості школяра і таких його якостей як відповідальність,
інтерес, дисциплінованість і це буде сприяти формуванню уваги.
Отже,
при обстеженні
уваги
треба дотримуватися
комплексного підходу. Програма діагностики має включати
методики, спрямовані на визначення особливостей розподілу,
концентрації, обсягу, стійкості та переключення уваги. Корекційнорозвиткова робота має грунтуватися на результатах діагностики та
впливати на формування всіх властивостей уваги та особистісних
якостей дитини.
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ У ДІТЕЙ
ІЗ ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
Особливу категорію в структурі людей з особливими
потребами становлять особи з порушеннями слуху, ефективність
задіяння їх в суспільстві передбачає вдосконалення теорії й
практики освіти, а також супровід осіб різного віку для їх успішної
соціалізації та самореалізації. У підлітковому віці провідними видами
діяльності є міжособистісне спілкування з ровесниками, суспільно
корисна праця і навчання, що позитивно позначається на розвитку
психіки
та
особистості
загалом.
Проблема
становлення
міжособистісних стосунків у підлітків з порушеннями слуху набуває
особливого значення. Основні завдання полягають у наданні їм
можливості навчатися, забезпеченні їхньої зайнятості та реабілітації.
Проблеми міжособистісних стосунків у дітей із порушеннями
слуху активно досліджуються в науково-педагогічному дискурсі, так
наприклад, особливості формування взаємин у сім’ях із дітьми з вадами
слуху вивчалися Н. Бастун, Т. Богдановою, Є. Боткіною, О.
Защиренською, С. Лукомською, Н. Мазуровою особливості самооцінки
та рівня домагань школярів з вадами слуху вивчались В. Петровою Т.
Прилепською, особливості розвитку самосвідомості в контексті
становлення вивчались О. Кошелєвою, Н. Радіною, та ін. [1; 3].
У дітей з порушеннями слуху протягом усіх років навчання
спостерігаються проблеми встановлення міжособистісних стосунків.
Так, у підлітковому віці у дітей часто виникають конфліктні ситуації,
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вони не вміють оптимально вирішувати їх, не розуміють емоційних
станів і позицій партнерів по спілкуванню, бувають нетактовним, не
виявляють співчуття, не вміють визначити якості особистості, що
призводить до своєрідної інтерпретації вчинків співрозмовника.
Підлітковий вік найменш вивчений з цієї точки зору і залишається
відкритим питанням у розвитку міжособистісних стосунків [1; 2].
Актуальність дослідження обумовлена також й тим, що в
Україні станом на 1 січня 2019 року налічується близько 300 тисяч
дітей і 1 млн. дорослих з порушенням слуху, які потребують
слухопротезування, в тому числі з глухотою – 11 тис. дітей.
Дослідження особливостей міжособистісних стосунків у
підлітків з порушеннями слуху проводилося на основі теорії «Я–
особистість»( «Я – концепція») з учнями 8 класу з тяжкими
порушеннями мовлення та порушеннями слуху. Аналіз показав, що
рівень самооцінки у підлітків з порушеннями слуху нижче, ніж у
однолітків без труднощів слухового сприйняття. Так, діти з
порушеним слухом не завжди адекватно оцінюють своє місце в
загальній системі особистих взаємин у групі (ступінь адекватності –
0,4 – 0,5).
Важливою умовою для соціальної адаптації підлітків з
порушеннями слуху є вміння спілкуватися з оточуючими людьми,
тому важливим завданням педагогів є надання допомоги їм в
засвоєнні форм повноцінного спілкування з іншими
Можемо припустити, що при відповідному спеціальному впливі
на формування сприйняття міжособистісних відносин можна досягти
значимих успіхів у цій сфері. Та насамперед в процесі корекційної
допомоги необхідно орієнтуватися на внутрішні можливості й
ресурси підлітків з порушеннями слуху, на підставі яких вони
визначають себе, своє майбутнє місце в суспільстві.
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МЕТОДИКИ КОРЕКЦІЇ ЗАЇКАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ
На сьогодні проблема заїкання у дітей молодшого шкільного віку
залишається остаточно не вивченою через широкий спектр причин
виникнення мовленнєвого розладу, різноманітність клінічних проявів,
варіантів перебігу та патологічних реакцій. Симптомокомплекс заїкання
набуває ще більш значну складність і стійкість у дітей молодшого
шкільного віку при наявності рецидивів та вторинних психічних
симптомів.
Вивченням заїкання займалося і продовжує займатися багато
науковців. Одним з перших був І. Сікорський. Вагомі також
дослідження
таких
науковців
як
М. Брунс,
Н. Власова,
В. Гіляровський, В. Грінер, А. Євгенова, М. Жинкін, В. Кочергіна,
М. Лебединський, А. Поварін, Є. Рау, Н. Самойленко, М. Смирнова,
О. Стрельнікова,
І. Тартаковський,
М. Хватцев,
З. Ходорова,
В. Шкловський, інші. З українських дослідників варто наголосити на
дослідженнях
В. Кондратенко,
С. Коноплястої,
О. Кравцової,
З. Ленів, Т. Морозової, Р. Юрової та інших [1].
Згідно з дослідженнями В. Гіляровського, С. Ляпідевського,
В. Селіверстова, Н. Тяпугіної, Ю. Флоренського, М. Хватцева,
В. Шкловського встановлено, що порушення темпу і ритму мовлення
в дітей молодшого шкільного віку із заїканням супроводжуються
різноманітними зрушеннями в мовної діяльності, що полягають в
порушенні координації дихальної, артикуляційної, фонаційної
мускулатури і змінами в емоційно-вольовій сфері. Фахівці вважають,
що порушення темпу і ритму вимагають для своєї корекції
комплексний вплив, до складу якого обов'язково повинні входити
вправи логопедичної ритміки.
Метою дослідження є теоретичне обґрунтування методики
корекції заїкання для дітей молодшого шкільного віку.
Методи дослідження – теоретичний аналіз та узагальнення
наукової й психолого–педагогічної літератури, спостереження,
педагогічний експеримент.
Корекційна робота з дітьми молодшого шкільного віку з
заїканням розглядається Н. Власовою, Г. Волковою, С.Ляпідевським,
Е. Pay,
В. Селіверстовим,
Н. Чевельовою,
A. Ястребовою,
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В. Шкловським. Однак всі дослідники вказують, що подолання
заїкання можливо лише при комплексному впливі, що реалізується в
різних напрямках: відновлення узгодженості і координації всіх ланок
мовної функціональної системи, формуванні правильної техніки
мовлення, а також в корекції поведінки й особистості дітей
молодшого шкільного віку із заїканням.
Для успішного подолання заїкання необхідна організація
корекційних занять та правильно підібрані методики для дітей
молодшого шкільного віку [4].
Н. Чевельовою розроблена методика усунення заїкання у
молодших школярів в процесі ручної діяльності. Виховання
мовлення за цією методикою проходить в декілька етапів:
супроводження мовлення з опорою на наочні предмети і дії,
завершальна промова про виконані дії та закріплення активної та
контекстної мови.
Методика А. Ястребової базується на застосуванні в роботі з
дітьми молодшого шкільного віку із заїканням комплексу
комунікативних вправ, спрямованих на формування навичок вільного
спілкування.
Основою для правильного мовлення в корекційній роботі з
дітьми молодшого шкільного віку, що мають заїкання є правильне
мовленнєве дихання. Використання дихальних вправ необхідне для
лікування заїкання. Вони добре впливають на всю дихальну систему,
тренують діафрагму та голосові зв'язки. Авторська методика
дихальних вправ А. Стрельникової спрямована на координацію та
оптимізацію дихання, як носового, так і ротового.
У корекційній роботі заїкання широко застосовуються нові
комп'ютерні програми – "Breathmaker" і "Zaikanie.net", за допомогою
яких створюється штучний зв'язок між слуховим центром і центром
виголошення промови. Програми сприяють стабілізації мовлення,
зникненню мовленнєвих судом та спазмів. Дитина молодшого
шкільного віку не тільки перестає заїкатися, але і набуває здатності
красиво і виразно говорити [2; 3].
Корекційна робота дітей молодшого шкільного віку із заїканням
повинна концентруватися на формуванні життєвих навичок та
закладанні
підґрунтя
майбутньої
життєвої
компетентності
особистості. Необхідно сформувати у дитини з заїканням уміння
висловлювати власну думку без мовленнєвих перешкод;
елементарні життєві та соціальні навички, необхідні для реалізації
власних рішень, успішного вирішення актуальних життєвих завдань;
заохочувати дитину до самостійного контролю та організації
власного життєвого часу, посильного самовиховання.
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ
ІЗ ЗПР МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що вимоги
суспільства до підвищення рівня соціалізації особистості
наполегливо звертають увагу фахівців на дітей із вадами у розвитку.
Людина як суспільна істота розвивається, живе і реалізує себе за
рахунок взаємодії з іншими членами соціуму. Процес соціалізації,
тобто інтеріоризації культурних цінностей суспільства особистістю
залежить саме від її комунікативної компетентності. Комунікація є
однією з основних видів діяльності людини, що формує особистість,
коригуючи і направляючи її характеристики. Мистецтво спілкування
багато в чому визначає успішність особистості в усіх сферах
соціального життя: навчанні, міжособистісній взаємодії, в
професійній кар'єрі. Мистецтво правильної і ефективної комунікації –
це мистецтво, яке дається не всім. Порушення в комунікативній
сфері у дитини веде до спотвореного уявлення про себе, про
навколишній світ, низьку самооцінку, і емоційну незрілість.
Л. С. Виготський розглядаючи проблему дитячого розвитку, відводив
спілкуванню найважливішу роль в онтогенезіі. Він писав про те, що
перешкода для нормального спілкування створює фізичний або
психічний дефект дитини, будучи несприятливим фактором
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особистісного розвитку і «нормального вростання дитини в
культуру» .
Ступінь досліджуваності проблеми. Існує ряд досліджень,
присвячених саме проблемі комунікації. Особливостями спілкування
дітей із затримкою психічного розвитку займалися Т. П. Висковатова
, Т. Д. Ільяшенко, Н. А. Бастун, Т. В. Сак, Л. О. Калимкова. Безліч
робіт були присвячені вивченню вищих функцій психіки, що
забезпечують процес спілкування, міжособистісних відносин,
сприйняття соціуму. Але до сих пір немає впорядкованих даних про
структуру, зміст і показниках рівня сформованості комунікативних
умінь у дітей із ЗПР молодшого шкільного віку; як немає і практичних
способів удосконалення процесу спілкування. Саме тому
актуальність роботи зумовлена невідповідністю відсутності
теоретичних розробок в даному напрямі і необхідністю пошуку
засобів формування комунікативних умінь.
Мета дослідження вивчення особливостей формування
навичок комунікативної діяльності дітей із ЗПР молодшого шкільного
віку засобами арт-терапії.
Методи дослідження теоретичні: аналіз теоретичних
джерел, узагальнення теоретичних і експериментальних даних,
методи математичної статистики; емпіричні: спостереження, бесіда,
методи експертної оцінки.
Сутність дослідження. Арт-терапія в установах освіти – це
метод корекції розвитку дітей за допомогою художньої творчості. Її
привабливість для психологів можна пояснити тим, що, на відміну від
основних напрямків корекційно-розвиваючої роботи, в яких
використовуються в основному вербальні канали комунікації, арттерапія використовує «мову» візуальної і пластичної експресії. Це
особливо актуально при роботі з дітьми із ЗПР і робить її незамінним
інструментом для дослідження і гармонізації розвитку в тих випадках,
коли дитина не може висловити словами свій емоційний стан [1, с. 45].
Комунікативні навички у дітей молодшого шкільного віку із
ЗПР недостатньо сформовані. Це вимагає організації корекційнорозвивального процесу, спрямованого не тільки на подолання
порушень психічного розвитку, а й на розвиток у дітей комунікативних
умінь в різних ситуаціях мовленнєвого спілкування [2, с. 95-97].
Висновки. Використання комплексу арт-терапевтичних
прийомів з різних напрямків, а саме – казкотерапії, ізотерапії,
імаготерапії, ігротерапії сприяє розвитку комунікативних навичок у
діти молодшого шкільного віку із ЗПР. Ці прийоми позитивно
впливають на пізнавальну діяльність, що призводить до подолання
психологічних і мовленнєвих бар'єрів у взаємодії з дорослими і
однолітками.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ ДІТЕЙ З ЗПР
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Актуальність
дослідження.
У
сучасних
умовах
перетворення і модернізації нашого суспільства особливо гостро
постає проблема ролі сім'ї та школи в здійсненні своєчасної
психологічно та педагогічно обґрунтованої допомоги дітям, що
відстають від вікових норм розвитку. Завдання забезпечення
ефективності навчання та виховання дітей із затримкою психічного
розвитку надзвичайно актуальна, так як такі учні, закінчивши школу,
можуть широко включатися в сферу трудових відносин на різних
виробництвах.
Поняття «затримка психічного розвитку» вживається по
відношенню до дітей, які не мають порушень окремих аналізаторів
(слуху, зору, моторики, мови) і не є розумово відсталими. Але вони
відрізняються від інших дітей тим, що відчувають стійкі труднощі при
навчанні за загальноосвітніми програмами. Необхідно підкреслити, що
поняття «затримка психічного розвитку» є більш диференційованим,
ніж «труднощі в навчанні». Воно не включає ні педагогічну
занедбаність, ні специфічні мовні порушення, ні відставання в
психічному розвитку внаслідок порушень опорно-рухового апарату Т. А.
Власова, В. І. Лубовский, М.С. Певзнер [2, с. 25].
Актуальність проблеми розвитку міжособистісних відносин у
дітей з ЗПР не викликає сумнівів на сьогоднішній день, так як це
одна з форм реалізації соціальної сутності кожної дитини та
психологічна база для згуртування колективу.
На початку шкільного навчання ці діти недостатньо
усвідомлюють свої учнівські обов'язки, правила поведінки в школі.
Через це поряд зі своїми однокласниками вони виглядають
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дивними, оскільки поводяться як дошкільнята; встають без дозволу
із-за парти, ходять, звертаються до вчителя під час пояснення чи
просто граються, не звертаючи уваги на те, що відбувається на
уроці. Тут виявляється і надмірна втомлюваність, і брак інтересу до
певних занять. Адже відомо, що інтереси формуються на базі
певних знань, умінь, а вони у таких дітей дуже обмежені [1, с.18].
Коло досліджень, присвячених вивченню молодших
школярів із затримкою психічного розвитку постійно розширюється,
проте як і раніше мало вивченими залишаються проблеми
специфіки міжособистісних відносин дітей з затримкою психічного
розвитку в молодшому шкільному віці.
Мета дослідження. Дослідити особливості міжособистісних
стосунків дітей з затримкою психічного розвитку молодшого
шкільного віку та визначити шляхи їх педагогічного регулювання
засобами казкотерапії.
Об’єкт
дослідження:
міжособистісні
стосунки
дітей
молодшого шкільного віку.
Предмет дослідження: розвиток міжособистісних відносин
дітей з ЗПР молодшого шкільного віку засобами казкотерапії.
Завдання дослідження:
 Проаналізувати
наукову
психолого-педагогічну
та
спеціальну літературу щодо сутності та ролі міжособистісних
стосунків у житті дитини з ЗПР.
 Дібрати експериментальні методики, що виявляють
особливості міжособистісних стосунків дітей молодшого шкільного
віку із ЗПР.
 Розробити психолого-педагогічні рекомендації щодо
корекції міжособистісних відносин молодших школярів із ЗПР за
допомогою казкотерапії.
Отже, життєве благополуччя дитини з ЗПР, залежить не від
порушення самого по собі, а від соціально-психологічної реалізації
людини. Тому дана тема є актуальною, так як в молодші шкільні
роки закладається фундамент, на якому ґрунтується весь
подальший розвиток особистості.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ДІТЕЙ
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕНИМ СЛУХОМ
Актуальність дослідження. Психічні пізнавальні процеси, такі
як пам’ять, мислення, увага, уява, відчуття та сприймання при
нормальному їх розвитку забезпечують пізнавальну активність
дитини і стимулюють її до вивчення навколишнього середовища.
Працюючи разом, всі психічні процеси роблять можливим
отримання, переробку, зберігання та відтворення як сенсорної
інформації, яка отримується із навколишньої дійсності, так і у
результаті здатності до творчого переосмислення тих даних, що
накопичуються в процесі індивідуального розвитку особистості.
В дослідженнях вітчизняних сурдопедагогів (Л. Виготський,
Ф. Рау, Н. Рау, С.Зиков, Г. Зайцева, Т. Богданова, Г. Виготська,
В. Кемкін, О. Сокирко, С. Литовченко, В. Жук та інші) розглядається
методи розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху,
організація їх навчання та соціалізацію. Порушення слуху негативно
впливає на розвиток психічних процесів. Вони затримуються у часі
та виявляють деяке викривлення у своєму формуванні. Через що
дитина розвивається з деяким гальмуванням: пізніше починає
проявляти дослідницьку активність, затримується розвиток
мислення, мовлення та загальної моторики дитини, що негативно
впливає на її подальше навчання та накопичення досвіду.
Загальні та специфічні закономірності психічного розвитку
дітей з порушеннями слуху виявляються у процесі становлення
пізнавальних процесів, серед яких особливе значення має розвиток
сенсорно-перцептивної сфери [2, с. 39].
У наш час проблема розвитку дітей з порушенням слуху
загострилася, оскільки в Україні багато закладів із застарілими
методиками розвитку та способами підходу до особливої дитини. У
раді нездійснення відповідних педагогічних впливів ці діти
залишаються педагогічно запущеними.
Така ситуація потребує розуміння особливостей розвитку
психічних пізнавальних процесів дітей з порушенням слуху, їх
своєчасної діагностики.
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Аналіз індивідуальних відмінностей у розвитку пізнавальної
сфери дітей старшого дошкільного віку у порівнянні з нормою дає
змогу визначити рівень інтелекту кожної дитини, виробити стратегії
індивідуального корекційного впливу та створити сприятливі умови
для навчання та розвитку дитини з порушеннями слуху [1, с. 124].
Отже, актуальність окресленої проблеми не зменшується,
тому ми обрали її для вивчення. Завдання нашого дослідження
полягає у теоретичному визначенні особливостей формування
психічних процесів глухої дитина на основі даних дослідників, а
також у доборі системи ігор та вправ для розвитку їх психічних
процесів.
Мета дослідження: скласти програму діагностики та
корекційно-розвиткової
роботи
для
покращення
розвитку
пізнавальних процесів у дітей старшого дошкільного віку з
порушеним слухом.
Об’єкт дослідження: процес формування пізнавальних
процесів у дітей старшого дошкільного віку з порушеним слухом.
Предмет
дослідження:
особливості
формування
пізнавальних процесів у дітей старшого дошкільного віку з
порушеним слухом.
Завдання дослідження:
- з’ясувати теоретичні основи проблеми формування
пізнавальних процесів у дітей старшого дошкільного віку з
порушеним слухом;
- скласти програму діагностики та на основі її запровадження
вивчити особливості пізнавальних процесів у дітей старшого
дошкільного віку з порушеним слухом;
- дібрати ігри та ігрові вправи, які будуть стимулювати розвиток
пізнавальних процесів у дітей старшого дошкільного віку з порушеним
слухом.
Методи дослідження: теоретичний аналіз психологопедагогічної та спеціальної літератури, дослідження періодичних
видань з методами діагностики та рекомендаціями щодо розвитку
психічних процесів, аналіз відповідних методик діагностики дітей.
Основні висновки. Проблема активно вивчалася науковцями
з різних галузей. Аналіз літературних джерел дозволив виокремити
ігри та вправи для визначення розвитку пізнавальних процесів у
дітей старшого дошкільного віку з порушеним слухом, а саме: тест
«Що запам’ятав?», «Знайди зайве», «Знайди пару», «Чого не
вистачає на малюнку?», «Кільця», «Намалюй що-небудь». Ми
здійснили підбір ігор та вправ які позитивно впливають на розвиток
пам’яті, мислення, уваги, уяви та сприймання дитини.
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ УЧНІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ІЗ РАС ПІД ЧАС ГРИ З ОДНОЛІТКАМИ
Гуманістичне оновлення інклюзивної школи неможливе без
урахування потреб і можливостей учнів з РАС. На даний час розлад
аутичного спектру (РАС) розглядається як загальне порушення
психічного розвитку, обумовлене біологічної дефіцитарністю
центральної нервової системи дитини. У дітей з РАС спостерігається
порушення соціальної взаємодії і здатності до спілкування. [1; 2].
Корекційно-розвивальна стратегія для дитини з розладами
аутистичного спектра передбачає передусім нормалізацію її
психофізіологічного стану, вивільнення від напруги, посилення
власних фізичних можливостей і набуття впевненості у собі.
Розкриття ресурсів психічної організації дитини з аутизмом дає змогу
сформувати фундамент її цілісного розвитку як підґрунтя
подальшого послідовного і цілеспрямованого навчання зі стійким
позитивним ефектом [2]. У зв’язку з цим виникає необхідність у
доборі методів психологічної діагностики та корекції, які сприяли б
ефективному формуванню комунікативних навичок та навичок
взаємодії з однолітками у дітей з РАС.
Метою нашого дослідження є визначити особливості поведінки
дітей з РАС молодшого шкільного віку під час гри з однолітками та
проаналізувати міжособистісні стосунки між ними.
Для дослідження були використані методики розроблені Е.О.
Смірновою і В.Г. Утробіною [2]., де описуються якісні особливості
дитячих відносин. В якості основних показників міжособистісних
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стосунків використовуються наступні параметри: суб’єктивна
значимість однолітка для дитини, яка проявляється в загальному
інтересі до інших; спрямованості на однолітка, тобто здатності
поступитись, допомогти; здатності до співчуття і співпереживання.
Для дослідження характеру взаємодії дітей, що навчаються в
початковій школі, протягом двох місяців було здійснене
спостереження за спілкуванням учнів 2-го класу, в якому на
інклюзивній формі навчаються два учні з РАС.
У нашому дослідженні ми використовували метод наукового
спостереження, організацію та фіксацію його результатів на всіх
етапах проведення. В ході дослідження асистент організовував
дітей, пропонував їм ситуації для взаємодії під час гри та
спілкування; психолог – спостерігав за процесом та фіксував дані
спостереження. Спостереження проводилось під час навчання в
класі, на перервах, в ситуаціях вільного спілкування та в умовах
експерименту.
В ході дослідження з’ясувалося, що учні з РАС мають
егоцентричний характер поведінки в групі дітей, демонструють
неадекватну реакцію на похвалу і покарання іншого. Також у них
переважає низький рівень навичок конструктивної гри з
використанням уяви, недостатній рівень навичок соціальної
включеності й реагування, низький рівень використання тіла іншої
людини для спілкування, наявність стереотипних висловлювань,
спонтанної імітації дій. За поведінковим компонентом учні з РАС
отримали низькі бали. У них виявляється недиференційована
соціальна поведінка, вузькість соціального досвіду, явна перевага
емоційних контактів. Констатовано проблеми у міжособистісних
стосунках
з іншими дітьми.,
нездатність без допомоги
встановлювати і підтримувати соціальні контакти з однолітками і
дорослими, працювати в команді, проявляти ініціативу в колективних
справах, вирішувати конфлікти відповідно до ситуації.
Отримані дані підтверджують наявність низького рівня
розвитку компонентів соціального інтелекту в учнів з РАС. Це
свідчить про те, що у них виражений недостатній розвиток умінь
самостійно контактувати з однолітками під час взаємодії в системі
«дитина – однолітки», брати участь у колективних справах,
включатися в спільну діяльність, надавати допомогу, контактувати
під час гри. Їм потрібна допомога дорослого в організації соціальної
взаємодії
з
однолітками,
налагодженні
доброзичливих
міжособистісних взаємин.
Таким чином, дослідження дозволило зробити висновок про
необхідність створення й реалізації цілеспрямованих заходів з
формування компонентів соціального інтелекту, цінних для набуття
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життєвої компетенції, соціальної поведінки та колективної взаємодії,
формування соціального суб´єктивного досвіду у молодших
школярів з РАС.
ЛІТЕРАТУРА
4. Романчук О. Розлади спектру аутизму в запитаннях та
відповідях. Львів : Колесо, 2009. 168 с.
5. Скрипник Т. В. Технології психолого-педагогічного супроводу
дітей з аутизмом в освітньому просторі : навч.-наочн. посіб. Київ:
ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015, 56 с.
6. Смирнова Е. О. Теория привязанности: концепция и
эксперимент. Вопросы психологии. 1995. № 3. С. 139 – 150.
Віта ТИХЕНЬКА,
студентка 4 курсу
факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти
Науковий керівник: Олена СТАРИНСЬКА,
к. психол. н.,доцент (БДПУ)
ПРОБЛЕМА МОВЛЕННЄВОЇ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ІЗ
ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ
: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
В наш час кількість дітей, які мають мовленнєві порушення,
збільшилася порівняно з попереднім десятиліттям і має тенденцію до
подальшого зростання. Питання розвитку мовлення дітей – одне з
найважливіших у підготовці дітей до школи. Сучасний педагогічний
особистісно-зорієнтований процес навчання та виховання дітей
дошкільного віку ґрунтується на інтерактивних технологіях і потребує
постійного діалогу з дитиною, тому формуванню діалогічного мовлення
надається провідне значення у змісті мовленнєвої підготовки дітей до
школи.
Проблемі підготовки дітей з тяжкими порушеннями мовлення
до навчання у школі приділено значну увагу в дослідженнях таких
видатних учених , як А.Богуш, А.Іваненко, Б.Гріншпун, Є.Соботович,
Р.Лєвіна, О.Мастюкова. Однак, враховуючи дані сучасних
психологічних, лінгвістичних, психолінгвістичних, логопедичних
досліджень мовленнєвої діяльності при нормальному та порушеному
онтогенезі, певного перегляду потребують зміст і методика
корекційного навчання з розвитку лексико-граматичної складової
мовлення.
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Мета: визначити та теоретично обґрунтувати організаційнопедагогічні умови мовленнєвої підготовки дитини з ТПМ до школи.
Методи дослідження: аналіз, синтез вивчення нормативної та
навчально-методичної документації та узагальнення наукових,
науково-методичних
та
методичних
джерел
з
проблеми
дослідження, що дозволило з’ясувати його теоретичні засади.
У процесі дослідження розвитку особистості дошкільників з
тяжкими порушеннями мовлення виявили низку особливостей, які
полягають у заниженій самооцінці, комунікативних порушеннях, виявах
тривожності й агресивності. Серед різних відхилень у розвитку
особистості досить поширеними є мовленнєві порушення, які або
виступають як самостійний первинний дефект, або супроводжують
іншим формам патології розвитку. Сучасні психологічні дослідження
вказують на зростання числа дітей, що мають різноманітні за своїми
проявами і ступеня тяжкості відхилення в формуванні та розвитку мови.
Однак особливою проблемою є поведінкова сторона у дітей з вадами
мовлення.
Актуальність
даного
обумовлена
недостатньою
розробленістю питань, що стосуються особливостей поведінки дітей із
тяжкими порушеннями мовлення, способів корекції наявних порушень,
недостатньою кількістю систематизованого методичного і практичного
матеріалу.
Використання
пізнавальних
завдань
випереджаючого
характеру як засобу навчання старших дошкільників із ТПМ
сприятиме підвищенню рівня мотивації пізнання, а проблемний
характер
формулювання
умови
цих
завдань
допоможе
оптимізувати процеси мислення, самостійного засвоєння та
використання інформації, довільності поведінки та моторних
навичок, що у свою чергу стане запорукою повноцінної,
оптимальної підготовки дітей 6-річного віку із тяжкими
порушеннями мовлення до навчання у школі.
Оскільки перспективою нашого дослідження було визначити
та теоретично обґрунтувати організаційно-педагогічні умови
мовленнєвої підготовки дитини з ТПМ до школи. Ми намагалися
безпосередньо впливати на розвиток дітей ТПМ. Для цього нами
була розроблена «Програма корекційно-розвиткової роботи для
дітей з ТПМ та Залучали до реалізації даної програми батьків.
Таким чином аналіз позитивної динаміки в показниках
мовленнєвої готовності дітей дає підставу вважати, що
запропонована програма сприяє позитивному впливу на оптимізацію
мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку.
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3. Шеремет М.К., Пахомова Н.В. Формування мовленнєвої
готовності дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення
до навчання в школі: навчально-методичний посібник. Київ, 2009.
137 с.
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Науковий керівник: Ганна ЛОПАТІНА,
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ПСИХОКОРЕКЦІЯ ПРОЯВІВ РЕАКТИВНИХ РОЗЛАДІВ
ПРИХИЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
ЗАСОБАМИ КАЗКОТЕРАПІЇ
Актуальність. Проблема збереження психічного здоров’я
дітей є актуальним напрямом дослідження і, хоча, все більшу
кількість таких проблем у дитинстві пов'язують із генетичними
причинами, реактивний розлад прихильності (РРП) за визначенням
ґрунтується на проблемній історії догляду та соціальних взаємин [1].
Проте, вивчаючи діагностичні керівництва – від МКХ-10 до ДСМ-4 і
ДСМ-5, ми звернули увагу на те, що неможливо знайти повну
діагностичну відповідність для всієї різноманітності і ступень тяжкості
порушень прив’язаності в тому вигляді, в якому вони зустрічаються
на практиці [2]. Так, причинами розвитку розладу прихильності
зазвичай стають ситуації, в яких дитина втрачає можливість
підтримки, стабільного зв'язку з батьками або опікунами: Як
результат: розлади емоційної сфери дітей не тільки знижують
працездатність у цілому, але і можуть призвести до порушення
поведінки, а також викликати явища соціальної дезадаптації.
Ступінь досліджуваності проблеми. Дослідження впливу
казкотерапії на емоційний розвиток дитини студіюють Х. Дікманн,
О. Гнєзділов, О. Защиринська, Т. Зінкевич-Євстігнєєва, Р. Ткач та ін.
На думку учених казкотерапія активно інтегрується в систему
психокорекційного процесу для дітей із проявами реактивних
розладів прихильності.
Мета і методи дослідження. Мета: теоретично обґрунтувати
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та експериментально перевірити ефективність програми психокорекції
проявів РРП у дітей старшого дошкільного віку засобами казкотерапії.
Методи: теоретичні (аналіз та узагальнення психолого-педагогічної
літератури з проблеми дослідження); емпіричні (експеримент і
методики
«Будинок-Дерево-Людина»,
«Неіснуюча
тварина»,
«Кактус»); методи математичної обробки даних.
Сутність дослідження. Зважаючи на серйозність означеної
проблеми, потрібно продовжувати активно працювати над
виробленням сучасних підходів до збереження та покращення
психічного здоров’я дітей. Одним із напрямків роботи з психокорекції
емоційної сфери є казкотерапія, яку можна визначити як діяльність, у
якій дії уявної ситуації тісно пов’язані з реальним спілкуванням, що
націлює на самостійну творчу активність та забезпечує
врегулювання дитиною свого емоційного стану.
Для реалізації поставлених завдань застосовувались такі
методичні прийоми: бесіди, спрямовані на знайомство з різними
емоціями, почуттями; словесні, настільно-друковані та рухливі ігри;
малювання казки; програвання. Тривалість занять казкотерапією
становила 15-20 хвилин. Після завершення програми з дітьми була
поставлена казка «Івасик-телесик» із власним її продовженням
дітьми. Робота з дітьми проводилась паралельно з роботою з
батьками та педагогами закладів дошкільної освіти (просвітницька
кампанія, «батьківська школа», методичні семінари, онлайн
підтримка батьків, залучення громадських організацій тощо) [3].
До моменту завершення експериментальної програми помічені
позитивні зміни, які відбулися з дітьми, які пройшли курс
психокорекційних занять: зменшилися прояви агресії, підвищився
інтерес до спілкування з іншими дітьми, діти стали менше злитися,
стали більше відкрито висловлювати свої потреби, стали більше
впевненими у собі.
Відтак, основні зусилля педагогів у питаннях психокорекції
проявів реактивних розладів прихильності у дітей повинні бути
зосереджені на виявленні причин їх виникнення та спрямовані на
пошуку позитивних способів роботи з ними.
Основні висновки. Незважаючи на відмінність у поглядах на
сутність і витоки РРП у дітей, доведено, що їх можна контролювати
через механізми соціалізації в процесі виховання і навчання.
Проведений кількісно-якісний аналіз експериментальних даних,
отриманих на різних етапах експерименту довів результативність
запропонованої психокорекційної програми, спрямованої на корекцію
проявів реактивних розладів прихильності у дітей старшого
дошкільного віку засобами казкотерапії.
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ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОЇ ТЕРАПІЇ В ЛОГОКОРЕКЦІЙНІЙ
РОБОТІ З ДІТЬМИ З ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНИМ
НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Формування мовленнєвої компетентності – одне із
пріоритетних завдань всебічного гармонійного розвитку дитини у
закладі дошкільної освіти, зокрема у групах компенсуючого типу для
дітей із порушеннями мовлення.
Однією з найпоширеніших мовленнєвих порушень у дітей
старшого дошкільного віку є фонетико-фонематичний недорозвиток
мовлення (ФФНМ), який полягає у порушенні фізичного, фізіологічного і
психологічного механізмів фонемоутворення
при збереженні
нормального слуху та інтелекту. За дослідженнями різних авторів
Європи та СНД порушення звуковимови спостерігається у 17–42% дітей
дошкільного віку, причому існує стійка тенденція до збільшення цього
показника. Так, за даними професора М. Ханемана (Майнський
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університет) за останні п’ять років ці показники зросли більше, ніж на
20% [1, с. 7].
Мета нашого дослідження: розкрити особливості впливу
використання ігрової терапії в логокорекційній роботі з дітьми з
ФФНМ старшого дошкільного віку.
Методи дослідження: застосовано комплексний підхід, який
полягає у поєднанні теоретичного аналізу наукових джерел,
узагальненні
здобутої
інформації
із
застосуванням
взаємодоповнюючих психологічних та логопедичних методів
вивчення проблеми. Емпіричне дослідження проведено в формі
класичного
формуючого
експерименту.
До
діагностичного
інструментарію увійшли завдання для вивчення фонетикофонематичної складової мовлення з програмно-методичного
комплексу Ю.В. Рібцун «Корекційна робота з розвитку мовлення
дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком
мовлення».
Гра – провідна діяльність дитини дошкільного віку. Останнім
часом закономірною стає тенденція збільшення числа навчальних
занять і скорочення часу для ігрової діяльності. Предметом
особливої уваги став аналіз умов для успішного і ненав'язливого
підходу до дітей при формуванні мовної діяльності.
Ігрова терапія використовується для діагностики і корекції
дітей з порушенням мовлення. Спеціальні ігри дають дітям
можливість виразити себе у багатьох відношеннях, ніж в тому
випадку, коли їм задають прямі запитання. У дітей з ФФНМ є
порушення ігрової діяльності, тому заняття з використанням ігрової
терапії буде гарно впливати і на розвиток гри, соціалізацію дитини,
що є нашою основною метою.
Якщо говорити про початок культури всього людства або
початку входження в життя малюка, то спочатку було не слово, а гра.
В іграх діти роблять все як би втрьох: їх підсвідомість, їх
розум, їхня фантазія «працюють» синхронно, беруть участь в
осмисленні і відображенні світу постійно. На занятті можна робити
«перенос» на персонажа у грі, якщо виникає проблема, то підсвідомо
дитина розуміє, що вирішити ії потрібно допомгти герою, тим самим
ми мотивуємо дитину спробувати ще раз, а педагог в свою чергу
виконує те, що потрібно для досягнення цілі.
Мета ігрової терапії – дати дитині свободу, можливість самому
зрозуміти свій творчий потенціал, помилки, навчитися: результатом
кожної гри є підтримка позитивного образу "Я" дитини.
Існує багато прикладів використання ігрової терапії на
заняттях: розпізнавання немовленнєвих звуків («Знайди інструмент»,
«Хто говорить»), розвиток мовленнєвого дихання («Футболіст»,
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«Кораблик»), розвиток просодичної сторони мовлення («Хто
говорить», «Ведмідь та мишка»), розрізнення слів, близьких за
звуковим складом («Де чий будинок», «Знайди помилку»),
диференціація складів («Знайди зайве»), диференціація фонем
(«Кольорові домівки», «Звукові лабіринти», «Ромашка»). На заняттях
можна проводити ігрові квести на розвиток усіх сторін мовлення, ігри
для розвитку координації мовлення з рухами (моторні програми).
Таким чином, використання ігрової терапії важливе. Вона
ефективно впливає на розвиток мовлення, зацікавлює та мотивує
дітей старшого дошкільного віку з ФФНМ на досягнення цілей.
ЛІТЕРАТУРА
1. Рібцун, Ю. В. Корекційна робота з розвитку мовлення дітей
п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком
мовлення: програмно-методичний комплекс / за ред. Ю. В. Рібцун.
К., 2012. 258 с.
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РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МОЛОДШИХ
ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИПЛІКАЦІЇ
Життя сучасної дитини вже не уявити без таких предметів, як
планшет, телефон, комп'ютер. Проблема дітей XXI століття – це
відсутність уміння спілкуватися як з дорослими, так і зі своїми
однолітками. Вони менш чутливі до почуттів та емоцій оточуючих,
менш здатні розуміти власні стани та почуття. Але ж, без емоцій і
почуттів неможливий повноцінний розвиток особистості.
На межі тисячоліть активно стали використовувати
поняття «медіасоціалізація» як процес розвитку особистості під
впливом медіа (кіно, телебачення, інтернету). Медіапродукція
зорінтована на все молодшу аудиторію, впливаючи на процес
становлення особистості.
Розвиток емоційної компетентності, проблема розвитку
емоційного інтелекту, як провідного фактору соціалізації дитини є
досить актуальними в контексті тотальної гаджетизації життя
сучасного школяра. Це питання досліджували такі вчені, як: В.
Краєвський, І. Лернер, Б. Лихачов, В. Собкін та ін.
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Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та емпірично
дослідити психологічні особливості розвитку емоційного інтелекту
молодших школярів засобами мультиплікації.
Методи дослідження. У ході дослідження застосовано
комплексний підхід, який полягає у поєднанні теоретичного аналізу
наукових джерел, порівнянні, систематизації, узагальненні здобутої
інформації із застосуванням взаємодоповнюючих психологічних
методів вивчення проблеми. Емпіричне дослідження проведено в
формі
класичного
формуючого
експерименту.
До
психодіагностичного інструментарію увійшли комплекс методик, які
представлені у навчально-методичному посібнику А. Щетиніної
«Діагностика соціального розвитку дитини». Зокрема, були
використані субтести: 1) підбір зображення до вербального опису; 2)
«вербальна фіксація»; 3) «озвучування», або «оживлення»
персонажа, що сприймається.
Сутність дослідження полягає в наступному: на основі
положень теорії емоційного інтелекту значно доповнено дослідження
впливу на його розвиток мультиплікаційних засобів; виділено та
описано провідні ознаки, що характеризують розвиток емоційного
інтелекту сучасних дітей молодшого шкільного віку; розроблено
програму розвитку емоційного інтелекту молодшого школяра, її
апробація та визначення рівня ефективності.
Нами було проведено експеримент. У дослідженні взяли
участь учні віком 6-7 років у складі 30 осіб, серед них 16 дівчат, 14
хлопців.
В результаті проведеного діагностичного зрізу з обстежених 30
дітей першого класу для формуючого експерименту були відібрані
11 осіб з низьким рівнем розвитку емоційного інтелекту.
З метою розвитку емоційного інтелекту дітей була створена
розвивальна програма.
Програма розроблена для групової роботи з дітьми 6-7 років,
включає 10 занять, з частотою зустрічей 1 раз на тиждень,
тривалістю 1година.
Мета: розвиток емоційної сфери дітей 6 – 10 років за
допомогою засобів мультиплікації, засвоєння основ психогігієни
перегляду мультфільмів.
Методичні прийоми: релаксація, концентрація, перегляд та
обговорення мультфільмів (співпереживання героям мультфільму,
вміння розрізняти настрої героя, адекватно оцінювати його поведінку.
Опрацювання проблемних сторін розвитку. Засвоєння моральних
якостей. Створення власного сценарію мультфільма); арт-терапія;
тілесно-орієнтована терапія; рольова, динамічна гра, перевтілення;
предметна діяльність.
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У ході дослідження ми отримали наступне: дані формуючого
експерименту компонентів рівнів розвитку емоційного інтелекту дітей
підвищилися: вміння розуміти експресію і співвідносити емоційний
стан з його мімічними проявами , тобто ідентифікувати емоції (низький
рівень – з4 осіб до 0, середній рівень – з 7 до 8 осіб, високий рівень –
з 0 до 3 чоловік); вміння визначати і називати ознаки тих чи інших
емоційних станів, тобто сприймати і оцінювати емоції (низький рівень –
з 4 осіб до 0, середній рівень – з 6 до 5 осіб, високий рівень – з 1 до 6
осіб);здатність до емпатії, вміння розкривати підтекст переживання,
тобто аналізувати емоційні стани і розуміти причини їх виникнення
(низький рівень – з 2 до 1 людини, середній рівень – з 7 до 5 осіб,
високий рівень – з 2 до 5 осіб).
Таким
чином,
проведене
дослідження
підтвердило
ефективність запропонованої програми розвитку емоційного
інтелекту молодших школярів засобами мультиплікації. Зміст
мультиплікаційних творів містить певні емоціогенні чинники, які здатні
стимулювати розвиток емоційного інтелекту молодших школярів.
ЛІТЕРАТУРА
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ОСОБЛИВОСТІ ПАМ`ЯТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ
Соціальні зміни, що відбуваються на сучасному етапі в
нашому суспільстві, обумовлюють необхідність внесення змін в
систему розвитку і корекції порушень пізнавальної сфери у дітей із
ЗПР, так як кількість дітей з даним порушенням нажаль постійно
зростає.
Затримка психічного розвитку характеризується нерівномірним
формуванням процесів пізнавальної діяльності та емоційно –
вольової сфери. Недостатня сформованість пізнавальних процесів
найчастіше є головною причиною труднощів, що виникають у дітей з
ЗПР при навчанні в школі. Як показують численні клінічні та
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психолого-педагогічні дослідження, значне місце в структурі
розумової діяльності при даному порушенні розвитку належить
порушенню пам'яті. Тому практична значущість проблеми пам`яті у
дітей із ЗПР, не втрачає своєї актуальності і на сьогодні.
Метою нашого дослідження було вивчити особливості пам'яті у
дітей дошкільного віку з ЗПР та визначити зміст корекційнорозвиткової роботи з удосконалення даної психічної функції.
Для досягнення нашої мети ми використали : теоретичний
аналіз літератури з проблеми дослідження; метод аналізу та
спостереження.
Вивченням особливостей пам‘яті дітей дошкільного віку із ЗПР
займалося багато вчених, а саме: Н. Піддубний, Т. Власова,
М. Певзнер, та Л. Шипіцина та О. Заширіна, які в результаті
комплексного психолого-педагогічного та нейропсихологічного
обстеження дітей з ЗПР виявили багато тенденції щодо таких дітей.
Спеціальні психологічні дослідження переконливо свідчать про
те, що діти із затриманим психічним розвитком оволодівають
знаннями на основі мимовільного запам'ятовування з набагато
меншим успіхом, ніж їх однолітки із типовим розвитком. Пам'ять
дітей із затримкою психічного розвитку також відрізняється якісною
своєрідністю, це залежить від ґенезу затримки психічного розвитку. В
першу чергу у дітей обмежений обсяг пам'яті і знижена міцність
запам'ятовування. Характерна неточність відтворення і швидка
втрата інформації. Найбільшою мірою страждає вербальна пам'ять.
Н.
Піддубний
відзначає,
що
наочний
матеріал
запам'ятовується краще вербального і в процесі відтворення є більш
дієвою опорою. Автор вказує на те, що мимовільна пам'ять у дітей із
ЗПР страждає не в такій мірі, як довільна, тому доцільно її широке
використання при їх навчанні[2].
Т. Власова, М. Певзнер вказують на зниження довільної
пам'яті у дітей з затримкою психічного розвитку як на одну з
головних причин їх труднощів у шкільному навчанні. Ці діти погано
запам'ятовують тексти, не утримують мети і умови завдання. Їм
властиві коливання продуктивності пам'яті, швидке забування
вивченого [1, с.98].
Специфічними особливостями пам'яті у дітей з ЗПР є:
- зниження обсягу пам'яті й швидкості запам'ятовування;
- мимовільне запам'ятовування менш продуктивне, ніж при
типовому розвитку;
- механізм пам'яті характеризується зниженням продуктивності
перших спроб запам'ятовування, але час, необхідний для повного
заучування, близький до норми;
- переважання наочної пам'яті над словесною;
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- зниження довільної пам'яті;
- порушення механічної пам'яті [3].
Отже, недоліки пам'яті помітно гальмують та знижують
продуктивність пізнавальної діяльності. У дітей із затримкою
психічного розвитку пам'ять значно ослаблена. Діти із затримкою
психічного розвитку схильні до механічного бездумного заучування
матеріалу. Але і цей спосіб для них важкий, так як самі механізми
пам'яті ослаблені: зменшена швидкість, повнота, міцність і точність
запам'ятовування. Тому ці діти ніяк не запам'ятовують тексти, погано
утримують мету і умови задачі. Їм властиві різкі коливання
продуктивності відтворення, вони швидко забувають вивчене.
Значно гірше відтворюють словесний матеріал, витрачають на
пригадування помітно більше часу, при цьому самостійно майже не
роблять спроб домогтися більш повного пригадування.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО
АПАРАТУ
Проблема вивчення особливостей дітей з порушенням опорнорухового апарату – одна з найбільш актуальних в спеціальній
психології. Актуальність обумовлена значним й постійним
збільшенням дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. В
останній час помітно зростає кількість нових державних та приватних
реабілітаційних центрів, діяльність яких спрямована на надання
корекційної допомоги дітям з дитячим церебральним паралічем
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(ДЦП). Це захворювання характеризується різноманіттям клінічних
проявів, на подолання яких в період багатьох років були спрямовані
зусилля спеціалістів різноманітних професій.
Необхідність і можливість ранньої постановки діагнозу ДЦП в
перші місяці життя дитини, ранній початок відновлюваної терапії
була переконливо доведена працями К.А. Семенової, яка описала
принципи діагностики та лікування дитячого церебрального паралічу
із забезпеченням етапності й непереривності комплексної
реабілітації [2].
Емоційна сфера грає велику роль у засвоєнні знань, вмінь і
навичок, також у встановленні контактів з оточуючими і в соціальній
адаптації дітей молодшого шкільного віку. Важлива роль емоцій в
житті людини в процесі освоєння дитиною соціального досвіду,
глибока увага фахівців до даної проблеми, а також недостатня
розробленість окремих її аспектів визначає актуальність роботи.
Предметом нашого дослідження стало виявлення специфічних
особливостей емоційної сфери дітей молодшого шкільного віку, в
яких наявні порушення опорно-рухового апарату.
Найголовніше в моєму дослідженні, я гадаю, є мета. На основі
психологічного дослідження ми вивчили особливості емоційної
сфери дітей з порушенням опорно-рухового апарату та провели
діагностику цієї сфери. Таким чином ми зрозуміємо, які негативні
емоційні стани переважають в житті дитини та як їх подолати.
Під час вивчення психічного розвитку дитини важливо виявити
фактори, що зумовлюють труднощі пізнавальної діяльності дитини, її
спілкування та соціальної адаптації, а також ті резерви, на які можна
спиратися в корекційно-розвивальній роботі.
Передусім необхідно наголосити, що через мовленнєві
труднощі, порушення міміки, іноді слинотечу може складатися
набагато гірше враження про інтелектуальні можливості дитини, ніж
це є насправді. Справжній психічний стан такої дитини можна
визначити тільки шляхом уважного спостереження за її діяльністю та
спілкуванням і за допомогою спеціальних методів діагностики. При
цьому необхідно враховувати, що дітям цієї категорії властива
надмірна емоційна збудливість, нестійкість настрою, іноді –
некритичність. У міру дорослішання в них зростає почуття
меншовартості, безпорадності. У зв'язку з цим можуть розвиватися
патологічні риси характеру: замкненість, відгородженість від
реальної дійсності, що іноді нагадує прояви аутизму, занурення в
гіперкомпенсаторне фантазування. Усе це є наслідком складної
взаємодії результатів пошкодження центральної нервової системи
дитини та тієї соціальної ситуації, в якій вона опиняється через
інвалідність[1].
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Формування особистості такої дитини та попередження
відхилень, що ускладнюють процес її соціальної адаптації, – було
головною діагностико-корекційною метою нашої роботи.
Обстеження
пізнавальної
діяльності
дитини
повинно
передувати будь-яким іншим психологічним дослідженням, щоб
з'ясувати труднощі та обмеження, які можуть виникати під час
виконання діагностичних завдань і призводити до неправильного
тлумачення
отриманих
результатів.
Перш
ніж
почати
використовувати спеціальні діагностичні методики, корисно
ознайомитися з особливостями рухових функцій дитини,
поспостерігати за її поведінкою в різних обставинах.
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ДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ ДО ШКОЛИ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ
СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ
Актуальність роботи полягає в тому, що на сучасному етапі
розвитку педагогічної та психологічної думки у нашій країні однією з
найбільш актуальних являється проблема готовності до навчання дітей з
порушенням слухової функції. Проблема психологічної готовності до
школи останнім часом стала дуже популярною серед дослідників різних
спеціальностей.
Психологи,
педагоги,
фізіологи
вивчають
і
обґрунтовують критерії готовності до шкільного навчання, сперечаються
про вік, з якого найдоцільніше починати навчання дітей в школі.
Метою нашого дослідження було виявлення психологопедагогічної готовності до навчання дітей з порушенням слухової функції.
В процесі реалізації поставленої мети и використовували такі
методи дослідження: теоретичні: вивчення, аналіз наукової
літератури з проблеми розвитку інтелектуальної, мотиваційної,
емоційної та соціальної готовності до школи дітей дошкільного віку із
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порушенням слуху; емпіричні – спостереження, тестування,
статистичні – обробка експериментальних даних.
Для дослідження інтелектуальної готовності до шкільного
навчання використовувався тест – запитання, що адаптовані до
даного віку.
Для дослідження особливостей емоційної готовності,
незахищеності, тривожності, недовіри до себе використовувався
«Тест-спостереження
тривожності».
Діагностика адекватності
емоційних проявів та реакцій відбувалася з допомогою методики-гри
«Абетка настрою» (Н.Л. Белопольської).
З метою діагностики соціальної готовності до навчання у
школі, ставлення старшого дошкільника до себе та своїх ровесників
використовувався проективний тест «Дві хатки».
В процесі роботи були поставлені такі завдання:
1.Аналіз літературних джерел з питань психологічної
готовності до навчання дітей з типовим розвитком і з порушенням
слухової функції.
2. Розробка методики визначення психологічної готовності до
навчання дітей з порушенням слухової функції.
3.Діагностика, виявлення та аналіз особливостей психологічної
готовності до навчання дітей з порушенням слухової функції.
Підготовка дітей з порушенням слуху до шкільного навчання –
комплексна задача, яка охоплює всі сторони життя дошкільника і
тісно пов'язана з усім змістом корекційно-виховної роботи в
дитячому садку. Готовність до навчання в школі, перш за все,
передбачає необхідний рівень фізичного розвитку дитини, який
дозволить їй швидко адаптуватись до шкільних навантажень:
збільшення тривалості уроків, їх кількості, насиченості, до відсутності
денного сну, іншого режиму харчування. Для дітей з вадами слуху,
більшість з яких буде навчатись в умовах спеціальної школиінтернату, важливе значення має виховання працелюбності та
формування культурно-гігієнічних навичок. Одним з найбільш
важливих компонентів психологічної готовності до школи є наявність
шкільної мотивації. У дитини повинні сформуватись бажання
пізнавати оточуючий світ, інтелектуальна активність, «внутрішня
позиція школяра».
ЛІТЕРАТУРА
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА
АЛІНА ДЖЕВАГО,
здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 5 курсу
факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти
Наук. керівник: Анастасія ПОПОВА,
к.пед.н., старший викладач (БДПУ)
ПРОФІЛАКТИКА НАРКОМАНІЇ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ ЯК СОЦІАЛЬНОПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Актуальність.
Актуальність
проблеми
профілактики
наркоманії визначається зміною наркоситуації в нашій країні,
основною тенденцією якої є катастрофічне зростання числа
наркозалежних, передусім, серед дітей і підлітків, що у свою чергу
вимагає пошуку ефективних моделей профілактики цього явища
серед підлітків.
Ступінь досліджуваності проблеми. Теоретичні основи
дослідження з проблем наркоманії серед підлітків представлені у
дослідженнях Н. Курек, А. Мудрік, Т. Шульга та інші; чинники і причини
наркоманії серед підлітків розглядаються у наукових розвідках
Б. Вовків, Д. Еникеєва, С. Ковальова та інших; особливості соціальнопедагогічної діяльності з профілактики наркоманії серед підлітків
аналізуються М. Галагузовим, Н. Сиротою, М. Шакуровою та іншими.
Системний аналіз наукових джерел з досліджуваної проблеми
констатував, що підліткова наркоманія є однією з ключових проблем
для України, яка становить загрозу національній безпеці, оскільки
масштаби та темпи поширення наркоманії в підлітковому середовищі
набувають рис епідеміологічного процесу. З огляду на це пріоритетне
значення має проблема соціально-педагогічної профілактики
наркоманії саме серед підлітків групи ризику.
Мета і методи дослідження: розкрити поняття наркоманії
серед підлітків як соціально-педагогічної проблеми. В рамках
наукового дослідження ми використали теоретичний аналіз та
узагальнення науково-педагогічної літератури.
Сутність
дослідження.
Аналіз
науково-педагогічної
літератури з позиції трактувань поняття «наркоманія» дозволив
визначити, що це хворобливий потяг або пристрасть до наркотичних
речовин, що призводить до фізичної і моральної деградації
особистості і шкідливих для суспільства соціальних наслідків [2].
Підліткова наркоманія – це форма девіантної поведінки, яка
виражається в фізичній або психічній залежності від наркотичних
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речовин, що поступово призводить дитячий організм до фізичного і
психічного виснаження і соціальної дезадаптації особистості [1].
Важливим для проведення профілактичної роботи є
визначення та характеристика основних чинників і причин появи
масового явища наркоманії серед підлітків, до них відносимо:
біологічні, психологічні, соціальні соціально-культурні чинники.
Врахування вищеописаних чинників є важливим при організації
профілактики наркоманії в соціально-педагогічній роботі серед
підлітків. Аналіз наукових джерел дав можливість визначити поняття
«профілактика наркоманії» – це процес (профілактичні заходи), за
допомогою яких здійснюється спроба запобігти початку вживання
психоактивних речовин і наркоманії або обмежити розвиток
проблем, пов'язаних з їх вживанням. Зусилля по профілактиці
можуть бути зосереджені на людині або його оточенні.
Профілактика наркоманії – важливий напрямом соціальнопедагогічної діяльності у будь-якому закладі освіти, яку розуміємо як
цілеспрямований,
систематичний,
організований
соціальнопедагогічний процес спільної взаємодії педагогічного колективу
закладів освіти, учнівських, студентських колективів, громадських
організацій, батьків і батьківських комітетів, студентських рад, а
також інших суб'єктів соціального середовища по впливу на
свідомість, почуття і волю учнів, студентів, схильних, раніше
вживали і вживають наркотики з метою вирішення завдань
попередження, локалізації і подолання наркотичної поведінки.
Відповідно до класифікації ВООЗ, профілактика може бути
первинною, вторинною та третинною. Первинна профілактика
спрямована на загальну популяцію дітей, підлітків і молоді. Її
зусилля повинні бути націлені не стільки на попередження хвороби,
скільки на формування здорової моделі поведінки. Первинна
профілактика полягає у створенні умов, що сприяють збереженню
фізичного, особистісного та соціального здоров'я, і в попередженні
несприятливого впливу на нього факторів соціальної і природної
сфери. Первинна профілактика є масовою і найбільш ефективною.
Вона ґрунтується на системному дослідженні впливу умов і факторів
соціального і природного середовища на здоров'я населення. До
заходів первинної профілактики відносяться міри захисту, які можуть
впливати або на шляху несприятливого впливу факторів, що
сприяють поширенню наркоманії або на підвищення стійкості
організму людини до несприятливих факторів [1].
Вторинна профілактика спрямована на дітей і підлітків з
ризикованою поведінкою, яка містить в собі надання підліткам різних
видів соціальної підтримки адекватними; навчання ефективним
соціальним навичкам подолання стресу та управління ним. Реальна
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допомога підліткам при проведенні вторинної профілактики може
надаватися сім'єю, однолітками, «значущими іншими».
Третинна профілактика наркоманії серед підлітків є медикосоціальною, і спрямована на попередження переходу сформованого
захворювання в більш важку форму, наслідків у вигляді стійкої
дезадаптації осіб, що зазнають на собі вплив проблеми, пов'язаної з
вживанням наркотиків [2]. Мета третинної профілактики –
збільшення терміну ремісій, реабілітація наркозалежних хворих,
обмеження ступеня шкоди, що наноситься зловживанням ПАР,
запобігання хронічного захворювання. При проведенні третинної
профілактики різко зростає роль соціально підтримуючих мереж в
особі професіоналів – психотерапевтів, терапевтів і психологів,
соціальних педагогів та працівників, а також непрофесіоналів –
консультантів, членів соціально підтримуючих груп і співтовариств.
Поняття превентивного простору включає в себе розуміння
того, що первинна, вторинна і третинна профілактика наркоманії –
це компоненти єдиного профілактичного ланцюга, які не можуть
розглядатися ізольовано один від одного. Профілактика наркоманії
повинна передбачати систему розвитку здорових, адаптивних форм
поведінки, спрямованих на рішення вікових психологічних і
соціальних завдань, що можливе за умови створення ефективних
соціально-педагогічних програм різних рівнів. Таким чином, активна
участь соціального педагога в якості найважливішого соціально
підтримуючого ресурсу є необхідним на всіх рівнях профілактики
наркоманії. Крім того, у функції соціального педагога входить
інтеграція професійних зусиль всіх спеціалістів, так або інакше
включених в превентивну роботу.
Основні висновки. Таким чином, ми вважаємо, що основний
зміст соціально-педагогічної антинаркотичної профілактичної роботи
з підлітками має включати в себе використання потенціалу соціуму
та професійно підготовлених фахівців у реалізації цілей первинної,
вторинної та третинної профілактики наркозалежності. Важливим є
напрацювання загальнонаціонального досвіду по профілактичній
роботі, а також створення власних професійних моделей
профілактики в рамках виконання службових повноважень.
ЛІТЕРАТУРА
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Юлія ПІДДУБНА,
здобувачка вищої освіти 4 курсу
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СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ: ЗАКОРДОННИЙ ТА
ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ
ДЛЯ СЕКСУАЛЬНОЇ ПРОСВІТИ МОЛОДІ
Актуальність теми. Сексуальна культура є складовою
загальної культури особистості, результатом її статевого розвитку та
ідентифікації. Вона виявляється в усвідомленні особистістю
суб’єктивних цінностей, мотивів, установок, моральних потреб,
знань, цілей, поведінки, пов’язаних зі статевою належністю людини,
засадою яких є гуманістичні і моральні норми суспільства.
Сексуальна поведінка сучасної молоді досить часто набуває
ризикових форм, що проявляється у низькому рівні культури статевих
стосунків, зростанні кількості випадків небажаної вагітності та
абортування, сексуального насильства та поширення захворювань, що
передаються статевим шляхом. Відсутність культури міжстатевих
взаємин, неготовність до конструктивної взаємодії спричинює велику
кількість розлучень серед новостворених пар та значний відсоток
неповних сімей, що, у свою чергу, сприяє неповноцінному статеворольовому вихованню дітей [1].
Молодь знаходиться у складній ситуації вимушеної інтерпретацій
даних і фактів, які пов’язані з сексуальною поведінкою. За даними
соціологічного дослідження в межах міжнародного проекту «Здоров’я та
поведінкові орієнтації учнівської молоді» (2019 р.), дві третини
опитуваних шукають потрібну інформацію в Інтернет-мережі [5].
Тому статеве виховання та формування сексуальної культури
підростаючого покоління не можна розглядати як ситуативний
процес,
така
робота
повинна
проводитися
системно,
цілеспрямовано, делікатно, починаючи з ранніх етапів розвитку
особистості.
Ступінь досліджуваності проблеми. Дослідженню проблеми
сексуальної освіти молоді присвячено роботи Л. Головач, Н.
Максименко, І. Мезеря, В. Стахневич. Питання використання
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Інтернет-ресурсів з метою сексуальної просвіти підростаючого
покоління висвітлено у працях М. Грабовського, С. Ковальова, І. Кон,
В. Семиченко, О.Сечейко. Поняття психосексуальної культури
розкрито у накових працях Л. Гридковець, О.Любарської, С.
Хрісанова тощо.
Мета дослідження – аналіз стану проблеми сексуального
вихованя молоді в Україні, визначення ролі Інтернет-ресурсів в
питанні сексуальної просвіти підростаючого покоління.
Методи дослідження: теоретичні (аналіз наукової літератури,
Інтернет-контенту
з
досліджуваної
проблематики,
синтез,
систематизація, порівняння, узагальнення).
Сутність дослідження. Статеве виховання – відповідний вікові
та культурі підхід до викладання тем, пов’язаних зі статевим розвитком і
сексуальними стосунками, який забезпечує передавання наукової,
реальної та об’єктивної інформації і дає змогу осмислити власні ціннісні
орієнтири й погляди, а також набути навичок ухвалення рішень,
ведення діалогу та зниження ризиків, пов’язаних із багатьма аспектами
сексуального життя (ЮНЕСКО). Метою сексуального виховання є
формування правильного уявлення про міжстатеву взаємодію,
оволодіння сексуальною культурою, підготовка молоді до шлюбу та
сімейного життя, орієнтація на усвідомлене батьківство [3].
В українських школах поки що не запроваджено освітньої
компоненти, зміст якої було б спрямовано на формування
сексуальної культури молоді. Елементи комплексної сексуальної
освіти розподілено між кількома обов’язковими предметами і
факультативними курсами [4]. Якщо говорити про досвід
використання Інтернет-ресурсів у даному питанні, сексуальна освіта
на просторах Інтернет-мережі в Україні перебуває у зародковому
стані. Проте, окремі громадські організації та активісти створюють
цікаві проекти, ідеї та доробки яких уже можна почати
використовувати в діяльності закладів освіти у контексті здійснення
статевого виховання молоді.
Наприклад, на освітній платформі «Prometheus» можна пройти
безкоштовний онлайн-курс «Сексуальна освіта» (Фонд Олени
Пінчук), до створення якого були залучені відомі спеціалісти в галузі
медицини та психології, а в записі відеолекцій взяли участь
популярні телеведучі та громадські лідери [2].
У циклі «Біологія сексуальності» від студії Need зібрано теми,
які пояснюють поведінку людини з біологічної точки зору. Кожен
ролик містить інформацію, поширення якої важливе задля розвитку
сексуальної освіти в Україні та руйнування стереотипів. Авторка
курсу – Ярина Вишенська, спікерка тренінгів із сексуальної освіти
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для батьків і підлітків.
Порівнючи стан розвитку проблеми статевого виховання молоді в
Україні, досвід використання Інтернет-ресурсів в даному питанні з
досвідом зарубіжних країн, таких як Німеччина (проект Zanzu – «Мій
організм в словах і картинках»), Швеція (країна, яка ввела сексуальне
виховання в школах ще в 1955 р.), Норвегія (країна, яка була другою
європейською країною, що включила тему статевого виховання в
навчальну програму в школах), Нідерланди (найбільший проект центру
– Національна програма для початкових шкіл Week van de
Lentekriebels), можемо дійти висновку, що на сьогоднішній день
сексуальна освіта в нашій державі перебуває на стадії становлення.
Проте, ставлення населення до даної проблеми починає поступово
трансформуватися, стає більш відповідальним та свідомим.
Основні висновки. Статеве виховання суттєво впливає на
формування сексуальних норм індивіда, його сексуальну поведінку,
систему цінностей, заборон та правил. Реалізація даного напрямку
роботи з молоддю буде більш ефективною, якщо об’єднанаються
зусилля усіх без виключення соціальних інституцій, що мають
відношення до навчання та виховання підростаючого покоління,
формування особистості, що несе відповідальність за власне життя
та дії.
ЛІТЕРАТУРА
1. До проблеми сексуальної культури сучасної молоді.
Національний інститут сексології та сексуального здоров’я: вебсайт. URL: https://sexology.education/do-problemi-seksualnoi-kulturisuchasnoi-molodi/ (дата звернення: 01.02.2021).
2. Курс «Сексуальна освіта». Освітній портал «Prometheus».
URL:
https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:EPF+SEXED101+2018_T2/about (дата звернення: 24.02.2021).
3. Сексуальна культура молоді як психологічна проблема.
Національний інститут сексології та сексуального здоров’я: вебсайт. URL: https://sexology.education/seksualna-kultura-molodi-yakpsihologichna-problema/ (дата звернення: 10.02.2021).
4. Сексуальна овіта дітей. Чому про це варто говорити? Радіо
Свобода. Суспільство. URL: https://www.radiosvoboda.org (дата
звернення: 24.02.2021)
5. Соціальна обумовленість та показники здоров’я підлітків та
молоді: за результатами соціологічного дослідження в межах
міжнародного проекту «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської
молоді»: моногр. / наук. ред. О. М. Балакірєва; ЮНІСЕФ, ГО «Укр. інт соц. дослідж. ім. О. Яременка». – Київ: Поліграфічний центр
«Фоліант», 2019. 127 с.
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Наталя РИБНІКОВА,
здобувачка 1 курсу магістратури
факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти
Науковий керівник: Анастасія ТУРГЕНЄВА,
к.пед.н., доцент (БДПУ)
РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Актуальність теми. В Україні немає сформованих традицій
щодо налагодження якісного узгодження стратегії корпоративної
соціальної відповідальності (КСВ) підприємства зі своїми
стейкхолдерами. Поява КСВ-стратегій не в останню чергу пов’язана
з глибокими змінами, які сталися упродовж останніх десятиріч у
тріаді «ринок – соціальна держава – організація» [1].
Згідно дослідження 2019 року від організації Pro Bono Club
Ukraine 86% опитаних компаній не мають окремого відділу КСВ, у
38% з них спеціаліст із КСВ частково виконує ще й інші функції, що
означає відсутність навіть одного фул-тайм спеціаліста з КСВ на
компанію; а 59% компаній взагалі не планують збільшувати кількість
КСВ-спеціалістів наступного фінансового року. Ми вважаємо, що таке
відношення до менеджера з КСВ відбувається через нерозуміння
важливості та результатів його/її діяльності. Відповідно через таке
ставлення Україна відстає від провідних компаній Європи в питанні
соціального благополуччя суспільства [3].
Ступінь досліджуваності проблеми. Важливий внесок у
розробку теоретико-прикладних аспектів корпоративної соціальної
відповідальності та її державного регулювання зробили такі
вітчизняні вчені, як О. Грішнова, М. Гриценко, А. Колот, М. Саприкіна,
Н. Сіменко, І. Царик. Дослідженням розвитку соціальної
відповідальності бізнесу займалися такі зарубіжні вчені, як М.
Альбер, Г. Боуен, Дж. Грейсон, К. Девіс, П. Дракер, А. Карр, А.
Керолл, А. Матіс.
Мета дослідження: аналіз стану проблеми розвитку
корпоративної соціальної відповідальності в контексті діяльності
соціального працівника.
Методи дослідження: теоретичні (аналіз наукової літератури
з досліджуваної проблематики; синтез; узагальнення; порівняння).
Сутність
дослідження.
Корпоративна
соціальна
відповідальність – це відповідальність компаній за свій вплив на
суспільство. А це – соціальні й екологічні проєкти, програми стратегії
по роботі з громадами. Відповідальним/ою за розробку та
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впровадження цих проєктів є саме КСВ-менеджер/ка. Ця професія,
з’явилась відносно нещодавно. Ще 10 років тому, наймаючи людину
на посаду КСВ-менеджера/ки, компанії писали в трудовій книжці
«експерт з комунікацій». Сьогодні в Україні працює понад 30
менеджерів з КСВ, наприклад, у таких компаніях: 1+1 media,
Carlsberg, Альфа-Банку, IDS Borjomi, Енергоатом, Метінвест,
Астарта, МХП та інші. Якщо говорити про департаменти для КСВменеджерів, тільки декілька компаній мають такі підрозділи:
наприклад, ДТЕК та 1+1 media (група з КСВ). Ці компанії вже
визнали, що нерозуміння суспільної соціальної значущості КСВ
робить організацію не конкурентоздатною в сучасному суспільстві.
Обов’язки менеджера/ки з КСВ є досить розгалужені, це розробка
стратегій, планів та проєктів з корпоративної соціальної
відповідальності, показників ефективності, а також відстеження
їхньої реалізації та звітування; підготовка щорічних звітів з КСВ;
створення культури й духу КСВ всередині компанії; проведення
досліджень, розбудова відносин зі стейкхолдерами (партнерами,
клієнтами, громадськими й благодійними організаціями), координація
соціальних активностей, які матимуть позитивний вплив на довкілля
та місцеві спільноти. Зважаючи на таке навантаження не
залишається сумнівів, що для ефективної роботи та вимірюваних
результатів, необхідно створювати КСВ-підрозділи та не наділяти
менеджера/ку іншими видами робіт [2].
Корпоративна
соціальна
відповідальність
є
сьогодні
невід’ємною складовою сучасної системи управління персоналом
соціальних закладів. Персонал закладу завжди виступає одним із
ключових чинників успіху, оскільки є одним із основних ресурсів. Цей
ресурс може надавати значно більшу віддачу у разі його соціального
підсилення. Вважаємо за доцільне організувати професійне
навчання соціальних працівників, які зможуть змінювати культуру
закладу, спрямувати організацію та її партнерів до сталого розвитку
та мислення.
ЛІТЕРАТУРА
1. Колот А. М. Корпоративна соціальна відповідальність :
сучасна філософія, проблеми засвоєння. Економіка України. 2014.
№ 3, С. 70-73.
2. КСВ-менеджер/ка: портрет «професії чейнджмейкера» та
топ-6 викликів : веб-сайт. URL: https://clck.ru/TPmvr (дата звернення:
22.02.2021).
3.
Хто
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відповідальності та сталого розвитку в Європі та Україні? : веб-сайт.
URL: https://clck.ru/TPmqw (дата звернення: 21.02.2021).
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ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН
Ольга БЕЛОВОЛ,
студентка 1 курсу ІІ (магістерського) рівня
факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв
Науковий керівник: Анетта ОМЕЛЬЧЕНКО
к.пед. наук., доцент (БДПУ)
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЯК УНІКАЛЬНИЙ ФАКТОР
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ
Музика стимулює до творчої діяльності, зокрема формує
пізнавальні та емоційно-мотиваційні функції, розвиває творче
мислення й комунікативність, а також позитивні якості характеру:
систематичність, працьовитість, наполегливість у досягненні мети.
Уміння і навички, набуті у галузі музики, переносяться на інші,
немузичні види діяльності дітей. На уроках музичного мистецтва
особливе значення має творча діяльність дітей, яка сприяє
формуванню уяви, мислення, винахідливості, творчих здібностей.
Урок музичного мистецтва – основна форма музично –
естетичного виховання молодших школярів. Найелементарніший
імпульс до творчості – це зацікавити дітей винаходом власної
інтерпретації музичного твору, підголосків і варіантів наспіву,
власного варіанту інсценізації пісні, власного елементарного
інструментального супроводу, власної вправи на розспівування.
Особливо важливим періодом для розвитку музично-творчих
здібностей видається період початкового навчання. Відомо, що у
молодших школярів яскраво проявляється творче начало, вони
надзвичайно винахідливі в передаванні інтонацій, наслідуванні,
легко сприймають образний зміст казок, розповідей, пісень, музичних
п’єс, їм притаманна природна активність, віра у свої творчі
можливості. Все це виявляється цінним джерелом творчого розвитку
молодших школярів. «Творчість активізує пам’ять, мислення,
спостережливість, цілеспрямованість, інтуїцію, що необхідно у всіх
видах діяльності» [3].
Творча діяльність на уроці музичного мистецтва повинна
виражатися у впроваджені творчих завдань – завдань такого
характеру, в ході виконання яких учнів буде втягнуто у процес
творчості і результатом цього процесу буде виникнення чогось
нового, притаманного тільки одній особистості.
У молодших класах діти дуже люблять імпровізувати, складати
закінчення мелодії чи ритму, придумувати інструментальні супроводи
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на дитячих музичних інструментах до знайомої пісні. У старших класах
учням подобається виконувати роль музичних критиків, які
аргументовано й професійно оцінюють виконання кожного. Усього
цього діти навчаються на уроці музичного мистецтва.
Розмаїття
та
різноплановість
форм
роботи:
ігри,
розфарбовування, малюнки, цікаві запитання та спостереження,
творчі завдання – усе це сприяє якісному засвоєнню навчального
матеріалу та розвиненню особистих творчих здібностей учнів,
допомагає у пізнанні музики через аналіз та інтерпретацію вивчених
музичних творів, сприяє формуванню емоційно-ціннісного ставлення
до музики, самостійності та критичності мислення дитини. Через
подані уявні сюжетно-образні ситуації, подорожі розвиваються
фантазія, уява, творчі здібності та емоційно-чуттєва сфера взагалі.
Завдання на розфарбовування ілюстрацій чи схем до конкретного
уроку сприяють розвитку асоціативного мислення, умінню уявити,
«бачити колір» музики. Багато завдань, які можна пропонувати як
домашні, сприятимуть закріпленню вивченого матеріалу, адже вплив
музики на особистість складається із численних слухацьких вражень,
що накладаються одне на одне, поступово збагачуючись і
поглиблюючись, через повторюваність на уроках та поєднання з
позакласними і домашніми музичними враженнями учнів. А
комплексне використання музично-ритмічних рухів, дитячих
звуковисотних,
шумових
інструментів
допоможе
кращому
сприйманню дитиною музичних творів.
Отже, творчість є актуальною потребою дитинства. Створення
чогось нового, того що не існувало раніше – це захопливий процес,
який стимулює загальний розвиток дитини, є визначним фактором у
формуванні особистості.
Поле застосування творчих задач на уроці музичного
мистецтва є дуже широким. Важливими об’єднуючими факторами
творчої діяльності є самостійність і оригінальність створеного.
Цінною в творчій діяльності є саме процес, а не продукт діяльності,
тільки у процесі творчості дитина може розвиватися найбільш
природно і органічно.
ЛІТЕРАТУРА
1. Аристова Л.С. Методика викладання музичного мистецтва в
1 класі : методичний посібник. Миколаїв : ОІППО, 2014.128 с.
2. Печерська Е.П. Уроки музичного мистецтва в початковій
школі. Навчальний посібник. К.: Либідь, 2001.272 с.
3. Ростовський О.Я. Методика викладання музичного мистецтва
в початковій школі : Навчально-методичний посібник. Тернопіль :
Навчальна книга – Богдан, 2001. 272 с.
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Владислава ГЛАДСЬКИХ,
здобувачка вищої освіти 4 курсу
факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв
Науковий керівник: Тетяна ФУРМАНОВА,
ст. викладачка (БДПУ)
КЛАСИЧНИЙ ТАНЕЦЬ ЯК ОСНОВА ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ
РУХУ
Метою нашого дослідження є теоретичне обґрунтування
значення класичного танцю у вихованні культури руху; визначення
особливостей використання знань з класичного танцю під час
організації самостійної роботи студентів під час підготовки та
виконання хореографічних етюдів.
Класичний танець – це система виразних засобів
хореографічного мистецтва, що базується на ретельній розробці
різних груп рухів та позицій ніг, рук, корпусу й голови, з'явилась у XVI
столітті. Класичний танець – це основний виразний засіб балетного
театру. Культура руху – це складова виконавської майстерності.
Вірна постава, дотримання загальноприйнятих позицій рук, ніг,
легкий танцювальний крок, апломб, точність та вихованість у
виконанні рухів, па будь якого виду хореографічного мистецтва.
Треба зазначити, що саме класичний танець сприяє вихованню
культури руху. Це підкислюється у роботах визначних діячів
хореографічного мистецтва, таких, як Агрипіна Ваганова, Миколай
Тарасов, Лариса Цвєткова, Надія Базарова, Вєра Костровицька, Енріко
Чекетті та інших. Теоретики і практики доводять, що система
класичного танцю покликана зробити тіло танцівника дисциплінованим
та рухливим, перетворює його в чуйний інструмент, слухняний волі
балетмейстера і самого виконавця [1, с. 12].
Виховання культури танцювального руху, як зовнішньої
складової виконавської культури, залежить від розвитку суглобовом’язового апарату. Засобом реалізації цього завдання у класичному
танці є екзерсис.
Екзерсис – це комплекс вправ для розвитку різних груп м’язів.
Вони мають певну послідовність, кожна з них має своє призначення
та мету. Екзерсис забезпечує дотримання основних вимог і
реалізацію принципів класичного танцю, сприяє різнобічному
розвитку мускулатури ніг, їх дотягнутості, виворотності, plie, великого
танцювального кроку; вірній поставі та гнучкості тулубу, формуванню
навичок координації, вихованню апломбу тощо [2, с. 42].
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Загальновідомо, що чим сильніше розвинуті рухові здібності
м’язів, тім вільніше та професійніше виконавець рухається у
сценічному просторі. Вправи класичного екзерсису не тільки
тренують та виховують тіло, а і збагачують його запасом
хореографічних рухів, які стають основним виразним засобом танцю,
складають його технічну основу та сприяють творчому
самовираженню виконавця.
Розглядаючи класичний танець, як засіб розвитку культури
руху, ми взяли за основу аналіз рухових здібностей здобувачів
першого курсу спеціальності Хореографія БДПУ. Було використано
такі методи, як опитування, аналіз результатів навчання з
дисципліни «Теорія і методика класичного танцю», перегляд та
аналіз творчих робіт з дисципліни «Мистецтво балетмейстера».
У процесі опитування першокурсникам пропонувалося
відповісти, чи займалися вони класичним танцем до вступу у ВНЗ, як
довго; які труднощі виникли у них під час навчання?; чи вважають
вони за потрібне оволодіння основами класичного танцю?; яке місце,
на їхній погляд, займає класичний танець у загальній системі
професійної підготовки?; чи вважають вони класичний танець
основою виховання культури руху?.
Аналіз відповідей показав, що здобувачі у повній мірі
розуміють значущість класичного танцю, у системі професійної
підготовки, відводять йому провідне місце (100%), вважають
основою розвитку культури руху (100%).
Щодо труднощів під час навчання визначали (ті, хто не
займався до вступу) потрібність постійного контролю виконання
рухів, скутість рухів, невміння володіти своїм тілом та ін. У
здобувачів, які виховувалися на системі класичного танцю,
труднощів, за їх висловами, не виникало.
Наступним етапом був перегляд творчих робіт першокурсників
з дисципліни «Мистецтво балетмейстера» (клас викладача Олени
МАРТИНЕНКО) з теми «Постановка хореографічного етюду». Під
час аналізу робіт ми, у більшій мірі, звертали увагу на рівень рухових
здібностей здобувачів, що і обумовлюють культуру руху. Результати
показали, що здобувачі першого курсу, які мають попередній досвід
у галузі класичного танцю та високі результати навчання з
дисципліни
«Теорія
і
методика
класичного
танцю»
продемонстрували і відповідний рівень виконавства. Рухові
здібності, у більшості з них, на достатньому рівні, що свідчить про
динаміку розвитку культури руху в процесі навчання.
Висновки. Таким чином, оволодіння загальними положеннями
системи класичного танцю, постійне тренування з використанням
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вправ класичного екзерсису, призводить до розвитку виконавської
культури, що обумовлюється обов’язковим розвитком культури руху.
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МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ РОБОТИ НАД ТЕХНІКОЮ ДИРИГУВАННЯ
НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
У процесі професійної підготовки майбутнього вчителя музики
значне місце займає диригентсько-хорова діяльність як важлива
складова підготовки вчителя-хормейстера. Відбувається вона у класі
хорового диригування та відрізняється від інших дисциплін
індивідуальною формою занять.
Важливим і необхідним елементом диригентсько-хорової
підготовки майбутнього вчителя музики є освоєння техніки
диригування. На думку Л.А. Безбородової при засвоєнні техніки
диригування висуваються два завдання: оволодіння диригентськими
прийомами і відбір жестів для втілення музичного образу [1, с. 36].
Умовно роботу над технікою диригування можна розділити на
етапи: підготовчий, початковий (1курс), основний (2-3 курси) і
завершальний (4 курс).
Підготовчий етап спрямований на підготовку диригентського
апарату до оволодіння диригентською технікою, знайомство з
диригентським апаратом і його можливостями у відображенні
виконавського образу твору, з диригентським жестом та його
властивостями, з елементами диригентського жесту, принципами
диригентських рухів.
На
основному
етапі
навчання
техніці
диригування
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акцентується увага на вдосконаленні вмінь та навичок, отриманих на
початковому етапі, а також освоєння більш складних у технічному
плані прийомів управління хоровим звучанням. Наприклад,
диригування у більш складних темпових, ритмічних і динамічних
умовах, дроблення і укрупнення долей диригентської схеми,
диригування в дуже повільних і дуже швидких темпах тощо.
Завершальний
етап
освоєння
техніки
диригування
спрямований на вирішення виконавських завдань з використанням
різних прийомів диригування в оперних сценах, творах великої
форми, у тому числі розвиток умінь диригувати твори великі за
обсягом, яскравий та виразний показ в них музичного розвитку.
Починати роботу над технікою диригування слід з вправ на
різні частини диригентського апарату. Окремо виробляється стійка
позиція ніг, корпусу і голови. Можливі вправи на чергуваннярозслаблення частин диригентського апарату та правильної
підготовчої стійки диригента, коли всі його частини зібрані і мають
правильну позицію (ноги розставлені, права трохи попереду, корпус
прямо, плечі розгорнені, голова піднята).
Руки, як головна і найбільш важлива частина диригентського
апарату, вимагають особливої уваги і ряд спеціальних вправ.
Основна проблема на початковому етапі – «скутість» рук і плечового
поясу. Тому починати роботу потрібно з перевірки та звільнення,
якщо потрібно, цієї частини диригентського апарату. До таких вправ
ми відносимо: розслаблення окремих частин руки (кисті,
передпліччя, плеча) з положення витягнутої, піднятої руки; кругові
обертання кистю, передпліччям, «млин» всією рукою вперед, назад,
двома руками разом. Корисні, паралельно з розслаблюючими
вправами, вправи на координацію рухів: «млин» двома руками у різні
боки, «малювання» пензлем різноманітних геометричних фігур (дуга,
коло, трикутник, квадрат). При цьому слід особливо звертати увагу
на правильну постановку кисті – долонею вниз, з закругленими,
вільно розведеними пальцями. Усі рухи повинні бути природними і
пластичними [1].
Підготовчий етап за часом нетривалий, вправи займають 10 –
15 хвилин кожного заняття і проводяться невеликими групами (3 – 6
студентів).
Уже через кілька занять можна перейти до вправ, які в
майбутньому
стануть
основою
для
оволодіння
технікою
диригування. До таких вправ можна віднести: кругові рухи руки з
віддачею (гра у скакалку): рука під час руху вгору уповільнює рух, і
прискорює його при русі від верхньої точки до нижньої, немов
вдаряючи об уявну площину; відскок від різних площин (столу,
долоні іншої руки, уявної площини) вгору, в сторону в різних точках і
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на різних рівнях.
Такі вправи слід урізноманітнити за рахунок постановки
проблемних завдань: промарширувати, «прокрокувати» рукою різні
марші – військовий, спортивний, дитячий; залучення асоціативних
зв'язків («стрибки» рукою з розбігу і з місця, підскок – вдих, падіння
руки – видих тощо) [2].
Таким чином, більша частина часу на початкових групових
заняттях відводиться освоєнню диригентських сіток тактування та
вправам,
що
забезпечують
цю
роботу.
Вона
вимагає
систематичності й послідовності та є важливим етапом подальшого
формування техніки диригування майбутнього вчителя музики.
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студентка 2 курсу
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Наук. керівник Ольга СМОЛКА
ФОЛЬКЛОРНИЙ ТАНОК – ОСНОВА КУЛЬТУРНО-ХУДОЖНЬОГО
ВИХОВАННЯ І РОЗВИТКУ ДІТЕЙ
Фольклорний танок – це окрема сфера, він схожий з народним,
але має свої яскраві відмінності. Саме ці відмінності дозволяють
вивчати його на різних етапах навчання дітей, з різними віковими
категоріями, рівнем підготовки. Тому актуальним завданням
сучасного мистецтвознавства є пошук шляхів застосування
фольклорного танку в роботі хореографа, його активне поширення
та популяризація, як основа культурно-художнього виховання і
розвитку дітей.
Про фольклорний танок писали наступні дослідники:
А. Богород, К. Василенко, Г. Довженок, А. Самохвалова, Т. Сердюк,
Н. Сивачук, Т. Устинова. Про проблему вивчення танцювального
фольклору писав В. Авраменко,
И. Заикин,
О. Мартиненко,
В. Мілютін, А. Соколов, Ю. Чурко, М. Яницька.
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Мета робити – визначити важливість застосування в вихованні
і розвитку дітей фольклорного танцю.
Фольклорний танок пройшов великий шлях розвитку від
примітивної пляски до сценічного танцю. Основою народно-сценічної
хореографії є танцювальний рух, його пластичність та виразність,
темп та ритм. Елементами (або екзерсисом) фольклорного танцю є
фігура (серія рухів, що відбувається в просторовому переміщенні) . У
фольклорному танці часто властиві довготи, багаторазове
повторення малюнків, що не може мати місце в сценічному варіанті.
Фігури можуть мати різну міру складності, диференційованості.
Обробляючи фольклорний танець, слід зберігати його основну
форму: будь то круговий або лінійний хоровод, або кадриль, або
будь-який інший народний зразок. У фольклорному танці рухи
повторюють без структурно-морфологічної розробки, також є
імпровізація. Кількість рухів у народно-сценічній хореографії
читається краще, якщо знайдено ракурс та нестандартне положення
тулуба. Фольклорний танець виконують за бажанням танцюриста. У
народно-сценічному танці присутній певний розворот на 30-45
градусів у напрямку до глядача, що значно полегшує сприйняття
таких рухів, як "вихилясники", "дрібушечки" і таке інше. У танці для
сцени, керівник поєднує пари, залежно від внутрішнього
темпераменту, характеру, акторської майстерності танцівника.
Відбувається збагачення того чи іншого руху нюансами, штрихами
тощо. В даний час народний сценічний танець наближається до
традиційного, або побутового танцю. Його сутність виражається в
прагненні відобразити як регіональні особливості, так і майстерність
самого виконавця. Тому кращою альтернативою для роботи з дітьми
є саме фольклорний танок.
Стихійний прояв почуттів, настроїв, емоцій, виконання для
себе, народні обряди, ігри, хороводи – ці, та інші риси наближать
фольклорний танець до простого сприйняття. Вивчаючи зразки
фольклорного танцю – керівник може звернути увагу на найбільш
стійкі риси і ознаки, окреслити типові правила, звичаї, традиції, тобто
особливості переданого зразка танцю і визначити його більш
сконцентрований варіант, який і слід прийняти за умовно вихідний.
На другому етапі зафіксувати необхідний варіант твору.
Фольклорні зразки, що створено у процесі імпровізації,
розвивають у дітей художньо-образне мислення та фантазію.
Сценічна обробка повинна проводитися з повагою до багатовікових
традицій і таланту народу. Керівник має чітко розуміти, чому у
даного народу саме такий танець, як він зародився, якого впливу
піддався, слід також розглянути танець у взаємозв'язку з побутом і
костюмом. Фольклорний танець в своєму аутентичному вигляді,
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виконуваний на околиці села, в світлиці "на бесіді", на галявині,
розрахований на те, що глядачі розташовані з усіх боків, тому
бажано враховувати і цей фактор.
Звернемо увагу на три відомі принципи обробки фольклорного
танцю: Перший побудовано на- збереженні першооснови фольклорного
танцю. Обробка та збереження оригіналу фольклорного танцю одна з
найактуальніших проблем, що хвилює не професійних балетмейстерів,
а фольклористів – шанувальників хореографічного мистецтва. Другий
принцип – аранжування та створення нового варіанта на основі
традиційного танцю. Останні роки характеризуються значним
розвитком другого напрямку в роботі над фольклорним танцем, тобто
його сценічне – театральної обробки. Про це свідчать фестивалі,
огляди художньої самодіяльності, творчі конкурси танцюристів та
балетмейстерів, онлайн зустрічі, семінари та конференції. Третій
принцип – авторський варіант фольклорного першоджерела.
Використовуючи певні теми, що виникли на ґрунті одного звичаю,
обряду, традиції, перейнявши колорит, образні деталі лексики,
розробки певних позиційних лейтмотивів і стиль фольклорного танцю.
Висновки. Фольклорний танець навчає дітей не тільки
основам танцювальної майстерності, а й розповідає про особливості
кожного народу. Згуртовує колектив, розвиває творчу фантазію.
Фольклорний танець для дітей тонке поєднання науки пластики,
культури та естетики в одному виконанні. Подібні пошуки надають
нові знання, вміння і навички, забезпечують зарядом гарного
настрою. Незалежновід характеристик того Проблема цінностей і
ціннісних орієнтацій є однією з вічних проблем в історії людства
особливої актуальності і суспільної значущості набувають питання
виховання і навчання майбутніх поколінь.
ЛІТЕРАТУРА
1. Карпенко В.Н., Карпенко И.А., Горковец С.И. Фольклорний
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО
ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Актуальність. Розвиток творчої особистості вчителя
набуває особливої актуальності у наш час. Творчий розвиток
педагога – запорука становлення майбутнього фахівця. Особливого
значення набуває проблема формування творчого потенціалу
учителя музичного мистецтва. Творчий потенціал учителя музичного
мистецтва розглядається як передумова його творчої діяльності,
ймовірна здатність до творчості в педагогічній, музикознавчій та
інструментально-виконавській діяльності.
Ступінь досліджуваності проблеми. Сучасні дослідження
визначають творчість як вид людської діяльності, що характеризується
новизною процесу і продукту діяльності та спрямований на розв’язання
творчих завдань, для яких необхідні об’єктивні (соціальні, матеріальні)
та особистісні умови (знання, вміння, творчі здібності). При цьому
дослідники підкреслюють, що новизну продукту творчої діяльності слід
вважати об’єктивною і соціально значущою.
Мета і методи дослідження. Визначення шляхів оптимізації
творчої діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва.
Сутність дослідження. Творчий потенціал учителя
музичного мистецтва – це особистісні якості, навички, внутрішня
творча енергія та інші творчі можливості майбутнього спеціаліста, які
у сукупності можна формувати через активну продуктивно-творчу
фахову діяльність. [2] .До проявів продуктивно-творчої активності
майбутнього фахівця, в процесі якої відбувається формування
творчого потенціалу, на наш погляд, можна віднести:
- аналіз закономірностей і протікання процесу розвитку
творчих здібностей (власних та учнів);
активізація
творчої
уяви,
педагогічної
фантазії,
передбачення, уміння шукати аналоги, генерувати ідеї, комбінувати,
адаптувати, реконструювати навчальні знання в процесі художньовербальної та виконавської інтерпретації музичного твору;
– розвиток техніки імпровізації, основними ознаками якої є
емоційна розкутість, винахідливість, уміння швидко і адекватно
реагувати на будь-які зміни в ситуаціях, доцільно і мобільно
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використовувати наявні знання, уміння, навички і виконавський
досвід в процесі імпровізації.
Творчість є необхідною складовою праці вчителя. Без неї
неможливий педагогічний процес. Учитель дає науковим фактам,
гіпотезам, теоріям нове життя, відкриваючи їм шляхи до розуму і серця
своїх учнів. При цьому творчість – необхідна умова становлення самого
педагога, його самопізнання, розвитку і розкриття як особистості.
Творчість формує педагогічний талант учителя.
Творчий потенціал необхідно формувати та розвивати,
оскільки сферою актуалізації творчих потенцій є творча діяльність,
яка повинна бути організована, методично забезпечена та
спрямована на постійне функціонування творчого потенціалу.
Формування творчого потенціалу у майбутніх учителів
музичного мистецтва потребує пробудження всіх сфер їхньої
особистості в означеному напрямі й має здійснюватися через увесь
спектр видів діяльності у вищому навчальному закладі – навчальну,
музично-виконавську,
виховну,
практичну,
дослідницьку,
самоосвітню, концертну, просвітницьку [3].
Основні висновки. На основі аналізу понять «творчий
потенціал», «творчий потенціал особистості» й «творчий потенціал
вчителя» визначено, що творчий потенціал вчителя музичного
мистецтва є системою його природних, музичних і педагогічних творчих
здібностей, умінь, творчих можливостей, що реалізуються в процесі
музично-педагогічної творчої діяльності, творчої активності та
спрямовані на отримання якісних продуктивних результатів діяльності.
Творча діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва розширює
життєвий та художній світогляд, сприяє збагаченню їхнього музичнотеатрального тезаурусу, підвищує рівень емоційної сприйнятливості
учнів, розвиває у них здатність до оцінювання естетичних явищ,
активізує художньо-креативні здібності.
ЛІТЕРАТУРА
1. Пономарьова Г. Ф. Система виховної роботи у вищих
педагогічних навчальних закладах циклу : дис. … д-ра пед. наук /
Г. Ф. Пономарьова. – Сєвєродонецьк, 2016. – 525 с.
2. Черкасов В. Ф. Теорія і методика мізичної освіти : навч.
посіб. / Володимир Черксасов. – К. : ВЦ «Академія», 2016. – 240 с.
3. Падалка Г.М. Творча самореалізація в мистецтві: теорико
– педагогічні спекти. Науковий часопис Національного педагогічного
університету ім.. М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика
мистецької освіти. Вип. 18 (23) Київ: НПУ ім.. М.П. Драгоманова,
2015. 342 с.
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ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ
В ПРАКТИКУ РОБОТИ ХОРЕОГРАФІЧНИХ КОЛЕКТИВІВ
Важливим компонентом культури кожної нації є народна
хореографія. Сучасні педагоги, мистецтвознавці розглядають
використання української хореографічної культури в освіті як
проблему соціального розвитку дитини, забезпечення єдності освіти
і національної культури, гуманізації виховання, що утверджує право
дітей в різнобічному особистісному розвитку на вітчизняних
культурних
засадах
(Л. Масол,
О. Мартиненко,
Г. Падалка,
О. Рудницька та інші).
Важливою умовою вирішення цих завдань є широке
впровадження в зміст хореографічних занять фольклору. Виховний
аспект танцювального фольклору в роботі з дітьми підкреслювали
В. Верховинець, К. Василенко, С. Русова, А. Шевчук та ін. Так,
В. Верховинець та К. Василенко зібрали та записали багатий
український фольклорний танцювальний та ігровий матеріал
близький до духу дитини, С. Русова рекомендувала застосовувати
народні ігри, пісні, казки для розвитку дитячої рухової творчості,
А. Шевчук досліджувала українські музично-хореографічні традиції
як засіб музично-рухового розвитку дошкільників [1; 5; 6].
Аналіз
роботи
практиків
(анкетування
під
час
констатувального
етапу
експерименту)
показав,
що
в
хореографічних колективах пріоритет надається сучасним напрямам
хореографії, а народні танці здебільшого вивчаються в стилізованій,
осучасненій формі, що призводить до поверхового, а іноді невірного
уявлення про національну танцювальну культуру.
На основі аналізу літератури і вивчення досвіду роботи
ансамблю естрадного танцю «МарЛен» м. Бердянська, ми
визначили шляхи впровадження українського фольклору в практику
роботи хореографічних колективів:
1. Включення елементів фольклору в зміст занять; розробка
та проведення тематичних занять по ознайомленню дітей з
фольклором.
2. Включення в зміст танцювального репертуару фольклорних
танцювальних зразків; осучаснення танцювального фольклору без
порушення його першооснови.
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3. Проведення виховних заходів національно-патріотичної
спрямованості із застосуванням фольклорних матеріалів для
вихованців та їх батьків; відвідування тематичних виставок, перегляд
презентацій тощо.
Вважаємо, що під час хореографічних занять з дітьми
доцільно застосовувати різновиди фольклору в різних частинах
заняття, залежно від поставленої мети та завдань. Можна
створювати комбінації, комплекси з партерної гімнастики, вправи на
імпровізацію, етюди, музично-ритмічні вправи та ще багато іншого,
на що здатна ваша фантазія.
Як приклад, можна використати українську дитячу пісню
«Ходить гарбуз по городу», зробивши на її основі етюд, під час якого
діти будуть ще й співати. На основі заклички «Вийди, вийди,
дощику» можна створити музично-ритмічну комбінацію. Прислів’я та
приказки («Один у полі не воїн» чи «Без труда нема плода»)
використати для групової чи індивідуальної імпровізації. Казку
«Рукавичка» застосувати як вправу на розвиток акторської
майстерності. Один і той самий фольклорний приклад можна
застосовувати в різних частинах заняття. Методична основа
застосування різних форм фольклору представлена в наукових
публікаціях О. Мартиненко [2; 3;4].
Одним із важливих шляхів впровадження українського
фольклору в практику роботи хореографічних колективів є
включення в зміст танцювального репертуару фольклорних
танцювальних зразків. З ними можна ознайомитися в роботі
В. Верховинця «Весняночка» та В. Чміля «Танці Запорізького краю в
обробці З. Сизоненка».
Використовуючи танцювальний фольклор, маючи намір його
видозмінити, потрібно знати три принципи його обробки, які розкриті
в праці В. Верховинця «Теорія українського народного танцю»:
збереження першооснови фольклорного танцю; аранжування
народного танцю; створення балетмейстером на ґрунті народного
танцю власного варіанта.
Стилізація фольклорного танцю є дуже важливою темою
сучасних хореографів. Вона створюється шляхом синтезу фольклору з
сучасними напрямами хореографії. Сучасний глядач вимагає пошуку
осучаснення фольклорних першоджерел, його потрібно зацікавити.
Варіант стилізації хореографічних постановок є новим і цікавим,
головне зробити це правильно. В рамках експериментальної роботи ми
зробили танцювальну версію української заклички «Вийди, вийди,
сонечко». Музичним супроводом була обрані сучасна стилізована пісня
виконавиці NAVKA «Вийди, вийди, сонечко». Танок посилювався
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промовлянням дітьми весняних закличок. Дана робота була
представлена на ІІ-му обласному семінарі «Діалог актуальних дискурсів
хореографічної освіти: теорія, методика, практика» (м. Бердянськ, 1617 жовтня 2020 року).
Фольклор також доцільно впроваджувати в різноманітні форми
виховної роботи. Це можуть бути перформанси на основі казки чи
легенди, виставки предметів ручної роботи, презентації, покази
етноодягу, літературні та пісенні вечори, плетіння вінків з піснями та
хороводами на природі під час весняних та літніх обрядового свят.
Основні висновки. Вважаємо, що регулярне включення
фольклору в зміст занять, в зміст репертуару та виховної роботи
сприятиме збереженню національної культури, гармонійному
розвитку дитини і вирішенню багатьох актуальних освітніх задач.
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
НА УРОКАХ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ
З появою первісного суспільства виник танець, в цей етап
життя людини тісно взаємодіяло з природою і залежало від її
прихильності. Можливо помітити , як з часом еволюції народного
танцювального мистецтва люди відійшли від ритуально-прикладних
форм танцю та дійшли до неймовірних мистецьких зразків
сучасності. Цей процес відповідає закономірностям соціокультурного
та духовного перетворення етносу. Найважливішою ознакою будьякого народу, як відомо, є його характер, який формується в
результаті цілого ряду чинників,головними з яких є історичний шлях
розвитку народу,кліматичні умови в яких він живе та трудова
діяльність якою займається. Ці чинники безумовно впливають на
національне мистецтво, даючи йому особливі риси, які потім
відображаються в різних сферах життя, у тому числі і в народних
танцювальних традиціях.
Як зазначає професор Б. Колногузенко: «Кожний вид мистецтв
відбиває усі прояви життя в притаманній йому формі. Якщо сутнісна
ознака літератури – слово, музики – звук, мистецтво хореографії
надає безмежні можливості для пластичного відображення людських
почуттів, переживань, образів, характеру цілого народу»[1].
Актуальність дослідження полягає у пошуку нових
інноваційних методів навчання в рамках фундаментальної
дисципліни з народно-сценічного танцю. Тому важливою частиною
дослідження є аналіз наукової літератури. Перед усім, це звернення
до фундаментальних базових робіт: К. Балог, К. Василенко,
В. Верховинця,
Р. Герасимчука,
А. Гуменюка,
Є. Зайцева,
Я. Чуперчука. Цікавими будуть окремі дослідження в галузі
патріотичного виховання, в роботах: Л. Артемової, А. Богуш,
Т. Вершняк, А. Виноградової, О. Вишневського, Н. Галак, О. Галак,
О. Гевко,
Т. Паніманської,
В. Свеженець,
М. Стельмахович,
Н. Чашечнікової, М. Щербань. Особливості формування творчої
думки досліджували Р. Захаров, В. Красовська, Ф. Лопухов.
Для створення та використання інноваційних методів навчання
майбутнім хореографам потрібно не тільки методичні навички, а й
навчитись розвивати творчу уяву, щоб в подальшому знайти власний
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підхід та розвинути творчий потенціал своєї майбутньої професійнопедагогічної діяльності. Важливо ознайомитися з основами хореографії.
В програмі навчання ритміка та гімнастика. Заняття з ритміки
допомагають розвитку музикальності та почуття ритму. У спеціальних
рухах, іграх, танцях студенти цілком сприймають емоційний зміст того
чи іншого музичного твору. Щоб виховати здібності до емоційного й
цілісного сприймання музики, необхідно ознайомити їх із засобами
музичної виразності і навчити рухатися в характері й темпі музики,
точно починати і закінчувати рухи разом з музикою; передавати рухами
динамічні відтінки музики (форте, піано; виконувати нескладні ритмічні
малюнки, розрізняти й виконувати в рухах музичні тривалості –
четвертні, восьмі, половинні ноти; знати музичні розміри 2/4, 3/4, 4/4;
розрізняти побудову музичних фраз, з сильної долі та із затакту).
Не менш важливими є виразні засоби народно-сценічного
хореографічного мистецтва. Розглянемо найважливіші та основні
засоби виразності, а також, окремі елементи інноваційності методів у
зв’язку з цим.
1.Пантоміма.
Дослідник
хореографічного
мистецтва
М. Габович вважав, що і танець і пантоміма – це виражальні рухи
людського тіла, що передають думки, почуття, людські переживання,
внутрішні стани, вчинки. Танець – це виразні рухи одухотвореного
людського тіла, пантоміма – сценічна дія, під час якої актор не
танцює, а засобами міміки, жестів та рухів виражає свої думки,
відчуття, почуття, переживання. Пантоміма вимагає дії, зігрітої
правдою життя і логікою. Тому, звернення в народно-сценічному
мистецтві до нових форм пантоміми значно пожвавлює динаміку
руху, змінює траєкторію погляду глядача.
2. Жест. Теоретик танцювального мистецтва Жан Жорж
Новер, виділяючи жест як невід’ємну складову мистецтва танцю,
висловлювався: «Жест умовний, поганий до смішного; жест,
вивчений перед дзеркалом, фальшивий і невірний; жест, викликаний
відчуттям і пристрастю, правильний і виразний. Жест, як я його
розумію, є другий орган мовлення, який природа дала людині, але
його можна почути тільки тоді, коли душа наказує йому говорити». У
народно-сценічній хореографії, на відміну від побутового жесту, з
його безпосередньою спрощеністю, сценічний жест підпорядкований
музично-хореографічній драматургії, яка, нібито, надає виконавцеві
певної свободи, але разом з тим вимагає від нього лаконізму й
стриманості у русі й одночасно різноманітності у проявах зовнішньої
дії. Жест як і пантоміма в народно-сценічному танці суворо
регламентовані, тому новаторський підхід значно оновить суть
мистецтва і відкриє новий виток розвитку народної хореографії.
3. Малюнок. Ще одним виразним засобом народно-сценічного
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танцю, який виникає на основі всіх інших засобів і здатний впливати на
вираження творчих проявів хореографа. Джерелом виникнення малюнку
танцю є дійсність та зміст твору, адже малюнок завжди наділений
конкретним смислом та певною хореографічною лексикою і не є
випадковим. Малюнок народно-сценічного танцю, як засіб формування
творчого потенціалу хореографа, несе у собі зміст дії, яка відбувається
на сцені. Створення хореографічного малюнка передбачає проходження
усіх етапів творчого процесу, що в свою чергу впливає на розвиток
творчих здібностей учасників танцю, збагачення їх професійного досвіду.
4. Образ. Створення образу у хореографічному творі є
внутрішньою формою лексичних і композиційних елементів. Тому
найважливішим принципом є створення образу «від себе» (за методом
Станіславського). Хореографічний образ – категорія естетична, під
якою розуміються конкретні чи узагальнені сцени життя, природи,
створені балетмейстером за допомогою вигадки, асоціативного
бачення. Досліджуючи специфіку художнього образу в народносценічному танці Танцювальний образ народжується у творчій уяві
хореографа, втілюється акторами і відтворюється в уяві глядачів.
Відтак він являє собою сплав образу-задуму (ідеї), образу-творення
(художньо пластичної реалізації) та образу-сприйняття (результату
художньої комунікації). Формування такого образу в самому початку має
інноваційність, оскільки повністю базується на творчій уяві,
майстерності хореографа-постановника та/або хореографа-виконавця.
Отже, зміст народно-сценічного танцю передається за
допомогою вдосконалених виражальних засобів, які являють собою
пантоміму, жести, хореографічний малюнок, хореографічний образ
та музику, і, водночас, є потужними засобами формування творчого
потенціалу та, в майбутньому, створення іноваційних методів саме в
народно-сценічному танці. Також потрібно приділяти розвитку уяви
та її вплив на народно-сценічний танець. Проблема формування
творчого потенціалу засобами народно-сценічного танцю не
вичерпується проведеним дослідженням. Подальшого опрацювання
потребує проблема удосконалення саме практичних форм діяльності
у процесі вивчення народно-сценічного танцю.
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ВИКОРИСТАННЯ МІМІКИ ЯК ЗАСОБУ ВИРАЗНОСТІ ДИРИГЕНТАХОРМЕЙСТЕРА У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
МУЗИКИ
Міміка є найважливішим із засобів художньої мови хорового
диригента. Будучи необхідним компонентом диригентського апарату
хормейстера, поряд з мануальної технікою, міміка значно впливає на
усі сторони виконавського процесу. Здійснюючи комунікативну і
естетичну функції, вона забезпечує інформаційний простір хорового
виконання
(репетиційного
й
концертного)
двостороннім
невербальним зв'язком (від диригента до хору й навпаки), в
результаті якого народжуються єдиний колективний задум, єдиний
емоційний настрій хорового колективу та єдині засоби реалізації.
Диригування хором є динамічний інформаційний процес, у
результаті якого відбувається перекодування невербальної
інформації у вербальну. При цьому для деяких компонентів
вокального виконання як то взяття дихання, характеру і якості
вимови слів, одних диригентських жестів абсолютно недостатньо.
Для повноти повідомлення необхідна так звана надмірність у вигляді
додаткових знаків і символів про характер, чутливість, якість
вокальної вимови, якими й виступають мімічні та артикуляційні рухи
м'язів обличчя диригента. Міміка доповнює рух руки, «доводить»
його внутрішній зміст, створює жестовий підтекст: «Руки здатні
самостійно висловити «кількість, образ, число і час»; вони у змозі,
вказуючи місце та особу, виконати обов'язки прислівників і
займенників. Але неможливо уявити, щоб наші руки, не підтримані
відповідно виразом очей, обличчя або положенням корпусу, могли
абсолютно точно і однозначно висловити емоції (відраза, радість,
горе, визнання, захоплення тощо)» [1, 70].
Рухи м’язів обличчя традиційно називають мімікою.
Психологічний словник трактує міміку (від грец. Mimikos –
наслідувальний) як зовнішнє вираження психічних станів, в першу
чергу емоційних, що виявляється в сукупності координованих рухів
лицьових м'язів [3, 109]. Разом з тим, у сучасній психологічній
літературі одночасно з поняттям «міміка» застосовується і термін
«лицьова експресія» (від англ. – facial expression). Як правило,
терміни використовуються як синоніми.
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Дослідники зазначають, що обличчя як канал невербальної
комунікації, є провідним і досить складним засобом спілкування [4].
Воно здатне передавати емоційний та змістовний підтекст мовних
повідомлень і служити регулятором процедури спілкування
партнерів. Надто рухлива міміка свідчить про жвавість та швидку
змінюваність сприйняття вражень і внутрішніх переживань, про легку
збудливість від зовнішніх подразників. Малорухлива міміка свідчить
про сталість душевних процесів. Вона асоціюється зі спокоєм,
сталістю, розважливістю, надійністю. Монотонність й не часта зміна
форм вказують на слабку імпульсивність партнера по спілкуванню.
Практика хорового виконавства свідчить про два типи
диригентів: є імпульсивні натури, з яскравою і рухомою лицьовою
мімікою, і є диригенти зі стриманим виразом емоцій, але великою
внутрішньою експресією. Відсутність темпераменту і виразності у
диригентському мистецтві виключено, а, значить, мімічна сторона є
найважливішим показником повноцінного спілкування між керівником
і хористами.
Найбільш важливим органом, що здійснює контакт диригента з
виконавцями вважається погляд. Візуальна взаємодія (контакт очей)
– вкрай важливий компонент процесу комунікації. Близько 80%
чуттєвих вражень людина отримує через органи зору. Згідно
сучасних досліджень, погляд виконує роль керуючого впливу,
забезпечуючи зворотний зв’язок щодо поведінки партнера і ступеню
його залученості до комунікації.
На підставі наявних соціально-інформаційних характеристик
візуальних контактів людини [2], можна виділити наступні функції
візуальної взаємодії у хоровій комунікації:
 встановлення і підтримання міжособистісної взаємодії
диригента з хористами;
 інформаційний пошук (співаки дивляться на диригента, який
засобами мануальної техніки і лицьової артикуляції повідомляє їм
необхідні відомості про виконання, а диригент – на співаків, для
отримання інформації зворотного зв’язку про правильність і
розуміння ними, того, що було запропоновано диригентом);
 оповіщення про виникаючі помилки і заходи щодо їх
подолання в передачі інформації;
 регулювання ступеню прояву творчої індивідуальності
хористами у формуванні єдиної виконавської концепції хору.
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Науковий керівник: Бурназова Віра Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент
ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ
УЧНЯМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Актуальність. На сучасному етапі розвитку спеціальної
освіти в нашій державі її вдосконалення пов’язане з новим
розумінням особистісного розвитку учнів з особливими потребами та
зміненим ставленням суспільства до їхньої соціалізації та інтеграції.
Реалізація цього завдання передбачає модернізацію сучасної
системи освіти, удосконалення форм та методів здійснення
навчально-корекційної
роботи,
розробку
та
впровадження
інноваційних технологій. Невідкладним завданням системи загальної
середньої освіти України є створення необхідних умов для творчого,
інтелектуального, духовного й фізичного розвитку учнів з
особливими потребами у навчальній і позаурочній діяльності. При
цьому важливого значення набуває позакласна робота, що дає
змогу учням здобути поглиблені знання зі шкільних предметів,
задовольнити свої запити й інтереси, розвивати здібності й таланти.
Ступінь досліджуваності проблеми. Проблему сприймання
музики в учнів із особливими освітніми потребами висвітлено у
працях І. Дмитрієвої, О. Коломійцевої, Л. Куненко, С. Міловської,
Е. Ютріної та ін. У дослідженнях Т. Гудіної, І. Кузави, І. Лисенкової та
інших розглянуто окремі питання музично-естетичного виховання
учнів із затримкою психічного розвитку та доведено позитивний
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вплив музичних торів, зокрема фольклору, на формування їхньої
особистості.
Мета і методи дослідження полягає в обґрунтуванні
педагогічних умов та методів підготовки майбутніх учителів
музичного мистецтва до організації процесу спpиймання музичного
фольклорy учнями з особливими потребами в позакласній роботі.
особливості організації позакласної діяльності в загальноосвітніх
закладах досліджували О. Авдєєва, В. Александрова, Г. Волошина,
В. Зайцев, І. Колесник, Ю. Тракоша, О. Циганок, О. Шевчук та ін.
Теорія і методика позакласної роботи представлена в дослідженнях
Т.Дем’янюк, Б.Кобзаря, С.Карпенчук, Н.Кудикіної, Г.Пустовіта,
М.Рожкова, Т.Сущенко та ін. Аспект позакласної музично-виховної
роботи вчителя музичного мистецтва дотично вивчається у
дослідженнях І.Боднарук, А.Зайцева, М.Моісєєва, В.Процюк,
Н.Сегеди, Т. Стратан, В.Фрицюк, О. Хрущ-Ріпська та ін.
Сутність
дослідження.
Поняття
«позакласна
робота
ототожнюється з поняттям «позакласна діяльність», тому в роботі,
відповiдно до теми дослідження, будемо розглядати дефініцію
«позакласна діяльність». У довідковій літературі така діяльність
тлумачиться як складова частина навчально-виховної роботи,
організовані і цілеспрямовані заняття групою чи всім педагогічним
колективом із групою або всіма учнями, які проводяться в позаурочний
час для розширення знaнь, умінь і навичок, розвитку самостійності,
індивідуальних здібностей і схильностей учнів, а також задоволення
їхніх інтересів і забезпечення розумового відпочинку. Складник
освітньої діяльності, одна з форм організації дозвілля учнів, що
організовується і проводиться в позаурочний час органами дитячого
самоврядування за активною допомогою і при тактовному керівництві з
боку педагогічного колективу, особливо класних керівників, вихователів,
організаторів позакласнoї та позашкільної роботи.
Дослідниками позакласна діяльність розглядається як виховна
робота, яку проводить класний керівник або вчитель з учнями своєї
школи в поза навчальний час; система організованих і
цілеспрямованих занять, що проводяться в позаурочний час для
розширення й поглиблення знань, умінь і навичок, розвитку
самостійності, індивідуальних здібностей і нахилів учнів, а також
задоволення їхніх інтересів і забезпечення корисного відпочинку;
різноманітна освітня й виховна робота, спрямована на задоволення
інтересів і запитів учнів, яку організовує з учнями в позаурочний час
педагогічний колектив школи.
Питання ефективної організації процесу виховання учнів із
порушеннями психофізичного розвитку завжди були і лишаються в
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центрі уваги науковців (А.Бєлкін, М.Буфетов, Л.Виготський,
О.Дьячков, Г.Дульнєв, І.Єременко, М.Земцова, В.Мачихіна та ін.).
Знайомство з музичним фольклором у загальноосвітніх
закладах для з особливими потребами відбувається у процесі
навчально-виховної роботи під керівництвом учителів, вихователів,
педколектива, батьків. Урок музичного мистецтва призначений для
того, щоб підготувати слухача, який любить, здатний зрозуміти
глибину ідей, почуттів, переживань, що є в творах класичної,
сучасної та народної музики. Проте, той незначний навчальний час,
який виділяється на цей предмет (одна година на тиждень) не в
змозі забезпечити тих духовних і культурних потреб особистості, які
відбуваються в процесі її розвитку та становлення.
Питання про вплив сприйняття музики на учнів з особливими
потребами давно привертає увагу науковців.
У
сучасній
науковій
літературі
сприймання
музики
розглядають, як складну, історично і соціально зумовлену діяльність,
що складається з різних процесів – пізнавальних, емоційних та
оцінних і виділяють різні відображення людиною музичного твору,
підкреслюючи, що вищим з них є емоційно-естетичний відгук,
особистісне ставлення до сприйнятого та його інтелектуальне
осмислення.
Структуру сприймання музики визначають як особливого роду
діяльність, процес і результат якої детермінований системою
перцептивних та інтелектуальних вмінь. Взаємодія об’єкта і суб’єкта
– музичного твору і слухача – відбувається в процесі сприймання,
результатом якого є музичний образ (О. Рудницька, М. Осеннєва,
Л. Безбородова та ін.).
Музичне виховання учнів з особливими освітніми потребами
необхідно починати зі слухання музики, вводити їх у світ п’єс або
дитячих пісень. Все це складає основу для формування в
майбутньому музично-практичних навичок. Слухання музики
повинно носити систематичний характер.
Систематичне прослуховування музики сприяє вихованню
інтересу та любові до неї, формуванню художнього смаку, підвищує
емоційне сприйняття учнів. Вибір музичних творів для занять із
дітьми, що мають порушення розвитку, є складним. Музика здатна
змінювати настрій і поведінку – від апатії до бурхливої діяльності й
навпаки. Музичний досвід може як стимулювати, так і придушувати
активність. В останньому випадку є серйозна небезпека нанести
шкоду: дитина замикається в собі, відгороджується від світу, починає
розгойдуватися і мукати, як буває при нав’язливих ситуаціях, погляд
її стає відсутнім.
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Для найбільш успішного здійснення музичного виховання учнів з
особливими потребами створюються об’єктивні умови у процесі
слухання музичного фольклору. Звісно, що засобами музичного
фольклору можна глибоко і повністю відображати світ людських
почуттів. Музичний фольклор викликає у слухачів різноманітні емоційні
переживання. Сила його впливу на емоційну сферу людини залежить
від того, наскільки повністю вона опосередковується свідомістю.
Розуміння змісту музичного твору і усвідомлення виконавчих
виразних засобів збагачує й поглиблює естетичні почуття. На основі
сприймання музичного фольклору формується уявлення про характер,
будову, виразні засоби. Ціленаправлений розвиток сприйняття
музичного фольклору підвищує якість відповідних уявлень.
Є учні, які яскраво виражають пережиті ними почуття в зв’язку зі
сприйманням музики. Але у багатьох учнів таких проявів не
спостерігається. Крім того, значно більше учнів, що відчувають
нюанси музичних творів. Емоційні реакції учнів з особливими
потребами на музичні твори є досить загальними, недиференційними.
Не менш важко дається їм пояснення тактового змісту вокальних
творів. Перше прослуховування забезпечує лише розуміння тексту.
Добитися більш правильного розуміння тексту багатьма дітьми
вдається в результаті неодноразового виконання твору.
Особливо великі труднощі зустрічаються при сприймaнні
учнями з особливими потребами інструментальної музики. Під час
проведення цієї роботи є надзвичайно корисним використовувати
зорову наочність, організовану за принципом елементарного
програмування, та яка відповідає характеру образів виконаних
музичних творів, наприклад: зайчик, пташечка, сонечко тощо.
Опрацьовуючи
за
допомогою
педагога
програму
інструментального твору, учні починають виділяти його найбільш
яскраві місця, відмічати цікаві епізоди. З часом деякі з учнів здатні
відмічати початок кожної з основних частин. Помітні зрушення
проходять і в пізнаванні знайомої музики.
Розвиток сприйняття музики неможливий без формування
деяких навичок орієнтації у музичному творі, виділення і оцінки
важливіших елементів музичної мови і музично-виразних засобів.
На перших етапах роботи сприйняття музичного фольклору
дітьми з особливими потребами є особливо недиференційованим.
Таким учням важко виділити мелодію твору і тим більше її
відтворити. Багато з них не розрізняють виконання окремо зіграної
мелодії від виконання її супроводом. Деякі з тих, хто відчуває цю
різницю, не надають перевагу виконанню однієї тільки мелодії. Вже
на перших етапах занять з дітьми з особливими потребами
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необхідно розвивати зацікавленість до слухання мелодії та її
супроводу.
Варто наголосити, що вся українська народна творчість для
учнів, по своїй суті, ігрова, тому коли йдеться про «дитячий музичний
фольклор», майже завжди розуміється «дитячий музично-ігровий
фольклор». А гра для дитини – це її життя. Питання дослідження,
збереження та популяризації українського народного фольклору в
сучасних умовах набуває особливого значення. Це пов'язано
насамперед з могутнім духовно-творчим потенціалом української
традиційної культури, яка є головним чинником моральноестетичного самооздоровлення й відродження національної
самосвідомості, духовності народу, проявом ментальності, стає
підґрунтям розвитку професійного мистецтва.
Вчитель, залучаючи учнів до позакласної діяльності, повинен
будувати її на основі добровільності, інтересу та ініціативи самих
учнів. Одним з прикладів позакласної роботи є організація
фольклорного колективу. Напрям діяльності такого колективу –
художнє відображення дійсності народних традицій у словесномузично-хореографічних формах колективної творчості. Участь учнів
у фольклорному колективі, звернення до історичних традицій крізь
призму їх сучасного бачення – це один з шляхів духовного зростання
дитини. Завдання фольклорного колективу – багатофункціональні. В
процесі роботи в даному колективi учень отримує мовленнєвий,
літературний, музичний та інтелектуальний розвиток; виховується
дитяча особистість; формується ставлення дитини до навколишньої
діяльності, її морально-естетичні ідеали, збагачується почуття,
розвивається творча уява, певною мірою задовольняються
пізнавальні інтереси (особливо молодших школярів).
Сприймання і розуміння учнями текстів, які використовуються
в роботі фольклорного колективу, глибше відбувається, якщо ці
тексти віршовані, якщо вони мають форму діалогів та складають
певні тематичні твори. Це зумовлено передусім особливостями
мислення і сприймання школярів (особливо молодших), які прагнуть
до конкретного, яскравого, образного.
Умовoю ефективності та впливу на активність учнів є і їх
костюмовані виступи перед публікою (учні, батьки, гості), що
формуватиме та підтримуватиме зацікавленість, виховуватиме
творчу особистість, яка вчитиметься самостійно мислити, активно,
образно доносити до слухачів певну думку, характер, образ та
сюжет.
Творчі заходи, організовані в позaурочний час, передусім
обстоюють важливість відродження народних звичаїв. Та ми
вважаємо що майбутні вчителі музичного мистецтва повинні
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намагатися дивитися нa деякі народні звичаї очима учнів,
передавати їх думки, сподівання. Через подібне вкрай обережне,
виключно тактовне «осучаснення» можна навчити розуміти і любити
свій народ, його обряди, його історію. Адже побут учнів – це
наслідування побуту доpослих, але не його копія, бо сприйняття
дітьми навколишнього середовища відрізняється від сприйняття його
дорослими. Уявлення учнів про світ не є тотожним уявленню
дорослих. Крім того, слід звертати увагу на почуття, емоції учнів,
дотепно подані, але очевидні висновки про мораль, норми поведінки,
життєвi цілі тощо. А для цього можна порекомендувати своєрідно
відображати окремі сторони реального життя і побуту.
Майбутнім учителям музичного мистецтва слід звернути увагу,
звичайно, на звукове оформлення позакласних заходів. В деяких
випадках можна створити простенькі авторські, доступні дитячому
сприйняттю пісеньки, подекуди – найкраще використовувати
приклади українського фольклору. Це навертає учнів до рідної мови,
народної пісенності, вчить любити свій народ та його творчість.
Основні висновки. Таким чином, на нашу думку, необхідно,
спираючись на фундаментальні традиції позакласної шкільної
роботи, організовані вчителем музичного мистецтва, не тільки брати
за основу українське обрядово-календарне підґрунтя, але й
враховуючи сучасне сприйняття дітьми фольклору рідного краю, в
залежності від власних художніх настанов розширювати тематичну
амплітуду в музично-поетичному відтворенні різноманітних свят,
народних забав, обрядів. Зрозуміло, що ціннісними критеріями на
цьому шляху мають слугувати рівень загальної культури, художній
смак, ґрунтовні знання у галузі народознавства та українського
музичного фольклору вчителя музичного мистецтва.
В процесі організації позакласної виховної роботи слід
спиратися на розуміння особистості дитини з особливими потребами
з урахуванням закономірностей її психічного розвитку, доцільності
проектування віддалених цілей і результатів виховання та розвитку з
відповідним
змістовим,
технологічним
і
матеріальним
забезпеченням.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку /
І. Д. Бех // Навчальний посібник. – Київ: «Академвидав», 2012. 256 с.
2. Блинова Л. Н. Диагностика и коррекция в образовании
детей с за-держкой психического развития / Л. Н. Блинова. – Москва:
«Издательство НЦ ЭНАС», 2003. – 136 с.

237

Бердянськи й державний педагогічний університ е т

3. Бородулина С. Ю. Коррекционная педагогика: психологопедагогическая коррекция отклонений в развитии и поведении
школьников / С. Ю. Бородулина // Серия «Учебники, учебные
пособия». – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. –– 352 с.
4. Брилін Б. А. Педагогічні основи музично-творчого розвитку
учнів старших класів у сучасних формах дозвілля: автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: 13.00.01 «Теорія та історія
педагогіки» / Б. А. Брилін. – К., 1998. – 40 с.
5. Брилін Б. А. Педагогічні проблеми організації вільного часу
школярів / Б. А. Брилін // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 4. –
С. 72–78.
6. Булатова О. С. Педагогический артистизм : [учеб. пособие
для студ. высш. пед. учеб. заведений] / О. С. Булатова. – М. :
Академия, 2001–240 с.
7. Висоцька А. М. Вивчення особливостей корекційновиховного
процесу
у
спеціальних
школах-інтернатах
/
А. М. Висоцька. – Дефектологія. – 2001. – № 2. – С. 13-17.
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
На сучасному етапі розвитку суспільства національна
система професійної освіти зазнає докорінних змін, зокрема
пов’язаних
із
підвищенням
якості
підготовки
у
ЗВО
конкурентоздатних і творчих фахівців. Вища освіта покликана
формувати фахівця, рівень підготовки якого має відповідати
світовим і національним стандартам, вимогам сьогодення, коли
українська освіта інтегрується у світовий освітній простір.
Модернізація освітньої сфери вимагає переосмислення й пошуку
нових організаційних форм і методів навчання, які забезпечили б
його якість та ефективність. З огляду на це професійна підготовка
майбутніх учителів набуває особливого значення, адже вона
забезпечує можливість повної реалізації гуманістичних ідей у галузі
освіти і виховання. Відповідно до цього розширюється і
поглиблюється зміст професійної підготовки майбутнього вчителя,
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урізноманітнюються форми і методи навчання, використовуються
нові інформаційні і комп’ютерні освітні технології.
Останнім часом з’явилася значна кількість наукових праць з
проблем підвищення ефективності освітнього процесу на основі
індивідуалізації, персоналізації, диференціації навчальної діяльності,
застосування мультимедійних засобів навчання. У сучасних
наукових дослідженнях М. Абдурозакова, Г. Балла, І. Беха,
К. Брюннера, І. Зязюна, О. Пєхоти, М. Скаткіна та ін. ґрунтовно
розглядаються питання готовності майбутнього вчителя до роботи в
школі.
Різноманітні
аспекти
сучасної
педагогічної
освіти
розкриваються
в
наукових
доробках
А. Алексюка,
С. Архангельського, В. Бондаря, Б. Коротяєва, А. Кузьмінського,
І. Лернера, О. Мороза, О. Савченко, В. Сипченка, В. Сластьоніна,
О. Сухомлинської. Зокрема проблему застосування сучасних
інформаційних технологій у навчальному процесі розглянуто в
наукових роботах І. Беха, В. Бикова, В. Волинського, Р. Гуревича,
М. Жалдака, Ю. Жука, Е. Машбиця, Е. Полат та ін. Педагогічні умови
застосування медіаосвіти в процесі професійної підготовки
майбутніх учителів окреслено в наукових розвідках Р. Гуревича,
М. Кадемії, В. Імбер, Г. Козлакової, О. Коношевського, К. Обрізан,
В. Соловйова, І. Шимко. Використання засобів інформатизації в
професійній освіті досліджено в роботах О. Біди, Н. Голівер,
П. Гусак, А. Рацула, О. Сидоренко, І. Шахіної, Л. Шевченко.
Особливості застосування мультимедійних технологій активно
висвітлюються у працях зарубіжних дослідників М. Бернса,
Т. Ліндлофа, Р. Мейера, С. Йодера, Д. Робертса, Л. Вілкінса та ін. [1]
На сучасному розвитку освіти, суспільство висуває високі
вимоги до вчителів закладів загальної середньої освіти.. Перш за
все вчитель музичного мистецтва повинен не лише володіти
необхідними знання, а бути «творчою особистістю».
Формування творчості як якості особистості передбачає певну
організацію її діяльності, адекватну висунутому завданню.
Навчально-пізнавальна діяльність як форма співробітництва
викладача та здобувача, в якій здійснюється як пізнавальні процеси,
так і соціалізація поколінь, як важливий в житті здобувача вид
діяльності вимагає такої її організації, яка б забезпечила
формування пізнавальної активності різних видів, сприяла б розв’язанню студентами завдань, які поступово ускладнюються,
просуванню їх від репродукції до творчості [2].
Для раціональної організації процесу пізнання необхідно, на
нашу думку цілеспрямовано використовувати різноманітні методи,
прийоми, засоби, форми навчання.
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Мультимедійні засоби навчання у закладах вищої освіти не
можуть замінити викладача, але вони сприятимуть удосконаленню й
урізноманітненню діяльності педагога, що має підвищити
продуктивність освітнього процесу. Крім того, використання
мультимедійних технологій у процесі навчання дозволяє більш
широко і повноцінно розкрити творчий потенціал кожного студента.
Мультимедійні засоби в освітньому процесі вищої школи
можуть бути представлені в електронних підручниках, самостійно
підготовленому викладачем матеріалі, презентації інформації за
допомогою програми PowerPoint, відеометоду, електронній пошті,
рольовій грі, електронній інтерактивній дошці та ін.
Особливістю
освітнього
процесу
із
застосуванням
мультимедійних технологій у закладі вищої освіти є те, що центром
діяльності стає здобувач, який, ураховуючи свої індивідуальні
здатності й інтереси, вибудовує процес пізнання. Між викладачем і
здобувачем складаються суб'єктні відносини, викладач часто
виступає в ролі помічника, консультанта, що заохочує оригінальні
знахідки, стимулює активність та ініціативу, самостійність, створює
необхідні умови для творчої діяльності здобувача.
У процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін студенти
отримують можливість за допомогою мультимедійних технологій
виконувати різнофункціональні завдання: поєднувати друкований
текст, графічне зображення, рухоме відео, статичні фотографії та
аудіозапис, створювати «віртуальну реальність» справжнього
спілкування, а також мають можливість опрацювати значну кількість
нотної та методичної літератури, і як результат – отримати у
декілька разів більше якісної інформації порівняно з традиційними
методами отримання й обробки наукової та навчальної інформації.
Специфіка вивчення музично-теоретичних дисциплін у закладах
вищої освіти передбачає синтез різних видів музично-творчої
діяльності: на практичних заняттях із застосуванням мультимедійних
технологій є можливість за допомогою музичного редактора
прослуховувати різноманітні музичні твори, виконувати власні
музичні імпровізації за заданим ритмічним рисунком, записувати
музичні диктанти на слух, аранжувати музичні твори, відтворювати
оркестрову повноту звучання, розв’язувати кросворди, тести,
виконувати практичні завдання – у результаті в студентів
розвивається гармонічний слух, формуються імпровізаційні
навички[3]
Для формування творчої особистості майбутнього вчителя
музичного мистецтва, ми рекомендуємо використовувати такі
мультимедійні технології та програми:
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 «Cubases»;
 «Nuendo 4»;
 «Studio One 2»;
 «Fl Studio 10»;
 «Sound Forge 10»;
 міді-секвенсери;
 аудіо редактори;
 віртуальні синтезатори
Використання мультимедійних технологій у процесі музичнотеоретичної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва
сприяє всебічному й гармонійному розвитку особистості,
формуванню творчих здібностей, фантазії, художньої уяви,
сприйняття, креативного мислення, загальних слухових навичок,
внутрішнього слуху, сприяє ефективному засвоєнню знань з
дисциплін музично-теоретичного циклу і є продуктивною,
високоефективною педагогічною умовою професійного становлення
майбутніх учителів музичного мистецтва.
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СПЕИЦИФІКА РОБОТИ БАЛЕТМЕЙСТЕРА
НАД СТВОРЕННЯМ СЦЕНІЧНОЇ ФОРМИ ХОРОВОДУ
Великого значення й актуальності в наш час набуває
популяризація українських танців з традиціями, обрядами, іграми.
Одним з прикладів української танцювальної культури, який включає
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та розкриває популяризацію українських традицій і обрядів є
хоровод.
Хоровод – це масовий танець, в якому могли приймати участь
люди різного віку та статі. Він являє собою синтетичний вид
народної творчості, в якому органічно злиті поезія, музика та
хореографія [1]. Хоровод є одним з найдавніших форм народного
танцювального мистецтва, виконання якого у давнину пов'язувалося
з обрядовими діями, традиційною зустріччю весни, відзначенням
літа, плетінням вінків, запалюванням вогнищ та іншими.
Дослідники
українського
танцювального
мистецтва
(В. Верховинець, К. Василенко, А. Гуменюк, А. Шевчук, В. Шкоріненко
та ін.) підкреслювали виховну значущість хороводів; визначали,
розглядали та розкривали особливості композиційної побудови
сценічної форми хороводів, застосування символіки, роль музичного
супроводу, принципи сценічного втілення фольклорних форм.
Аналіз літератури показує, що не існує єдиного підходу до
класифікації хороводів (К. Василенко, К. Голейзовський, А. Гуменюк,
А. Шевчук, Ю. Чурко та ін.). На думку О. Мартиненко, найбільш
розповсюдженим є розподіл хороводів на два види: орнаментальні, в
яких немає яскраво вираженого сюжету, дійових осіб; та ігрові, в
яких розігрується зміст пісні, передається зіткнення характерів і
інтересів дійових осіб [1].
Мета – розкрити особливості роботи здобувача вищої освіти
над постановкою хороводу.
Робота над постановкою хороводу є одним зі змістовних
модулів дисципліни «Мистецтво балетмейстера», яка є обов’язковою
в змісті ОПП Хореографія, спеціальності 024 Хореографія і
вивчається на другому курсі. Кожен здобувач освіти має створити
власну
постановку
хороводу,
набуваючи
дослідницьких,
балетмейстерських,
виконавських
та
організаторських
компетентностей.
Постановочний процес включав два етапи:
1. Самостійна робота: виникнення та обґрунтування задуму
(теми та ідеї); добір музичного матеріалу; розробка композиційного
плану (архітектоніка, малюнки, лексика).
2. Робота з виконавцями: ознайомчий, постановочний процес,
удосконалення злагодженості в роботі виконавців та їх акторської
майстерності [2].
Дослідницькі вміння формуються під час вивчення
народознавчої літератури з обраної тематики, фольклорних
першоджерел, зразків балетмейстерських робіт. Ця робота є
запорукою створення достовірного хороводу, який буде передавати
автентичні особливості, регіональний аспект тощо.
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Робота з виконавцями включає два етапи: 1) «організаційний»,
який має на меті знайомство з програмою постановки (її змістом),
ідейно-тематичною основою, прослуховування та аналіз музики,
характеристику хореографічних образів, визначення головного
персонажу та інше; 2) репетиційний, який спрямований на вивчення
лексичного матеріалу, розводку малюнків у танці, роботау над
створенням хореографічного образу (вживання в образ),
відпрацювання техніки виконання, роботу над акторською
майстерністю та сценічним втіленням.
За основу балетмейстерської роботи ми обрали відомий
український хоровод «Подоляночка», який описано в багатьох
репертуарних збірках та фольклорних джерелах. Назва хороводу
походить від антропоморфного персонажу, який є центральною
фігурою. Саме тим, хто знаходиться в центрі, належить активна роль
– вони перевтілюються в певний образ і виконують ігрові дії.
Прикладами відомих українських хороводів з антропоморфними
персонажами окрім «Подоляночки», є «Ящур» та «БілозорчикБілоданчик».
Зазвичай, у танці-грі «Подоляночка» ігрове дійство
відбувається за словами пісні. Пісня сповіщає про стан та
місцеперебування головного персонажа: «Десь тут була
Подоляночка, десь тут була молодесенька. Тут вона впала, до землі
припала». Головний символ – це сон героїні, який метафізично
порівняний зі смертю. У всіх світових віруваннях та фольклорі сон
символізує «перехід» чи то в інший світ, чи то в країну предків або
чарівне царство. Подоляночку виводять з цього стану наказом зовні:
«Ой, устань, устань, Подоляночко» і заставляють танцювати: «Та
візьмися в боки, поскачи навскоки» [1].
В посібнику О. Мартиненко «Хороводи» зазначається, що в
хороводі «Подоляночка» символізується перехідний обряд –
шлюбна готовність після пробудження. Т. Бернштам припускає, що
«символічне проявлення такої готовності всередині одностатевого
колективу (у даному випадку дівочого хороводу) становило перший
необхідний «етап» перехідного обряду для дівчини, після чого ця
здатність могла реалізуватися в шлюбних іграх з хлопцями». Мотив
сну символізує цей перехід, і дівчина, яка пройшла обряд,
отримувала дозвіл брати участь в ритуальних дійствах, іграх молоді
й, очевидно, наділялася любовними та шлюбними правами [1].
Орієнтуючись на аналіз літератури та зберігаючи першооснову
хороводу «Подоляночка», ми розробили власне бачення
драматургічної побудови хороводного танцю. За основу музичного
супроводу нами була обрана українська народна мелодія
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«Подоляночка», також ми внесли деякі зміни у експозиції цієї
мелодії. На наш погляд це допомогло глядачу глибше зануритись у
ігрове дійство постановки.
Процес вибору головної героїні хороводу «Подоляночка»
відбувається у першій частині танцю, тобто в експозиції. У зав’язці
дівчата утворюють дві колони, які потім поєднуються в одну спільну.
Далі малюнок набуває вид кола, що є знаком початку гри
«Подоляночка». Магічний ритуал сну Подоляночки відбувається у
частині розвитку дії ігрового хороводу.
У кульмінації хороводу відбувається зміна центральної фігури.
Після слів «Біжи до Дунаю, бери ту, що з краю» героїня обирає
дівчину, яка була з краю фігури. Після того цілує її та віддає свій
вінок. Таким чином, крайня дівчина змінює головну героїню. Далі
мається на увазі продовження цієї гри до тих пір, аж поки кожна
учасниця хороводу не побуває на місці головної героїні.
Ров'язка хороводу настає тоді, коли дівчата застигають у
певному малюнку – нова «Подоляночка» стає у ценр кола, який
утворили інші дівчата. Цей момент передбачає продовження гри,
але хоровод логічно завершився…
Результатом творчого процесу була публічна презентація
сценічної версії постановки перед викладачами та студентами БДПУ.
Висновок. Період постановки – це тривалий та нелегкий
процес, який включає в себе безліч компонентів, які потрібно
продумати. Таким чином, майбутній балетмейстер має не лише
знати правила та послідовність роботи над хороводом, а й володіти
дослідницькими вміннями, цифровою грамотністю, музичною
компетентністю, виконавською майстерністю, організаційними
вміннями, вміти працювати в команді, а також керувати часом. Тема
українських танців є актуальною і важливою за для виховання
національної свідомості, як виконавців так і глядачів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Хороводи : навч.-метод. посіб. з дисципліни «Мистецтво
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навчальний посібник для студентів спеціальності Хореографія /
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студентка 2 курсу
факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв
Науковий керівник Ольга СМОЛКА
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ТАНЦЮ
Актуальність теми: Саме зараз коли в країні йде війна, дуже
важливо бути патріотом своєї країни. Звісно, бути патріотом чи не
бути – це вже вирішувати кожному. Життя поза соціумом є
неможливим, особливо для хореографа – людини мистецької
професії. Тому актуальність роботи полягає у пошуку шляхів
втілення патріотичного виховання в роботу хореографа, засобами
українського народного танцю.
Аналіз сучасних досліджень в галузі патріотичного виховання
було відтворено в роботах: Л. Артемової, А. Богуш, Т. Вершняк,
А. Виноградової, О. Вишневського, Н. Галак, О. Галак, О. Гевко,
Т. Паніманської, В. Свеженець, М. Стельмахович, Н. Чашечнікової,
М. Щербань.
Бути патріотом – означає любити свою землю, своє коріння,
народ, робити все що в твоїх можливостях для країни. Бути
патріотом, це означає бути задоволеним не в тім “що ти українець” а
в тім, щоб було чесно мати ім’я Українця. Лише справжні патріоти,
об’єднавшись в єдине, зможуть зробити все для покращення країни,
для створення нової історії, в якій не буде трагічних подій, а лише
світле майбутнє.
Все починається з дитинства, це сама найважливіша “золота”,
пора в житті людини, тому саме в цей період й треба починати
розвивати патріотизм у дитини. Формування почуттів любові до
Батьківшини починається з першого самоусвідомлення, ласки
матері, краси природи, оточення. Тому важливо, щоб дитина бачила
навколо себе більше добра, краси й любові. Дошкільне виховання
має ґрунтуватися на засадах родинного виховання, надбаннях
народної педагогіки, народної творчості, фольклору.
Головна мета педагогів є формування патріотичних почуттів у
дітей дошкільного та старшого віку засобами народної творчості.
Тому актуальним є використання українського народного танцю як
засіб виховання патріотизму. Дослідження має на меті підтримати
такі важливі сфери: виховання патріотизму та любові до
Батьківщини, вивчення українських звичаїв, традицій, історії,
підвищення рівня духовного, інтелектуального та фізичного розвитку
245

Бердянськи й державний педагогічний університ е т

дітей. Дослід було спрямовано на розвиток виховання дітей та на
поглиблення почуттів національної гідності через заняття народної
хореографії.
Одну з важливих ролей в процесі виховання відіграє
гармонійний розвиток особистості, де значне місце займає народне
хореографічне мистецтво як засіб формування не тільки естетичної і
фізичної досконалості , а й загального розвитку повноцінного
громадянина. Саме зразки народної хореографії є відображенням
історії того чи іншого народу. Українське хореографічне мистецтво –
це розвиток духовності та моральності, відродження національних
традицій, а також розвиток фізичних даних у дитини .
Народна хореографія тісно зв‘язна з історією та побутом .
Тому ми повинні у танці знати про що ця хореографія, який в ній
сюжет, контекст. Вивчення традицій та розвиток патріотичних
почуттів нерозривно пов’язані з роботою в народній хореографії, з
певною темою танцю, хороводу. Наприклад, дійство « Івана Купала»
– це не лише танок, але й певний арт-об’єкт, який чітко передає
емоційну сферу свята, показує обряд, який проводили, поринає
учасників та глядачів у атмосферу давніх святкувань наших
пращурів літніх календарно-обрядових звичаїв. Інший приклад,
танки, в яких показано трудові процеси («А ми просо сіяли», «Сію,
вію», «Вийшли косарики») – тут ми можемо побачити як наші
пращури працювали, робили своє діло . Передача трудового
процесу на землі в нашому краї є одним з найважливішим, тому що
це традиційний найбільш розповсюджуваний засіб здобутку
прожитку українців. Тобто, перш ніж танцювати якийсь танок,
хореограф повинен повністю пояснити виконавцям що вони
танцюють, що їм треба передати глядачу. Завдяки найбільш точній
інформації, можливо не лише якісно та точно передати зміст
українського народного танцю, але і вивчати історію, традиції ,
звичаї, свята, формувати повагу до людей похилого віку.
Не менш важливо, працювати з різно-тематичними танцями,
для того щоб діти змогли охопити різні сфери побуту та інтересів
наших предків, щоб усі учасники пізнали, адже наші українські
традиції дуже гарні, що історія наша дуже насичена, що свята наші
найвеселіші, та що країна наша найкраща.
Отже, активне використання засобів українського народного
танцю в роботі хореографа значно розширяє його кругозір, дозволяє
успішно
впроваджувати
елементи
національно-патріотичного
виховання, підкріплювати та посилювати розвиток емоційної сфери
сприйняття танцювального мистецтва. При цьому, український
танець є достатньо мобільним та пластичним явищем, адже може
трансформуватись, відповідно до авторської задумки митця246
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хореографа. При цьому, тематика дозволяє віднайти необхідні
зразки, відповідно до різних концертних програм, життєвих ситуацій,
рівня майстерності та віку учасників.
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2. Галак Н., Галак О. Доповідь на тему : «Український
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Ксенія ПАВЕЛКО,
здобувачка І рівня вищої освіти (4 курс)
факультету психолого-педагогічної
освіти та мистецтв
Наук. керівник: к. п. н., ст. викладач Юлія ТАРАНЕНКО (БДПУ)
РОЗВИТОК ТА ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ І ЧУТТЄВОЇ
СФЕРИ ДИТИНИ В ПРОЦЕСІ ТАНЦЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сучасні наукові дані свідчать, що позитивний дитячий досвід,
зокрема довіра, відкритість, готовність до співпраці, є основою
позитивної самореалізації майбутньої особистості. Для психічного
здоров’я дітей необхідна збалансованість позитивних і негативних
емоцій, що забезпечує підтримання душевної рівноваги та
життєздатної поведінки.
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Серед видів діяльності, у процесі вивчення яких здійснюється
естетично-творчий розвиток дітей, одне з головних місць у
освітньому процесі в багатьох країнах належить хореографії, адже
хореографічне мистецтво, на думку вчених, здатне задовольнити
прагнення дитини до естетичного зростання, поєднати її внутрішній і
зовнішній світ, активізувати творчу уяву та емоційні реакції.
Мета дослідження: розкрити особливості розвитку та
формування емоційної і чуттєвої сфери дитини дошкільного віку в
процесі танцювальної діяльності.
Танцювальна діяльність має вплив на емоційну та чуттєву сфери
дитини. Про це свідчать дослідження Березової Г., Воротняк П.,
Гусаченко Л., Запорожець А., Сущинської Т., що пов’язують
гармонійний розвиток особистості та її емоційно-чуттєвої сфери із
танцювальною творчістю. Так, Т. Сущинська зазначає, що «особистість
дитини пов'язана з її невербальною поведінкою. Рухи дитини виконують
важливу соціальну функцію. Вони є засобом самовираження та впливу
на інших. Це зовнішні прояви емоцій та почуттів – в міміці, пантомімі,
жестах, голосі. Завдяки зовнішній виразності відбувається процес
екстеріоризації внутрішніх відчуттів та самопрезентація. У виразних
рухах через периферичні зміни системи м'язів обличчя та всього тіла
проявляються емоції. У повсякденному житті виразні рухи допомагають
розпізнати зміни в емоційних станах, настроях людей, які нас оточують.
Тілесно скутій дитині складно виражати свої почуття та розпізнавати
невербальні сигнали інших, що значно погіршує якість спілкування та
самопізнання. У той же час збіднений образ «Я» є однією з вагомих
причин виникнення труднощів при невербальному самовираженні.
Знання про себе та вміння актуалізувати минулий досвід є важливим
джерелом засобів експресивної поведінки» [2].
Хореографічна творчість сприяє підвищенню у дошкільнят
рівня емоційно-чуттєвого розвитку, естетичних уявлень, понять,
естетичної культури, творчого потенціалу, закладає основи знань
світового мистецтва. Також простежується безсумнівний позитивний
ефект впливу занять танцем на емоційне, художньо-естетичне
сприйняття, на фізичний розвиток дітей, на їхній стан здоров’я.
Поєднання всіх цих якостей особистості складає основний зміст її
всебічного й гармонійного розвитку.
Експериментальною
базою
нашого
дослідження
став
комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясласадок) № 189 комбінованого типу» Дніпровської міської ради «Золотий
ключик», у якому здійснюється обов’язкове хореографічне навчання в
другу половину дня. Оцінювання рівня емоційного і чуттєвого розвитку
групи дітей дошкільного віку здійснювалося нами за чотирьома
методиками: дослідження успішності кодування експресії емоційних
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станів
дитиною
В. Лабунської;
пластико-драматичної
моделі
дослідження підструктур свідомості В. Нікітіна; системи оцінки образнопластичної творчості О. Горшкової; системи вивчення емоційної сфери
дитини В. Мінаєвої. Так, за допомогою експериментальної процедури
В. Лабунської було проведено дослідження успішності кодування
експресії емоційних станів дитиною. Діти за допомогою експресії
обличчя виражали перед фотокамерою 4 базові емоційні стани
(радість, страх, гнів, печаль). Фотокартки експресії обличчя було надано
для інтерпретації групі респондентів. Успішність кодування визначалася
за кількістю вгаданих емоцій.
Після проведення оцінки рівня емоційного і чуттєвого розвитку
дітей нами було розроблено та впроваджено в хореографічну
діяльність серію вправ, спрямованих на розвиток емоційної і чуттєвої
сфери
дітей
дошкільного
віку.
Структура
нашого
експериментального хореографічного заняття включала колективнопорядкові вправи, ритмічно-рухливі вправи, вправи партерної
гімнастики, творчі вправи та танцювальні етюди.
По закінченню експериментального навчання нами проведено
повторну оцінку рівня розвитку емоційної та чуттєвого розвитку дітей
за методиками, які застосовували на початку експерименту.
Показники у дітей покращилися, що дало підставу стверджувати про
позитивний вплив розроблених нами серії вправ та їх ефективність.
ЛІТЕРАТУРА
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МІСЦЕ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ В ЗМІСТІ УРОКІВ
ХОРЕОГРАФІЇ
Український фольклор як невід’ємна частина практичної
народної педагогіки протягом століть формувала естетичні смаки
дитини, становлячи морально-етичну основу розвитку особистості. У
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традиції народного виховання дітей твори сприяли фізичному і
моральному їх здоров’ю, розвитку розумових здібностей, підготовці
до суспільно-корисної діяльності. Художнє слово водночас із живими
спостереженнями збагачувало знання про навколишній світ, вчило
доброти й співчуття, допомагало самоствердженню.
Сучасна педагогічна наука використовує надбання усної
народної творчості у роботі зі школярами.
Проблема використання фольклору у закладах загальної
середньої освіти та позашкільних закладах освіти знаходить своє
відображення в роботах Л. Артемової, А. Богуш, Н. Лисенко,
Т. Лебеденко та ін. Проте проблема використання усної народної
творчості у вихованні дітей молодшого шкільного віку на уроках
хореографії ще залишається недостатньо вивченою.
Мета дослідження – розкрити особливості використання
фольклору на уроках хореографії для учнів початкової школи.
Народна педагогіка – галузь емпіричних знань і досвіду, що
виробляється в домінуючих серед народу поглядах на мету і
завдання виховання у сукупності народних засобів і навичок
виховання та навчання. Народ охоплює всі соціальні групи
населення [2].
Термін «народна педагогіка» вперше в наукових обіг ввели
К. Ушинський, а в Україні О. Духнович. Мета, завдання і засоби
народної педагогіки відображені у фольклорі: казках, легендах,
прислів’ях, приказках, піснях, а також іграх і танцях, прикладному
мистецтві, музиці, святкових обрядах і традиціях трудового і
сімейного виховання [2].
Народна педагогіка посідає перше місце в змісті освітнього
процесу учнів початкової школи закладів загальної середньої освіти.
Так, уже з першого класу дітей знайомлять із закличками,
приказками, піснями та іншими жанрами народної творчості та
застосовують у змісті освіти народну педагогіку.
Молодший шкільний вік є сенситивний не тільки для
пізнавальної діяльності, а й для будь-якого виду діяльності,
особливо танцювальної.
В останні роки в освітньому процесі ЗЗСО почали
впроваджувати роботу з танцювальної діяльності та включили в
програму варіативної частини освіти уроки хореографії [1].
Під час виробничої практики в закладах освіти ми провели
експериментальне дослідження з впровадження фольклору в уроки
хореографії. Дослідження проводилося в ЗНЗ № 36 м. Маріуполя.
Під час розробки методики експериментального дослідження ми
спиралися на праці А. Шевчук. Так, серед українських народних ігор,
які ми використовували на уроках хореографії, були: ігри – праці, ігри
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– дозвілля, ігри – змагання, ігри – свята, ігри – розваги, ігри –
розрядки, ігри – тренінги тощо [3].
Українські народні таночки є невід'ємною частиною уроків
хореографії в школі. Саме в таночку передається неповторна
індивідуальність українського народу. З дітьми на уроках хореографії
ми розучували елементи українських таночків (невеличкі фрагменти
гопака, козачка, польки), які можна потім виконувати на святах чи
розвагах.
Таким чином, народна педагогіка на уроках хореографії,
особливо в початковій школі, дуже важлива. Під час проведення
експериментального дослідження ми включили в уроки хореографії
українські побутові танці («Що на нашій вулиці», «Кривий танець»,
«Дрібушечки», «Ой на горі мак», «Дощик», українські народні ігри, що
вплинуло на зацікавленість учнів початкової школи та сприяло
вихованню маленьких патріотів України.
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ЛЕПБУК ЯК ЗАСІБ МУЗИЧНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Сучасна освіта спрямована на розвиток творчих, талановитих,
креативних та здібних дітей. Дітей, які мають гнучке мислення,
нестандартний підхід до ситуації, а також вміють розв’язувати
проблеми в оригінальний спосіб. Для досягнення цих та інших цілей
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в освітньому просторі постійно з’являються нові та удосконалюються
вже існуючі технології навчання.
Початкова школа, продовжуючи дошкільний період, забезпечує
подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний та
соціальний розвиток. Аби далі розвиватись та входити в соціум,
дитина має отримати та засвоїти знання про навколишній світ,
оволодіти нормами поведінки, набути певних вмінь та навичок і
активно застосовувати їх у реальному житті. Тому дітям доводиться
запам’ятовувати надзвичайно великий обсяг інформації.
Актуальним в сучасній музичній освіті є використання лепбуків.
До позитивних аспектів створення лепбуків можна віднести :
актуалізація знань, систематизація знань, розвиток творчих
здібностей (діти виконують цікаві завдання, шукають відповіді на
запитання, грають в різні ігри), можливість охопити активною
діяльністю всіх учнів класу.
Лепбук — багатофункціональна розкладна папка, що містить
ніші й кріплення для різноманітного дидактичного матеріалу. Термін
запозичено з англійської мови, де слово «lap» має декілька
значень — «раунд», «коло», «складати», «з'єднувати внахлест», а
також «коліна». З огляду на багатозначність слова та застосування
лепбуків, найточніший переклад — «складена книга» чи «книга
етапу». Лепбук укладається таким чином, аби пристосовувати його
для розміщення всередині матеріалів з певного етапу навчання. Він
покликаний повідомити, розширити, закріпити, узагальнити знання з
теми чи групи тем. Лепбук може бути створений як учителями,
вихователями, так і учнями, або учнями-дітьми спільно з батьками.
Англомовні
педагоги
часто
виділяють
«ластлепбук»
(lastlapbook), що означає «книга останнього етапу» (узагальнюючої
теми).
Лепбук має особливість — складатися і займати мінімум місця
для зберігання, та розкладатися в об'ємну папку, що містить
різноманітні дидактичні матеріали. Для їх розміщення слугують
кишені, віконечка, папки-ширмочки, дверцята тощо. Лепбуки не
мають чіткої межі по величині чи кількості ніш, головна умова — це
вільний доступ учнів до матеріалів. Найчастіше лепбуки
відповідають формату А3 в закритому вигляді, та А2 у відкритому.
Лепбуки передбачають, що їх буде розкладено на колінах
учнів, а не столі. Тему обирають більш вузьку для максимального її
розкриття, проте поширена й практика педагогів створювати лепбуки
відповідно тем навчального тижня чи місяця.
У нашій діяльності ми зробили лепбук, присвячений
початковим знанням з музичного мистецтва і буде матиме назву
«Світ музики». В цій лепбук будуть входити різні завдання: ребуси з
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нотної грамоти, лабіринт з назви музичних інструментів та засобів
музичної виразності (лад, регістр, темп, тембр, мелодія, динаміка,
музична грамота). Частиною лепбука є кишені з розмальовками та
картками назви музичних інструментів, різними іграми, віршами,
музичними асоціаціями, назви аудіовізуальних засобів, види
ансамблю у вигляді книжки, де можно погортати сторінки. Музики
природи представлено у вигляді гармошки, де позначені усі звуки
природних явищ. Під час роботи з лепбуков учні знайомляться з
розташуванням нот на клавіатурі та нотному стані.
Головна перевага лепбука в тому, що він створюється
власноруч і оформлюється за власним смаком. Це дозволяє
структурувати інформацію, активно долучатися до навчального
процесу і проявляти творчі здібності школярів. Завдяки цьому
процес пізнання стає дійсно захопливим!
Використання лепбуків у навчальному процесі особливо актуальне в
умовах впровадження Нової української школи. Такий метод
дозволяє здійснювати навчання у ігровій формі і має наступні
переваги:
1. Учень має можливість по своєму бажанню організувати
інформацію з теми, що вивчається і краще зрозуміти і запам'ятати
матеріал. Це особливо допомагає у навчанні дітям-візуалам.
2. При необхідності можна повторити вивчене у будь-який
зручний час. Просто відкрити лепбук і переглянути зроблену своїми
ж руками книжку.
3. Такий спосіб навчання дозволяє напрацьовувати навичку
самостійного збору, відокремлення та систематизації інформації.
Таке вміння особливо важливе для людей сучасного інформаційного
суспільства.
4. Якщо лепбук виконується сумісно у групі, такий метод
навчання сприяє розвитку комунікаційних навичок, командної
взаємодії тощо.
До позитивних сторін використання лепбуків на уроках
музичного мистецтва можна віднести:
1. Актуалізація знань (діти здобувають нові знання в процесі
пошукової діяльності).
2. Рефлексія (повторення і закріплення вже здобутих знань;
повторення відбувається не тільки в процесі створення лепбуку, але
і пізніше, коли вже готовий лепбук читають, гортають діти на
перервах).
3. Розвиток творчих здібностей (діти створюють цікаві
завдання, продумують естетичний вигляд і оформлення своєї
роботи).
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4. Можливість охопити активною діяльністю усіх учнів класу, а
не лише окремих).
5. Дружня атмосфера в класі (учні відчувають, що вони один
колектив, кожен вносить свою «лепту» у спільну роботу).
6. Зацікавлення предметом, зосередження уваги на головних
аспектах вивченого матеріалу (вивчений матеріал надовго
запам’ятовується).
7. Естетичне задоволення від самостійно зробленої роботи.
Як показує практика зарубіжних шкіл, лепбукінг – ефективний
освітній метод, який дозволяє розвивати різносторонню творчу
особистість. Адже не дарма його широко використовують в
навчальних закладах Італії, Франції, США, Великої Британії тощо.
ЛІТЕРАТУРА
1. Гавриш, Наталія. Інтегровані заняття: методика проведення.
Київ : Шк. світ, 2007. 128 с. (Б-ка «Шк. світу»). Бібліогр. : с. 127.
2. Крутій К. Лепбук як дослідницький проект дошкільника
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ukrdeti.com/lepbuk-yakdoslidnickij-proekt-doshkilnika/
3. Масол Л. М., Гайдамака О. В., Бєлкіна Е. В., Калініченко О.
В., Руденко І. В. Методика навчання мистецтва у початковій школі :
посібник для вчителів. Харків : Видавництво «Ранок», 2006. 256 с.
4.Щербатюк В. С. Методика застосування проектних технологій
на заняттях із літературознавчих дисциплін у ВНЗ. Молодий вчений.
2017. № 6.1 (46.1). С. 114–117.
Софія САМОЙЛОВА,
здобувачка 2 курсу
факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв
Наук. керівник Олена МАРТИНЕНКО,
к. пед. н., доцент (БДПУ)
ХОРОВОД, ЯК ВТІЛЕННЯ ЗВИЧАЇВ ТА ТРАДИЦІЙ УКРАЇНЦІВ
Культура України багата та неповторна, але в останні часи
все більш актуальною стає проблема пізнання та дотримання
національно-стильових традицій українського мистецтва. Саме тому
зростає необхідність у поширенні та популяризації фольклору.
Хореографічне мистецтво – невід’ємна складова культурнофольклорного життя кожної національності, в тому числі української.
Велике значення у розвитку народного танцю України має хоровод.
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Як відомо, хоровод – це один з найдавніших видів народного
танцювального
мистецтва,
виконання
якого
пов’язане
з
календарними обрядами та родинно-побутовими темами.
Танцювальне мистецтво України в цілому та окремо
хороводи досліджували А. Гуменюк, В. Верховинець, М. Вантух,
К. Василенко, Р. Герасимчук, Є. Онацький, Ю. Ковалів та ін.
Одним із найяскравіших прикладів відомих хороводних
сценічних форм, які розкривають традиції та побут українського
народу є «Вишивальниці» (П. Вірськй), де танцюристки ніби снують
різноманітними нитками і створюють неповторну картину, на якій
зображені квіти у стилі петриківського розпису.
Мета – описати послідовність роботи над практичним
втіленням творчого задуму українського хороводу з розкриттям
традиції святкування дівич-вечора перед заміжжям (хоровод «Дівичвечір», дисципліна «Мистецтво балетмейстера»).
Першим етапом моєї роботи був вибір теми для поставки
хороводу та вивчення наукової та мистецької літератури з обраної
теми. За основу свого хороводу я взяла українську традицію, за
свідченням якої наречена за день до весілля запрошувала своїх
подружок для плетіння вінка, який символізував прощання із
дівоцтвом. Для цього дівчата мали зібрати по букету польових квітів
або барвінку, які разом вплітали в загальний вінок. На весіллі його
розтоптували, що означало перехід із дівочого життя у шлюбне.
В процесі дослідницького періоду я звернулася до багатьох
джерел. Наприклад, дану традицію описували Я. Мельничук і
Б. Карабін у книзі «На весільний рушничок, на святковий обрус»,
частково торкалась цього звичаю О. Воропай у книзі «Звичаї нашого
народу». Згідно з джерелами, дана традиція була розповсюджена
майже в усіх регіонах України.
У постановці я вирішила показати саме процес плетіння вінку
для нареченої із зібраних подругами букетів. Відповідно до цього
було обрано музичний супровід, розроблено композиційний план, в
якому визначалася архітектонічна побудова, послідовність розвитку
малюнків відповідно до обраної теми, лексичний матеріал, кількісний
склад виконавців. Робота створювалася на співкурсницях та
здобувачках паралельного курсу спеціальності 014 Середня освіта
(Хореографія).
Наступний етап творчої діяльності (ознайомчий) передбачав
ознайомлення виконавців з задумом хороводу, прослуховування
музичного супроводу, надання характеристики сценічним образам.
Необхідно було детально донести до виконавців суть традиції,
символічне значення атрибутів – букет квітів у кожної дівчини та вінок у
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солістки, щоб вони вірно могли передати задум та настрій (ідейнотематичну основу хороводу). Я розповіла танцівникам про звичай та
відповіла на всі запитання, які виникали під час спілкування.
Після цього ми перейшли до постановочної частини. Мені
знадобилось дев’ять дівчат – вісім основного складу і одна солістка.
Особливу увагу я приділяла роботі з реквізитом та взаємодії
дівчат із солісткою, щоб ключовий момент – поява на голові
нареченої сплетеного вінку та зникнення букетів у подружок був
ефектним. Для квітів було обрано білий колір, що підкреслювало
ніжний, романтичний настрій нареченої напередодні весілля та
загальну світлу і святкову атмосферу події.
У експозиції та зав'язці показано, як наречена збирає
подружок, які приносять їй по букету квітів. У розвитку дії та
кульмінації за рахунок малюнків – різноманітних переплетінь та кіл
можна побачити процес плетіння. У розв'язці наречена-солістка
з'являється перед глядачем з вінком на голові.
Підсумком творчої роботи була публічна презентація
створених всіма здобувачами 2 курсу хороводів та хороводних
танців. Демонстрація постановки відбувалась на відкритому просторі
напроти «Вишиванки» 5-го корпусу БДПУ, що було символічним і
доступним для широкого кола глядачів. Відео хороводу можна
переглянути за посиланням [3].
Отже, для українців хороводні танці – це один з основних
засобів вираження звичаїв, традицій та обрядів. Вони ввібрали у
себе всю палітру життя українців від календарно-обрядових до
родинно-побутових мотивів. Майбутнім хореографам важливо знати,
сценічно відтворювати та популяризувати українські традиції.
ЛІТЕРАТУРА
1. Мельничук Я., Карабін Б. На весільний рушничок, на
святковий обрус : практичний посібник. Львів : Край, 1993. 142 с.
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ЗНАЧЕННЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОБОТІ ДИТЯЧИХ
ХОРЕОГРАФІЧНИХ КОЛЕКТИВІВ
Вектор розвитку сучасної освіти спрямовується у площину
становлення нової парадигми, створення нової освітньої системи,
формування нового мислення, творчості. Виховання гнучкої,
свідомої, креативної особистості, здатної творчо реалізуватися, є
основним пріоритетом сьогодення. Триває постійний пошук нових
методів та форм роботи з дітьми з метою розкриття їх творчого
потенціалу.
Одним із провідних видів діяльності у дошкільному віці є гра
(О. Акбаров, М. Акішева, О. Мартиненко, А. Шевчук та ін.). Тому заняття
хореографією в даному віці проводиться на основі ігрових методів
роботи (Г. Березова, Л. Капкіна, О. Сайкіна, Ж. Ферілєєва та ін.).
Незважаючи на значну кількість наукових праць, проблема
застосування ігрової діяльності в дитячих хореографічних
колективах потребує подальшого дослідження.
Мета дослідження – розкрити значення ігрової діяльності в
роботі дитячих хореографічних колективах та актуальність
упровадження танцювальних ігор і вправ на англійській мові з дітьми
дошкільного віку.
З практики психолого-педагогічних досліджень відомо, що
прояв цікавості до спільних ігор з однолітками, колективних за своєю
природою, починається у дітей в молодшому дошкільному віці.
Поступово відбувається перехід від ігор «поруч» до ігор «разом»,
діти починають самостійно спілкуватися один з одним, взаємодіяти
під час спільних ігор. За допомогою дорослих дошкільники у грі
навчаються налагоджувати взаємодію з однолітками, передавати та
отримувати інформацію про довкілля, узгоджувати свої дії з діями
інших дітей. Так, завдяки комунікативній та ігровій діяльності дитина
засвоює досвід попередніх поколінь, збагачується знаннями, у неї
формуються практичні уміння та навички, духовні потреби, естетичні
почуття, виробляється свій погляд на світ, з’являються переконання
та закладається характер.
За допомогою ігрової діяльності дитина має можливість
задовольнити усі свої основні життєві потреби, а саме: у спілкуванні,
рухливих діях, самоствердженні, задоволенні своїх інтересів і
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потреб. Ігрова діяльність сприяє появі якісних змін у дитячій психіці,
захоплює своєю формою і змістом, спрямовує розвиток розумових,
вольових, творчих здібностей, виховує культуру спілкування в
спільній діяльності. Ігрова діяльність дає можливість дітям оперувати
набутими раніше знаннями та постійно збагачуватися новими.
Виконання ігрових танців, колективних вправ у дітей
розвивають
вольові
та
емоційні
якості,
організованість,
дисциплінованість, дружні взаємини. У ході аналізу простих рухів у
дошкільнят удосконалюється пам’ять, поглиблюються уявлення про
зміст танцю, його жанри, форми, засоби виразності, хореографічні
образи в цілому.
Ми провели експериментальне дослідження у молодшій групі
колективу ансамблю естрадного танцю «MiriDance» м. Бердянська.
Експеримент передбачав проведення анкетування серед керівників
хореографічних колективів щодо застосування ігрової діяльності,
проведення бесіди з дітьми, а також розробку та впровадження
ігрових вправ та ігор на англійській мові.
З’ясували, що діти максимально зацікавлені, їм дуже
подобаються будь-які ігри, пов'язані з англійською мовою, які можна
застосовувати на хореографічному занятті. Інтегрованість таких
вправ дозволяла дітям легко та швидко запам’ятовувати англійські
слова, виконуючи танцювальні рухи.
Тож, можна зробити висновки,
що гра полегшує
запам'ятовування та засвоєння нових слів та вправ вже в
дошкільному віці, а також викликає інтерес до вправи, упорядковує
не тільки поведінку дитини, але і його внутрішнє життя, допомагає
зрозуміти себе, своє ставлення до світу, допомагає проявити
ініціативу і творчу активність. У грі дитина вчиться контролювати і
оцінювати себе, розуміти свої дії і правильність їх виконання. Саме
самостійне регулювання дій перетворює дитину в свідомого суб'єкта
життя, робить його поведінку усвідомленою і довільною.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бурова А. П. Організація ігрової діяльності дітей
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2. Піроженко Т. О. Особистість дошкільника – перспективи
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2010. 136 с.
3. Шкваріна Т.М. Англійська мова для дітей дошкільного віку:
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ШКОЛІ
Одним з пріоритетних напрямів реформування та розвитку
освітньої галузі України сьогодні є впровадження сучасних
інформаційно-комп’ютерних технологій, що доповнюють традиційні
способи навчання з використанням друкованих підручників, зошитів,
класної дошки і крейди тощо.
Комп’ютерні технологій у школі – це не лише нове технічне і
програмне забезпечення, але і новий підхід до процесу навчання,
нові форми і методи викладання з використанням новітніх
можливостей передачі та отримання інформації. «Ми живемо в
столітті інформаційної, комп’ютерної революції, що почалася в
середині 80-х років і дотепер продовжує нарощувати темпи. От її
основні віхи: поява персонального комп’ютера, винахід технології
мультимедіа, впровадження в наше життя глобальної інформаційної
комп’ютерної мережі Інтернет. Усі ці нововведення легко і непомітно
ввійшли в життя: вони широко використовуються майже у всіх
професійних сферах і в побуті». [4, с.12]
Розробкою
і
впровадженням
у навчальний
процес
інформаційно-комп’ютерних технологій сьогодні активно займаються
такі дослідники як, Е. Полат, Е. Дмитреєва, С. Новиков, Т. Полілову,
Л. Цвєткова тощо. Низку питань, пов’язаних з проблемою
впровадження цих технологій на уроках музичного мистецтва
розглянуто у працях О.Базелюка, Н.Бєлявіної, О.Бороздіна,
Т.Затяміної, І.Красильнікова, Л.Масол, Ю.Пєтєліна, О.Тарачевої,
Г.Тараєвої, О.Чайковської та ін.
Зважаючи на постійне оновлення і активне впровадження
означених технологій в методику викладання музичного мистецтва
необхідність досліджень у цій галузі не втрачає актуальності, тож
мета даної роботи – вивчення можливостей використання
комп’ютерних технологій на уроках музичного мистецтва.
Для досягнення мети та завдань дослідження, нами було
використано ряд методів, серед яких теоретичні (аналіз, синтез,
узагальнення, порівняння, моделювання) та практичні (вивчення
досвіду педагогічної діяльності вчителів-практиків, спостереження,
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бесіда, анкетування, тестування, опитування, творчі музичні
завдання).
На основі проаналізованої літератури та її аналізу,
узагальнення, спостереження педагогічного досвіду провідних
фахівців нам вдалося визначити і дослідити виховний вплив
інформаційно-комп’ютерних технологій, теоретично обґрунтувати
доцільність їх використання у навчально-виховному процесі
сучасних загальноосвітніх закладах, реалізуючи завдання музичноестетичного виховання школярів.
Результати дослідження показали, що активізації дитячої
уваги, мислення, уяви, а також розвитку музичних здібностей сприяє
ряд дидактичних прийомів і методів з використанням комп’ютерних
технологій, серед яких:
1) порівняння засобів художньої виразності різних видів
мистецтва за допомогою презентацій у Microsoft Power Point;
2) добір різноманітного та цікавого для дітей навчального
матеріалу в мережі Інтернет, використання музичних енциклопедій,
та програм для відтворення музичних творів;
3) застосування художньо-ігрових методів і прийомів з
використанням комп'ютерних програм у процесі вивчення музичної
грамоти, слухання музики, співу, гри на музичних інструментах;
4) демонстрація за допомогою цифрових технологій творів
музичного та образотворчого мистецтва, художньої літератури тощо;
5) створення на уроках навчально-творчої атмосфери за
допомогою інтерактивної дошки.
У ході дослідно-експериментальної роботи було з’ясовано, що
специфікою уроків з використанням комп'ютерних програм є
обов'язкова попередня домашня робота учня. В такому разі уроки
проходять особливо цікаво, адже самостійне творче опрацювання
нової інформації дуже захоплює учнів, стимулює творчу ініціативу та
дає можливість розвитку, який відбувається шляхом перенесення
набутого художнього досвіду на своє повсякденне життя.
Узагальнюючи викладене, зазначимо, що результативність
використання інформаційно-комп'ютерних технологій для творчого
виховання учнів великою мірою залежить від наявності продуманої
системи відповідних творчих завдань, емоційної налаштованості на
спільну співтворчість учнів і вчителя у різних видах художньої
діяльності.
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Анастасія АНДРУСЕНКО,
студентка 1 курсу магістратури
факультет фізико-математичної, комп’ютерної та
технологічної освіти
Науковий керівник: Світлана ХОМЕНКО,
к.пед.н., доцент (БДПУ)
СМАРТ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ
Актуальність теми дослідження: є забезпечення інноваційних
методів навчання, відповідності вимогам учасників освітнього процесу
та оптимізації професійних характеристик сучасних викладачів,
студентів професійно-технічних навчальних закладів, роботодавців.
Міжнародна комісія з питань освіти, науки та культури при ООН
проголосила дві основні парадигми сучасної освіти: Освіта для всіх
(EFA) та Навчання впродовж життя (LLL). Сьогодні існує нагальна
потреба у створенні системи SMART-освіти в Україні.
Реформування сучасної освіти висуває нові вимоги до
педагогічних кадрів. Вільно і активно мисляча, який прогнозує
результати своєї діяльності і відповідно моделює виховно-освітній
процес педагог є гарантом вирішення поставлених завдань.
Сьогодні підвищився попит на висококваліфіковану, творчо
працюючу, соціально-активну і конкурентоспроможну особистість
педагога, здатну виховувати соціалізовану особистість в
надзвичайно мінливому світі. Від рівня професіоналізму педагогів, їх
здатності до безперервної освіти безпосередньо залежать
результати соціально – економічного і духовного розвитку
суспільства. Якість педагогічних кадрів – найважливіший компонент
освітньої системи тому, що реалізація всіх інших компонентів
безпосередньо залежить від тих людських ресурсів, якими
забезпечена та чи інша освітня система. Саме на педагогів
покладено функцію реалізації освітніх програм нового покоління на
основі передових педагогічних технологій, їм визначена місія
підготовки підростаючого покоління до життя в майбутньому і
виховання людини з сучасним мисленням, здатного успішно
самореалізувати себе в житті.
Метою та основними завданнями дослідження – є аналіз
сучасних Smart-технологій, як засобу інновації та фактора
інформаційного розвитку суспільства. Південну Корею можна
вважати одним із лідерів із впровадження розумних технологій в
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освіту. У Кореї інноваційні освітні технології активно розробляються
з 1997 р.
На сьогоднішній день в країні існує 20 кібервузів, усі послуги
яких надаються електронними технологіями. Місце і час навчання в
таких університетах обирають студенти. Загалом, у світі сьогодні
нараховується понад 43 мільйони студентів, які отримують освіту за
допомогою електронних технологій. Ще в середині минулого
століття вважалося, що одного разу отримати освіту було достатньо,
а набутих знань та навичок вистачить на все життя. Інтенсивний
розвиток технологій та комп’ютеризація багатьох сфер людської
діяльності показали, що цього недостатньо. Сучасне суспільство
невіддільне від інформаційних технологій та Всесвітньої павутини,
воно є свідком експоненціального зростання інформації, зменшення
періоду розвитку технологій відносно періоду змін поколінь, який
залишається на 25 років, свідком якісних змін у свідомості молодих
людей, які ростуть і почуваються некомфортно без постійного
доступу до Інтернету, спостерігаючи віртуалізацію багатьох сфер
людської діяльності тощо. Викличе кількісне накопичення таких змін.
Головна мета SMART-освіти – є зробити процес навчання
найбільш ефективним шляхом перенесення навчального процесу в
електронне середовище. Такий підхід дозволить скопіювати знання
викладача та надати доступ до них будь-кому. Навчання буде
доступне скрізь і завжди. Однією з умов переходу до
інтелектуального електронного навчання є перехід від змісту книги
до електронного навчання. Знання повинні розташовуватися в
одному сховищі, що передбачає наявність інтелектуальної системи
пошуку.
До позитивних сторін використання SMART-технологій у
навчальному процесі належать:
- можливість їх використання при викладанні різних дисциплін;
– висока ефективність засвоєння знань;
- підвищення інтересу учнів до навчання;
- сучасні технології та розуміння та сприйняття своїх учнів як
природного компонента, що робить їхнє життя зручним інструментом
для творчого розвитку;
– Простота поєднання SMART-технологій з комунікативним
підходом до викладання певних дисциплін.
Розумна освіта неможлива без використання відкритих
освітніх ресурсів, концепція яких була введена ЮНЕСКО в 1998
р.[1.4.]. Це дає змогу задовольнити потреби людини в постійній
самоосвіті.
Інфраструктура
Smart-Education
базується
на
використанні центрів обробки даних на платформі хмарних
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технологій,
інтерактивних
дошок,
планшетів,
проекторів,
відповідного програмного забезпечення, інші засоби. Це дає
можливість здобути освіту, реалізувати творчий та інтелектуальний
потенціал людей з фізичними вадами.
На сьогоднішній час в системі освіти України прийнято
проводити навчальні заняття з використанням мультимедійних
презентацій.
Однак
поряд
із
звичними
презентаційними
технологіями
(Microsoft
Power
Point,
LibreOffice
Impress,
MySlideShow) у сферу освіти проникають нові, інтерактивні
технології, що дозволяють відійти від стандартної та звичної
презентації у вигляді слайд-шоу. Інноваційним Застосуванням
SMART-підходу спрямоване на досягнення таких цілей у процесі
навчання: S (Self Directed) – забезпечення можливостей для
самостійного визначення, що саме вивчати, та ефективної
організації самонавчання; M (Motived) – мотивування активної
пізнавальної діяльності; A (Adaptive) – адаптування методів, місця та
часу навчання для конкретного суб’єкта, який бажає отримати
освітні послуги; R (Resourse Free) – забезпечення вільного доступу
до освітніх ресурсів; T (Technology Embedded) – перманентне
забезпечення процесу навчання сучасними технологіями.
Загальні висновки. Отже, впровадження та розвиток SMART
освіти є однією із провідних сфер діяльності навчальних закладів.
На нашу думку, невідворотним у освітній галузі є збільшення ваги
електронних навчальних матеріалів; заміна «лінійної» подачі
навчального матеріалу багаторівневими і багатовимірними
нелінійними освітніми ресурсами, які можуть забезпечити
індивідуальні освітні траєкторії; перегляд методик подання
навчального контенту з наукового до науково-популярного та,
можливо, ігрового; переорієнтація технологій навчання у бік
особистісних та індивідуальних підходів, що призведе до розробки і
впровадження інтелектуальних частково геймiфiкованих навчальних
віртуальних світів.
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МАЙСТЕР-КЛАС ЯК СУЧАСНА ФОРМА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
Актуальність. На сучасному етапі розвитку освіти актуальним
стає узагальнення і поширення інноваційного педагогічного досвіду.
Одна з ефективних форм поширення власного педагогічного досвіду
є така сучасна форма методичної роботи як майстер-клас.
Ступінь досліджуваності проблеми. За останні роки з’явилася
низка робіт, присвячених розгляду різних методичних аспектів
підготовки та проведенню майстер-класів в освіті. Цим питанням
опікувалися М. Архіпова, І. Бец, З. Борисова, М. Головань та інші.
Мета полягає у висвітленні змістовних та методичних
особливостей підготовки та проведення майстер-класу.
Виклад основного матеріалу. Майстер-клас – це відкрита
педагогічна система що дозволяє демонструвати нові можливості
педагогіки. За визначенням, «майстер-клас» – це інтерактивна
форма навчання та обміну досвідом.
Майстер-клас – (від англійського masterclass: master – кращий
в якій-небудь області + class – заняття, урок) – сучасна форма
проведення навчального тренінгу-семінару для відпрацювання
практичних навичок за різними методиками й технологіями з метою
підвищення професійного рівня та обміну досвідом учасників,
розширення кругозору та залучення до новітніх галузей знань.
Майстер-клас відрізняється від семінару тим, що, під час
майстер-класу провідний фахівець розповідає і, що ще більш
важливо, показує, як застосовувати на практиці нову технологію або
метод. Таким чином, що майстер-класи не показують, а проводять.
Майстер-клас – це узагальнення і поширення педагогічного
досвіду, розроблений оригінальний метод, що є фундаментально,
або авторську методику, що спирається на свої принципи та має
певну структуру. Виділяють найважливіші особливості майстеркласу, а саме:
265

Бердянськи й державний педагогічний університ е т

1. Новий підхід до філософії вчення, що ламає сталі
стереотипи.
2. Метод самостійної роботи в малих групах, що дозволяє
провести обмін думками.
3. Створення умов для включення всіх в активну діяльність.
4. Постановка проблемного завдання і вирішення її через
програвання різних ситуацій.
5. Прийоми, що розкривають творчий потенціал, як Майстра,
так і учасників майстер-класу.
6. Форми, методи, технології роботи повинні пропонуватися, а
не нав'язуватися учасникам.
7. Процес пізнання набагато важливіший ніж само знання.
8. Форма взаємодії – співпраця, співтворчість, спільний пошук.
Учитель – (майстер) проводить урок зі слухачами,
демонструючи прийоми ефективної роботи з учнями. Проводячи
майстер-клас, педагог ніколи не прагне просто передати знання. Він
намагається задіяти учасників у процес, зробити їх активними,
розбудити в них те, що приховано навіть для них самих, зрозуміти й
усунути те, що йому заважає в саморозвитку.
Методика проведення майстер-класів не має яких-небудь
строгих і єдиних правил, вона ґрунтується на педагогічній інтуїції
педагога і на творчій сприйнятливості слухача.
Крім чисто практичного призначення, майстер-клас переслідує
ще одну дуже важливу мету – інтелектуальний та естетичний
розвиток педагога. У це поняття вкладається розвиток здатності
самостійно і нестандартно мислити.
Основні переваги майстер-класу – унікальне поєднання
індивідуальної роботи, можливість розвитку гнучкості мислення,
придбання і закріплення практичних знань та навичок.
Висновки. Таким чином слід звернути увагу при підготовці
майстер-класу на те, що в технології його проведення головне не
повідомити й освоїти інформацію, а передати способи діяльності,
будь то прийом, метод, методика або технологія. Позитивним
результатом майстер-класу можна вважати результат, що
виражається в опануванні учасників новими творчими способами
вирішення педагогічної проблеми, у формуванні мотивації до
самонавчання, самовдосконалення, саморозвитку. Це достатньо
технологічно складний процес з певними вимогами до його
організації та проведення.
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МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ 9 КЛАСУ ТЕХНОЛОГІЇ В’ЯЗАННЯ
ТЕХНІКОЮ «MAGIC LOOP»
Традиційно у закладах загальної середньої освіти на уроках
трудового навчання, при вивчені розділу «В’язання на спицях» для
виготовлення шкарпеток, рукавичок та рукавів використовують 4
«панчішні» спиці. Даний метод підходить для таких виробів, тому що
не залишає швів, що є дуже зручно, так як будь який виріб втрачає
красу через виразний шов. Цим способом ми розділяємо виріб на 4
частини та в’яжемо по колу. Використання такого способу в’язання є
зручним, через те що, в подальшому не потрібно зшивати шви. Але,
недоліками даної техніки є можливість випадання спиць з петель,
через що виріб може розплутатись, також потрібно постійно
слідкувати щоб спиці розташовувались правильно, не плутаючи
ряди. Панчішними спицями зручно в’язати невеликі вироби, адже
спиці мають обмежену довжину, для в’язання великих тубусів є
інший варіант в’язання, а саме в’язання круговими спицями.
Вирішенням такої проблеми є техніка в’язання «Magic loop»,
яке передбачає кругове в’язання однією парою спиць – круговими
спицями, довжиною 80 см і більше. Якщо виріб невеликої окружності,
можна впоратись і спицями довжиною 60 см. В’язання таким
способом, на перший погляд, здається дуже складним, головне
розібратися в техніці. Техніка передбачає складене в’язання, тобто
при в’язанні тубус складається вдвоє, одна сторона на робочій спиці,
інша на тросі. Пров’язавши одну сторону, перетягуємо спиці на іншу
сторону, і пров’язуємо її. За таким принципом в’яжемо до потрібної
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довжини. Таким чином, виріб завжди перебуває на тросі, і ми
можемо не хвилюватися, що спиці випадуть.
На уроках трудового навчання в 9 класі, учні вчаться
виготовляти тубусні вироби, в’язання яких передбачає використання
«панчішних» спиць. Чому зручніше скористатися способом «Magic
loop» при опануванні технології в’язання таких виробів? По-перше,
це економія часу. Учні ще не опанували досконало технології
в’язання, і їм буде складно постійно слідкувати за спицями під час
в’язання, адже навіть умілим майстриням іноді це складно. По-друге,
зручність. Учні можуть швидко втратити інтерес до в’язання, якщо
спиці будуть постійно випадати, таким чином використовується
найголовніша перевага способу в’язання на кругових спицях – виріб
завжди залишається на тросі.
Із вище викладеного приходимо до наступних висновків:
використання техніки «Magic loop» сприяє розвитку наступних
якостей особистості: увага, усидливість, терпіння, точність при
виконанні певних дій, старанність тощо. Зазначена техніка формує
знання з технології в’язання спицями, конструкторські здібності,
просторове мислення та уявлення. В якості інтегрованих знань
можна підкреслити застосування на практиці знань з геометрії,
текстильного матеріалознавства тощо.
Данил БАБИЧ,
студент 1 курсу
факультету фізико-математичної,
комп’ютерної та технологічної освіти
Науковий керівник: Олена КРИВИЛЬОВА,
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ВИДИ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ ЗДОБУВАЧІВ ВІЩОЇ ОСВІТИ
В ІНТЕРНЕТІ
Інформаційно-комунікаційна компетентність необхідна кожній
сучасній людині для успішної життєдіяльності. Вона є сукупністю
компетенцій, які дозволяють ефективно користуватись інформацією
в різних її формах і представленнях як у повсякденному житті, так і в
професійній діяльності.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій постійно
наголошує на дотриманні правил безпечного користування
Інтернетом, зокрема це стосується безпеки життєдіяльності
здобувачів вищої освіти [1].
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Проблемі
використання
інформаційно-комунікаційних
технологій в освітньому процесі присвячені дослідження таких
науковців, як В. Биков, Я. Булахова, О. Бондаренко, О. Міщенко,
О. Пінчук та інші. Проте питання поводження здобувачів вищої освіти
в Інтернеті потребує додаткових досліджень.
Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та
експериментальній перевірці поведінкових реакцій здобувачів вищої
освіти в Інтернеті.
Для досягнення мети дослідження визначено такі завдання:
теоретично обґрунтувати основні поняття предмету дослідження;
розробити діагностичний інструментарій педагогічного дослідження;
експериментально перевірити сформованість поведінкових реакцій
здобувачів вищої освіти.
Для
розв’язання
завдань
використано
сукупність
взаємопов’язаних методів дослідження: теоретичних: аналіз
нормативно-правових
документів
та
психолого-педагогічної
літератури – для виявлення особливостей поведінкових реакцій
здобувачів вищої освіти; емпіричних: діагностика та пошуковий
експеримент – для оцінки поведінкових реакцій здобувачів вищої
освіти в Інтернеті; статистичні (кількісна та якісна обробка даних,
графічне подання результатів) – для відстеження процентного
відношення показників сформованості поведінкових реакцій
здобувачів вищої освіти в Інтернеті.
На основі аналізу нормативно-правових документів та
психолого-педагогічної літератури виокремлено низку небезпечних
чинників, що можуть загрожувати життєдіяльності здобувачів вищої
освіти при користуванні Інтернетом, та виявлено особливості
поведінкових реакцій на їхній вплив. Типи загроз стосуються:
особистої безпеки (отримання недостовірної чи неправдивої
інформації, формування ігрової або комп’ютерної залежності,
спілкування з небезпечними людьми, залучення до виконання
протиправних дій); безпеки інших (матеріали, існування та
використання яких може стати причиною посягання на безпеку,
свідоме та несвідоме введення в оману, вчинення протиправних дій,
кібербулінг як свідоме цькування та приниження); загрози витоку
персональної
інформації
(розголошення
персональної
та
конфіденційної інформації, зараження ПК вірусами різної категорії).
Розроблено діагностичний інструментарій дослідження у якості
анкети, яка передбачає отримання інформації шляхом письмових
відповідей здобувачів вищої освіти на систему стандартизованих
запитань та попередньо підготовлених бланків. До анкети ввійшло
10 запитань стосовно тематики дослідження, зокрема: «Як часто Ви
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використовуєте Інтернет протягом дня?», «Як Ви дієте, якщо бачите
в Інтернеті те, що варто змінити або видалити (помилки,
шахрайство, насильницький контент, порушення прав людини,
порушення авторських прав)?», «Що Ви робите, аби зберегти
здоров’я під час користування Інтернетом?» та інші.
Анкету впроваджено в освітній процес факультету фізикоматематичної, комп’ютерної та технологічної освіти на базі 1 курсу
спеціальності 015 Професійна освіта (енергетика).
Результати дослідження вказують на те, що здобувачі вищої
освіти мають уявлення про безпечну поведінку в Інтернеті та готові і
надалі запобігати її порушенню. Експериментально доведено, що
75 % здобувачів вищої освіти використовують Інтернет без загрози
для себе та інших, проте 25 % – виявляють стан поведінкових
реакцій, який потребує коригування з боку викладачів. Загалом,
такий розподіл відсотків свідчить про те, що більшість здобувачів
вищої освіти є компетентними у безпечному користуванні
Інтернетом.
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ
ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В 5 КЛАСАХ
В умовах переходу п’ятикласників із початкової до середньої
освітньої
ланки
та
пов’язаною
з
цим
інформаційною
перенасиченістю, учням усе складніше засвоїти великі масиви знань.
Зорові образи допомагають учням на всіх етапах розумової
діяльності. Причому ефективність навчання знаходиться в прямій
залежності від якості репрезентації великих масивів інформації в
компактні візуальні об’єкти, від умінь та навичок узагальнювати
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навчальний матеріал, здійснювати перехід від лінійного мислення до
структурного, системного.
Проблеми впровадження візуаліізації навчального матеріалу
розглядали Р. Арнхейм, засновник «візуального мислення»,
Б. Айсмонтас, А. Остапенко, С. Клепко пов’язували візуалізацію з
ущільненням знань. Досвід науковців та педагогів-практиків
переконливо доводить дієвість та значущість різних форм
«згортання навчальної інформації». Це насамперед теорія
укрупнення дидактичних одиниць П. Ерднієва, теорія змістовного
узагальнення В. Давидова, «опорні сигнали» В. Шаталова. Науковці
Є. Даниленка, М. Заславський, В. Кудрявцев, Н. Куруц, С. Тезікова,
М. Фіцула наголошують на доцільності використання методу
демонстрацій.
Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та
експериментальна перевірка впровадження візуалізації навчального
матеріалу на уроках трудового навчання в 5 класах.
Методи дослідження: вивчення психолого-педагогічної і
методичної літератури; педагогічний експеримент.
Процес візуалізації матеріалу на уроках трудового навчання, а
також розкодування його учнями завжди породжує проблемну ситуацію,
вирішення якої пов’язане з операціями активної розумової діяльності.
Це дозволяє сконцентрувати увагу на найбільш суттєвих у цій ситуації
аспектах повідомлення, глибше його зрозуміти й засвоїти. Різні способи
візуалізації створюють особливу наочність завдяки розташуванню
елементів змісту в нелінійному вигляді та виокремленню логічних та
причинно-наслідкових зв’язків між ними [2].
Така наочність спирається на структуру та асоціативні зв’язки,
характерні для довгочасної пам’яті людини. Використання різних
форм візуалізації навчального матеріалу на уроках трудового
навчання в 5 класах є важливим засобом навчання, сприяє
актуалізації
системних
характеристик
навчального
знання,
успішному набуттю вмінь та навичок на всіх рівнях пізнавальної
діяльності: репродуктивному, пошуково-виконавчому та творчому.
Візуалізація навчального матеріалу на уроках трудового
навчання дозволяє вирішити цілий ряд освітніх завдань:
забезпечення інтенсифікації навчання; активізації навчальної та
пізнавальної діяльності; формування і розвиток критичного,
візуального
мислення,
зорового
сприйняття;
образного
представлення знань і навчальних дій; передачі знань та
розпізнавання образів; підвищення візуальної грамотності та
візуальної культури тощо.
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За даними психологів нова інформація засвоюється та
запам’ятовується
краще
тоді,
коли
знання
та
вміння
«закарбовуються» у системі візуально-просторової пам’яті,
відповідно представлення навчального матеріалу у структурованому
вигляді дозволяє швидше та якісніше засвоювати нові системи понять,
способи дій [1].
У процесі візуалізації навчального матеріалу на уроках трудового
навчання в 5 класах необхідно використовувати різні форми та методи
навчання – від традиційних діаграм, графіків, таблиць,структурнологічних схем до опорних конспектів, інтелект-карт (mindmap),
стратегічних карт (roadmaps), казуальних ланцюгів (causalchains),
інфографіки, навчальних презентацій та інше.
Таким чином, можна визначити, що використання візуалізації
навчального матеріалу на уроках трудового навчання має низку
переваг. Перш за все, це потужний інструмент донесення думок та ідей
до кінцевого результату, помічник для сприйняття та аналізу даних.
Візуалізація сприяє розвитку в учнів інтересу до навчання; надає
спрямованості освітньому процесу та використанню набутих учнями
знань, умінь, навичок, способів діяльності в навчальних і життєвих
ситуаціях.
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ
Однією з характерних рис сучасного етапу науково-технічної
революції є інформатизація всіх сфер життя суспільства. Технічні
переваги комп'ютеризації достатньо очевидні, але її соціальні й
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економічні наслідки потребують подальшого ретельного вивчення.
Відомі різноманітні підходи до аналізу явища інформатизації, що
розкривають технологічні, економічні, загальнофілософські та
психологічні аспекти наслідків його поширення. Всі вони, у головному,
досліджують зміни, обумовлені виникненням різноманітних форм
автоматизованої обробки і розповсюдження інформації в чисто
інформаційних підрозділах: спеціалізованих обчислювальних центрах,
різноманітних інформаційних системах та мережах.
Ступінь досліджуваності поставленої проблеми полягає у
питані інформатизації вищої освіти, яка досліджувалася в роботах:
В. Бикова, Б. Гершунського, С. Гончаренка, Р. Гуревича,
М. Жалдака, Ю, Жука, В. Касаткіна, Г. Кєдровича, О. Комісарова, Ю.,
П. Стефаненка [3, с. 1].
Сучасна освіта потребує нових підходів до моделювання
ефективної системи науково-методичної роботи з педагогічними
кадрами, яка б, ґрунтуючись на наукових засадах, успішно
функціонувала в режимі постійного оновлення і розвитку.
Упровадження інформаційних технологій в методичну роботу
навчальних закладів спрямовується на створення єдиного
інформаційно-методичного простору, в якому розміщені освітні
нормативні документи, методичні матеріали, посібники, рекомендації,
які допоможуть педагогам підвищувати рівень педагогічної
майстерності. Використання інформаційних технологій у професійній
діяльності викладачів уможливлює онлайн-інформування педагогів про
результати наукових досліджень у галузі педагогіки, психології, теорії
викладання конкретних навчальних предметів, а також інтегрування в
загальнонаціональний і міжнародний освітній простір.
Відповідно до сучасних потреб освіти, пріоритетними
напрямами методичної роботи в навчальних закладах є:
наповнення, супровід та обслуговування інформаційних методичних
сайтів, моніторинг рівня професійної компетентності педагогічних
працівників, надання інформаційної допомоги педагогам у створенні
індивідуальних сайтів, інформаційне забезпечення навчальновиховного процесу, підвищення комп’ютерно-технічної грамотності
педагогічних працівників.
Метою статті є ґрунтовний аналіз можливостей використання
сучасних інформаційних технологій у професійній освіті.
ІТ технології передбачають застосування телекомунікацій,
мультимедіа, систем обробки даних. Такі технології пов'язані зі
створенням нових засобів навчання і збереження знань, до яких
належать електронні підручники ; електронні бібліотеки й архіви,
глобальні та локальні освітні мережі; інформаційно-пошукові та
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інформаційно-довідкові системи [1, c. 167]. Проаналізуємо кожну
технологію більш детально: мультимедіа дає можливість інтегрувати
звукову та візуальну інформацію яка передбачає: відеофільми,
анімацію, слайди, презентації, музику; віртуальна реальність
дозволяє реалізувати безконтактну присутність в реальному часі,
даючи можливості тривимірної комп’ютерної графіки на екрані;
платформи електронного навчання (BlackBoard, Moodle, Прометей) є
програмним забезпеченням для підтримки навчання, метою якого є
створення та управління індивідуалізованим навчанням.
Використання
комп’ютерних
технологій
у
вивченні,
узагальненні та впровадженні передового педагогічного досвіду
значно підвищує рівень компетентності викладачів професійної
школи. Зокрема, вони передбачають не лише формування знань і
навичок роботи з комп’ютерною технікою, а й розвиток
інформаційних
відносин,
які
підвищують
продуктивність
комунікативної взаємодії у навчальному закладі.
Проведені дослідження не висвітлюють всіх аспектів вивчення
даної проблеми. Подальшого вивчення потребує проблема розвитку
інформаційної культури викладачів навчальних закладів.
ЛІТЕРАТУРА
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СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ STEM ОСВІТИ
Актуальність. Внаслідок стрімкого розвитку технологій
найбільш
затребуваними
фахівцями
стали
програмісти,
професіонали в сфері високих технологій, тому STEAM-освіта зараз
дуже актуальна. Ця тенденція збережеться і в майбутньому.
Ступінь досліджуваності проблеми. STEAM – це один із
трендів у світовій освіті, який передбачає змішану середу навчання, і
показує дитині, як застосовувати науку і мистецтво воєдино в
повсякденному житті.
Термін STEAM родом з США, введений в шкільну програму
для того, щоб посилено розвивати і посилювати компетенції своїх
власнихучнів у науково-технічному напрямі.
Абревіатура STEAM розшифровується як: S – science
(природничі науки), T – technology (технології), E – engineering
(інженерія або технічна творчість), A – art (мистецтво), M –
mathematics (математика). Хоча спочатку цей підхід мав назву
просто STEM, без творчої складової. Але мистецтво дуже важливо
для всебічного розвитку, тому було вирішено додати в абревіатуру
букву A (Art).
Сутність дослідження. Отже, приходимо до комплексного
міждисциплінарного підходу з проектним навчанням, що поєднує в
собі природничі науки з технологіями, інженерією і математикою. Як і
в житті, всі предмети інтегровані і взаємопов’язані в єдине ціле.
У Києві 16 вересня 2015 року підписали Меморандум про
створення Коаліції STEM-освіти.
Завдання проекту [1]:
 підготовка рекомендацій Міністерству освіти і науки щодо
програмдисциплін, що входять в STEM-цикл;
 реалізація програм для впровадження інноваційних методів
навчання в навчальних закладах;
 надання можливостей для учнів студентів для проведення
дослідницької та експериментальної роботи на сучасному
обладнанні;
 проведення конкурсів, олімпіад для самореалізації;
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 створення інформаційних майданчиків;
 профорієнтація;
 розвиток міжнародного співробітництва.
В цілому значення реформи освіти в STEM-напрямку можна
виразити через три ключових фактори: перший з них – пов'язаний з
глобальними проблемами економічного характеру; другий – вказує на
зміни потреб в робочій силі, що вимагає комплексних ЗУН (знань, умінь
та навичок), які відповідають вимогам XXI століття; третій – попит на
STEM-грамотність, необхідну для вирішення глобальних технологічних
проблем [3]. Проаналізувавши розвиток STEM-освіти, слід звертати
увагу на розроблені освітні стратегії, які пропонують розв`язок недоліків
у галузі STEM-освіти та включають спеціальні програми для всіх рівнів:
початкової, середньої та вищої професійної освіти.
З реформою освіти технологію STEAM мають намір
впровадити в усі школи України. Поки ж інноваційну систему
навчання освоюють навчальні заклади в проекті НУШ (Нова
українська школа).
За даними статистики потреби у STEAM-фахівцях зростають
швидше, ніж в інших професіях, тому що STEAM розвиває здібності
до дослідницької, аналітичної роботи, експериментування та
критичного мислення.
Отже, для підготовки STEAM-фахівців необхідно створення
STEAM-центрів, включення таких дисциплін як робототехніка в
шкільну програму середньої освіти, розвиток напрямку тьюторства, а
такожвикористання існуючого досвіду шляхом об’єднання педагогів в
тематичні спільноти.
Основні висновки. З вищесказаного, можемо відзначити, що
STEM-освіта є сучасним освітнім феноменом, що сприяє
підвищенню якості розуміння студентами дисциплін, які відносяться
до науки, технології, математики й інженерії, її мета – підготовка
студентів до ефективних змін, що ведуть до вирішення нових
проблем та завдань (в тому числі через покращення навичок
високоорганізованого мислення) та розвиток компетенції STEMосвіти, тобто розвиток STEM-грамотності.
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МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ СТАРШИХ
КЛАСІВ
Пріоритетним напрямом розвитку освіти в Україні є
впровадження сучасних інноваційних технологій, які забезпечують
удосконалення освітнього процесу, доступність освіти, підготовку
молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному
суспільстві.
Стрімкий
розвиток
мультимедійних
технологій,
упровадження їх у різні види діяльності вимагають нових підходів до
їхнього використання та вдосконалення, підвищення ефективності
освітнього процесу.
Питання формування комп’ютерної грамотності, інформаційної
культури педагога, перспективи та проблеми застосування
мультимедійних засобів навчання розглядали такі видатні науковці,
як: В.Биков, Р.Гуревич, М.Жалдак, Ю.Жук, І.Захарова, М.Кадемія,
Г.Кєдровіч, Г Козлакова, А.Коломієць, Ю.Машбиць, І.Підласий,
Є.Полат, І.Роберт, С.Свириденко, Д.Чернілевський та інші.
Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та
експериментальній
перевірці
методики
використання
мультимедійних технологій в процесі технологічної підготовки учнів
старших класів
Методи дослідження: вивчення педагогічної і методичної
літератури; педагогічний експеримент.
Мультимедіа – це спеціальна інтерактивна технологія,
поєднання
спеціальних
апаратних
засобів і
програмного
забезпечення, що дозволяє на якісно новому рівні сприймати,
переробляти і надавати різноманітну інформацію: текстову,
графічну, звукову, анімаційну, телевізійну тощо. Мультимедіа часто
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вживається як аналог терміну «засоби масової комунікації» (друк,
фотографія, радіо, кінематограф, телебачення, відео, мультимедійні
комп’ютерні системи, включаючи Інтернет) [2].
Для підвищення результативності навчання в 11 класах під час
вивчення навчального модуля «Техніки декоративно-ужиткового
мистецтва» було розроблено мультимедійну презентацію (версія
PowerPoint, яка входить до складу пакета MS Office) та для
закріплення
засвоєного
матеріалу
−
онлайн-додаток
LearningApps.org.
Мультимедійна презентація – досить ефективний вид
застосування інформаційних технологій. Інформація подана у формі
презентації, дуже добре запам’ятовується, завдяки візуалізації,
яскравим слайдам, та ефектним звуковим переходам, що в
загальному результаті, впливаючи на органи чуттів, добре
запам’ятовується [1].
При створенні мультимедійної презентації була врахована
така послідовність, як мотивація, постановка навчальної мети,
створення передумов до сприйняття навчального матеріалу, подача
самого навчального матеріалу та його оцінка.
Розроблена мультимедійна презентація «Техніки декоративноужиткового мистецтва» відрізняється чіткістю, лаконічністю,
доступністю. У процесі роботи з нею старшокласники вчаться
аналізувати, висловлювати власну думку, удосконалюють уміння
працювати на комп’ютері. Урок технологій з використанням
мультимедійної презентації образний, наочний, цікавий, життєвий,
дозволяє розвивати вміння учнів працювати в парах і групах та
активізує пізнавальну діяльність.
На основі проведеного дослідження можна зробити висновки,
що застосування мультимедійних технологій підвищує ефективність
технологічної підготовки учнів; полегшує розуміння і сприйняття
навчального матеріалу учнями; дає можливість учням, що
пропустили урок, самостійно в зручному для них темпі ознайомитися
з навчальним матеріалом; сприяє розвитку уваги, логічного
мислення в учнів, формує компетентність у цифрових технологіях.
Використання мультимедійних технологій у навчанні дає змогу для
справжнього технологічного прориву в організації та практичній
реалізації освітнього процесу.
ЛІТЕРАТУРА
1. Дусанюк Н.В. Використання засобів мультимедіа на уроках
трудового навчання. Актуальні проблеми сучасної науки та наукових
досліджень: зб. наук. пр. Вип. 1 Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер»,
2012. С. 73-75.
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школи // Науковий часопис Національного педагогічного університету
імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та
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комп’ютерної та технологічної освіти
Науковий керівник: Олена КРИВИЛЬОВА,
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ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ
ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Дистанційне навчання в умовах COVID-19 було розпочато 12го березня 2020 року та продовжує реалізовуватися в освітньому
процесі БДПУ на основі низки нормативно-правових документів,
зокрема діючого «Положення про використання технологій
дистанційного навчання в освітньому процесі БДПУ» (2020) [1].
Концептуальним засадам дистанційного навчання присвячено
роботи
О. Андрєєва,
І. Козубовської,
В. Олійника,
Є. Полата,
П. Стефаненко, А. Хуторського та інших. Проте питання використання
дистанційного навчання в умовах дотримання карантинних вимог у
закладах вищої освіти потребує додаткових досліджень.
Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та
експериментальній перевірці якості впровадження дистанційного
навчання в освітній процес ЗВО.
Для досягнення мети дослідження визначено такі завдання:
теоретично обґрунтувати основні поняття предмету дослідження;
розробити діагностичний інструментарій педагогічного дослідження;
експериментально перевірити якість впровадження дистанційного
навчання в освітній процес ЗВО.
Для
розв’язання
завдань
використано
сукупність
взаємопов’язаних методів дослідження: теоретичних: аналіз
психолого-педагогічної літератури – для виявлення особливостей
дистанційного навчання; емпіричних: діагностика та пошуковий
експеримент – для оцінки функціонування закладу вищої освіти в
контексті дистанційного навчання студентів; статистичних
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(кількісна та якісна обробка даних, графічне подання результатів) –
для відстеження процентного відношення показників якості
дистанційного навчання в умовах закладу вищої освіти.
Теоретично
обґрунтовано
основні
поняття
предмету
дослідження, а саме щодо розуміння категорій «Moodle»,
«дистанційна форма здобуття освіти», «інформаційно-комунікаційні
технології», «кваліфікація», «компетентність», «якість освіти».
Розроблено діагностичний інструментарій педагогічного
дослідження за методом анкетування. Анкета містила 10 запитань
щодо виявлення можливостей, позитивних та негативних наслідків
дистанційного навчання в умовах ЗВО.
Експериментальне дослідження проведено на базі факультету
фізико-математичної,
комп’ютерної
та
технологічної
освіти
Бердянського державного педагогічного університету, в якому
прийняли участь 60 здобувачів вищої освіти таких спеціальностей:
015 Професійна освіта (енергетика), 015 Професійна освіта (цифрові
технології), 014 Середня освіта (інформатика) 014 Середня освіта
(математика), 014 Середня освіта (фізика), 014 Середня освіта
(трудове навчання та технології).
За результатами дослідження основними платформами, якими
користувалися у період дистанційного навчання, є Zoom (91,7 %) та
Moodle (76,7 %), що вказує на виконання освітніх вимог. Кількість
навчальних дисциплін, які вивчалися дистанційно, становить 78,7 %,
що вказує на відсутність готовності до дистанційного навчання
викладацького складу. Окрім того, це пояснює неповноту викладання
навчальних дисциплін у якості лекційних та практичних занять на
основі дистанційних засобів, а саме повне або часткове викладання
за розкладом (93,4 %). Так, лише 36,1 % здобувачів вищої освіти
оцінюють роботу викладачів у період дистанційного навчання як
високу (за 10-ти бальною шкалою).
Основними перевагами та недоліками дистанційного
навчання, на думку здобувачів освіти, є: переваги – регулювання
власного режиму навантаження (62,3 %), багато часу, вільного від
пар (52,5 %), розвиток особистої ініціативи (47,5 %) та додаткове
навантаження для самоосвіти (29,5 %); недоліки – недостатній
особистий контакт з викладачами (50,8 %), надмірне завантаження
студента (32,8 %), брак спілкування з однокурсниками (31,1 %) та
недостатнє забезпечення навчальним контентом (27,9 %).
За результатами опитування, рівень розвитку дистанційного
навчання в університеті оцінюється як: високий (21,3 %), достатній
(49,2 %), задовільний (23 %) та незадовільний (6,6 %).
Для удосконалення дистанційного навчання у Бердянському
державному педагогічному університеті пропонуємо враховувати
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потреби здобувачів вищої освіти щодо максимального використання
потенціалу інформаційно-комунікаційних технологій.
ЛІТЕРАТУРА
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ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА
Актуальність. В українській педагогіці останнім часом
відзначається зростання інтересу до проблеми професійної мобільності
майбутнього педагога. Актуальність даної проблеми обумовлена тим,
що за останні десятиліття соціально-економічні та соціокультурні
перетворення, які відбулися в нашій країні, загострили проблему
прогнозування потенціалу людського розвитку; підвищився інтерес до
професійної мобільності, яка стає одним з основних чинників адаптації
людини до нових умов. Вирішення соціальних проблем неможливе без
викладача, здатного на високому професійному рівні активно
створювати комфортне навчально-виховне середовище для кожного
свого учня і для себе особисто.
Мета дослідження – обґрунтувати необхідність професійної
мобільності майбутнього викладача.
Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети і
перевірки вихідних припущень було використано методи вивчення та
узагальнення передового педагогічного досвіду, методи наукового
дослідження (синтез, аналіз, зіставлення тощо).
Сутність дослідження. Поняття «професійна мобільність» є
предметом дослідження різних галузей знань: філософії, психології,
соціології. У працях сучасних вчених цей термін визначається не
тільки здатністю фахівця змінювати професію, місце і рід діяльності,
а й умінням приймати самостійні і нестандартні рішення, спрямовані
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на підвищення рівня професіоналізму, здатність швидко освоювати
нову освітню, професійну, соціальну та національну середу.
Процес формування професійної мобільності викладача
залежить від наступних чинників: вплив на становлення майбутнього
викладача соціально-економічних криз; модернізація системи вищої
освіти; впровадження сучасних інформаційних технологій, наявність
запасу знань; чітке усвідомлення своїх професійних обов’язків.
У психолого-педагогічній літературі науковці по-різному
визначають поняття професійної мобільності:
1) «певний триплекс, що включає якісні характеристики
особистості (забезпечує внутрішній механізм розвитку людини через
сформованість ключових та загальнопрофесійних компетентностей);
діяльність людини (детермінована подіями, що змінюють
середовище і результатом якої є самореалізація людини в житті та
професії); процес перетворення людиною самої себе, а також
навколишнього професійного та життєвого середовища)» [1, с. 186];
2) «професійна мобільність майбутніх фахівців є інтегрованою
якістю особистості, що виявляється в здатності успішно
переключатися на іншу діяльність або змінювати види діяльності із
залученням правової сфери; умінні ефективно використовувати
систему узагальнених професійних прийомів для виконання будьяких завдань у згаданих сферах та порівняно легко переходити від
одного виду діяльності до іншого згідно з аналізом економічної і
соціальної ситуації в державі» [2, с. 31].
Розвиток якостей професійної мобільності особистості у
педагогів є важливою складовою їхньої підготовки. Виділяють такі
особливості професійної мобільності викладачів: активність
особистості, яка проявляється в роботі над перетворенням себе й
навколишньої дійсності; креативність особистості; адаптивність
особистості; професійну компетентність [3, с. 56].
Умови ефективності підготовки професійно мобільної
особистості зводяться до безперервності підвищення кваліфікації,
формування професійних навичок, потреби в саморозвитку.
Висновки. У висновку слід підкреслити, що підготовка
викладачів орієнтується на формування професійно мобільної
особистості, якій притаманні динамічність, можливість і здатність
успішно перемикатися на іншу діяльність або змінювати вид
діяльності, прагнення до перетворень, самовдосконалення.
ЛІТЕРАТУРА
1.
Горюнова
Л.В.
Профессиональная
мобильность
специалиста как проблема развивающегося образования в России:
дис. … д-ра. пед. наук: 13.00.08 «теория и методика
282

Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 1. Суспільні науки

профессионального образования»/ Горюнова Лилия Васильевна. –
Ростов-на-Дону, 2006. – 337 с.
2. Іванченко Є.А. Формування професійної мобільності
майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних
закладах: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «теорія та методика
професійної освіти»/ Іванченко Євгенія Анатоліївна; Південноукр.
держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2005. – 262 с.
3. Хом’юк І. В. Теоретико-методичні засади формування
базового рівня професійної мобільності майбутніх інженерів:
монографія / І. В. Хом’юк; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ,
2012. – 379 с.
Валерія КРУГЛОВА,
студентка 1 курсу магістратури
факультету фізико-математичної,
компютерної та технологічної освіти
Науковий керівник: Людмила ДАННІК,
к.пед.н., доцент (БДПУ)
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИШИТИХ ВИРОБІВ
ІНТЕР’ЄРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Одним з головних напрямків модернізації та вдосконалення
освітнього процесу є використання можливостей інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ), які все частіше використовуються в
різних сферах нашого суспільства [1]. ІКТ сьогодні виступають як засіб
розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів, представляють
собою потужний інструмент мотивації, розвитку особистості учня. Вони
дозволяють реалізувати доступність і сприйняття інформації за
допомогою паралельного представлення інформації в різних формах:
візуальної і слухової; привернути увагу аудиторії.
Питаннями
впровадження
інформаційно-комунікаційних
технологій в освітній процес займалися Н.Апатова, Т.Архіпова,
Ю.Булахова, О.Ващук, В.Горський, Г. Гуревич, М. Желдак,
Г.Кедрович, Т. Коваль, С.Сисоєва, А.Спірін, А.Стефаненко та інші.
Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та
експериментальній перевірці методики використання інформаційнокомунікаційних технологій в процесі виготовлення вишитих виробів
інтер’єрного призначення на уроках технологій.
Методи дослідження: вивчення педагогічної і методичної
літератури; педагогічний експеримент.
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Інформаційно-комунікаційні технології − це креативні
технології, важливою особливістю яких є інтерактивність, яка дає
користувачеві можливість зворотного зв'язку, можливість підвищення
зацікавленості предметом (за допомогою анімації, відеороликів),
можливість використання різноманітних прийомів і методів при
проведенні уроків технології, що сприяє кращому засвоєнню
матеріалу. За допомогою мультимедійних інструментів можна
продемонструвати
та
проаналізувати
прийоми
виконання
технологічних операцій, їх послідовність, спостерігати за процесом
зміни об’єкта, побудувати креслення тощо. Завдяки комп’ютерній
техніці в процесі навчання технологій стає можливим суттєво
впливати на розвиток таких рис, як уважність, спостережливість,
зосередженість, які мають важливе значення для творчої людини [3].
Під час проведення уроку технологій в 11 класі на тему:
«Технологія
виготовлення
вишитих
виробів
інтер’єрного
призначення» було розроблено мультимедійну презентацію, яка є
конструктивним діалогом з аудиторією, манерою та стилем викладу
інформації, впливом на слухача і отриманням зворотного зв'язку. З
метою закріплення знань в учнів було використано програму для
комп’ютерного тестування MyTest, яка є важливим додатковим
стимулом, інструментом для заохочування учнів старших класів.
У ході дослідження було доведено, що розроблена методика з
використанням ІКТ сприяє підвищенню інтересу й загальної
мотивації учнів, активізації пізнавальної діяльності учнів завдяки
використанню привабливих і швидкозмінних форм подання
інформації, забезпечує індивідуалізацію навчання, полегшує доступ
учнів до «банків інформації», допомагає оперативно отримувати
необхідні дані в достатньому обсязі; дає можливість об'єктивної
перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок учнів.
Організаційні можливості для
самостійного вивчення
матеріалу з використанням ІКТ в першу чергу забезпечують поле
сенсорного сприйняття матеріалу: візуальне, слухове і сенсорне, і
така комбінація матеріалу допомагає мобілізувати учнівську
активність, стимулює їх розумову діяльність, яка викликає інтерес до
навчання, розвиваються всі види пам’яті і, таким чином,
створюються відповідні умови для творчого розвитку уяви [2].
Враховуючи все вищесказане, можна стверджувати, що
використання ІКТ робить освітній процес мобільним, різноманітним
та індивідуальним, готує молоде покоління до життя в
інформаційному просторі, дає можливість для розвитку творчого
потенціалу учнів, формує ключові та предметні компетентності на
високому рівні.
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ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ
Актуальність теми дослідження: На рубежі тисячоліть в Україні
створюється нова система вищої освіти, орієнтована на входження у
світовий освітній простір. Цей процес супроводжується суттєвими
змінами у педагогічній теорії та практиці навчально-виховного
процесу ВНЗ.
Відбувається заміна освітньої парадигми, пропонується повий
зміст, інші підходи, інший педагогічний менталітет. За цих умов
викладачеві необхідно орієнтуватися у широкому спектрі сучасних
інноваційних технологій, ідей і шкіл. Сьогодні бути педагогічно
грамотним фахівцем неможливо без оволодіння освітніми технологіями
[1]. Тому мета дослідження полягає у розкритті ролі використання
технології проблемного навчання у вищому навчальному закладі.
Проблемне навчання реалізується як процес постановки та вирішення
конкретних проблем. Зазвичай, постановка проблеми в навчанні
починається зі створення певної проблемної ситуації. Проблема
полягає в ситуації, коли студент стикається з якимись новими умовами
та інформацією, в яких він не може приймати рішення на основі своїх
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наявних знань та досвіду, тому він повинен вжити заходів для пошуку
нової інформації та отримання нового досвіду.
Проблемне навчання трактується як система прийомів, що
забезпечують цілеспрямовані дії викладача щодо організації
включення механізмів мислення та поведінки студентів через
проблемні ситуації [2]. На думку А. Матюшкіна, проблемне навчання
– це постійне створення проблемних ситуацій (проблемних завдань)
на занятті та їх вирішення з максимальною самостійністю та під
керівництвом викладача [4].
Для проблемної побудови навчального матеріалу існують
деякі критерії його відбору. Перший критерій – це значущість
матеріалу. Значущими вважаються ті знання, що є вузловими в
курсі, розділі чи темі, входять у структуру навчального предмета як
невід'ємні складники. Другий критерій – це доступність матеріалу
навчання. Суть проблемного викладу знань викладачем полягає в
тому, що замість передачі готових положень (правил, законів) науки
викладач повідомляє фактичний матеріал, дає його опис на фоні
систематично створюваних їм проблемних ситуацій, постійно
спонукає студентів до часткової або повної самостійної пізнавальної
діяльності з установленням й вирішенням навчальних проблем [3].
При впровадженні проблемного навчання виникають певні
труднощі, до яких більшість дослідників відносять: великі витрати
часу, особливо на початковому етапі, коли тільки починають
формуватися навички рішення проблемних ситуацій; пошук
оптимальності у співвідношенні колективної та індивідуальної
роботи; перегляд методів роботи викладача, оскільки змінюється
технологія підготовки і проведення занять; збільшення часу на
самостійну роботу вимагає її додаткового інформаційно-методичного
забезпечення; недостатній рівень підготовленості студентів або
магістрантів до впровадження проблемних методів навчання.
Загальні висновки. Проблемне навчання сприяє розвитку
розумових сил студентів, їх активності, самостійності, творчого
мислення. Воно забезпечує міцне засвоєння знань, робить
навчальну діяльність захоплюючою, оскільки вчить долати труднощі.
Разом із тим проблемне навчання вимагає багато часу на вивчення
навчального матеріалу, а тому є недостатньо ефективним щодо
формування практичних умінь і навичок.
ЛІТЕРАТУРА
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ
ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Зараз в педагогічній науці ведеться активний пошук
конструктивної організації процесу навчання, що активізувало б в
учнів розвиток творчої активності. Але на теоретичному і
практичному рівнях проблема розвитку творчого мислення учнів на
уроках трудового навчання залишається недостатньо вирішеною.
Теорія навчання доводить, що діяльність є основним
фактором всебічного розвитку особистості. Під час діяльності
відбувається розвиток творчих задатків, нахилів людини,
активізуються процеси винахідливості, самостійності, логічного
мислення. Оптимальними умовами для творчого розвитку дитини є
діяльність, яка відбувається безпосередньо на уроках трудового
навчання [1, 2, 4].
Трудове навчання ставить до людини багатосторонні вимоги,
надаючи тим самим різносторонній вплив на формування багатьох
якостей особистості, а також розвиток її здібностей. Тут гармонійно
поєднуються і процес оволодіння теоретичними знаннями, і
придбання певної системи практичних умінь і навичок. Аналіз
програми з трудового навчання довів, що у її змісті існує реальна
можливість для розвитку творчого мислення учнів за допомогою
планування і організації системи спеціальних занять. Урок трудового
навчання тісно пов’язаний з розвитком творчої активності учнів [3].
Одним з основних аспектів у розвитку творчих здібностей учнів
є інтеграційне навчання з використанням інноваційних технологій. У
зв'язку з цим, завдання вчителя полягає в тому, щоб запропонувати
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учням варіативність навчально-творчих завдань і вправ. Відповідно,
потрібна розробка таких методів і технологій, в яких системно
поєднується оволодіння учнями необхідними знаннями, вміннями і
навичками з розкриттям і розвитком індивідуальних сторін творчості.
З огляду на це, інтеграційний урок повинен включати в себе
завдання учням проявити власну творчість.
Інтеграційна технології – це система прийомів, засобів
організації навчальної діяльності, що охоплює всю сутність навчання
від зазначення мети до фіксування поточних результатів. Ідея щодо
«інтеграційної технології» передбачає вироблення конкретної
сукупності технологій в навчанні, що супроводжують розвиток
творчих здібностей, умінь і навичок та інших розумових чинників у
школярів.
Урок з використанням зазначеної інноватики враховує
індивідуальні особливості, нахили, інтереси, можливості кожного
учня. Такий урок включає традиційні елементи уроків – сприймання,
засвоєння, осмислення, узагальнення нового матеріалу, але вже у
оновленій формі.
Запорукою вдалого уроку є участь в навчальному процесі
педагога, котрий вільно володіє інноваційними технологіями,
спирається на наявний навчальний досвід учнів, враховує
індивідуальні особливості дітей, диференційовано розподіляє
навчально-творчі завдання і спеціальні вправи в ході проведення
уроку з трудового навчання.
Поняття «творчий розвиток особистості» – це динамічний
процес розвитку особистості, що має на меті розширення спектру
здібностей та особистісних якостей, які проявляються під час
залучення до практичної діяльності саме на уроках технологій.
Проведене нами дослідження дозволяє відмітити деякі
перспективні напрямки у вивченні поставленої проблеми. Об’єктом
спеціального вивчення може стати вплив внутрішньої мотивації і
емоційних компонентів на розвиток творчого мислення учнів при
використанні різних видів інноваційних технологій, що сприятиме
оптимізації процесу навчання.
Підсумовуюче вище сказане, ми вважаємо, що на уроках
трудового навчання доцільно впроваджувати інноваційні технології,
які охоплюють весь процес навчання від визначення мети до
фіксування результатів.
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4. Шостак І.В. Особистісно-орієнтований підхід до трудового
навчання / І.В. Шостак . – Новий колегіум. – № 4, 2005. – С. 52-54.
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ДИДАКТИЧНІ ІГРИ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
На сучасному етапі розвитку педагогічної теорії та практики
особливої уваги набувають проблеми удосконалення методів
навчання як шляхом поновлення методичних надбань новими
методами та прийомами навчання, так і за рахунок модернізації
традиційних методів.
Завдання вчителя полягає в розвитку інтелекту та творчого
потенціалу учнів на кожному уроці трудового навчання. Вчитель
повинен сприяти пробудженню інтересу до пізнання, розвивати
вміння та навички самостійно працювати, творчо ставитися до
виконання завдання. Досить ефективним методом взаємодії вчителя
і учнів на уроці є використання навчальних ігор, що відіграють
одночасно навчальну, розвиваючу та виховну функції, мають велике
значення для духовного, емоційного, інтелектуального розвитку
дитини і дитячої фантазІЇ. Використовуючи різні види ігор вчитель
має величезний арсенал способів організації навчальнопізнавальної діяльності учнів. Кожна з них спрямована на розвиток
інтелекту і підвищення творчого потенціалу.
Складність використання гри у навчанні пов’язана з її
особливостями, що потребує від учня зусиль для входження у гру.
Потрібно, щоб учні були орієнтовані на результати гри. У процесі гри
в учнів виробляється звичка зосереджуватись, самостійно думати,
розвивати увагу, тобто емоційного стимулювання.
При підборі і розробці дидактичних ігор слід враховувати, що
темп і ефективність засвоєння змісту трудового навчання пропорційні
інтересам учнів і діяльності, яку вони виконують. Знання починаються з
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чуттєвого сприйняття, за допомогою уявлень переходить у пам'ять, а
потім через узагальнення одиничного формується розуміння
загального. Діяльність учнів буде успішною, якщо модель дій, яку
необхідно виконати, випереджає саму діяльність.
Головні умови ефективності застосування ігор – органічне
включення в навчальний процес; захоплюючі назви; наявність
справді
ігрових
елементів,
зокрема
зачинів,
римування;
обов'язковість правил, які не можна порушувати; використання
лічилок; емоційне ставлення самого вчителя до ігрових дій.
Враховуючи те, що гра проходить при активній участі учнів,
можна провести класифікацію ігор з урахуванням різноманітних
видів навчальної діяльності.
Так, за характером пізнавальної діяльності їх можна
класифікувати відповідним чином:
- Ігри які вимагають від дітей виконавчої діяльності
- Ігри, під час яких виконуються відтворюючі дії.
- Ігри, в яких запрограмована контролююча діяльність учнів.
- Ігри, в ході яких діти здійснюють певні перетворення.
Цікавими є уроки, на яких використовуються ігриконструювання. В таких іграх учні закріплюють знання про
геометричні фігури, їхні ознаки, розвивають уяву, фантазію. Такі ігри
повинні бути індивідуально для кожної дитини. Можна залучити учнів
до виготовлення гри.
Під час гри вчитель повинен постійно контролювати діяльність
учнів, виконання ними правил, супроводжувати гру запитаннями чи
репліками та непомітно підтримувати дітей, підбадьорювати їх,
запобігати виникненню можливих конфліктів між дітьми, не допускати
помилкових дій і т.д. Крім того, вчитель не повинен захоплюватися
лише дидактичною метою гри, недооцінюючи її виховне значення.
Виходячи з вище сказаного, приходимо до висновків, що
використання дидактичних ігор на уроках трудового навчання – це
потенційні можливості для спрощення процесу навчання та
виховання учнів, що обумовлено природністю гри у житті учнів, які
знаходяться у віковій категорії десяти – п’ятнадцяти років.
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ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ
ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В 9 КЛАСАХ
Одними із видів інноваційних педагогічних технологій є ігрові
технології навчання, які зв’язані з безпосереднім досвідом учнів.
Ігрові технології навчання – це особливий метод навчання, який
передбачає засвоєння навчального матеріалу та змісту освіти,
формує взаємодію педагога і учня за допомогою гри, а також
допомагає знайти та отримати бажану ціль, тобто досягти певного
результату.
Вчитель трудового навчання повинен постійно бути у творчому
пошуку. І тому, ігрова технологія вигідно відрізняється від інших
методів навчання тим, що дозволяє учневі бути особисто причетним
до функціонування досліджуваного явища, дає можливість прожити
деякий час в «реальних» життєвих умовах[2].
Застосування ігрових технологій та їх ефективність в
освітньому процесі досліджували видатні педагоги такі як:
Г. Абрамова, В. Алапьева, Л. Виготський, Д. Ельконін, І. Кулешова,
Б. Лихачов, Г. Селевко, В. Степановича, П. Платов, С. Рубінштейн,
П. Підкасистий, О. Прутченков та інші.
Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та
експериментальній перевірці методики використання ігрових
технологій на уроках трудового навчання в 9 класах.
Методи дослідження: вивчення психолого-педагогічної і
методичної літератури; педагогічний експеримент.
Ігрові технології навчання відрізняються від інших технологій
тим, що гра добре відома, звична й улюблена форма діяльності для
людини будь-якого віку. Вона є ефективним засобом активізації,
мотивації; дозволяє вирішувати питання передачі знань, умінь,
навичок; багатофункціональна [1].
Під час розробки методики проведення уроку трудового
навчання в 9 класі на тему: «Робота з інформаційними джерелами.
Пошук зразків із бісера в техніці бісерне ткацтво для виконання
проєкту», було запропоновано дискусійну гру «Шість капелюхів
мислення Едварда де Боно» (Рис. 1). Метод «Шість капелюхів» – це
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психологічна рольова гра, сенс якої полягає в тому, щоб розглянути
одну і ту ж проблемну ситуацію з 6 незалежних одна від одної точок
зору. Це дозволяє сформувати найбільш повне уявлення про
предмет дискусії та на логічному й емоційному рівнях оцінити
переваги і недоліки. Сам прийом було запропоновано британським
письменником, психологом та спеціалістом з творчого мислення
Едвардом де Боно у 1985 році. Основою цього підходу є концепція
паралельного мислення [2].
Приміряючи 6 незалежних типів мислення у процесі вирішення
практичних завдань можна з легкістю подолати 3 головні проблеми:
зайві емоції; розгубленість; непослідовність. Метод дозволяє
структурувати і зробити набагато ефективнішою будь-яку розумову
діяльність, як особисту, так і колективну, особливо для ситуацій
розв’язання проблем та прийняття рішень.

Рис. 1 Схема проведення гри «Шість капелюхів»
Отже, вважаємо, що правильно організована на уроках
трудового навчання ігрова діяльність розвиває в учнів пам’ять, увагу,
стимулює розумову діяльність, формує пізнавальний інтерес до
трудового навчання, а також успішно долає пасивність учнів.
Дискусійна гра «Шість капелюхів мислення Едварда де Боно»
дозволяє структурувати і зробити набагато ефективнішою будь-яку
розумову діяльність, як особисту, так і колективну, особливо для
ситуацій розв’язання проблем та прийняття рішень.
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ДИДАКТИЧНI МОЖЛИВОСТI ТЕХНIКИ «STRING-ART»
НА ЗАНЯТТЯХ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ.
Розвиток нашої країни не стоїть на одному мiсцi. Кожного дня
вiдбуваються новi вiдкриття у природi, науцi, i вчителі трудового
навчання у школi не хочуть залишатися осторонь вiд цих вiдкриттiв. Так
як учитеь, це сама по собi людина, яка постiйно саморозвивається та
вдосконалюються, її вихованцi так само слiдують за ними.
На сьогоднiшнiй день доволi популярно мати хоча б одне хобi.
Наш свiт доволi стрiмко розвивається i у кожного свої вподобання:
хтось полюбляє спорт, активний вiдпочинок, а комусь довподоби
повiльна, можливо монотонна справа. Але кожна з цих особистостей
може залишитися наодинцi зi своїм «Я» обравши для себе певний
вид рукодiлля.
Виходячи з того, що приївшимся до нас хенд мейдом, вже
нiкого не здивувати, то творчi люди активно займаються пошуком
нових технологiй сучасностi, суть якої полягає у розкриттi
потенцiальних здiбностей окремої особистостi. Але як ми усi добре
знаємо що «Все нове, це давно забуте старе».
Ниткографiя – вид декоративно ужиткового мистецтва, який
уперше з`явився в Англiї у XVII ст. Розшифровуючи термiн
«ниткографiя», можемо дiзнатися, що це мистецтво графiки, яке
утворено з натягнутих ниток на картонi чи iншому твердому матерiалi.
Окрiм «ниткографiї», ще є схожа технiка за зовнiшнiм виглядом,
вона має назву «iзонитка». Вiдмiннiсть в тому, що iзонитка – це саме
вишивка на картонi, а ниткографiя – натягнутi нитки на твердiй поверхнi.
Актуальне визначення «String-Art» – у перекладi з англiйської мови,
дослiвно перекладається як «струне мистецтво». Простiше говорячи, це
картина, виконана вiзерунками, якi утвореннi натягом ниток, що
переплiтаються мiж цвяхами, якi вбиту у дошку за певним ескiзом.
Звичайно у кожного виду декоративно ужиткового мистецтва є
свої позитивнi та негативнi сторонни. Ми розглянемо цi сторонни як
для школярiв, так i для майстрiв, якi обрали цей вид мистецтва як
домашнє хобi.
Це цікава, заворожуюча технiка, складнiсть якої полягає, в
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основному, у забиваннi цвяхiв у дошку, як для учнів, так i для доволi
досвiчених майстрiв. Тож з учнями в школi, на уроках трудового
навчання необхiдно придiляти багато уваги та часу на дотримання
рекомендацiй щодо безпечної працi та доцiльне спостереження за
практичною дiяльнiстю учнiв.
Також зробивши вiдповiдний пошук в мережi за данною
технiкою, можна знайти багато фото зразкiв готових виробiв, але
зовсiм мало схем i майже вiдсутнiсть методичних розробок. Тiльки
поради та коментарi вiд досвiчених майстрiв та новачків.
Звичайно на таку кiлькiсть недолiкiв у даннiй технiцi, можна
знайти таку ж кiлькiсть переваг i навiть бiльше. Якщо обiйти той
момент з цвяхами, то ми можемо зрозумiти, що маючи один i той
самий ескiз, кожен учень може виконати абсолютно рiзнi картини,
просто притримуючись рiзних схем заповнення малюнка.
До речi, не дивлячись на те, що для роботи застосовується
багато iнструментiв та матерiалiв, всi вони доволi дешевi та доступнi
усiм бажаючим – цвяхи, дошка, нитка, клей за необхiдностi для
крiплення. З iнструментiв знадобиться: молоток, олiвець та ножицi.
Стосовно сучасностi – це доволi креативний вид мистецтва,
який може опанувати будь-хто i якщо обирати даний вирiб для
декорування оселi – то це вiдмiнне та унiверсальне рiшення, задача
лише в тому, щоб гармонiйно пiдiбрати кольори.
Отже проаналiзувавши такий вид мистецтва як «String-Art»,
можемо зробити такий висновок, що ця технiка буде актуальна ще
не одне столiття. Iнтерес вона викликає у будь-якому вiцi, а якщо
iнтерес супроводжує бажання, то вирiб виконується легко та швидко.
Усi матерiали знаходяться у вiльному доступi та невеликi за
вартiстю. Дана технiка дуже пiдходить для розвитку абстрактного
мислення та уяви в учнів.
Олександр МЕДВЕДЕНКО,
студент 3 курсу
факультет фізико-математичної,
комп’ютерної та технологічної освіти
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ
КОМПЕТЕНЦІЙ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ЗАСОБАМИ ІКТ
Протягом останніх років потенціал кваліфікованих робітників в
Україні у порівнянні з розвинутими країнами значно знизився. Це
зумовлено падінням престижу робітничих професій, неефективним
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інформуванням населення щодо попиту на професії, тощо.
Роботодавців не задовольняє якість підготовки робітничих кадрів,
яка є наслідком застарілої матеріально-технічної бази професійних
навчальних закладів, недостатнього рівня підготовки педагогічних
працівників, а найголовніше – невідповідності державних стандартів
професійної освіти і навчання вимогам сучасного виробництва.
На сьогоднішній день професійна кваліфікація робітників
визначається фактом формального закінчення професійного
навчального закладу і вимірюється рівнем диплому, тобто
отриманим розрядом. Професійна підготовка робітника, відповідно
до отриманого ним кваліфікаційного розряду, визначається його
знаннями, уміннями та навичками.
Компетентнісний підхід до освіти – це спроба привести у
відповідність освіту і потреби ринку праці. Він не є чимось новим,
штучно створеним, а гармонійно поєднує традиційний підхід
викладання, головним завданням якого було формування стійких знань,
умінь та навичок, і особистісну орієнтовану форму навчання, метою якої
є створення умов для розвитку та самореалізації кожного учня [1].
Реалізація законів України “Про освіту”, “Про професійнотехнічну освіту”, “Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні
(ступеневу професійну освіту)”, “Положення про ступеневу
професійно-технічну освіту”, Концепції професійної освіти України
передбачає впровадження новітніх технологій, пошук такого
чинника, який забезпечив би цілісність усіх рівнів фахової підготовки
і трудової діяльності.
Компетентністний підхід в професійній освіті полягає в
оволодінні і розвитку у учнів набору ключових компетенцій, які
визначають його успішну адаптацію в суспільстві. На відміну від
терміну «кваліфікація», компетенції включають окрім суто
професійних знань і умінь, що характеризують кваліфікацію, такі
якості, як ініціатива, співпраця, здібність до праці в групі,
комунікативні здібності, уміння вчитися, оцінювати, логічно мислити,
відбирати
і
використовувати
інформацію,
застосовувати
інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) в своїй професійній
діяльності [3]. Компетентність – це система інтелектуального,
психологічного, морального і діяльного (функціонального) станів
фахівця, що відображають рівень набутих знань, навичок, досвіду,
інформаційної насиченості та інших властивостей в конкретній сфері
професійної діяльності [2].
Сьогодні від інформаційно-комп’ютерної компетентності
фахівців в галузі освіти багато в чому залежить успіх інформатизації
і комп’ютеризації навчального процесу. Інформатизація освіти
295

Бердянськи й державний педагогічний університ е т

сьогодні передбачає, перш за все, розробку навчального
забезпечення дидактичного процесу на основі інформаційних
технологій, які включають три складові: технічні пристрої, програмне
забезпечення і навчальне забезпечення. Найголовнішою, з точки
зору позицій дидактики, є навчальне забезпечення. Власне воно і
задає, визначає процес, технологію комп’ютерного навчання [4].
Таким чином, викладач професійно-технічного закладу
повинен робити усе можливе для того, щоб майбутні кваліфіковані
робітники мали високий рівень мотивації до самоосвіти, досвід з
розв’язання різних проблем, уміти знаходити нові шляхи для
розв'язання практичних завдань.
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПРАКТИЧНОГО
НАВЧАННЯ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У законі «Про сприяння соціальному становленню та розвитку
молоді в Україні» [1] визначено провідні принципи соціальної роботи
з нею. Усвідомлення запропонованих заходів та їх реалізація
допомагають віднайти адекватні і конструктивні шляхи соціалізації
молоді в Україні, як попередження відчуження їх від суспільства.
Процес розвитку особистості відбувається в активній взаємодії
зі соціальним середовищем. Саме для характеристики цього
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активного входження людини в систему соціальних відносин
застосовується поняття «соціалізація».
Соціально-педагогічні аспекти соціалізації у своїх працях
розкривають М. Євтух, А. Капська, С. Литвиненко, Л. Міщик,
Л. Штефан та інші. Проте питання соціалізації майбутніх викладачів
практичного навчання в умовах закладу вищої освіти потребує
додаткових досліджень.
Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та
експериментальній перевірці рівня соціалізації майбутніх викладачів
практичного навчання в умовах ЗВО.
Для досягнення мети дослідження визначено такі завдання:
теоретично обґрунтувати основні поняття предмету дослідження;
розробити діагностичний інструментарій педагогічного дослідження;
експериментально перевірити рівень соціалізації майбутніх
викладачів практичного навчання в умовах ЗВО.
Для
розв’язання
завдань
використано
сукупність
взаємопов’язаних методів дослідження: теоретичних: аналіз
нормативно-правових
документів
та
психолого-педагогічної
літератури – для виявлення особливостей соціалізації студентів;
емпіричних: діагностика та пошуковий експеримент – для оцінки
рівню соціалізації майбутніх викладачів практичного навчання в
умовах закладу вищої освіти; статистичні (кількісна та якісна обробка
даних, графічне подання результатів) – для відстеження
процентного відношення показників соціалізації здобувачів вищої
освіти в умовах ЗВО.
На
основі
аналізу
психолого-педагогічної
літератури
теоретично обґрунтовано сутність поняття соціалізації майбутніх
викладачів практичного навчання в умовах ЗВО. Виявлено що
соціалізація відображає процес і результат засвоєння й активного
відтворення індивідом соціального досвіду (знань, цінностей,
соціальної компетентності), що дає йому змогу інтегруватися в
суспільство і поводитися адаптивно.
Розроблено діагностичний інструментарій педагогічного
дослідження у якості анкети, яка передбачає отримання інформації
шляхом
письмових
відповідей
респондентів
на
систему
стандартизованих запитань, попередньо підготовлених бланків. До
анкети увійшло 20 запитань стосовно тематики дослідження,
зокрема: «Чи прагну слухатися у всьому своїх викладачів та
батьків?», «Чи вважаю, що завжди треба чимось відрізнятися від
інших?», «Я прагну чинити так само, як і всі мої товариші?», «Чи
відстоюю свою думку, спілкуючись з товаришами?» та інші.
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Анкету впроваджено в освітній процес факультету фізикоматематичної, комп’ютерної та технологічної освіти на базі 1 курсу
спеціальності 015 Професійна освіта (енергетика).
Результати дослідження вказують на те, що високий рівень
соціальної адаптації мають лише 25% опитаних, інші 75% мають
середній рівень пристосування до умов освітнього середовища. Так,
аналіз рівню автономності здобувачів вищої освіти виявив, що 50%
опитаних мають високий рівень, інші 50% – середній, що вказує на
певну залежність від кого-небудь або чого-небудь. На основі аналізу
соціальної активності здобувачів вищої освіти виявлено, що 50%
опитаних мають високий рівень спрямованості здібностей, знань,
навичок, прагнень, концентрації вольових та творчих зусиль на
реалізацію нагальних потреб, інтересів, цілей, ідеалів. Інші 50% – не
достатньо активні у соціумі. Високий рівень гуманістичних норм
життєдіяльності (моральності) мають лише 25% опитаних, вони
діють відповідно до своєї совісті і свободи волі.
Такий розподіл відсотків свідчить про те, що більшість
здобувачів вищої освіти 1 курсу спеціальності 015 Професійна освіта
(енергетика) достатньо соціалізовані та мають потребу у подальшій
соціалізації, що відповідає середньому рівню її сформованості в
умовах закладу вищої освіти.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛТЬНОГО ПРОЦЕСУ
ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ
Актуальність. Внутрішні та зовнішні економічні та соціальні
процеси, що відбуваються в останні десятиліття у світі, спричинили
зміни, у тому числі, і у сфері освіти, оскільки росте потреба в
універсальних фахівцях, здатних швидко адаптуватися до нових умов.
Ступінь досліджуваності проблеми. За останні роки з’явилася
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низка робіт, присвячених розгляду організації навчального процесу при
дистанційному навчанні П. Дмитренко, Е. Полат, О. Шпак та інші.
Мета полягає у висвітленні змістовних і методичних особливостей
організації навчального процесу при дистанційному навчанні.
Виклад основного матеріалу. Дистанційне навчання ‒ це
взаємодія вчителя та учня між собою на відстані, що відбиває усі
властиві навчальному процесу компоненти (цілі, зміст, методи,
організаційні
форми,
засоби
навчання)
і
реалізовується
специфічними засобами Інтернет-технологій або іншими засобами,
що передбачають інтерактивність.
Дистанційне навчання ‒ це самостійна форма навчання,
інформаційні технології в дистанційному навчанні є провідним
засобом. Одним з елементів дистанційного навчання є, зокрема,
спілкування учасників освітнього процесу по електронній пошті. Але
найбільш ефективним, на наш погляд, являється використання
можливостей соціальних мереж для організації процесу навчання.
Необхідно зі знати, що на створення відео уроку, лекції йде
досить велика кількість часу, залежно від складності теоретичного
матеріалу, від 8 до 15 годин робочого часу викладача. Але такі
тимчасові витрати цілком виправдані, оскільки цей продукт може
використовуватися викладачем неодноразово. Виклад теоретичного
матеріалу в такому форматі дозволяє вчителю якнайповніше розкрити
тему, а учням ‒ вивчати її в індивідуальному темпі, глибоко
опрацьовуючи найбільш складні моменти.
Головною перевагою дистанційного навчання для учнів є:
Доступність ‒ можна вчитися у будь-якому місці, де є
комп’ютер з доступом в Інтернет і не залежить від місця
розташування навчального центру.
Соціальність ‒ знімає соціальну напруженість, забезпечуючи
рівну можливість здобуття освіти незалежно від місця проживання,
матеріальних умов, віку і стану здоров’я.
Якісність ‒ дозволяє навчатися і консультуватися викладачів,
постійний моніторинг засвоєння знань, здійснювати постійний
контакт з іншими учнями, тобто можуть бути реалізовані групові
роботи (наприклад, проєкти), що дає учням так необхідний зараз
всім навичка командної роботи.
Індивідуальність
‒ дозволяє
реалізувати для
учня
індивідуальну навчальну програму, індивідуальний навчальний план,
індивідуальний графік зайняття і послідовність вивчення предметів і
темп з вивчення.
Об’єктивність ‒ система оцінки знань об’єктивна і незалежна
від викладача.
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Інноваційність ‒ використання найсучасніших інформаційних
технологій, дозволяє учням їх освоювати та застосовувати.
Економічність ‒ значна економія часу, усі необхідні навчальні
матеріали учень отримує відразу при зарахуванні на електронних
носіях, не доведеться витрачати час на переписування конспектів,
можна слухати та дивитися відео уроки стільки разів, скільки необхідно.
Безперервність ‒ освоївши один рівень, можна з легкістю
перейти до освоєння програми наступного рівня.
Мобільність ‒ інформація коригується викладачем щодня.
Висновки. Дистанційна освіта відкриває учням доступ до
нетрадиційних
джерел
інформації,
підвищує
ефективність
самостійної роботи, дає абсолютно нові можливості для творчості,
надбання і закріплення різних професійних навичок, а викладачам
дозволяє реалізовувати принципово нові форми та методи
навчання. На думку ряду експертів, передбачається, що в
найближчому майбутньому на долю дистанційних форм освіти
відводитиметься до 50% академічного часу, у поєднанні з
традиційними формами аудиторного зайняття (20%) і самостійною
роботою (30%).
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ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО
НАВЧАННЯ
Прагнення постійно оптимізувати процес учіння учнiв,
зумовлює потребу в нових технологіях навчання, які зорієнтовані на
особистість, створення умов для її самовираження і саморозвитку,
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забезпечують активну участь кожного учня в процесі навчання, і
індивідуальну відповідальність за результати процесу навчання.
Однією із технологій, яка допомагає успішно вирішувати ці
завдання – є технологія ігрового моделювання.
Розв’язуючи навчально-проектні задачі і психолого-педагогічні
ситуації під час ігор, учні набувають предметних, інтелектуальних,
емоційних і вольових якостей, в них формуються основи
майстерності. Тому викладачі мають систематично застосовувати їх
у навчальному процесі, послідовно сприяючи формуванню
позитивних якостей учнів.
Проблема використання технологій ігрового моделювання
привертала увагу як науковців, таких як: Л. А. Байкова,
О. О. Вербицький, Д. Б. Ельконін, А. М. Леонт’єва, В.А. Рибальський,
П.М. Щербань.
Використання технологій ігрового моделювання у освітньому
процесі на уроці трудового навчання буде більш ефективним, якщо:

використовувати систему різноманітних за видом і рівнем
складності ігор;

впровадити розроблену методику проведення ігрової
діяльності;

забезпечити готовність студентів до участі в ігровій
діяльності.
Навчально-педагогічні ігри – нова ефективна форма підготовки
учнів до вищої школи. Вони розвивають природні задатки учня,
виховують творче ставлення до навчання, сприяють набуттю саме
тих умінь і навичок, які невдовзі стануть їм у пригоді.
Місце і роль ігрової технології в навчальному процесі,
поєднання елементів гри і учіння багато в чому залежать від
розуміння викладачем функцій і класифікації педагогічних ігор.
Класифікувати ігри – це створити порядки ігор, складених на
основі обліку принципових і загальних ознак і закономірних зв'язків
між ними. Ігри з однаковими правилами, інформаційною базою
можуть бути вельми різними, оскільки використовуються в різних
цілях: у одному випадку – для аналізу функціонування системи, в
іншому – для навчання учнiв, в третьому – як тренінг для ухвалення
рішень в модельованих ситуаціях, в четвертому – для розваги.
Нами були виділені педагогічні умови ефективного
використання технології ігрового моделювання:
по-перше: використання систем різноманітних за видом і рівнем
складності ігор (варто змінювати сюжети, iгровi ситуації. Важливо
проводити ігри систематично і цілеспрямовано на кожному занятті,
починаючи з елементарних ігрових ситуацій, поступово ускладнюючи і
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урізноманітнюючи їх у міру нагромадження у учнiв знань);
по-друге: впровадження розробленої методики проведення
ігрової діяльності (потрібно періодично змінювати правила гри, щоб
вона не набридала, обов'язково має бути присутнім елемент
несподіванки і непередбачуваності);
по-третє: забезпечення готовності учнiв до участі в ігровій
діяльності (необхідно сформувати позитивну установку на ігрову
діяльність, самостійність, творчість, потрібно забезпечувати
психологічну захищеність кожного учасника).
Отже, можна стверджувати що в цілому застосування ігрових
методів у навчанні, а особливо при проведенні практичних занять
має позитивний вплив на учнiв. Участь у ігровій діяльності допомагає
запам’ятовуванню та закріпленню поданої інформації, сприяє
самовираженню особистості, що забезпечує розвиток самостійності
та творчості. Гра знімає ту жорстку напругу, в якій перебуває учень в
своєму реальному житті. Дає можливість створити і об'єднати
колектив.
ЛІТЕРАТУРА
1. Марко М. М. Сутність навчально-ігрових технологій /
М. М. Марко // Професійна освіта: проблеми і перспективи/ ІПТО НАПН
України. – К.: ІПТО НАПН України , 2016. – Випуск 11. – С. 58-64.
2. Марко М. М. Формування ігрової компетентності майбутніх
учителів у процесі професійно-педагогічної підготовки / М. М. Марко
// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного
університету ім. В. Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2016. – №2. –
С. 245-251.
Ілля ПЛАЧКОВ,
Студент 3 курсу групи 3ЕН
факультет фізико-математичної,
комп’ютерної та технологічної освіти
Науковий керівник: Світлана ХОМЕНКО,
к.пед.н., доцент (БДПУ)
ДИСТАНЦIЙНЕ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСIЙНIЙ ОСВITI
Інформатизація суспільства актуалізує модернізацію системи
професійно-технічної освіти (далі – ПТО) ХХІ століття, що полягає в
розвитку дистанційного професійного навчання.
Дистанційне професійне навчання в підготовці кваліфікованих
робітників, беззаперечно, є перспективним напрямом у сучасній
ПТО. У дослідженнях вітчизняних науковців окреслено переваги
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впровадження дистанційного навчання у заклади професійнотехнічної освіти, серед яких: розв’язання комплексу соціальноекономічних питань; забезпечення доступності до освіти і навчання,
зокрема інклюзивного, безперервного навчання, навчання дорослих,
підвищення кваліфікації без відриву від виробництва; об’єднання
світового інформаційного, інтелектуального, творчого та науковопедагогічного потенціалу; розвиток вітчизняної
освіти до
європейського рівня [2].
Завданнями дистанційного навчання, згідно з означеними
документами, є забезпечення громадянам можливості реалізації
конституційного права на здобуття освіти, професійної кваліфікації,
підвищення кваліфікації, незалежно від статі, раси, національності,
соціального і майнового стану, виду та характеру занять,
світоглядних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану
здоров’я, місця проживання, відповідно до їхніх здібностей [4].
Дистанційне навчання у ЗПТО може використовуватися при
організації навчального процесу за програмами первинної
професійної підготовки, перепідготовки чи підвищення робітничої
кваліфікації, а також за навчальними програмами з навчальних
предметів
загально-професійної
та
професійно-теоретичної
підготовки.
Професійно-практична підготовка може здійснюватися за
дистанційною формою очно у вигляді виробничого навчання,
виробничої,
переддипломної
(передвипускної)
практики,
і
проводиться у навчально-виробничих майстернях, на полігонах,
тренажерах, автодромах, трактородромах, у навчально-виробничих
підрозділах, навчальних господарствах, а також на робочих місцях
на виробництві та у сфері послуг, або з використанням технологій
дистанційного навчання за наявності відповідних веб-ресурсів і
можливостей доступу до них [4].
Однак, професійна підготовка кваліфікованих робітників у ЗПТО
передбачає формування і розвиток професійних умінь і навичок, які
при опануванні багатьма професіями є стримуючим фактором
запровадження системи дистанційного навчання в цілому.
Серед технічних способів реалізації дистанційного навчання у
ЗПТО найбільш популярними є:
1. надання доступу учням до електронного контенту за
допомогою мережі Інтернет на базі власного серверу ЗПТО або за
допомогою Інтернет- сервісів, які надають можливість обміну
контентом, це такі, як: Google, MS OneDrive, Yandex диск тощо;
2. організація
дистанційного
навчання
на
додаткових
можливостях
інтернет-сервісів
та
активному
використанню
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електронної пошти, персональних сайтів (блогів), соціальних мереж
(Facebook, VK тощо). Розміщення контенту відбувається на власному
сервері або «хмарі» за допомогою безкоштовної пошти (соціальних
мереж) та безкоштовних засобів створення онлайн-тестів;
3. використання спеціалізованого програмного забезпечення,
до якого відновиться: Moodle, eFront, Edmodo, Blackboard,
SuccessFactors,
SkillSoft,
Litmos,
OpenEDX
тощо.
Вони
забезпечують підтримку навчального процесу, від створення
навчального контенту до керування навчальним процесом.
Результати аналізу наукових праць засвідчують, що питання
дистанційного навчання розглядаються як вітчизняними, так і
зарубіжними науковцями. Зокрема, проблемі використання
дистанційного навчання в освітніх закладах різного рівня: вищих
(А. Андреєва, О. Аніщенко, С. Авдошин, В. Биков, В. Домрачов,
В. Зінченко, В. Колмогоров, М. Карпенко, К. Корсак, Т. Кошманова,
А. Манако, Г. Молодих, Н. Морзе, Є. Полат, О. Рибалко,
О. Самойленко, Н. Сиротенко, С. Сисоєва, П. Стефаненко,
Е. Скибицький, П. Таланчук, Г. Татурчук, Дж. Андерсен, Ст. Віллер,
Т. Едвард, Б. Шуневича та ін.); загально-освітніх 4 (Ю. Богачков,
А. Букач, Т. Дерба, Н. Євтушенко, В. Кухаренко, А. Хуторський та ін.);
професійно-технічних (О. Базелюк, В. Глущенко, Г. Єльникова,
С. Кравець, Л. Петренко, В. Ягупов та ін.).
Висновки. Організація професійно-практичної підготовки за
дистанційною формою навчання можлива лише частково або за
окремими професіями, за якими можливо здійснити формування і
розвиток професійних умінь і навичок дистанційно, і які не
потребують складних організаційних, технічних і технологічних умов.
На наш погляд, такими професіями можуть бути: оператор
комп’ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських
даних, секретар керівника тощо.
ЛІТЕРАТУРА
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СТАН ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
(НА ЕТАПІ АДАПТАЦІЇ НАВЧАННЯ У ЗВО)
Формування емоційного інтелекту здобувачів вищої освіти
позитивно
впливає
на
професійне
становлення,
творчу
самореалізацію та удосконалення діяльності.
Проблема емоційного інтелекту активно розглядалася
зарубіжними (Дж. Мейєр, П. Селовей, Д. Карузо, Д. Гоулман, та інші),
вітчизняними дослідниками (Д. Люсін, Е. Носенко, М. Манойлова,
Т. Березовська, А. Петровська та інші). Проте стан емоційного
інтелекту здобувачів вищої освіти у період професійного
становлення потребує подальших досліджень.
Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та
експериментальній перевірці рівня сформованості емоційного
інтелекту здобувачів вищої освіти на етапі адаптації у ЗВО.
Для досягнення мети дослідження визначено такі завдання:
теоретично обґрунтувати основні поняття предмету дослідження;
розробити діагностичний інструментарій педагогічного дослідження;
експериментально
перевірити
рівень
емоційного
інтелекту
здобувачів вищої освіти на етапі адаптації навчання у ЗВО.
Для
розв’язання
завдань
використано
сукупність
взаємопов’язаних методів дослідження: теоретичних: аналіз
психолого-педагогічної літератури – для виявлення сутності емоційного
інтелекту; емпіричних: діагностика та пошуковий експеримент – для
оцінки рівня сформованості емоційного інтелекту здобувачів вищої
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освіти; статистичні (кількісна та якісна обробка даних, графічне подання
результатів) – для відстеження процентного відношення показників
рівня сформованості емоційного інтелекту.
Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив виявити
сутність емоційного інтелекту як специфічної здатності, спрямованої
на розуміння і керування емоційними проявами (емоційними
переживаннями, емоційними станами, відносинами та інше). Умови
формування емоційного інтелекту багато в чому обумовлені
індивідуально-особистісними та зовнішніми чинниками. Саме тому,
емоційний інтелект актуалізується в ситуаціях, що вимагають
розуміння (рефлексивний аналіз) і управління емоційними проявами
як у внутрішньому, так і міжособистісному аспектах.
В якості діагностичного інструментарію обрано тест Н. Холла,
який призначено для виявлення емоційного інтелекту особистості та
передбачає визначення рівнів її прояву (низький, нижче середнього,
середній, вище середнього, високий). Вона складається з 30 тверджень
і містить п’ять шкал: шкала 1 – «Емоційна обізнаність»; шкала 2 –
«Управління своїми емоціями» (емоційна відхідливість, емоційна
нерігідность); шкала 3 – «Самомотивація» (довільне керування своїми
емоціями); шкала 4 – «Емпатія», шкала 5 – «Розпізнавання емоцій
інших людей» (вміння впливати па емоційний стан інших).
У педагогічному експерименті прийняли участь здобувачі
вищої освіти І курс спеціальності 015 Професійна освіта (енергетика)
факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної
освіти Бердянського державного педагогічного університету.
Аналіз результатів дослідження емоційної обізнаності вказує
на низький та середній рівень її сформованості у здобувачів вищої
освіти, а саме 25% – не виявляють усвідомлення, розуміння та
прийняття своїх емоцій, 75% – потребують постійного поповнення
власного емоційного досвіду. Окрім того, здатність управляти
емоціями знаходиться на низькому рівні сформованості, що вказує
на недостатні уміння демонструвати та змінювати власні емоції. На
основі аналізу рівня сформованості самомотивації виявлено, що
низький та середній рівень знаходяться у відношенні 50% на 50%,
тобто 50% здобувачів вищої освіти потребують розвитку здатності до
управління своєю поведінкою за рахунок управління емоціями.
Рівень сформованості емпатії знаходиться на низькому та
середньому рівнях, а саме 75% – не розуміють емоції інших людей,
не вміють співпереживати поточному емоційному стану іншої
людини, а також не готові надати підтримку, 25% – розуміють стан
людини по міміці, жестах, відтінкам мови, позі.
Отже, інтегративний рівень емоційного інтелекту здобувачів
вищої освіти демонструє низький показник його сформованості та
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потребує подальшого розвитку з боку викладачів. Психологопедагогічні
прийоми,
методи,
технології
цілеспрямованого
формування складових досліджуваного феномена, важливо
впроваджувати в освітній процес, оскільки емоційна неосвіченість
може призвести до міжособистісних конфліктів, стресогенних
ситуацій, які деструктивно впливатимуть на особистісну та
професійну сфери майбутньої професійної діяльності.
ЛІТЕРАТУРА
1. Тест «Визначення емоційного інтелекту» (за Н. Холлом)
URL: HTTP://KADRY.CO/TEST-HOLLA/
Вікторія СИЗКО,
студент 3 курсу
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Науковий керівник: Світлана ХОМЕНКО,
к.пед.н., доцент (БДПУ)
ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ ЗАСОБИ НОВОГО ТИПУ
Актуальність. В сучасній освіті з метою оптимізації навчального
процесу все частіше застосовують на практиці мультимедійні
інтерактивні технології та засоби навчання, які використовують у
діалоговому режимі текстову, графічну, аудіо і відеоінформацію. Одним
із таких засобів є інтерактивні мультимедійні плакати (ІМП), які надають
можливість учителеві демонструвати новий матеріал у візуалізованій
формі, використовувати проблемно-пошукові, творчі і диференційовані
підходи у навчанні, а також стимулювати інтерес учнів до вивчення
фізики.
Метою статті є розкриття суті поняття “інтерактивний
мультимедійний плакат”, дидактичні можливості, переваги та недоліки у
його використанні в навчально-виховному процесі з фізики.
Виклад основного матеріалу. Серед сучасних мультимедійних
засобів навчання популярністю користується інтерактивний плакат
як «електронний освітній засіб нового типу, який забезпечує високий
рівень задіювання інформаційних каналів сприйняття наочності
навчального процесу» [1,8].
Дослідники виділяють особливості інтерактивних плакатів,
серед яких: потужна інтерактивність, простота у використанні,
значний візуальний ряд, груповий та індивідуальний підхід до
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учасників процесу учіння, можливість конструювати заняття
відповідно до поставлених завдань тощо [1,8].
Електронний плакат надає широкі можливості
для
демонстрації навчального матеріалу, з використанням інтерактивної
навігації. Наразі, не існує єдиного визначення поняття
«інтерактивний мультимедійний плакат», багато авторів по різному
розкривають це поняття. Наприклад, за Б.Д. Затинайченко,
«інтерактивний плакат визначає як електронний освітній засіб нового
типу, який забезпечує високий рівень залучення інформаційних
каналів сприйняття наочності навчального процесу» ; за
М.В. Тюменцевою і О.І. Чікунової це – «презентація, центральний,
основний слайд якої містить коротку тематичну інформацію і засоби
інтерактивного управління, що дозволяють переходити до різних
фрагментів представленої інформації, поглиблюють і розширюють
початкові відомості інших слайдів та повертатися назад за бажанням
користувача» [6] .
Проаналізуємо дефініцію «інтерактивний плакат». Плакат (нім.
Plakat) – вид графіки, зображення на великому аркуші з коротким
пояснювальним текстом, що виконується в агітаційних, рекламних,
інформаційних або навчальних цілях. Інтерактивний мультимедійний
плакат – електронний навчальний плакат, що містить інтерактивні
елементи, що здійснюють навігацію, яка дозволяє відобразити
необхідну інформацію: графічну, статичну і динамічну, звукову, відео.
У порівнянні із звичайними поліграфічними аналогами,
інтерактивні електронні плакати є сучасним багатофункціональним
засобом навчання та надають більш широкі можливості для
організації навчального процесу.
Аналіз існуючих електронних навчальних плакатів, які створені
учителями, і розміщені у мережі Інтернет, засвідчує, що багато
педагогів приймають за такий плакат звичайну презентацію з
гіперпосиланнями, що складається з великої кількості слайдів. Крім
того, в плакат часом включають блок контролю та інтерактивний
задачник. Все це є грубою помилкою, тому що призначення
електронного навчального плаката – максимальна наочність і
можливість реагувати на дії користувача з вивчення цієї наочності.
Особливості інтерактивних плакатів:
1) інтерактивність;
2) простота у використанні – інтерактивний плакат не
вимагає інсталяцій, має простий і зрозумілий інтерфейс;
3) насичений візуальний матеріал – яскраві анімації явищ і
процесів, фотографії та ілюстрації, що є перевагою над іншими
продуктами і засобами навчання;
4) груповий та індивідуальний підхід – дає можливість
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організувати роботу як з усім класом (використання на інтерактивній
дошці), так і з кожним окремим учням (робота за персональним
комп'ютером);
5) навчальний матеріал програм представлений у вигляді
логічно завершених окремих фрагментів, що надає можливість
учителю конструювати урок відповідно до завдань [4].
Для створення інтерактивного мультимедійного плаката
можуть застосовуватися середовища: популярний майстер
презентацій Microsoft PowerPoint, флеш-редактори, конструктори
веб-сторінок,
інтернет-сервіси
(Glogster),
середовища
програмування (Delphi, Scratch). [5]
Електронний плакат дає можливість концентрувати навчальну
інформацію кількох слайдів у вигляді «навчальної опори», опорного
конспекту, який можна використовувати як на етапі вивчення нового
матеріалу, так і на етапах закріплення і контролю. [6]
Висновки. Застосування сучасних мультимедійних засобів
навчання, а саме ментальних карт, інтерактивних плакатів, коміксів
сприяє підвищенню ефективності навчання, кращому засвоєнню
студентами навчального матеріалу, що призводить до оптимізації
процесу навчання.
Ефективність впровадження інноваційних мультимедійних
технологій, засобів навчання у вищій школі залежить від конкретних
чинників. Оволодіння студентами сучасними методами графічної
візуалізації, інноваційними мультимедійними технологіями та
засобами навчання сприяє потужному формуванню професійних
компетентностей,
що
дозволить
стати
більш
конкурентоспроможними на ринку праці.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО
НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
Постановка проблеми. На розвиток творчої особистості,
формування в неї нестандартного мислення, зорієнтований саме
інноваційний підхід до освітнього процесу. На діалозі, виборі,
вільному обміні думками, створенні ситуацій успіху ґрунтується такий
тип організації. Про роль гри в освітньому процесі існує багато різних
поглядів. Одні дослідники розглядають гру як засіб повторення,
закріплення й поглиблення знань. Інші не відкидають можливостей
дидактичної гри в засвоєнні нових знань.
Ігрова діяльність формує і змінює дитину, її волю, характер,
здібності. В процесі гри створюються можливості для прояву
особистої активності, демонстрації своїх потенційних здібностей,
якостей і навичок культури спілкування. Гра дає свободу дій і
вибору, дозволяє кожному піднятись над особистими проблемами у
взаємодії з довкіллям.
Ступінь
досліджуваності
проблеми.
Значна
увага
приділяється багатьма філософами, психологами і педагогами як
минулого, так і сучасного значення гри та її ролі в освітньому
процесі. В педагогічних теоріях і системах відображається проблема
дитячої ігрової діяльності: Арістотеля, Л. Виготського, Г. Гросса,
Я.А. Коменського, Д. Локка, А. Макаренка, Ж. Піаже, Рабле, Ж.Ж. Руссо, К. Ушинського. А в працях В. Бестужева-Лади, І. Канта,

310

Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 1. Суспільні науки

І. Кона, М. Монтеня, Платона, Ф. Шиллера, Г. Щедровицького були
осмислені філософські аспекти гри.
Дослідженням проблеми психології гри займалися такі вчені:
Б. Ананьєв, М. Басов, П. Блонський, Л. Виготський, Д. Ельконін,
О. Леонтьєв, Ж. Піаже, С. Рубінштейн та інші. Об’єктом дослідження
психологів стає ігрова діяльність, як специфічна першооснова
людської життєдіяльності.
Мета і методи дослідження. Полягає в аналізі проблеми
ігрової діяльності на уроках трудового навчання та технологій та
шляхів її удосконалення
Сутність дослідження. Педагогічна наука доводить, що
основою всебічного розвитку особистості є діяльність, де
розвиваються нахили і творчі задатки людини, розкриваються
здібності, інтереси, самостійність, активність, винахідливість.
Оптимальною для розвитку дитини є така діяльність, яка створює
умови для дитячої творчості. Діяльність формує і змінює дитину, її
волю, характер, здібності.
На думку психологів дитяча гра – це вид діяльності, який виник
історично, й полягає у відтворенні дітьми дій дорослих і стосунків між
ними в особливій умовній формі [1, с. 247]. Гра сприяє мимовільному
запом’ятовуванню, створює емоційно стимульовану зацікавленість, яка
і є діяльністю, що регулює формування міжособистісних і трудових
відносин, позитивно впливає на процес соціалізації здобувача освіти,
юного громадянина України, спілкування з іншими людьми, вчителем,
майстринями, обмін творчими ідеями та колективна праця. Мистецтво
вишивки бісером – один з багатьох видів діяльності людини, посідає
почесне місце серед народних ремесел, які дуже активно впливають на
формування національної свідомості.
Основні висновки. Заклади загальної середньої освіти
використовують педагогічні ігри, спрямовані на активізації
навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти, на підвищенні
інтересу до освітнього процесу на уроках трудового навчання та
технологій, для розвитку інтелектуальних здібностей, накопичення
досвіду та профорієнтації школярів. Нажаль досить мало ігор містить
педагогічна та методична література, які спрямовують учнів на
розвиток творчих здібностей. Хоча дослідження науковців
виявляють, що в життєдіяльності учня завжди має місце гра та ії
елементи. Потребує подальшого вивчення та розробки науковцями
керування психологічних станів дитячої особистості в ігровому
процесі. Уміння викликати в учнів бажання грати це важливе
завдання для будь-якого педагога.
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МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА
ВИГОТОВЛЕННЯ МАКЕТУ СВІТЛОДІОДНОГО ЛІХТАРИКА
НА ОСНОВІ ЛІНІЙНОГО ГЕНЕРАТОРА
На сьогоднішній день викладання електротехнічних дисциплін
вимагає виконання принципу наочності. Для цього потрібна
відповідна матеріальна база у вигляді різноманітних приладів та
стендів, але, на жаль, не всі заклади середньої, професійної
(професійно-технічної) та вищої освіти в Україні можуть собі це
дозволити. За таких умов доцільно використовувати метод проєкту –
розробка та виготовлення макету електротехнічного приладу
здобувачами освіти під керівництвом викладача.
При використанні даної освітньої технології в процесі навчання
електротехнічних дисциплін слід звернути увагу на практикоорієнтовані типи проєктів. Їх особливістю є наявність плану
діяльності, поетапність роботи та чітко визначений практичний
результат. Практико-орієнтований проєкт закріпить теоретичні
знання учнів з електротехніки за допомогою їх практичного
застосування в процесі розробки та виготовлення кінцевої продукції.
Результатом такого типу проєкту може послужити макет
електричного приладу, розробка якого вимагатиме залучення всіх
основних розділів електротехніки і який матиме практичне
застосування у побуті. Прикладом такого макету приладу є
світлодіодний ліхтарик на основі лінійного генератора. Поетапне
виготовлення
даного
продукту
залучає
основні
розділи
електротехніки.
Першим етапом розробки і виготовлення світлодіодного
ліхтарика є лінійний генератор. Принцип його роботи базується на
електромагнітній індукції – явищі створення вихрового електричного
поля змінним магнітним потоком. Джерелом змінного магнітного
потоку в лінійному генераторі є постійні магніти (бажано потужні
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неодимові), які вільно переміщаються через серцевину мідної
котушки шляхом струшування. Мідна котушка, в свій час, є
приймачем вихрового електричного поля. На кінцях котушки
з’являється змінна напруга, величина якої залежить від кількості
витків, товщини та матеріалу провідника, який використовується.
Отримана електрична енергія буде використана для живлення всієї
електросхеми.
Другим етапом роботи є перетворення змінного струму в
пульсуючий (постійний). Це необхідно для коректної роботи
полярного конденсатора та світлодіодів, які в подальшому будуть
включені в схему. Випрямлення змінного струму доцільно виконати
містковою схемою Гертца, яка складається з чотирьох діодів.
Діодний міст складається з входу та виходу – входом вважаються
два з’єднання типу «анод-катод», до яких підключають джерело
змінного струму, коли як виходом називають два з’єднання «аноданод» та «катод-катод», через які проходить вже випрямлений
струм. Принцип роботи даної схеми полягає в особливостях
напівпровідників, якими є діоди.
Третім етапом розробки та виготовлення світлодіодного
ліхтарика буде включення в схему полярного конденсатора. Даний
елемент слугуватиме для схеми як накопичувач енергії. Конденсатор
складається з двох електродів, між якими розміщується діелектрик.
Завдяки явищу електростатики електроди здатні накопичувати
електричний заряд після відключення від джерела напруги. Ця
особливість конденсатора характеризує його електричну ємність, яка
вимірюється у фарадах. Завдяки даному елементу світлодіоди
діодного ліхтарика зможуть працювати незалежно від роботи
лінійного генератора.
Четвертим та останнім етапом розробки та виготовлення
світлодіодного ліхтарика є включення в електросхему світлодіодів.
Вони слугуватимуть джерелом світла. Принцип роботи даного
елементу базується на явищі інжекції електронів, яке відбувається
при проходженні електричного струму через прямозонні (GaAs, InP,
ZnSe, CdTe та інші) напівпровідники (дане явище не спостерігається
на містковій схемі через те, що в ній використовують непрямозонні
(Si, Ge, SiGe, SiC та інші) напівпровідники, які не можуть
випромінювати світло). Для зручності роботи зі світлодіодним
ліхтариком доцільно під’єднати світлодіоди разом із вимикачем.
По закінченню збірки всіх елементів в єдину схему слід
використати такий дизайн, за якого макетом світлодіодного ліхтарика
буде зручно користуватись і він надійно і довго пропрацює.
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Під час розробки та виготовлення макету світлодіодного
ліхтарика на основі лінійного генератора здобувачі освіти зможуть не
тільки закріпити теоретичні знання з електротехніки, а ще й отримати
досвід у плануванні та реалізації даного типу робіт, що характеризує
метод проєктів як найбільш оптимальний для надання практичних
знань з електротехнічних дисциплін при відсутності матеріальної
бази у закладі освіти. Важливо також зазначити, що виготовлений
макет може в подальшому використовуватись закладом освіти як
стенд, який на практиці показує явища електромагнітної індукції,
електростатики, напівпровідності, випрямлення змінного струму,
інжекції електронів та комутації, що вирішить проблему відсутності
наочності для майбутніх учнів.
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СТАН ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
(НА ЕТАПІ АДАПТАЦІЇ ДО ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ)
У законі «Про вищу освіту» наголошується на здобутті особою
високого рівня наукових та творчих мистецьких, професійних і
загальних компетентностей, необхідних для діяльності за певною
спеціальністю чи в певній галузі знань [1].
Проблемою формування творчої особистості займалися
вітчизняні дослідники М. Євтух, Н. Кічук, П. Кравчук, С. Омельченко,
С. Сисоєва, Т. Сущенко та інші. Проте формування творчих
здібностей майбутніх фахівців потребує подальших досліджень,
зважаючи на зорієнтованість стандарту вищої освіти 015
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«Професійна освіта (за спеціалізаціями)» для першого рівня вищої
освіти на формування інтегративної компетентності як здатності
розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в
професійній освіті та інших наук відповідно до спеціалізації, що
характеризується комплексністю та невизначеністю умов [2].
Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та
експериментальній перевірці рівня творчих здібностей здобувачів
вищої освіти на етапі адаптації до фахової підготовки.
Для досягнення мети дослідження визначено такі завдання:
теоретично обґрунтувати основні поняття предмету дослідження;
розробити діагностичний інструментарій педагогічного дослідження;
експериментально перевірити рівень творчих здібностей здобувачів
вищої освіти на етапі адаптації до фахової підготовки.
Для
розв’язання
завдань
використано
сукупність
взаємопов’язаних методів дослідження: теоретичних: аналіз
нормативно-правових
документів
та
психолого-педагогічної
літератури – для виявлення сутності творчих здібностей; емпіричних:
діагностика та пошуковий експеримент – для оцінки рівня
сформованості творчих здібностей здобувачів вищої освіти;
статистичні (кількісна та якісна обробка даних) – для відстеження
процентного відношення показників стану творчих здібностей
здобувачів вищої освіти на етапі адаптації до фахової підготовки.
На основі аналізу психолого-педагогічної літератури виявлено,
що творчі здібності здобувачів вищої освіти є сукупністю істотних,
відносно стійких властивостей особистості. В творчих здібностях
виокремлюється вольовий, інтелектуальний та емоційний складники.
Загалом творчий потенціал особистості розглядається як синтетична
якість, що характеризує міру можливостей ставити й вирішувати нові
завдання у сфері суспільно значущої діяльності.
Розроблено діагностичний інструментарій педагогічного
дослідження у якості анкети, яка передбачає отримання інформації
шляхом
письмових
відповідей
респондентів
на
систему
стандартизованих запитань, попередньо підготовлених бланків. До
анкети увійшло 18 запитань стосовно тематики стану творчих
здібностей здобувачів вищої освіти, зокрема: «Чи виникає у Вас
бажання зайнятися справою, у якій Ви на даний момент
некомпетентні і абсолютно її не знаєте?»; «Якщо справа, яку Ви не
знаєте, вам подобається, чи хочете ви дізнатись про неї усе?»; «Чи
думаєте Ви, що самі можете брати участь у значних змінах
навколишнього середовища?» та інші.
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Анкету впроваджено в освітній процес факультету фізикоматематичної, комп’ютерної та технологічної освіти на базі 1 курсу
спеціальності 015 Професійна освіта (енергетика).
За результатами тестування 25% здобувачів вищої освіти
мають високий рівень творчих здібностей, що надає їм багатий вибір
творчих можливостей. В них вже розвинені такі здібності як:
допитливість, прагнення бути незалежним, стабільність, віра в себе,
здатність до абстрагування та зосередженість. 75% здобувачів
вищої освіти мають середній рівень творчих здібностей який
дозволяє їм творити, але шляхом подолання внутрішніх бар'єрів.
Найнебезпечніший бар’єр – це страх, особливо для тих, хто
зорієнтований на обов’язковий успіх. Острах невдачі сковує уяву –
основу творчості.
Отже, на основі експериментального дослідження виявлена
необхідність подальшого розвитку творчих здібностей здобувачів
вищої освіти 1 курсу спеціальності 015 Професійна освіта
(енергетика). Успішний розвиток творчих здібностей можливий на
основі системи завдань, що вимагають від студентів творчого
підходу.
ЛІТЕРАТУРА
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КОНФЛІКТИ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Актуальність. Процес навчання і виховання, як і будьякий
процес,
зумовлений
розвитком
особистості
і
міжособистісних взаємин, неможливий без суперечностей і
конфліктів. Конфронтація із студентами, умови життя яких
сьогодні не можна назвати сприятливими, є звичайною
складовою вузівської реальності. Ефективність освітнього
процесу у вищій школі багато в чому визначається характером
взаємодії викладача і студентів, яка охоплює комплекс
різноманітних зв'язків, відносин, емоційних проявів і т.п.
Природно, що в процесі цієї взаємодії постійно виникають
труднощі, проблеми і суперечності. Наприклад, як відомо, в
традиційній середній школі вчитель і учень часто протистоять
один одному, хоча б тому, що перший постійно висуває свої
вимоги, а другий повинен їх виконувати. І цей стиль
взаємостосунків абітурієнти привносять у ВНЗ. Отже, однією з
найважливіших проблем викладача молодших факультетів ВНЗ
є злам у свідомості студента стереотипу „викладач – ворог і
джерело неприємностей".- М.І. Леонов
Ступінь досліджуваності проблеми. Аналіз досліджень і
публікацій свідчить про те, що значний вплив на конфліктну
поведінку студентів має особистість викладача, його манера
спілкування, емоції, відношення до власного предмета та спосіб
його реалізації. Дану проблему вивчали ряд науковців, але не
дійшли кінцевого висновку: А.Г. Большаков, 2001;М.Ю.
Несмелова, 2001; О.Н. Громова, 2001;Л.М. Ємельяненко, В.М.
Петюх , Л.В. Торгова та ін.
Мета і методи дослідження конфліктів у вищому
навчальному закладі. Для досягнення поставленої мети були
використанні такі методи: аналіз спілкування студента та
викладача під час лекційного або практичного заняття;
студентський експеремент, який базується на анонімному
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опитуванні за допомогою тестування двох видів ( онлайн та
письмогового).
Сутність дослідження. В дослідженні брали участь
академічні групи закладу вищої освіти Бердянського Державного
Педагогічного Університету факультету фізичної культури,
спорту та здоров'я людини. Усього експериментом було
охоплено 65 респондентів. Нами було проведено опитування у
двох видах: онлайн і письмового виду. Була складена одна й та
схема опитування у двох видах, для всіх студентів. Структура
побудови основної частини опитування включала в себе
прізвище та предмет, який викладає викладач; загальна оцінка
його викладання; загальна оцінка його компетентності у своєму
предметі; чи добре віл володіє педагогічним тактом та чи
комунікабельний він з іншими викладачами, студентами,
батьками; загальна оцінка його зовнішнього вигляду; загальна
оцінка його викладання; загальна оцінка його рівня знань не
тільки в особистісному предметі, а й вміння зв'язувати та
приводити приклади з інших навчальних дисциплін; завершаюча
частина складалася з питань на особистісному рівні, тобто чи
мали ви конфлікт з певним викладачем; і узагальнююче ' питання
було присвячено закладу вищої освіти, чи задоволенні його
функціонуванням.
Після проведення студентського он-лайн та письмового
опитування було визначено кінцевий результат, який був
сформований на основі анонімного опитування респондентів.
Аналізуючи кінцеві показники опитування, можна зазначити,
що онлайн опитування було найбільш ефективнішим та чеснішим,
оскільки негативних відповідей було більше, аж цілих 88% усіх
респондентів вказали, що мали конфлікт в освітньому середовищі, і
вони були спрямовані саме на особистісні конфлікти, тобто
конфлікт між суб'єктом та об'єктом навчального процесу; також ми
можемо сказати й позитивні результати такого анкетування, бо
воно дало змогу зрозуміти викладачам та студентам, що потрібно
змінювати ставлення один до одного; цього ми не можемо сказати
за письмове опитування, оскільки воно важається не сильно
анонімним: за почерком можна визначити особистість й ще більше
ускладнити конфлікт; але ми можемо зазначити, що майже всі
здобувачі задоволені роботою викладача, та викладанням
освітнього компоненту.
Так, згідно отриманних кінцевих даних 88% студентів мали
особістісний конфлікт; 7% респондентів мали труднощі із
вивченням дисципліни; 3% не задоволені роботою викладача;
2% учнів стрималися від відповіді.
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Основні висновки. Отже, конфліктна ситуація становить
собою систему взаємопов’язаних і взаємозумовлених елементів
об’єктивного і суб’єктивного рівнів, що відображають актуальну
суперечність. Що склалася. Вона охоплює учасників конфлікту
(опоненти, респондентів, групи підтримки, інші учасники), предмет і
об’єкт конфлікту. Елементи мікро- і макросередовища, пов’язані з
конфліктом. Психологічні компоненти конфлікту складають:
мотивація сторін, їх стратегія і тактика поведінки, а також їхнє
розуміння конфлікту.У сфері вищої освіти основними суб'єктами
конфліктів виступають: студент, викладач, адміністратор. Основні
причини таких конфліктів – прагнення юнаків зайняти лідируюче
положення у групі, на факультеті, агресивність і жорстокість
(джерелом яких виступають аномалії сімейних стосунків і тип
взаємодії студентів і викладачів), а також особливості віку студентів.
Попередженню конфліктів між студентами сприяють педагогічно
доцільна організація навчально-виховного процесу у закладі освіти,
дисципліна, активна позиція викладачів у важких ситуаціях
взаємодії із студентами та між студентам.
ЛІТЕРАТУРА
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОЇ ГІМНАСТИКИ В УКРАЇНІ
Актуальність.
Художня
гімнастика
–
це
складнокоординаційний вид спорту, що передбачає виконання вправ
під музичний супровід однією гімнасткою або командою з п’яти
дівчат з кількома предметами по черзі (м’яч, скакалка, булави,
обруч, стрічка).
Про художню гімнастику можна складати поеми. Вона –
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втілення грації, пластики, краси, спритності [2].
Ступінь досліджуваності проблеми. Дослідження витоків
розвитку художньої гімнастики займалися такі науковці, як
Є.В. Бирюк, Н.А. Овчинникова [1], С.І. Степанюк, Т.О. Ектова [3] та
інші.
Сучасні дослідження, які проводяться в художній гімнастиці,
свідчать про зацікавленість фахівців та науковців .
Мета і методи дослідження. Метою дослідження є
визначення історичних аспектів розвитку художньої гімнастики в
Україні.
В ході дослідження було використано метод аналізу наукової
літератури та ресурсних джерел.
Сутність дослідження. Вісімдесят років назад художня
гімнастика як вид спорту увійшла в життя багатьох людей та стала
невід’ємною частиною фізичної культури. Цей вид спорту є одним з
най видовищних та має широку популярність в Україні, це
обумовлено включенням художньої гімнастики до програми
Олімпійських ігор. Саме засобами цього виду спорту виховується
один з основних компонентів тілесної краси людини – виразність
рухів, розкривається та удосконалюється уміння спортсменок
розкрити свій внутрішній світ, свої переживання та настрій [2, с. 315].
В кінці 30-х років відбувається час нагромадження практичного
досвіду в сфері художньої гімнастики. В цей час визначаються її
задачі, уточнюються методики навчання, розширюється «географія»
впливу виду спорту. У 1935 році Олександра Семенова-Найпак
почала викладати художню гімнастику в Державному інституті
фізичної культури України [3, с. 317].
Засновницею цілеспрямованої підготовки тренерів та гімнасток
в Україні можна вважати Валентину Зінченко – учениця Олександри
Семенової-Найпак. Вона організовує першу групу з художньої
гімнастики у Київському технікумі фізичної культури. В їхній роботі
було чимало протиріч та експериментів. Багато викладачів
недостатньо чітко відрізняли задачі художньої гімнастики від задач
мистецтва. Але новий вид гімнастики залучав все більше бажаючих
з широких кіл громади.
Завдяки зусиллям В. Зінченко на початку 50-х років була
створена Федерація гімнастики України. Це зіграло важливу роль в
масовому розвитку художньої гімнастики в Києві, Запоріжжі, Львові,
Одесі, Дніпропетровську, Харкові та в інших містах України.
Цей винятково жіночий вид спорту широкої популярності набув
після 1961 року, коли на конгресі Міжнародної федерації гімнастики
(FIG), було схвалене рішення проводити міжнародні змагання з
художньої гімнастики. У 1963 році при жіночому технічному комітеті
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Міжнародної федерації гімнастики створили технічну комісію з
художньої гімнастики. Відтоді чемпіонати світу з цього виду спорту
відбуваються регулярно. У програмі Олімпійських ігор художня
гімнастика з 1984 року.
На даний момент художня гімнастика успішно розвивається в 23
регіонах України. Найбільш успішно в Одесі, Львові, Дніпропетровську.
Олімпійська школа художньої гімнастики славиться своїми
вихованцями. Українські гімнастки – одні з лідерів світової гімнастики.
Україна має двох олімпійських чемпіонок – Катерину Серебрянську та
Олександру Тимошенко, бронзових призерок Ганну Безсонову, Олену
Вітриченко та Оксану Скалідну та Ганну Різатдінову [3, с. 316].
Чемпіонкою світу як в особистій першості (2001), так в і груповій
першості (2002) була Наталія Годунко.
Основні
висновки.
В
ході
нашого
дослідження
проаналізовано історію розвитку художньої гімнастики в Україні,
визначено видатних спортсменок сучасності. Аналіз літературних та
ресурсних джерел дає змогу побачити, що Україна належить до
провідних гімнастичних держав світу.
ЛІТЕРАТУРА
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ВИДИ АДАПТАЦІЇ ЛЮДИНИ ДО ПЕВНИХ РЕЖИМІВ І УМОВ
ДІЯЛЬНОСТІ
Актуальність.
Ступінь
досконалості
механізмів
пристосування організму людини до змін середовища визначається
здатністю жити і виконувати суспільно-корисну роботу в різних
умовах. Кожна форма адаптивного реагування забезпечується
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комплексом фізіологічних реакцій, які зумовлюються як спадководетермінованими механізмами, так і індивідуальними ознаками.
Ступінь
досліджуваності
проблеми.
Методологогічним
підґрунтям нашого дослідження стали наукові напрацювання різних
дослідників, які виділяють такі види адаптації, як фізіологічна
(біологічна) (Агаджанян Н.А., Березин Ф.Б., Дичев Т.Г. та ін.) психічна та
психологічна (Александровский Ю.А., Дикая Л.Г., Короленко Ц.П. та ін.),
психофізіологічна (Корольчук М.С., Медведев В.И. та ін.),
соціальнопсихологічна (Ковалев В.И., Солодухова О.Г. та ін.).
Мета і методи дослідження. Мета – визначити види адаптації
у цілісній системі під впливом дезадаптаційних факторів. У процесі
дослідження було використано метод теоретичного аналізу й
систематизації
науково-методичної
літератури
з
обраної
проблематики.
Сутність
дослідження.
Фізіологічна
адаптація,
за
М.О. Агаджаняном, являє собою стійкий рівень активності і
взаємозв'язку функціональних систем, органів і тканин, а також
механізмів управління, що забезпечує нормальну життєдіяльність
організму і трудову активність людини в різних (тому числі і
соціальних), умовах існування, здатність до відтворення здорового
потомства [1, с. 20].
Фізіологічна адаптація до певних режимів і умов діяльності
включає:
• активацію “субстрату”, що забезпечує ефективну професійну
діяльність і необхідну емоційну напругу (ряд структур кори великих
півкуль головного мозку, найближчої підкірки і гіпоталамуса);
• активацію нейрогуморальних механізмів, що відповідають за
інтенсифікацію фізіологічних процесів, які здійснюють вегетативне
забезпечення субстрату мозку, що активується, – живлення,
окислювально-відновлювальні
процеси
і
т.ін.
(гіпоталамогіпофізарно-адренокортикальна
гормональна
система
й
парасимпатична нервова система);
• зміну інтенсивності роботи основних фізіологічних систем
(дихання, кровообігу), перерозподіл крові, активацію ферментів і
енергетичних процесів та ін.;
•
активацію
спеціалізованих
захисно-пристосувальних
механізмів (гомеостазу, імунних реакцій тощо) [4].
Ф.Б. Березін так визначає сутність психічної адаптації:
“Психічну адаптацію можна визначити як процес установлення
оптимальної відповідності особистості і навколишнього середовища
в ході здійснення діяльності, що властива людині, яка дозволяє
індивідууму задовольняти актуальні потреби і реалізовувати
пов'язані з ними значущі цілі (при збереженні психічного й фізичного
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здоров'я), забезпечуючи в той же час відповідність психічної
діяльності людини, її поведінки вимогам середовища” [2, с. 5].
Психофізіологічна адаптація: “…це процес, який зумовлений
зміною в психофізіологічному стані людини під впливом
дезадаптаційних факторів, що потребує одночасної та узгодженої
взаємоспівдії функціональних підсистем на всіх рівнях цілісної
системи психофізіологічний стан з метою ефективного забезпечення
діяльності в нових умовах” [5].
У роботах М.О. Агаджаняна [1] та В.П. і С.В. Казначєєва, [3]
виділяються три типи адаптаційного реагування людини: “спринтер”,
“стаєр” та “проміжний” тип. Перший тип відзначається здатністю
індивіда добре витримувати дію короткочасних і сильних навантажень,
але нездатністю протистояти тривало діючим слабким подразникам.
Другий – здатністю зберігати високий рівень стійкості при тривалому
впливі слабких за силою подразників і надзвичайною нестійкістю перед
сильними нетривало діючими подразниками. Третій – здатністю
поєднувати у своїх реакціях на зовнішні подразники риси реакцій
індивіда, що властиві першому і другому типам реагування, які не
завжди доповнюють одна одну [3, с. 23 – 24].
Основні висновки. Одержані дані дозволили сформулювати
нові уявлення про види адаптації, її специфічність та виявили, що
характерною рисою адаптованої системи є економічність
функціонування з метою максимальної економії ресурсів організму
під впливом дезадаптаційних факторів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Агаджанян Н.А. Адаптация и резервы организма /
Агаджанян Н.А. – М.: ФиС, 1982. – 176 с.
2. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая
адаптация человека / Березин Ф.Б. – Л.: Наука, 1988. – 270 с.
3. Казначеев В.П.. Адаптация и конституция человека /
Казначеев В.П., Казначеев С.В. – Новосибирск: Наука, 1986. – 120 с.
4. Кан Е.Л. Функциональная система диспетчера управления
воздушным движением / Кан Е.Л., Дарымов Ю.П., Денисов А.Ф. //
Управление воздушным движением: Тез. докл. II Всесоюз. науч.практ. конф. – М.: Воздушный транспорт, 1983. – С. 126 – 128.
5. Кокун О.М. Моніторинг та корекція психофізіологічної
адаптації спортсменів вищої кваліфікації / Кокун О.М. Автореф. дис.
…канд. психол. наук: 19.00.02 Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН
України. – К., 1997. – 21 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ШВИДКОСТІ У ПІДЛІТКІВ
Актуальність. Підлітковий вік характеризується бурхливим
розвитком фізичних здібностей і є надзвичайно сприятливим для
цілеспрямованих занять у більшості видів спорту. Спортивні досягнення
підлітків свідчать про те, що вони можуть вирішувати складні завдання,
показувати високі результати. Але при цьому спостерігаються і деякі
статеві відмінності й особливості розвитку, тому процес фізичного
виховання і спортивного тренування підлітків слід організовувати з
урахуванням вікових особливостей їх розвитку [1].
Ступінь досліджуваності проблеми. Ще Л.С. Виготський
звернув увагу на те, що педагогічний вплив може бути ефективним
тільки на певному віковому етапі, а в інші періоди буде нейтральним
або навіть, негативним. Це положення, на думку В.К. Бальсевича,
Л.В. Волкова відноситься і до формування фізичних здібностей.
А.А. Гужаловський запропонував хронологію періодів онтогенетичного
розвитку, які відрізняються підвищеною чутливістю до вибірково
спрямованого формування різних фізичних здібностей у дітей
шкільного віку.
Мета і методи дослідження. Метою нашого дослідження
було вивчення особливостей формування швидкості у підлітків. Для
вирішення поставленої мети нами було використано метод аналізу
та систематизації спеціальної наукової і методичної літератури з
обраної проблематики.
Сутність дослідження. В даний час накопичена значна кількість
наукових даних, які характеризують особливості вікового розвитку
людини. Ці дані є базовими для розробки теоретичних основ
багаторічного процесу фізичного виховання і спортивного тренування.
В той же час деякі важливіші положення теорії і практики фізичного
виховання залишаються спірними в силу їх суперечливості і
недостатньої вивченості. Це стосується певною мірою питань вікового
диференціювання засобів і методів формування фізичних здібностей.
Серед розмаїття фізичних здібностей швидкість та швидкісно-силові
здібності займають одне із провідних місць у фізичний підготовці
підлітків. Швидкість — це комплекс функціональних особливостей, що
обумовлюють швидкісні характеристики рухів і час рухової реакції. До
цих характеристик рухів належать швидкість простої й складної рухових
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реакцій, окремих рухових дій і темп рухів, а також похідна від цих
характеристик – швидкість пересування у просторі [3]. Прихований
(латентний) період рухової реакції кисті вже у 9-11 років наближається
до показників дорослих. До 13-14 років така сама закономірність
спостерігається у рухах плеча, стегна, гомілки і стопи. Швидкість
простої і складної рухової реакції у юних спортсменів з віком не дуже
змінюється. Темп рухів у дітей з 7 до 16 років зростає в півтора рази,
причому особливо інтенсивно з 7 до 9 років. Є невеликі статеві
відмінності в максимальній частоті рухів у суглобах кінцівок. Так, у віці 710 років темп рухів більший у хлопчиків, а в 13-14 років – у дівчат. Не
менш важливе значення для практики спортивної підготовки має
швидкість окремих рухових дій. Якщо такі дії виконуються з
максимальною швидкістю, то в них розрізняють періоди збільшення
швидкості, максимальної швидкості та її зниження. Період прискорення
швидкості до максимальної під час стартового розбігу не залежить від
віку й статі і для будь-якої швидкості бігу становить 5-6 с. Максимальна
ж швидкість з віком збільшується [2].
Основні висновки. Таким чином, при формуванні швидкості у
підлітків необхідно враховувати особливості фізичного розвитку та
статеві відмінності хлопчиків і дівчат.
ЛІТЕРАТУРА
1. Волков Л. В. Теорія і методика дитячого та юнацького спорту
/ Л. В.Волков. – К.: Олімпійська література, 2002. – 286 с.
2. Завацький В. І. Фізіологічна характеристика розвитку організму
школярів / В. І. Завацький. – Луцьк : Надстир‘я, 1994. – 290 с.
3. Лях В.И. Скоростные способности: основы тестирования и
методики развития // Физкультура в школе. – 1997. – № 3. – С. 2–8.
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ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИРІШЕННІ
КОНФЛІКТІВ
Актуальність. В навчально-виховному процесі вчитель
взаємодіє з усіма учасниками освітнього середовища. При цьому
конфлікти – явище неминуче. А ось що залишиться після
конфліктної ситуації багато в чому залежить від учителя.
Універсальний рецепт конструктивного вирішення конфлікту,
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післясмаком якого буде задоволеність усіх учасників і придбання
цінних навичок життя кожен вчитель складає для себе сам на основі
наукових досліджень. Оскільки важливим складником професійної
підготовки учитлів є методико-психологічна підготовка, тож вона
буде об’єктом пропонованої наукової розвідки.
Ступінь досліджуваності проблеми. Різні аспекти методичної
та психологічної підготовки учителів до вирішення педагогічних
конфліктів в Україні висвітлено в публікаціях І.Зязюн, Л.Карамущенко,
І.Кривонос, Н.Гузійта ін., які розкривають науково-теоретичні аспекти
формування педагогічної майстерності у педігогів.
Метою і методи дослідження. Метою даного дослідження є
визначення науково-теоретичних аспектів підготовки майбутніх
вчителів до вирішення педагогічних конфліктів.
Сутність дослідження. Педагогічна взаємодія є сукупністю
педагогічних ситуацій, тобто окремих і водночасвзаємопов'язаних
фрагментів педагогічної діяльності, кожен з яких несе в собівсі її ознаки:
є певні
суперечності
між реальним
станом
вихованості,
навчальнимиможливостями учнів і метою, для досягнення якої
організовують дії дітей; є завдання, які слідрозв'язати на шляху до мети;
є засоби, якими впливає вчитель. Шлях досягнення виховної
метиможна уявити як сходи, якими вчитель разом з учнями
піднімається, здійснюючи програмуздобуття знань, духовного
становлення. Такими ситуаціями є різні форми педагогічної
взаємодіївчителя з учнями, батьками, колегами; організація уроку,
ведення бесіди, планування походу,проведення свят, розповідь про
важливі проблеми людського буття. Кожну з цих форм взаємодії,кожну
ситуацію слід організовувати і проводити з урахуванням специфіки
педагогічної діяльності,вимог до всіх її компонентів [1, с.21].
Втрата вчителем здатності регулювати педагогічний процес
призводить до гальмування гармонійного розвитку взаємодії з учнями, і
тоді з'являється орієнтація лише на зовнішній контроль, а не на
самоконтроль, що паралізує органічність у поведінці вчителя [2, с.29].
Усі ці перелічені фактори призводять до виникнення
педагогічних конфліктів.
Оскільки ми говоримо, що конфлікт — це зіткнення двох
протилежних ідей, думок, то виникає запитання: “Що означає це
зіткнення когось із кимсь?” Насамперед воно передбачає наявність
протилежних начал. Тема “бінарності”, або “полярності”, добре
відома філософам. Для менеджерів важливо, що ці “полюси”, як
твердять філософи, взаємно передбачають один одного — як ліве і
праве, добро і зло, високе і низьке тощо. Суперечність не може
існувати сама по собі, поза своїми конкретними носіями [3, с.43].
Проаналізувавши основні фактори впливу на виникнення
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конфлітів можна стверджувати, що з дебільшого конфліктні ситуації
виникають з наступних причин:
- не правильний розподіл фізичних ресурсів;
- соціально-психологічні причини;
- психологічний стан учаників конфлікту;
- бажання лідирувати;
- егоїзм.
Фізичне навантаження природним чином стимулює здоровий
метаболізм людини, активізує кровообіг, роботу серця і легенів,
також мозку, виводить зайвий адреналін з організму. Відповідно,
фізична активність прямо пропорційна не тільки гарному
самопочуттю, але і настрою, почуттю моральної задоволеності
навколишнім світом, що в свою чергу приводить до зменшення
виникниння конфліктних ситацій.
Види діяльності при управлінні конфліктами:
1) Прогнозування конфліктів і оцінка їх функціональної
спрямованості. Постійний аналіз проявів індивідуально –
психологічних
особливостей
вихованців
дозволяє
виявити
потенційно «гарячі точки» міжособистісного взаємодії.
2) Попередження або стимулювання конфлікту.
Вимушена форма попередження конфлікту передбачає
нейтралізацію всього комплексу причин детермінують його
виникнення і розвиток.
Стимулювання розвитку конфлікту виправдано по відношенню
до конструктивних конфліктів. Одним із засобів стимулювання
конфлікту може бути, наприклад, винесення проблеми на колективне
обговорення.
3) Регулювання конфлікту (з метою ослаблення гостроти його
перебігу, обмеження поширення і зміни його спрямованості в бік
конструктивного вирішення).
4) Вирішення конфлікту. Повний дозвіл міжособистісного
конфлікту «вчитель-вихованець» досягається при усуненні причин,
предмета конфлікту і конфліктної ситуації.
Основні висновки. Таким чином, міжособистісний конфлікт в
системі може бути ефективно попереджений або вирішений з
використанням сучасних наукових конфліктологічних, психологічних,
соціально – психологічних, педагогічних, фізкультурно-оздоровчих
підходів до дослідження даного питання. Педагог – професіонал має
взяти на озброєння практичні рекомендації та правила регулювання
взаємовідносин в конфлікті, викладені в науково – методичній
літературі.
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ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗАНЯТЬ З ГІМНАСТИКИ НА СТАН
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Актуальність. Фізичне виховання студентів у закладах вищої
освіти здійснюється протягом усього періоду навчання в усіх
формах: навчальні заняття, самостійні заняття фізичною культурою,
спортом і туризмом, фізичні вправи в режимі дня, масові оздоровчі,
фізкультурні та спортивні заходи. Усі форми взаємопов'язані,
доповнюють одна одну і постають як цілісний процес фізичного
вдосконалення.
Тестування рухових можливостей людини є однією з найбільш
важливих галузей діяльності науковців та викладачів фізичного
виховання. Воно допомагає вирішенню низки складних педагогічних
завдань: виявити рівень розвитку рухових здібностей, оцінити якість
технічної і тактичної підготовленості. На основі результатів тестування
можна: порівнювати підготовленість як окремих студентів, так і цілих
груп здійснювати в значній мірі об'єктивний контроль за навчанням
студентів визначати переваги та недоліки застосованих засобів,
методів навчання і форм організації занять, обґрунтувати норми (вікові,
індивідуальні) фізичної підготовленості молоді.
Фізична підготовленість людини – один із критеріїв здоров’я, а
в практиці фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти –
основний критерій його ефективності. Тому методика організації та
проведення занять із фізичного виховання у ЗВО потребує
подальшого вдосконалення, зокрема розробки й наукового

328

Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 1. Суспільні науки

обґрунтування нових шляхів підвищення якості процесу фізичного
виховання.
Ступінь досліджуваності проблеми. Проблемою оцінки рівня
фізичного підготовленості студентської молоді займалися такі
дослідники, як Л.О. Новикова, С.Г. Лемешева, Л.І. Лубишева,
Б. М. Шиян, О. Терещенко, П. Коханець.
Мета і методи дослідження. Метою нашого дослідження є
визначити вплив занять з гімнастики на стан фізичної
підготовленості студентів факультету фізичної культури, спорту та
здоров’я людини. У процесі дослідження було використано наступні
методи: теоретичний аналіз науково-методичної літератури,
педагогічне
та
медико-біологічне
тестування,
педагогічне
спостереження, методи математичної статистики
Сутність
дослідження.
Визначення
рівня
фізичної
підготовленості має важливе значення при рекомендації рухового
режиму, виборі чи складанні програм оздоровчих тренувань.
За визначеннями Л. Дудорової фізичну підготовленість
поділяють на 5 рівнів (дуже поганий, поганий, задовільний, добрий,
відмінний). Найбільш об’єктивним показником, на основі якого
встановлюється рівень фізичної підготовленості, є максимальне
споживання кисню, яке, в свою чергу, залежить від функціонального
стану серцево-судинної і дихальної системи, системи кровообігу.
Про недостатній рівень фізичної підготовленості значної частини
студентської
молоді
України
до
життєдіяльності
та
високопродуктивної праці свідчать також дані щорічного державного
тестування з фізичної підготовленості населення.
Так, за статистичними даними 2004 р. Держкомспорту України
тільки 44,4 % студентів із майже 488 тис. осіб, допущених до
тестування, виконали нормативи фізичної підготовленості на
високому та вище за середній рівень, a 3,6 % взагалі не здали
тестові випробовування.
Оцінка рівня фізичної підготовленості проводилася за
допомогою державних тестів України, такі як: згинання і розгинання
рук упорі лежачи, нахил вперед з положення сидячи, підтягування на
перекладені, стрибок у довжину з місця.
Основні висновки. З 50 студентів факультету фізичної
культури, спорту та здоров’я людини до початку занять з гімнастики,
мали такі результати: 25 студентів (50%) мають середній рівень
фізичної підготовленості, 17 студентів (34%) – вище середнього, 5
студентів (10%) – нижче середнього, 3 студента (6%) – низький
рівень. В процесі занять з гімнастики рівень фізичної підготовленості
значно зростає.
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Отож основні положення і висновки роботи дали нам змогу
поглибити уявлення про стан фізичної підготовленості студентів
факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини
Бердянського державного педагогічного університету.
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Євгенія ПРИМАК,
студентка 1 курсу магістратури
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Науковий керівник: Світлана ПИСАРЕНКО,
ст. викладач (БДПУ)
РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ РУХЛИВИХ ІГОР
Актуальність. Сьогодні в Україні фіксують високий рівень
захворюваності населення, особливо серед дітей молодшого шкільного
віку. Зокрема, за період навчання дітей у школі у 3-4 рази зменшується
кількість здорових дітей, збільшується нестача рухової активності, що
затримує розвиток таких фізичних якостей, як сила, швидкість,
витривалість, гнучкість, спритність тощо [1, c. 200]. Тому, збереження і
зміцнення здоров’я дітей, підвищення рівня їх рухової активності,
розвиток та удосконалення фізичних якостей є головними завданнями
фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку та пріоритетними
напрямами розвитку суспільства [2, c. 20].
Молодший шкільний вік – найбільш сприятливий час для
використання рухливих ігор у процесі виховання. Рухливі ігри різної
спрямованості є дуже ефективним засобом комплексного
вдосконалення фізичних якостей [3, c.53].
Ступінь досліджуваності проблеми. Теоретично –
методологічним підґрунтям для нашого дослідження стали роботи
вчених щодо розвитку фізичних якостей за допомогою рухливих ігор
(О. Бауер, А. Демчишин, М. Ємельянова, В. Кузнєцов, І. Коротков).
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Мета дослідження – Мета дослідження – обґрунтувати
ефективність впливу рухливих ігор на розвиток спритності та
швидкості дітей молодшого шкільного віку. Методи дослідження –
теоретичні – аналіз науково-методичної літератури, порівняння,
систематизація педагогічних фактів, за допомогою яких зіставлялися
теоретичні підходи у психолого-педагогічній літературі до проблеми
розвитку спритності та швидкості учнів молодшого шкільного віку;
емпіричні – тестування, педагогічне спостереження; статичні –
поєднання кількісного та якісного аналізу отриманого емпіричного
матеріалу із застосуванням методів математичної статистики та
факторного аналізу, які були використані з метою обробки
результатів педагогічного експерименту.
Сутність дослідження. Наше дослідження проводилося у два
етапи. На теоретичному етапі визначена сфера і проблема
дослідження;
вивчалася
психолого-педагогічна,
методична
література з даної теми; аналізувалася робота передових вчителів
початкових класів у сфері використання рухливих ігор як засобу
розвитку спритності та швидкості в молодших школярів.
Експериментальний етап був пов’язаний із тим, що на основі
напрацьованої інформації проводився формуючий експеримент,
пов’язаний з розвитком спритності та швидкості на основі
використання комплексу рухливих ігор, вивчалася їх ефективність та
практична значущість. Експериментальне дослідження проводилося
у Бердянській ЗОШ №4 І-ІІІ ступенів Запорізької області. Ним було
охоплено 28 учнів третіх класів. Виявилося, що в рухливих іграх
створюються сприятливі умови для розвитку спритності та
швидкості. В експериментальному 3-б класі ми впроваджували такі
рухливі ігри для розвитку одних з найважливіших якостей людини –
спритності та швидкості: “Космонавти”; “Чітко в ціль”; “За м’ячем
супротивника”
і
т.д.
Метою
узагальнюючого
етапу
експериментального дослідження стало визначення впливу
рухливих ігор в ході занять з фізичного виховання на рівень
спритності та швидкості дітей молодшого шкільного віку. Всі
учасники експерименту були розділені на дві групи: контрольну – 14
учнів; експериментальну – 14 учнів. На початку експерименту в обох
групах досліджуваних було проведене педагогічне тестування для
визначення рівня розвитку спритності та швидкості учнів 9-10 років.
В ході формуючого етапу експерименту уроки фізичного виховання в
групах проводились за різними програмами. В контрольній групі
уроки проводились на основі програмового змісту фізичної культури
без використання рухливих ігор. В експериментальній групі зміст
уроків будувався на основі використання рухливих ігор. Отримані
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результати тестування серед учнів третіх класів ЗОШ № 4 міста
Бердянська свідчать про те, що показники розвитку спритності та
швидкості збільшилися на 2% в експериментальному класі. Це
вказує на те, що застосування підібраних нами рухливих ігор було
ефективним для розвитку спритності та швидкості учнів молодшого
шкільного віку, що сприяло покращенню їх фізичної підготовленості.
Основні висновки. Отже, аналіз літератури з теми
дослідження показав, що рухливі ігри мають велике значення для
розвитку фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку та
підвищення рівня їх фізичної підготовленості.
ЛІТЕРАТУРА
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Катерина САУЛЕНКО,
студентка 3 курсу
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Науковий керівник: Вадим САМОЙЛЕНКО,
старший викладач (БДПУ)
СТРЕТЧИНГ, ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ГНУЧКОСТІ
У СТУДЕНТІВ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Актуальність. Хореографічне навчання в нашій країні з
кожним роком набуває все більшої популярності, стає одним з дієвих
чинників формування духовно багатої особистості. Велику роль
зараз для студентів-хореографів відіграє і гнучкість.
Ступінь досліджуваності проблеми. А саме питання
розвитку гнучкості широко висвітлені в сучасній науково-методичній
літературі. Значний внесок у методику вдосконалення гнучкості
зроблено такими авторами як А. Ширяев (1986), Н. Ковальчук (1994),
В. Платонов та М. Булатова (1997). Спeціaлісти М. Стюaрт, М. Тoбіaс
рoзрізняють двa види гнучкoсті: aктивну і пaсивну [1]. Під aктивнoю
гнучкістю рoзуміють мaксимaльнo мoжливу рухливість у суглoбaх,
кoтру студент мoжe прoявити сaмoстійнo, бeз стoрoнньoї дoпoмoги,
викoристoвуючи лишe силу свoїх м’язів. Вoнa зaлeжить від сили
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м’язів, які oтoчують суглoби і здійснюють рух. Пaсивнa гнучкість
визнaчaється нaйвищoю aмплітудoю, яку мoжнa дoсягти зa рaхунoк
зoвнішніх сил, щo ствoрюються пaртнeрoм або oбтяжeнням. Рівeнь
пaсивнoї гнучкoсті є підґрунтям розвитку aктивнoї, цілeспрямoвaнoї
рoбoти, чaстo пoв’язaнoї нe тільки з удoскoнaлeнням здібнoстeй, щo
бeзпoсeрeдньo визнaчaють рівeнь гнучкoсті, але й із підвищeнням
силoвих здібнoстeй навіть професійних спортсменів [2].
Метою нашого дослідження було саме запропонувати
впроваджувати стретчинг у навчальний процес із фізичного
виховання для вдосконалення гнучкості студентів вищих навчальних
закладів.
Задля вирішення мети ми застосували метод аналізу
навчально-методичної та наукової літератури з теми дослідження,
метод вправ та творчих завдань.
Сутність дослідження. Отже, одним з нових напрямків
розвитку гнучкості в процесі фізичного виховання зараз вважають
стретчинг -це комплекс спеціальних фізичних вправ, які спрямовані
на розвиток біомеханічних властивостей м’язів, гнучкості та
рухливості в суглобах. Використання фізичних вправ зі стретчингу в
поєднанні з елементами ритмічної гімнастики має найбільш
ефективний вплив на розвиток гнучкості студентів. Варто зазначити,
що стретчинг може входити до складу оздоровчих занять або
використовуватись як самостійне заняття. Основним ефектом
стретчингу є підвищення рівня гнучкості та профілактика
захворювань опорно-рухового апарату. Розроблений комплекс
фізичних вправ із стретчінгу включає в себе різноманітні положення
тіла, які забезпечують найкращі умови для розвитку гнучкості
окремих груп м’язів.
Вдосконалення гнучкості засобами стретчінгу ґрунтується на
основних принципах:
– поступовість
– поетапне збільшення складності вправ та навантаження;
– регулярність
– щоденне виконання вправ на гнучкість;
– комплексний підхід до розвитку гнучкості
– рівномірний розвиток рухливості суглобів і збільшення
еластичності м’язів та зв’язок.
З урахуванням зазначених вимог під час занять із стретчінгу
бажано використовувати наступні рекомендації:
1. При положенні суглоба в максимальному розігнутому,
зігнутому або відведеному положенні рекомендується розтягувати

333

Бердянськи й державний педагогічний університ е т

зв’язки і м’язи тільки за рахунок статичного тиску, знаходячись в
нерухомому стані.
2. Перед початком виконання кожної вправи потрібно
ознайомити студентів, на розвиток якої групи м’язів вона буде
спрямована.
3. Необхідно враховувати, що усі рухи повинні знаходитись в
межах індивідуального діапазону рухливості суглобів. Спочатку
потрібно виконувати вправи, які викликають лише приємні відчуття.
Лише після цього можна переходити до розвиваючих вправ
стретчингу.
Основні висновки: комплекс вправ з основами стретчингу є
одним з ефективних засобів і методів фізичного виховання з
розвитку гнучкості. Розроблений комплекс фізичних вправ із
стретчингу є ефективним засобом вдосконалення гнучкості
студентів.
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СТРЕТЧИНГОМ НА РОЗВИТОК ГНУЧКОСТІ
У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТОК СПЕЦІАЛЬНОСТІ
024 ХОРЕГОРАФІЯ
Актуальність. Актуальність занять стретчингом обумовлена
тим, що гнучкість є важливим критерієм оцінювання фізичної
підготовленості студенток спеціальності Хореографії. Слово гнучкість
походить від латинського «flectere» або «flexibilis», що означає
«згинати». Словник «The New Shorter Oxford English Dictionary» (1993)
визначає гнучкість як «здатність згинатися, податливість»[1].
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Розвиток гнучкості та методи її вдосконалення є одним з
основних складників у процесі навчання студенток спеціальності
Хореографія. Для танцюристів гнучкість – це запорука успіху, так як
рухи потрібно виконувати з великою і граничної амплітудою.
Наприклад при відсутності гнучкості звело м'яз – це може коштувати
програного призового місця на великому змаганні. Гнучкість надає
танцювальним рухам плавність, легкість, ефектність і красу. Вона
дозволяє безперешкодно здійснювати різні «широкі» руху,
викликаючи подив у глядачів. Навчання хореографії відбувається
швидше і легше, адже гнучке тіло набуває руховий навик. Для
підвищення гнучкості тіла необхідна розтяжка і зміцнення м'язів і
зв'язок, що здійснюється за допомогою системи певних вправ –
стретчинга (stretching). Без розвитку гнучкості неможливе не тільки
досягнення певного професійного рівня, а також оволодіння
елементарними базовими рухами, які є першоосновою під час
засвоєння хореографічних дисциплін [3, 48-49 с].Гнучкість – це дуже
важливий параметр в хореографії. По-перше, хороша гнучкість
дозволяє уникнути численних травм, які трапляються навіть у
найдосвідченіших танцюристів. По-друге, покращує працездатність
суглобів, роблячи руху більш легкими та ефективними [2].
Ступінь досліджуваності проблеми. Проблемою розвитку
гнучкості студенток займалися такі дослідники, як М.Дж. Алтер,
Н.В. Пугач, А.В.Менхін, Де Вріес, Л.П. Матвєєв, Б.В. Сермєєв,
Н.Г. Озолін.
Мета і методи дослідження. Метою нашого дослідження є
розробити та науково обґрунтувати методику побудови занять
стретчингу та перевірити ефективність розвитку гнучкості студенток
спеціальності 024 Хореографії. У процесі дослідження було
використано наступні методи: теоретичний аналіз і узагальнення
науково- методичної літератури; вивчення документальних
матеріалів і педагогічне спостереження; педагогічний експеримент
та методи математичної статистики.
Сутність дослідження. Розробити авторський комплекс за
системою стретчинг. Визначити рівень розвитку гнучкості до та після
експерименту. Рівень гнучкості визначається виконанням певних
завдань з точними способами оцінки результатів та їх кількісного
вираження. Такі завдання називають тестами. Для визначення
розвитку гнучкості використовувались наступні тесті: тест для
визначення гнучкості в хребетному стовпі ( нахил уперед з вихідного
положення стоячи); тест на визначення гнучкості плечового суглобу (
викрут з гімнастичною палицею); тест для визначення гнучкості в
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хребетному стовпі («міст»); тест для визначення гнучкості в
тазостегновому суглобі ( шпагат лівої/ правої).
Порівняльний аналіз тестів студенток спеціальності 024
Хореографія до та після впровадження авторської методики показав,
що «нахил уперед з вихідного положення стоячи» студенток на
початку експерименту знаходиться в межах 19-30 см., а на кінець
педагогічного експерименту в межах від 20-34 см., «викрут з
гімнастичною палицею» на початку від 53- 65 см., на кінець 50-63,
«міст» на початку від 17- 29 см., на кінець 13-27 см., «шпагат лівою/
правою» на початок від 0-11 см., на кінець -3 до 9 см. Різниця між
показниками тестів студенток становить збільшення на 1-4 см.
«нахил уперед з вихідного положення стоячи». Становить
зменшення 2-3 см. «викрут з гімнастичною палицею», 2-4 см. «міст»,
2-3 см. «шпагат лівою/ правою».
Аналіз кінцевих результатів дослідження вказує, що авторська
програма по системі «стретчинг» позитивно впливає на розвиток
гнучкості студенток спеціальності 024 Хореографія.
Основні висновки. В нашій роботі було розкрито сутність
анатомо-фізіологічних особливостей студенток; з’ясували зміст
розвитку гнучкості студенток; розкрито етапи педагогічного
експерименту; провели тести для визначення розвитку гнучкості
студенток до та після експерименту; розроблено авторський
комплекс за системою стретчинг.
ЛІТЕРАТУРА
1. Алтер М. Дж. Наука о гибкости / Алтер М. Дж. – Киев :
Олимп. лит., 2001. – 420 с.
2. Аркаев Л.Я., Кузьмина Н.И., Лисицкая Т.С. О модели
построения многолетней спортивной тренировке в художественной
гимнастике. М. Госкомспорт СССР, 1989 г.
3. Солонець Ю. Ю. Особливості розвитку гнучкості та методи її
вдосконалення в студентів факультету фізичного виховання в
процесі засвоєння хореографічних дисциплін/ Солонець Ю. Ю.//
Молодіжний науковий вісник. 2010.- с. 48-51
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Маргарита СТРЕЛЬЧОНОК,
студентка 1 курсу магістратури
факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини
Науковий керівник: Григорій НЕКРАСОВ,
ст. викладач (БДПУ)
ПРОБЛЕМИ НИЗЬКОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СЕРЕД МОЛОДІ
В ПЕРІОД НАВЧАННЯ У ВНЗ
Актуальність Студентів рухова активність серед молоді,
загострюється і приймає загрозливого характеру в стінах вищих
навчальних закладів. Наслідки обмеженого руху, боротьба з
наслідками гіпокінезії (як стану обмеженою рухової активності) і
плюси активного способу життя – ці питання вже давно міцно
закріпилися в умах багатьох вчених, що займалися розробкою
концепцій і принципів, програм і теорій, як в сфері медицини, так і в
галузі фізичної культури. Рух – головна умова нормального розвитку
і функціонування організму. Це життєво необхідна потреба будь-якої
людини, запорука його здоров'я і довголіття. Його особлива
значимість проявляється в періоди формування соціальної та
фізіологічної зрілості, в підлітковому і юнацькому віці. Примітно, що
саме в цьому віці, настільки важливо і для людини потребою часто
нехтують, прирікаючи себе на зв'язані з цим наслідки, такі як
погіршення роботи серця, нервової системи, опорно-рухового
апарату та інших органів. Як правило, це тісно пов'язано з
надходженням до ВНЗ дітей і супутніми цьому розумовими та
емоційними навантаженнями.
Ступінь досліджуваності проблеми. Величезний внесок у
вивчення проблеми рухової активності і її впливу на організм людини
належить Н.М. Амосову. У своїх роботах «Фізична активність і
серце» (1989) і «Серце і фізичні вправи» (1985) поряд з іншими
вченими він досліджував прямий вплив гіподінаміческой наслідків
гіпокінезії на роботу серцево-судинної системи та інші наслідки
низької рухової активності. Пізніше спираючись на роботи Амосова
М.М., Муравова І.В. та інших авторів, які вивчають цю проблему.
Ю.П. Кобяков опублікував свою «Концепцію норм рухової активності
людини», в якій їм були зібрані думки різних вчених щодо норм
рухової активності, і висловлено свою думку з цього приводу.
Мета дослідження Аналіз проблеми нестачі рухової
активності серед студентів, виявлення залежності гіподинамічних
наслідків гіпокінезії на стан здоров'я людини.
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Суть дослідження Всі дані безперечно свідчать про
необхідність, в першу чергу, попередити гипокинезию у студентів,
щоб не боротися надалі з її наслідками. Основою в цьому повинна
послужити фізична культура, як навчальна дисципліна – з одного
боку, так і як факультативна дисципліна – з іншого. Як предмет, який
викладається всім студентам початкових курсів, які були допущені
до занять в результаті медичного обстеження, фізична культура дає
базу фізичного навантаження, основи, необхідні для нормального
функціонування організму підлітка, що б він не відчував
дискомфорту, завданої недостатністю руху. Як факультативна
дисципліна, фізична культура повинна надати студенту право
самостійно вибирати як вид рухової активності (конкретний вид
спорту), так і силу м'язового навантаження. Це дасть можливість
студенту зміцнити своє здоров'я і активно зайняти свій вільний час.
Висновок Рухова активність належить до основних чинників,
що визначають рівень обмінних процесів організму і стан його
кісткової, м'язової та серцево-судинної системи. Вона тісно пов'язана
з трьома аспектами здоров'я: фізичним, психічним і соціальним і
протягом життя людини відіграє різну роль. Ця роль стає
величезною в період студентства, бо велика завантаженість в
навчальному плані і недолік вільного часу не дозволяють студенту
задовольнити в повній мірі свою потребу в русі. Малорухливий
спосіб життя – це стан протиприродне для людини. Організм,
перебуваючи в такому стані, починає давати збій, який негативно
позначається на здоров'ї і життєдіяльності всіх його систем. Однак,
для повноцінного рухової активності студентів, недостатньо тільки
двох годин в тиждень, необхідно вводити факультативні дисципліни і
активно пропагувати їх відвідування на базі вищих навчальних
закладів
ЛІТЕРАТУРА:
1.Мазур В. А. Фізична культура як фактор формування
здорового способу життя / Вісник Кам’янець-Подільского
національного університету імені Івана Огієнка «Фізичне виховання,
спорт і здоров’я людини». – 2010. – Випуск 3. – С. 33.
2.Нестеренко В.В.
Підготовка
майбутніх
педагогів
до
виховання
у
дошкільників
навичок
здорового
способу
життя: Авторефр. дис. канд. пед. наук. – Одеса : Б.в., 2003. – 20 с.
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Єлизавета ЧАЙКА,
студентка 3 курсу
факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини
Науковий керівник: Світлана ДАНИЛО,
ст. викладач (БДПУ)
ТЕОРЕТИКО_МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ
СТРЕТЧИНГОВИХ ВПРАВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГНУЧКОСТІ У ДІТЕЙ
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Актуальність. Формування і збереження здоров’я громадян є
стратегічним завданням держави, тому у сучасних умовах
актуальною є потреба суспільства у формуванні здорового
покоління. Дані науковців свідчать про стійку тенденцію до значного
погіршення стану здоров’я підростаючого покоління за час навчання
у школі. Зі вступом дітей до школи їх рухова активність знижується в
середньому на 50%. Фахівці наголошують на необхідності пошуку
нових засобів фізичного виховання школярів, тому що застосування
традиційних засобів сьогодні не цікаве дітям і не сприяє підвищенню
їх рухової активності.
Важливим критерієм оцінювання фізичної підготовленості
учнів молодшої школи є рівень розвитку гнучкості, яка
визначається здатністю виконувати рухи в суглобах із якомога
більшою амплітудою. Вправи для розвитку гнучкості сприяють
зміцненню суглобів, підвищенню міцності й еластичності м’язів,
зв’язок і сухожилок, удосконаленню координації опорно-рухового
апарату, що значною мірою запобігає його травмуванню.
Актуальність дослідження зумовлена, з одного боку,
потребою спрямувати фізичне виховання молодших школярів на
досягнення оздоровчих цілей, а з іншого – недосконалістю
методики комплексного розвитку гнучкості засобами стретчингу,
що є передумовою міцного здоров’я учнів.
Ступінь досліджуваності проблеми. Цілий ряд видатних
вчених працювали над проблемою розвитку гнучкості: О. Худолій [2]
[3] розкрив поняття гнучкості, її види, відзначив вікові і статеві
особливості розвитку гнучкості, засоби, методи і контроль над
розвитком гнучкості; Л. Волков [1] обґрунтував гнучкість як фізичну
якість, описав основні методики виховання гнучкості. Про те питання,
пов’язані з використанням сучасних технологій для комплексного
вихованням гнучкості, не знайшли свого наукового обґрунтування, що
значною мірою гальмує підвищення ефективності фізичного
виховання молодших школярів.
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Мета і методи дослідження: обґрунтувати методичні основи
застосування стрейтчингових вправ для розвитку гнучкості у дітей
молодшого шкільного віку. Для досягнення поставленої мети були
використані такі методи: теоретичний аналіз та узагальнення даних
передової педагогічної практики.
Сутність дослідження. Визнаним засобом підвищення рівня
гнучкості є – стретчинг, який являє собою абсолютно новий підхід,
новий спосіб вирішення проблем фізичного виховання. Суть цієї
системи полягає в тому, що за допомогою дуже повільних і плавних
рухів, спрямованих на розтягування тієї чи іншої групи м'язів,
приймається і утримується протягом деякого часу певна поза.
З метою оптимізації процесу розвитку гнучкості учнів
молодших класів засобами стретчингу, нами були розроблені
методичні рекомендації: тривалість одного повторення (утримання
пози) – 10-20 секунд; кількість повторень однієї вправи від 2 до 8
разів, з відпочинком між повтореннями 10 – 30 секунд; кількість
вправ на одному занятті від 4 до 6; сумарна тривалість всього
навантаження від 4 до 8 хвилин. Вправи на розвиток гнучкості
засобами стретчингу необхідно виконувалися з дотриманням ряду
методичних прийомів: поєднувати з вправами на розслаблення;
амплітуда збільшується поступово; стимулювати позитивний
психологічний настрій; розвивати до рівня необхідного для
удосконалення раціональної техніки; темп виконання вправ на
розтягування має бути повільним з поступовим збільшенням, і
тільки останні повторення можна виконати різко; поступово
переходити від вправ для розвитку загальної гнучкості до вправ на
розвиток спеціальної гнучкості.
Основні висновки. На основі вивченої літератури, можна
зробити висновок, що стретчингові вправи допомагають розслабити
м'язи за допомогою розтяжки, не перенапружуючи їх. Правильне
використання стрейтчингових вправ сприяє не тільки підвищенню
рівня розвитку гнучкості, але й забезпечує покращення фізичного та
психічного здоров'я молодших школярів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Волков Л.В. Методи виховання фізичних здібностей учнів:
навч. посіб. / Київ: 2016. 146 с.
2. Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики: навч.
посіб. 3-е вид., випр. і доп. – Харків: ОВС, 2014. 414 с.
3. Худолій О.М. Загальні основи теорії і методики фізичного
виховання: навч. посіб./ Харків: ОВС, 2008. 406 с.
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Володимир ШАРАПОВ,
студент 4 курсу
факультету фізичної культури спорту та здоров’я людини
Науковий керівник: Єлизавета МАЦУХОВА,
викладач (БДПУ)
РОЗВИТОК СИЛИ ТА ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ У
СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І
СПОРТ ЗАСОБАМИ «CROSSFIT»
Актуальність. В наш час дуже важливо піклуватися про своє
здоров’я, не мати поганих звичок, правильно харчуватись,
слідкувати за своїм психічним станом та, що являється важливим,
займатись спортом. Саме спорт є одним із популярних засобів
покращення та підтримки здоров’я. Регулярні заняття спортом
допомагають тримати м’язи в тонусі, позбавлятися від жирових
відкладень, виглядати струнким та гарним.
Якщо говорити про використання кросфіту, як засобу
розвитку силових і швидкісно-силових здібностей у студентів на
заняттях вищих навчальних закладів то можна сказати, що це не
популярний засіб для вирішення цих завдань, його немає у системі
освіти, але він є дуже ефективним.
Актуальність занять кросфітом обумовлена тим, що
студентська молодь має бути всебічно розвинена, як інтелектуально,
так і фізично, завдяки новітнім робочим засобам.
Ступінь досліджуваності проблеми. Проблемою розвитку
сили та щвидкісно-силових здібностей у студентів факультету
фізичної культури спорту та здоров’я людини займалися такі
дослідники, як Пряникова Н.Г., Куманцова Е.С., Коробова Е.В.
Мета і методи дослідження. Метою нашого дослідження є
перевірити ефективність застосування кросфіт-тренувань для
розвитку силових та швидкісно-силових здібностей студентів
факультету фізичної культури спорту та здоров’я людини. У процесі
дослідження було використано такі методи: теоретичний аналіз і
узагальнення
науково-методичної
літератури;
вивчення
документальних
матеріалів
і
педагогічне
спостереження;
педагогічний експеримент; методи математичної статистики.
Сутність дослідження. Розробити авторський комплекс за
системою кросфіт. Визначити рівень розвитку силових і швидкісносилових показників до та після експерименту. Рівень силових і
швидкісно-силових показників визначається виконанням певних
завдань з точними способами оцінки результатів та їх кількісного
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вираження. Такі завдання називають тестами. Для визначення
розвитку сили використовують наступні тести: згинання та
розгинання рук в упорі лежачи (віджимання); підтягування у висі на
перекладині; підйоми тулуба лежачи (скручування). Для визначення
розвитку швидкісно-силових здібностей використовують такі тести:
стрибок у довжину з місця; стрибок у висоту (тест Абалакова);
підтягування у висі на перекладині на час (за 30 секунд); підйоми
тулуба лежачи на час (за 30 секунд).
Порівняльний аналіз студентів спеціальності 017 Фізична
культура і спорт до та після авторської методики показав, що
віджимання респондентів на початку експерименту знаходиться в
межах 12-61 разів, а на кінець педагогічного експерименту в межах
21-75, підтягування на початку 3-18 разів, на кінець 9-26,
скручування на початку 12-40 разів, на кінець 21-66. Різниця між
показниками силових здібностей юнаків становить збільшення на 918 разів у віджиманнях, на 6-8 разів у підтягуваннях і на 9-26 разів у
скручувань. Стрибок у довжину респондентів на початку
експерименту знаходиться в межах 191-234 см, а на кінець
педагогічного експерименту в межах 202-238 см, стрибок у висоту на
початку 21-45 см, на кінець 26-48, підтягування за 30 секунд на
початку 3-17 разів, на кінець 9-23 рази, скручування за 30 секунд на
початку 11-38 разів, на кінці 19-41. Різниця між показниками
швидкісно-силових здібностей юнаків становить збільшення на 5-11
см у стрибках в довжину, на 3-7 см у стрибках в висоту, на 6-7 разів у
підтягуваннях за 30 секунд та на 2-11 разів у скручуваннях за 30
секунд.
Аналіз кінцевих результатів дослідження вказує, що
авторська програма по системі кросфіт позитивно впливає на
розвиток силових і швидкісно-силових здібностей студентів
спеціальності 017 Фізична культура і спорт.
Основні висновки. В нашій роботі було розкрито сутність
анатомо-фізіологічних особливостей студентів; з’ясували зміст
розвитку силових і швидкісно-силових здібностей студентів;розкрито
етапи педагогічного експерименту; проведено тести для визначення
розвитку силових і швидкісно-силових здібностей студентів до та
після експерименту; розроблено авторський комплекс за системою
кросфіт.
ЛІТЕРАТУРА
1.
Виды
тренировок
кроссфит
URL:
https://fitbox.xyz/article.php?id=18
2. Кроссфит тренировки на занятиях по физической культуре
со
студентами
3-4
курсов,
вред
или
польза
URL:
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https://cyberleninka.ru/article/n/krossfit-trenirovki-na-zanyatiyah-pofizicheskoy-kulture-so-studentami-3-4-kursov-vred-ili-polza/viewer
3. Рич Фронинг Как кроссфит сделал меня самым физически
подготовленным человеком Земли. Москва: Эксмо, 2016.224 с.
Володимир ШАРАПОВ,
студента 4 курсу
факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини
Науковий керівник: Юлія МИТЯНЕНКО,
ст. викладач (БДПУ)
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЗАНЯТЬ БОДІБІЛДИНГОМ
НА КОРЕКЦІЮ ТІЛОБУДОВИ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
Актуальність.Фізичне виховання у вищому навчальному закладі
є важливим елементом всебічного розвитку студентів, формування в
них основ здорового способу життя, організації корисного відпочинку,
розвитку і відновлення фізичних і духовних сил, реабілітації і корекції
здоров’я, виховання моральних і вольових якостей. Встановлено, що
важливою педагогічною умовою успішного процесу фізичного
виховання студентів є вирішення проблем диференціації, що полягає у
необхідності індивідуальної роботі зі студентами, особливо коли це
стосується додаткових фізичних навантажень у процесі гурткових,
секційних і самостійних занять.В якості оптимізації засобів фізичного
виховання студентів і більш того врахування їхніх індивідуальних
можливостей нами була обрана атлетична гімнастика, яку більшість
фахівців рекомендують використовувати як ефективний засіб
укріплення здоров’я, фізичного вдосконалення, досягнення красоти
тіла, що викликає великий інтерес у молоді.
Поширеним і популярним засобом корекції тілобудови
являються заняття бодібілдингом. В ідеалі повинні вони проводитись
у фітнес центрах під наглядом інструктора, щоб запобігти
неправильності побудови занять, корегувати техніку виконання
вправ та не допускати травматизму. Існує дуже багато тренувальних
програм, які виконуються в залежності поставлених завдань, чи то
схуднення, чи то нарощування м’язової маси, або просто
підтримувати тіло у тонусі.
На цей час кожен бажає мати здорове гарне тіло, не уникає це
бажання і нашої студентської молоді, тому я вважаю, що моя тема
актуальна.
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Ступінь досліджуваності проблеми. Проблемою впливу занять
бодібілдингом на корекцію тілобудови займались такі дослідники, як
С.Ф. Бурухін, О.В. Малютіна, С.Е. Воложанін, С.В. Ерхєєв.
Мета і методи дослідження. Метою нашого дослідження є
розробити і науково обґрунтувати методику побудови занять
бодібілдингом та перевірити ефективність корекції тілобудови
студентів 3 курсу спеціальності 017 Фізична культура і спорт.У
процесі дослідження було використано наступні методи:
теоретичний аналіз і узагальнення науково- методичної літератури;
вивчення документальних матеріалів і педагогічне спостереження;
педагогічний експеримент та методи математичної статистики.
Сутність дослідження. розробити та впровадити авторську
методику занять засобами бодібілдингу з метою корекції тілобудови
студентів 3 курсу 017 Фізична культура і спорт. Педагогічне
тестування передбачає виконання певних завдань з точними
способами оцінки результатів та їх кількісного вираження. Такі
завдання називають тестами, а певну систему їх використання –
тестуванням.Для визначення соматотипу нами було використано
класифікацію тілобудови за У. Шелдоном. Для контролю об’єму
частин тіла ми використали соматометрію (ОР, ОБ, ОТ, ОТа, ОС).
Наступним тестом було вимірювання товщини підшкірних
жирових складок за допомогою каліперу (грудна клітка, черевна
порожнина, стегнова зона).
Порівняльний аналіз результатів соматометричних показників
студентів 3 курсу спеціальності 017 Фізична культура і спорт до та
після впровадження авторської методики показав, що різниця між
показниками соматометрії юнаків становить збільшення на 1-2 см
ОР, 1 см ОБ і зменшення на 2-3 см ОТ, 2-3 см ОТа, 1 см ОС.
Порівняльний аналіз результатів оцінки ваги та зросту
студентів 3 курсу спеціальності 017 Фізична культура і спорт до та
після впровадження авторської методики показав, що вага
респондентів на початок експерименту знаходиться в межах 66-91
кг, а на кінець педагогічного експерименту в межах від 68 до 87 кг.
Різниця між показниками ваги юнаків становить 2-4 кг.
Аналіз кінцевих результатів дослідження вказує, що авторська
програма з бодібілдингу по системі «спліт» позитивно впливає на
корекцію ваги респондентів18-20 років.
Основні висновки. В нашій роботі було розкрито сутність
анатомо-фізіологічних особливостей студентів;з’ясували зміст
корекції тілобудови студентів; розкрито етапи педагогічного
експерименту; провели тести для визначення соматотипу та
товщини підшкірних жирових складок; розроблено і впроваджено
авторський комплекс.
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ЛІТЕРАТУРА
1. Иванов В.Д. Бодибилдинг и здоровье / В.Д. Иванов,
С.Е. Суходев // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная
рекреация. – 2017. – Т. 2, №4. – С. 96-100.
2. Смирнов Ю. А. Атлетизм как средство физического
воспитания студентов вузов: дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.04
"Теория и методика физического воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры" /
Ю. А. Смирнов. – С-Пт, 2000 – 23 с.
3. Федюкович Н. Анатомия и физиологиячеловека:
Учебноепособие. – Ростов-на-дону.: Феникс. – 2003 – 357 с.
Ганна ШВИДКА,
студентка 4 курсу
факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв
Науковий керівник:Світлана ДАНИЛО,
ст.викладач (БДПУ)
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ
НА РОЗВИТОК СИЛОВОЇ ВИТРИВАЛОСТІ У ЖІНОК
ПЕРШОГО ПЕРІОДУ ЗРІЛОГО ВІКУ
Актуальність. Ми живемо у час новітніх технологій, які в
значній мірі є рушіями прогресу і забезпечують полегшення життя,
але одночасно з тим, змушують вести менш рухливий спосіб життя.
Жінки першого зрілого вікового періоду, який є найсприятливішим
для репродуктивної функції, становлять досить великий відсоток
трудового населення, який веде малорухливий спосіб життя.
Особливо важливим для сучасного фахівця у сфері фітнес індустрії
є розуміння пріоритетності фізкультурно-оздоровчої роботи,
намагання постійно розв'язувати проблеми збереження здоров'я
різних груп населення, покращення рівня їх фізичного розвитку й
фізичної підготовленості.
Актуальність дослідження зумовлена, з одного боку,
потребою спрямувати фізичне виховання жінок зрілого віку на
досягнення оздоровчих цілей, а з іншого – недосконалістю
методики комплексного розвитку силової витривалості засобами
функціонального тренінгу, що є передумовою для зміцнення
здоров’я та підвищення рівня розвитку витривалості жінок
першого періоду зрілого віку.
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Ступінь
досліджуваності
проблеми.
Теоретикометодологічною
базою
для
нашого
дослідження
стали
фундаментальні труди присвячені функціональним тренуванням А.
Донцов [1], В. Спеханов [2], І. Флуревич [3].
Аналіз наукових досліджень свідчить про те, що проблема
впливу занять функціональним тренінгом на рівень фізичної
підготовленості жінок зрілого віку (І період) досліджена недостатньо
ґрунтовно і є актуальною.
Мета і методи дослідження: теоретично обґрунтувати вплив
функціональних тренувань на розвиток силової витривалості жінок
першого періоду зрілого віку. Для досягнення поставленої мети були
використані такі методи: теоретичний аналіз та узагальнення даних
передової практики; аналіз та синтез.
Сутність дослідження. Функціональний тренінг – це
сучасний, модний і ефективний вид фітнесу, це комплексне
тренування,
орієнтована
на
збільшення
м'язової
сили,
витривалості, координації, балансу і гнучкості. Всі рухи
виконуються в різних площинах і задіють більшість великих і
дрібних
м'язів.
Організаційно-тренувальною
формою
функціонального тренінгу найчастіше використовують метод
колового тренування. Колове тренування являє собою цілісну
організаційно-методичну форму фізичної підготовки, засобами якої
є строго регламентовані вправи з виборчим впливом на організм
людини. Завдання колового тренування – забезпечити високу
працездатність організму, ефективно розвинути рухові якості в
умовах жорсткого ліміту часу при суворій регламентації
виконуваних вправ.
Серед фізичних якостей однією з найнеобхідніших для
сучасної жінки першого періоду зрілого віку є витривалість.
Витривалість – це здатність фізично і психічно протистояти
навантаженню, інтенсивність і тривалість якої в підсумку призводить
до непереборного (явного) стомлення (втрата сил), щоб швидко
відновитися після психічної і фізичного навантаженнях. В основі
методики розвитку силової витривалості у жінок зрілого віку, як і
інших рухових якостей, лежить раціональне планування різних
компонентів навантаження, що визначають її спрямованість,
величину і, природно, особливості наступних адаптаційних реакцій –
характеру тренувальних вправ, їх тривалості та інтенсивності
роботи, поєднання роботи з відпочинком, кількості вправ – їх місця в
різних структурних утвореннях тренувального процесу. Одним з
критеріїв, за яким можна судити про розвиток силової витривалості,
є число повторень контрольного вправи, що виконується «до
відмови» з обтяженням – 30-75% від максимуму. Залежно від
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величини опорів, темпу рухів, що визначають характер
енергозабезпечення роботи, тривалість окремих вправ може
коливатися в широкому діапазоні – від 10– 15 сек до декількох
хвилин.
Основні висновки. На основі вивченої літератури, можна
зробити висновок, що функціональні тренування, спрямована на
розвиток силової витривалості жінок зрілого віку, пов'язана не
стільки з підвищенням можливостей, що відносяться до кожної зі
складових, скільки з інтеграцією їх потенціалу в цілісну систему, що
забезпечує ефективну роботу з вираженим силовим компонентом в
заданому часовому інтервалі.
ЛІТЕРАТУРА
1. Донцов А. Конструктор тела. Силовые и фитнес-тренировки
Санкт-Петербург, 2015. 144 с.
2. Слеханов В.Н. Оздоровительная атлетика для новичков.
Донецк : АСТ, Сталкер, 2005. 157 с.
3. Флуревич И.А. Круговые тренировки при формировании
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факультету фізичної культури, спорту та здоров`я людини
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НАПРЯМКИ РОБОТИ ЦЕНТРУ ХРЕБТА «ЕUROSPINE»
Актуальність. Рухливість і працездатність людини, багато в
чому, залежать від здоров'я хребта. Якщо відкрити підручник анатомії,
то можна побачити, що все тіло людини тримається на хребті. Голова,
тулуб, ноги, внутрішні органи ̶ їх усіх пов'язує хребет, який є опорою
для всіх кісток, забезпечує гнучкість і рухливість тіла, є
амортизатором. Порушення чи деформація в будь-якому сегменті
хребта беззаперечно відобразиться на всьому організмі людини. Отже
висновок напрошується сам собою: щоб лікувати захворювання
внутрішніх органів, потрібно відновити форму і функції хребта.
Ступінь досліджуваності проблеми. За словами лікарів, зараз
мало не кожна третя людина страждає на захворювання хребта, такі
як
остеохондроз,
грижа
дисків,
сколіоз,
спондилоартроз,
спондилолістез та багато інших. Причин для розвитку цих хвороб
хребта чимало: зайва вага, малорухливий спосіб життя, недотримання
елементарних правил гігієни рухів. Оскільки хребет розділений на
сегменти, то від кожного із них відходять нервові волокна, які несуть
інформацію до внутрішніх органів, ендокринних залоз, м’язів, судин,
окремих ділянок шкіри. Якщо відбувається будь-яке порушення в
хребті, то це не може не позначитися на здоров'ї всіх органів і систем
організму людини в цілому.
Мета і методи дослідження. Мета дослідження – розглянути
напрямки роботи Центру хребта «Eurospine» в лікуванні та
профілактиці захворювань хребта.
Сутність дослідження. Центр хребта «Eurospine Україна» [1, 2]
− це мережа реабілітаційних закладів України, яка є насьогодні одним
із лідерів на ринку послуг з фізичної реабілітації вертебрологічних
хворих. Колектив Центру – це мультидисциплінарна команда
високопрофесійних фахівців: неврологів, нейрохірургів, ортопедівтравматологів,
фізіотерапевтів,
кінезіотерапевтів,
масажистівреабілітологів, які мають спеціалізацію з вертебрології та великий
досвід роботи у цій сфері. Розроблена в Центрі хребта «Eurospine»
методика для лікування та профілактики захворювань опорнорухового апарату, насьогодні, відкриває нові можливості та
перспективи в лікуванні та профілактиці захворювань хребта та їх
неврологічних проявів. У центрі представлено такі основні напрямки
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реабілітаційної діяльності – консультація фахівця-вертебролога та
реабілітація.
Консультація фахівця-вертебролога включає: збір анамнезу
(відомостей про скарги та стан здоров’я на момент звернення до
лікаря). Ця інформація дає можливість оцінити поточний стан пацієнта
на початку огляду та визначити можливі причини порушень і
захворювання; ознайомлення з результатами додаткових методів
обстеження (аналіз знімків МРТ, КТ, рентген-знімків, УЗД судин голови
та шиї). Результати цих досліджень уточнюють інформацію про
можливі наслідки захворювання пацієнта; загальний реабілітаційний
огляд (збір об’єктивної інформації для встановлення реабілітаційного
діагнозу).
Методи реабілітаційного обстеження:
- візуальна діагностика з фотофіксацією результатів на
цифровому знімку (оцінка постави та фізіологічних вигинів хребта,
виявлення м’язового дисбалансу, конкретних укорочених і
розслаблених м'язів та зміщення окремих регіонів тіла,
функціональних блоків і гіпермобільності окремих суглобів, порушення
біомеханіки);
- мануальна діагностика (визначення стану рухомості та
болючості сегментів хребта в шийному, грудному та поперековому
регіонах, суглобах рук і ніг, пальпація м’язів, визначення тригерних
зон, оцінка активних і пасивних рухів, мануальне м’язове тестування);
- неврологічна діагностика (оцінка компресії периферичних
нервів, визначення сухожильних рефлексів, порушення чутливості,
координації рухів);
- функціональна діагностика (вимірювання зросту, маси тіла,
плечової дуги, обхватів грудної клітки, талії та довжини ніг, оцінка сили
та тонусу м’язів спини, шиї, інших регіонів тіла, вимірювання дуги
викривлення хребта в градусах сколіозометром);
- формування консультаційного висновку та рекомендацій з
підбору засобів і методів для індивідуального курсу реабілітації.
Основні висновки. Курс реабілітації в Центрі хребта
«Eurospine» включає терапевтичні сенси на кінезотерапевтичних
пристроях для лікування та профілактики захворювань опорно-рухового
апарату, розроблений групою українських лікарів і вчених. Завдяки
терапевтичним сеансам на відновлення хребта у пацієнтів значно
покращується якість життя та поліпшуються метаболічні процеси, що
досягається в результаті:
 розслаблення спазмованих м’язів спини та шиї, зв’язкового
апарату хребта;
 стимуляції кровообігу та обмінних процесів у хрящовій та
кістковій тканині;
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 відновлення тканин міжхребцевого диска та стимуляції росту
хрящових клітин, зменшення розміру грижі;
 відновлення тонусу глибоких м’язів спини та розвантаження
хребта в цілому;
 формування міцного м’язового корсету, здатного утримувати
хребет у правильному положенні.
ЛІТЕРАТУРА
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ПРОФЕСІЙНИЙ ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ
Актуальність. Провідною ідеєю сучасної освіти є формування
особистості
педагога-професіонала,
якому
притаманні
компетентність, соціальна та професійна мобільність, ініціативність,
відповідальність, здатність до нестандартного мислення, адекватної
самооцінки
та
якісних
самозмін.
Проблема
підготовки
висококваліфікованого та конкурентоспроможного фахівця, здатного
до ефективної роботи відповідно до світових стандартів набуває у
наш час особливої актуальності.
Ступінь
досліджуваності
проблеми.
Різні
аспекти
професійної підготовки вчителів біології досліджували Л. Барна,
М. Барна, О. Біда, Т. Буяло, К. Лінєвич, М. Колесник, А. Степанюк,
В. Танська, С. Трубачова, О. Цуруль, Ю. Шапран, С. Яланська.
Вимоги до вчителя біології закладу загальної середньої розробляли
О. Богданова, М. Верзилін, Н. Грицай, О. Євсеєва, І. Мороз, М Риков.
Мета і методи дослідження. Розкрити особливості
особистості сучасного вчителя біології.
Сутність дослідження. Узагальнення теоретичних ідей
сучасних науковців І. Зимньої, В. Крутецького, А. Маркової,
Т. Матиса, О. Орлової та ін. дало нам змогу означити професійні
здібності майбутнього вчителя біології в структурі педагогічної
діяльності:
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 дидактичні
(здатність
доступно
передавати
учням
навчальний матеріал; застосовувати систему ефективних методів
навчання);
 академічні (орієнтація у змісті біологічної науки);
 мовні (здатність якісно і чітко висловлювати власні думки та
почуття за допомогою мови, а також міміки і пантоміміки);
 організаторські (здатність організовувати та згуртовувати
учнівський колектив, спрямовувати їхні інтереси на реалізацію
висунутих завдань);
 гностичні (здатність до швидкого і творчого оволодіння
методами навчання, пошуку способів навчання);
 комунікативні
(здатність
встановлювати
доцільні,
з
педагогічної точки зору, взаємостосунки з учнями; педагогічний такт);
 перцептивні (здатність проникати у внутрішній світ учня,
розуміти його стан);
 прогностичні (передбачення власних дій та дій дітей, виховне
проектування особистості учнів, прогнозування розвитку тих чи інших
якостей вихованця);
 дослідницькі (інтерес до дослідницької роботи, проведення
дослідів у природних та лабораторних умовах, організація
педагогічного експерименту);
 рефлексивні (здатність аналізувати, оцінювати та регулювати
власну діяльність).
За результатами наукового пошуку ми визначили професійні
вміння майбутніх учителів біології:
 діагностичні-прогностичні – вміння діагностувати рівні
навчальних досягнень і компетенцій учнів, визначати рівень
вихованості школярів; прогнозувати результати навчання і
виховання учнів, передбачати можливі труднощі та помилки у
навчанні; планувати освітню роботу;
 організаційно-регулятивні – вміння організовувати власну
діяльність, навчально-пізнавальну діяльність учнів на уроці, під час
позакласних та позашкільних заходів (екскурсій, виконання
навчально-дослідної роботи тощо);
 конструктивно-проектувальні
–
вміння,
пов’язані
з
проектуванням і науково обґрунтованою побудовою освітнього
процесу; застосуванням ефективних технологій, методів, форм,
прийомів і засобів навчання та виховання; активізацією пізнавальної
діяльності учнів; виготовленням наочних засобів навчання,
оформленням кабінету біології, куточка живої природи;
 комунікативні – вміння, що забезпечують передачу
інформації під час педагогічного спілкування, створення позитивного
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емоційно-психологічного клімату, налагодження контактів із дітьми,
батьками, колегами;
 аналітично-коригуючі – вміння аналізувати результати
освітньої діяльності учнів, перспективний педагогічний досвід
учителів; ефективність методів, прийомів і засобів навчання;
прийняття педагогічних рішень щодо удосконалення освітнього
процесу;
 спеціально-біологічні – вміння застосовувати знання
сучасних теоретичних основ біології для пояснення будови й
функціональних особливостей організмів на різних рівнях організації
живого, їхню взаємодію, взаємозв’язки, походження, класифікацію,
значення, використання та поширення; розкривати сутність
біологічних явищ, процесів і технологій, розв’язувати біологічні
задачі; здійснювати біологічні дослідження, інтерпретувати
результати досліджень; виготовляти біологічні препарати, колекції,
гербарії;
 прикладні – вміння використовувати технічні засоби
навчання, виготовляти наочні посібники; проводити різноманітні ігри;
художні, музичні, спортивні та ін.
Вчителя-професіонала, у першу чергу, мають відрізняти такі
гуманістичні якості: емпатія, такт, толерантність, уміння знайти
позитивне в людині, доброзичливість, справедливість тощо.
Учитель як особистість, активно діючий суб’єкт педагогічної
взаємодії – це складна цілісна система. Вона може розглядатися як
узагальнений професійний портрет. Виділяємо такі структурні
компоненти професійного портрету педагога: індивідуальні,
особистісні, комунікативні якості; статусно-позиційні, діяльнісні,
зовнішньо-поведінкові показники [2].
Основні висновки. В педагога має бути глибока теоретична
підготовка до навчання, виховання та розвитку учнів. Він повинен
володіти практичними вміннями та навичками формування
особистості учня та мати відповідні особистісні та професійно
важливі якості, які допоможуть йому досягати успіху в професійній
діяльності.
ЛІТЕРАТУРА
1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник . Київ :
Либідь, 1997. 375 с.
2. Кара С. І. Особливості структури особистості майбутнього
вчителя / Зб. наук. праць БДПУ (Пед. науки). – № 3 (Ч. 2). –
Бердянськ : БДПУ, 2008. С. 158-162.
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Анна ДЕРНОВА,
студентка 2 курсу
факультету фізичної культури спорту та здоров’я людини
Науковий керівник: Анастасія ЄФІМОВА,
старший викладач (БДПУ)
ВПЛИВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА СТАН ЗОРУ
СТУДЕНІВ
Актуальність. Сьогодні майже кожна друга професія
пов’язана з проведенням значної кількості часу перед екраном
комп’ютера. До нього додалося онлайн-навчання і дистанційна
робота. Інформаційні технологічні навчання дають можливість
налагоджувати процеси і працювати в умовах пандемії, але й має
свої недоліки. І один із них – погіршення зору. За даними ВООЗ
(Всесвітня організація охорони здоров'я), проблеми з зором мають
близько 300 мільйонів людей у світі. З них 43% страждають
порушеннями рефракції – короткозорістю (міопією), далекозорістю
(гіперметропією) та астигматизмом. З його допомогою людина
отримує близько 80%, інформації, що є життєво необхідно. Гострий
зір потрібен всім, без винятку. І це не залежить від роду діяльності
або віку. Пандемія коронавірусу, яка змусила йти всіх на карантин,
не тільки позбавила свободи пересування і спілкування. Єдиним
вікном у світ вона зробила екран монітора, ноутбука чи смартфона.
За останні кілька місяців спостерігається значне погіршення зору у
студентів. Дана проблема потребує більш детального вивчення,
тому виникає необхідність продовжити дослідження, беручи до уваги
дієві методи і засоби ліквідування цієї проблеми.
Ступінь досліджуваності. У контексті цієї проблеми, існує
значна кількість наукових і методичних праць, де розглядається дане
питання сучасними дослідниками: Андрощук О, Демирчоглян Г,
Матвієнко В, Полищук Л, Сколотнев І.
Мета і методи дослідження. Метою дослідження було
виявити основні причини і фактори, які впливають на погіршення
зору студентів. Для вирішення цієї проблеми було обрано
діагностичний метод – опитування (анкетування).
Сутність дослідження. Для дослідження було відібрано 6
студентів з вадами зору (5-дівчат і 1 хлопець другого курсу).
На перше запитання анкети «Скільки часу ви проводите за
монітором комп’ютера?» – 4 студенти відповіли, що майже весь свій
вільний час, 2 студентів – тільки коли починається процес навчання.
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На друге запитання «Чи одягаєте ви захисні окуляри, під час
роботи за комп’ютером?» – 4 студенти обрали відповідь ні, 2- так.
На третє запитання – «Чи є в членів вашої сім’ї є проблеми з
зором?» – 4 відповіли, що немає, 2 – так.
На четверте запитання анкети – «Чи погіршився зір під час
дистанційного навчання?» – у 4 студентів так, в 2 – залишився на
тому ж рівні.
На п’яте запитання « Чи займаєтесь ви фізичними вправами?»
– студенти відповіли, що займаються, тільки на заняттях з фізичної
культури.
Результати анкетування показали, що 2 студентів мають легку
ступінь захворювання), у 2 студентів – середня ступінь і у 2 студентів
– висока міопія . У 4-х студентів за два роки навчання у вузі зір
погіршився. У 2-х, зір залишився на тому ж рівні. Під час опитування
студентів було виявлено, що у 2-х із них, батьки потерпають від
міопії різного ступеня. Всі опитані студенти мають дефіцит рухової
активності, виконують фізичні вправи тільки на заняттях з фізичного
виховання, а також дуже багато часу проводять за монітором
комп’ютера.
Основні висновки. Таким чином, були виявлені основні
причини і фактори які впливають на погіршення зору студентів, а
саме тривалий час проведення за комп’ютером, що призводить до
дефіциту рухової активності та погіршення зору.
ЛІТЕРАТУРА
1. Демирчоглян Г. Людина у комп'ютера: як зберегти здоров'я?
– М.: Новий Центр, 2001.
2. Матвієнко В. Очі і комп'ютер // Обрій-ПІБ.- К.,2002, № 12. -с.
21-24.
3. Сколотнев І. Вплив персональних комп'ютерів на здоров'я їх
користувачів // PS Digest. -М., 2004, № 5. – с. 34-36.
4. Андрощук О. Поліпшення рівня фізичної підготовленості та
гостроти зору у хлопчиків із короткозорістю в процесі занять різними
формами ЛФК (О. Андрощук, Т. Цюпак, Ю. Цюпак // Фізичне
виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб.
наук. пр. Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк: Волин. нац. ун-т
ім. Лесі Українки, 2011. – № 1(13) – С. 57.
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Катерина КРАВЕЦЬ,
студентка 4 курсу
факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини
Науковий керівник: Світлана ХАТУНЦЕВА,
док. пед. н., професор (БДПУ)
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ
МОЛОДІ
Актуальність. Формування культури здоров’я студентської
молоді є важливою проблемою, оскільки саме в процесі
цілеспрямованого педагогічного впливу набуваються особистістю
нові знання про здоров’я, формуються спеціальні вміння та навички
ведення
здорового способу життя. Тому необхідним є
вдосконалення освітнього процесу, створення відповідних умов для
одержання здобувачами вищої освіти валеологічних знань,
формування в них навичок і звичок культури здоров’я.
Ступінь досліджуваності проблеми. Формування культури
здоров’я студентської молоді як процесу, є предметом дослідження
багатьох дослідників. Проблему формування культури здоров’я
вивчають В. Бабич, В. Горащук, В. Гриньова, В. Оржеховська,
Л. Сущенко, В. Язловецький та інші вчені. Основні підходи щодо
формування навичок здорового способу життя учнівської молоді
досліджує О. Вацеба, М. Гриньова, Я. Сивохоп, Б. Шиян та інші вчені.
Тенденції домінування самоосвітньої діяльності як засобу
формування культури здоров’я молоді окреслені в наукових доробках
С. Хатунцевої, С. Кари та інших. Науковці стверджують, що явище
самоосвіти впливає на розвиток та становлення культури здоров’я
особистості та суспільства в цілому. Аналіз різних визначень поняття
«здоров’я» засвідчив, що більшість авторів уважає здоров’я станом
організму людини. У деяких працях здоров’я визначається як
взаємодія, рівновага, властивість, показник, процес тощо.
Метою нашого дослідження є вивчення та аналіз теоретичних
та методологічних
засад формування
культури здоров’я
студентської молоді.
Сутність дослідження. Культу́ра є сукупністю певних
цінностей, створених людством протягом його історії. Важливим є
розуміння здобувачами вищої освіти здоров’я як найвищої суспільної
цінності. Спираючись на дослідження науковців, доцільно розглянути
особистість як феномен культури. Однією з перших приділила увагу
вивченню поняття «культура здоров’я» валеолог Л. Татарнікова. Під
поняттям
«культура
здоров’я»
науковець
розуміє
набір
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валеологічних знань, самокорекцію психологічного стану та
включеність особистості в процес оволодіння відповідними знаннями
[2, с. 194]. Цікавим є погляд В. Давидова на сутність поняття
особистості, який доводить що в основі людського способу буття
лежить категорія діяльності, де носієм є колективний та
індивідуальний суб'єк[1] . Науковець зауважує, що суб'єктом
індивідуальної творчої діяльності є особистість [1]. Таке розуміння
особистості дозволяє співвіднести проблему особистості й проблему
творчості як процесу створення нових форм суспільних відносин.
Отже, індивід як особистість завжди приносить у відтворення
суспільних зв'язків ті або інші творчі зміни, розвиваючі власний
творчій
потенціал.
Це
відбувається
тому,
що
педагог,
використовуючи самоосвіту як інструмент самоактуалізації,
самореалізації, самовдосконалення сприяє творчому саморозвитку
на шляху до формування культури здоров’я. Культура здоров’я
особистості є складовою загальної культури і є сукупністю знань
вмінь
та
навичок
ведення
здорового
способу
життя,
самовдосконалення, гармонійного розвитку. Складовими культури
здоров’я особистості є: фізичне, психічне, соціальне та духовне
здоров’я. Тобто, сутністю культури здоров’я особистості є комплекс
процесів і засобів цілісного формування особистості, задоволення її
пізнавальних, духовних, культурних потреб, розвитку здібностей та
потенцій, спрямованих на збереження та примноження здоров’я.
Реалізація творчого саморозвитку як необхідної умови формування
культури здоров’я особистості, відбувається за умови розвинутого
самопізнання, самоосвіти, самоорганізації. Таким чином, важливість
актуалізації особистісного моменту в формуванні культури здоров’я
студентської молоді, підсилюється перенесенням акценту на
самоосвітню діяльність педагога.
Основні висновки. Отже, формування культури здоров’я
студентської молоді передбачає самоосвітню діяльність як рушій
самовдосконалення, що сприяє творчому саморозвитку особистості.
Професійна діяльність вчителя основ здоров’я тісно пов’язана із
соціальними взаємодіями різних рівнів, тому педагог є
відповідальним за відтворення та розвиток культурного рівня своїх
вихованців.
ЛІТЕРАТУРА
1. Давидов В.В. Про поняття особистості в сучасній психології.
Психологічний журнал,1988. т.9 №1. С.22-32.
2. Татарникова Л.Г. Педагогическая валеология : Генезис.
Тенденции развития. 2-е изд., перераб. и доп. СПб. : Изд-во
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Олег МАРТИНОВИЧ,
студент 4 курсу
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Науковий керівник: Анастасія ЄФІМОВА,
старший викладач (БДПУ)
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕРИФЕРИЧНОЇ
НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
Актуальність. Серед захворювань периферичної нервової
системи, перш за все, розрізняють неврити і невралгії. Про неврит
говорять за наявності рухових, чутливих і вегетативних розладів,
обумовлених патоморфологічними змінами в нерві, сплетенні або корінці.
Під невралгією розуміють симптомокомплекс, що характеризується
нападами болю, який розповсюджується по ходу нерва, сплетення або
корінця без видимих ознак їх органічного ураження.
Ступень дослідження проблеми: за даними статистики
Всесвітньої Організації Охорони здоров`я.
Мета і методи дослідження: виявити основні симптоми та
причини захворювань периферичної нервової системи та місце
фізичної реабілітації в системі лікування даних порушень.
Сутність дослідження: Останніми роками термін “неврит” все
частіше замінюють терміном “невропатія”, оскільки ураження різних
відділів периферичної нервової системи далеко не завжди носить
запальний характер. Залежно від локалізації ураження розрізняють
неврит одного нерва (мононеврит), багатьох нервів (поліневрит),
сплетення (плексит), спинномозкових корінців (радикуліт). Такий
поділ розповсюджується і на невралгії. Залежно від етіологічного
чинника розрізняють наступні захворювання нервової системи: –
невропатії внаслідок патологічних процесів у хребті; – інфекційні
неврити, обумовлені гострими або хронічними інфекціями; –
травматичні неврити; – невропати інтоксикація; – гіповітамінози
невропатії; – ішемічні невропатії, супроводжуючі захворювання
кінцівок; – застудні невропатії, порушення кровообігу в нервових
стовбурах і ослаблення імунобіологічних процесів організм}'.
Вибірковому і частішому ураженню деяких нервів і корінців
сприяють деякі анатомічні особливості. Так, найчастіше уражуються
лицевий, трійничний і сідничний нерви і їх корінці, що пояснюється їх
проходженням через вузькі кісткові канали, які вислані окістям,
багатим кровоносними судинами. Важливим сприяючим чинником
для розвитку вторинного радикуліту є остеохондроз хребта. Крім
того, в розвитку дисциркуляторних явищ важливу роль відіграють
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запальні, дистрофічні і деструктивні процеси в тканинах, що
оточують нервові корінці і нерви.
Стимулюючими моментами до виникнення радикулітів і
невритів є застуда, охолодження і сирість, що сприяють розвитку
запальних і дистрофічних процесів в області кісткових каналів
черепа
і
хребетного
стовпа.
Патоморфологія
невритів
характеризується паренхіматозними і судинними змінами. В першу
чергу змінюється мієлінова оболонка, яка спочатку набухає, потім
розпадається на частинки і зернята жиру.
У з’єднувально-тканинних оболонках нерва відмічається
розширення
судин,
що
супроводжується
ексудацією,
периваскулярним набряком, інфільтрацією оболонок елементами
крові, іноді крововиливами. У м’язах з’являються дистрофічні зміни
окремих м’язових волокон .
Основні висновки: При захворюваннях нервової системи
фізична реабілітація займає не останнє місце і має велике значення,
оскільки нервові порушення у людини призводять до різкого
зниження
рухової
активності
та
працездатності.
Нервові
захворювання лікують комплексно с застосуванням медикаментів,
масажу, ЛФК, фізіотерапії, лікувальна гімнастика, магнітотерапія,
лазерна терапія і т. д.. При застосуванні комплексних заходів в
процесі лікування захворювань периферичної нервової системи стан
хворих значно покращується та зменшується ризик небезпечних
ускладнень.
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4. Руководство по реабилитации больных с двигательными
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ПОШИРЕННЯ ХИЖИХ ВИДІВ ПТАХІВ НА ТЕРИТОРІЇ НПП
ПРИАЗОВСЬКИЙ
Актуальність. Птахи відіграють важливу роль у довкіллі. В
природних умовах існують складні взаємозв'язки між птахами,
рослинами і тваринами. Так, багато видів птахів відіграють значну роль
у поширенні насіння рослин, сприяють їхньому запиленню, регулюють
чисельність певних видів комах-шкідників, а також, живляться іншими
видами тварин сприяючи їхньому добору. До таких видів птахів, з поміж
багатьох екологічної груп, належать Хижі птахи.
На сьогодні нараховують близько 10 тис. видів птахів з поміж
яких 290 видів є хижі які розподілені в 11 рядах. На території України
хижих птахів (денних та нічних) нараховують 46 видів – 33 види ряду
Соколоподібні та 13 видів ряду Совоподібні [1]. З них до Червоної
книги України (ЧКУ) занесено 20 видів ряду Соколоподібних та
8 видів ряду Совоподібні [4].
На території України розміщено мережу природо-охоронних
територій та об’єктів які відіграють колосальну роль у збереженні
біорізноманіття у тому числі і птахів. Важливу роль у збережені
типових, ендемічних та червонокнижних видів птахів покладено на
Приазовський національний природний парк [1].
Ступінь досліджуваності проблеми. Світ птахів активно
вивчається. На сьогодні наукові здобутки таких науковців як
Воїнственський (1960), Лисенко (1991), Рябицев (2002), Степанян
(1990), Фесенко, Бокотей (2002), Чернічко та інші (2000, 2010), а також
видання ЧКУ (1980, 1994, 2009) дозволили дізнатися про неймовірний
світ біорізноманіття птахів, їх неоціненне екологічне значення та
поширення на територіях України а також і на території Національного
природного парку «Приазовський» (НППП) [2]. Так у НППП з поміж 1549
видів тварин нараховується 290 видів птахів, що у різноманітті
орнітофауни України складає понад 70% видового складу [1].
Мета і методи дослідження. Проаналізувати видовий склад
біорізноманіття Хижих птахів на території Приазовського
національного природного парку за допомогою аналізу наукових
літературних джерел та натурних спостережень.
Сутність дослідження. До групи Хижих птахів, які поширені на
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території НПП «Приазовський», відносяться ряд Соколоподібні (22
вида) та ряд Совоподібні (5 видів) [2]. З цього переліку до червонокних
відносять, з ряду Соколоподібні (Falconiformes) (14): Скопа (Pandion
haliaefus) – зникаючий, Шуліка чорний (Milvus migrans) – уразливий,
Лунь польовий (Circus cyaneus) – рідкісний, Лунь степовий (Circus
macrourus) – зникаючий, Лунь лучний (Circus pygargus) – уразливий,
Канюк степовий (Buteo rufinus) – рідкіский, Змієїд (Circaefus gallicus) –
рідкісний, Підорлик малий (Aquila pomarina) – рідкісний, Могильник
(Aquila heliacal) – рідкісний, Беркут (Aquila chrysaetos) – уразливий,
Орел степовий (Aquila rapax) – зникаючий, Орлан-білохвіст (Haliaeetus
albicilla) – рідкісний, Балабан (Falco cherrug) – вразливий, Сапсан (Falco
peregrines) – рідкісний; з ряду Совоподібні (Strigiformes) (3): Сова
болотяна (Asio flammeus) – рідкісний, Совка (Otus scops) – рідкісний,
Сипуха (Tyto alba) – зникаючий [1, 4].
Згідно даних натурних досліджень (2019) фахівця Центру
досліджень хижих птахів Сергія Домашевського на території
Приазов’я було відзначено 13 видів хижих птахів, з яких 6 занесено
до ЧКУ. В цілому було враховано 672 особини хижих птахів з яких:
Осоїд (Pernis apivorus) – 1, Чорний шуліка (Milvus migrans ) – 2;
Яструб малий (Accipiter nisus) – 9; Канюк звичайний (Buteo buteo) –
415; Зимняк (Buteo lagopus) – 2; Курганник (Buteo rufinus) – 23;
Болотний Місяць (Circus aeruginosus) – 8; Польовий лунь (Circus
cyaneus) – 57; Орлан-білохвост (Haliaeetus albicilla) – 2; Балобан
(Falco cherrug) – 1; Сапсан (Falco peregrinus) – 11; Дербник (Falco
columbarius) – 17; Звичайна боривітер (Falco tinnunculus) – 41 [3].
Основні висновки. На території ПНПП поширено унікальне
біорізноманіття орнітофауни України, з поміж якої можна виділити
групу Хижих птахів що мають важливе природоохоронне і наукове
значення. Таким чином, вивчаючи поширення та екологічне
значення Хижих птахів, ми долучаємось до природоохоронної
діяльності та впровадження сталого, збалансованого розвитку нашої
держави.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ
ЗІ СКОЛІОЗОМ
Актуальність теми. Хребет – це ключ до здоров'я, а його
викривлення – одне з найбільш поширених і складних захворювань
опорно-рухового апарату. Вирішення цієї проблеми покладено в
профілактиці, ранній діагностиці та своєчасному комплексному лікуванні.
Сколіоз називають біологічною трагедією людства. За
статистичними даними вчених кількість дітей з порушеннями постави
варіює від 30% до 60%, а сколіоз вражає в середньому 10-15% дітей.
При порушеннях постави погіршується робота дихальної
системи і системи кровообігу, ускладнюється діяльність печінки і
кишечника, спостерігається сповільнення обмінних процесів, що
призводить до зниження фізичної і розумової працездатності.
Ступінь досліджуваності проблеми. У контексті даного
питання вагомим є те, що існує значна кількість наукових і
методичних праць, де розглядається дане питання сучасними
дослідниками Т.Я. Балаба, А.І. Казьмін.
Мета і методи дослідження. Визначити вплив методів
фізичної реабілітації при сколіозі у дітей та підлітків. В роботі
використано загальновідомі методи дослідження: теоретичний
аналіз та обґрунтування даних спеціальної літератури,
Сутність дослідження. Порушення постави полягають у
зміні положення тулуба, плечового поясу і тазу, голови, що викликає
збільшення чи зменшення фізіологічних вигинів хребта. Хребет
виконує основну опорну функцію [2, c.110]. Огляд хребту проводять
в сагітальній, горизонтальній і фронтальній площинах, визначають
форму лінії, утвореної остистими відростками хребців. Звертають
увагу на симетричність лопаток та рівень плечей, стан трикутника
талії, утвореного лінією талії і опущеною рукою. Нормальний хребет
має фізіологічні вигини в сагітальної площини, анфас представляє
пряму лінію. При патологічних станах хребта можливі викривлення
як передне-задньому напрямку (кіфоз, лордоз), так і бічні (сколіоз)
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Тільки в 30% відбувається повна компенсація викривлення
самостійно.
Теоретичний аналіз спеціальної літератури дозволив
визначити, що у лікуванні дефектів постави і деформації опорнорухового апарату головним є негайна їх ліквідація. Лікування
повинно бути комплексним. Необхідно застосовувати засоби
фізичної терапії – масаж, фізичні вправи, загартовування,
фізіотерапевтичні процедури [3, c. 75].
Курс ЛФК для дошкільнят триває 1-1,5 місяця, для школярів –
1,5-2 місяці, перерив між курсами 1-2 місяці [1, c. 110].
Масаж, що застосовується з лікувальною метою. Тривалість
сеансу масажу 20-25 хвилин, кількість процедур – 10 або 15-20 разів
на курс лікування, повторення через півроку.
Фізіотерапевтичні процедури у дітей з ПП необхідно
застосовувати в дозуваннях, що адекватні віку пацієнта, активності
патологічного
процесу,
стану
адаптаційно-компенсаторних
механізмів, загальної і місцевої реактивності.
Обов’язкове
проведення
інструментальних
методів,
функціональних проб для дослідження стану серцево-судинної,
дихальної систем, вестибулярного апарату
Основні висновки. Отже, можна стверджувати, що навіть
при наявності схильності організму до захворювань хребта їх можна
уникнути, якщо привчати навичкам правильної постави і виконувати
вправи для гармонійного розвитку опорно-рухового апарату. Для
розвитку правильної постави і профілактики сколіозу необхідний
нормальний розвиток м’язового апарату, що досягається
виконанням фізичних вправ помірної інтенсивності. Важливим для
профілактики сколіозу є формування стереотипів ведення активного
способу життя з юних років: перебувати в стані руху від 4 до 6 годин
на добу, виконувати ранкову гімнастику, займатися ходьбою, бігом,
плаванням, активним відпочинком – це необхідний кожній дитині
руховий мінімум у рамках профілактики сколіозу
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІДЛІТКІВ ЗІ СКОЛІОЗОМ
Актуальність. Проблема деформації скелету у дітей та
підлітків в усі часи була актуальною. Незважаючи на бурхливий
розвиток науки і техніки, проблема деформацій скелету не лише не
була вирішена, але і навіть погіршилась. Актуальність даної
проблеми також обумовлена ранньою появою деформацій скелету.
Порушення постави виникає у 51,3% дітей. За статистичними
даними вчених сколіотична хвороба уражає до 14% школярів, 1% з
цієї групи мають стійку тенденцію до прогресування і вимагають
проведення спеціального лікування. Отже, проблема деформацій
скелету є дуже актуальною в сучасному суспільстві і потребує
пошуків нових методів лікування і профілактики [2, c.110].
Мета роботи полягає у виявленні ефективності різних
реабілітаційних програм при сколіозі у підлітків.
Сутність дослідження. Термін сколіоз (грец. «scolios» —
кривий) позначає стійке бічне відхилення хребта від нормального
випрямленого положення. Наш хребет складається з п’яти відділів
та 33–34 хребців, хребетний стовп має чотири природних вигину, за
рахунок чого відбувається зниження навантаження на хребет і
забезпечується його рухливість.
За формою деформації розрізняють: C — подібний сколіоз:
форма викривлення нагадує букву «C». Це так звана проста дуга. Як
правило, величина її не перевищує 1–2 ступеня. Відповідно напрямку
вершини букви C виділяють правобічний і лівобічний сколіоз.
Локалізація сколіозу визначається ділянкою хребта, на рівні
якого перебуває вершина дуги. В залежності від локалізації
виділяють С-образний поперековий, грудний, грудо-поперековий,
шийний, шийно-грудний сколіоз.
S — подібний сколіоз: дві і більше дуг у фронтальній
площині формують S-подібну деформацію. Зазвичай це 3–4 ступінь
викривлення
хребта.
Лікування
сколіозу
починається
з
профілактичних заходів щодо правильної організації життя. Сюди
входять організація робочого простору (щоб на робочому місці
хворий сколіозом не сутулився і не перевантажував хребетний
стовп), організація сну (м’яка постіль протипоказана), правильне
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харчування, регулярні прогулянки пішки. Все це корисно і для
профілактики сколіозу.
Зазвичай лікування сколіозу складається з трьох етапів:
активний вплив на викривлення, виправлення викривлення,
закріплення правильного положення хребта. Третій етап —
найважчий. Розслаблені або взагалі не працюючі м’язи спини
необхідно тренувати за допомогою спеціальної лікувальної
гімнастики, масажу, електростимуляції, які призначає фахівець в
залежності від ступеня захворювання і характеру сколіозу у даного
хворого [3, c. 74]. Фізичні навантаження є основними
консервативними методами лікування. ЛФК може варіювати від
легкої гімнастики до занять на тренажерах за індивідуальною
програмою [1, c. 145]. Фізичні навантаження допомагають поліпшити
стан м’язів і зв’язкового аппарату, поліпшити гнучкість поставу, зняти
больові відчуття. На допомогу приходить плавання, тренування
рівноваги, навчання хворого сколіозом прийомам розслаблення
хребта та м’язів спини. Формування правильної постави при
лікуванні сколіозу нормалізує роботу внутрішніх органів.
Основні висновки. Отже, проведений аналіз літературних
джерел дозволив виявити недостатню розробленість проблеми
корекції порушень постави у дітей підліткового віку. Дані спеціальних
досліджень свідчать про зворотність порушень постави у більшості
школярів, їх функціональний характер. Водночас, у підлітків, які
мають порушення постави, відмічаються низькі показники розвитку
основних фізичних якостей, загальна слабкість м’язів, зокрема
незадовільна статична витривалість м’язів спини та живота.
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КІНЕЗОТЕРАПІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ПОСТАВИ
Актуальність. Порушення постави в дітей і підлітків, є однією з
найпоширеніших ортопедичних і вертебрологічних патологій, які складають
90% усіх відхилень від норми з боку опорно-рухової системи школярів [1, 2].
Серйозність цієї проблеми зумовлена тим, що без своєчасної корекції та
реабілітації, порушення постави стають фактором для розвитку структурних
змін у хребті та захворювань внутрішніх органів, що є частою причиною
зниження або втрати працездатності в зрілому віці [1, 2].
Ступінь досліджуваності проблеми. Способи лікування викривлень
хребта людина шукала з глибокої давнини, виправленням постави пацієнтів
лікувальною гімнастикою і мануальною терапією займався Гіппократ.
Прийоми корегуючих фізичних впливів вперше описав Авіценна. На
сьогоднішній день, дослідженню способів корекції сколіозу присвячено ряд
робіт в області фізіології, біомеханіки, медицини, фізичної реабілітації, але не
дивлячись на такий широкий спектр наукових досліджень, дана проблема не
втрачає актуальності й на сьогоднішній день.
Мета і методи дослідження. Мета роботи – розглянути
вертебрологічний пристрій «Eurospine», що використовується в мережі
Центрів хребта «Євроспайн-Україна» для кінезотерапії порушень постави
і захворювань хребта.
Сутність дослідження. Насьогодні в мережі центрів хребта
«Євроспайн-Україна» застосовується унікальна та ефективна методика
реабілітації вертебрологічних порушень, яка відкрила нові можливості та
перспективи консервативної терапії опорно-рухового апарату. Методика
включає заняття на кінезотерапевтичному пристрої «Eurospine», патент
на винахід № 99079, заявники Ю.В.Тягунов, В.Г.Тихонов [3], що
використовуються для профілактики та лікування захворювань хребта та
пов’язаних з ним розладів. Конструкція пристрою складається з
дугоподібного металевого каркасу, в якому закріплений ложемент,
складений з панелі та змінних ребристих гумових валиків, які утворюють
його робочу поверхню, а також пристрій додатково споряджений опорним
валиком для ніг у нижній його частині й підголівним валиком у верхній
частині. Є також можливість переставляти місцями підголівний валик з
гумовими валиками для більш акцентованого впливу на грудний та
поперековий відділи хребта. Додаткові особливості даного пристрою це
розміщення у верхній частині вертикальної рами-опори гумових
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еспандерів з гаками для їх переміщення, та оснащення ними також
нижньої і верхньої частини рами-ложементу.
Особливістю методики кінезотерапії на пристрої «Eurospine» є
міофасціальний реліз усіх м'язів спини, а зокрема паравертебральних, що в
результаті сприяє усуненню блокад хребетно-рухових сегментів (ХРС).
Завдяки роликам, розташованим на рамі-опорі ложементу, здійснюється
механічний вплив на м'язові тканини і фасції, які часто вкорочуються від
тривалого напруження і перебувають у гіпертонусі, або гіпотонусі внаслідок
ураження тригерними точками, які порушують їх скорочувальну здатність.
Для збереження гарної постави, необхідно підтримувати структурний баланс
організму, основа якого правильне взаєморозташування кісткової структури,
регульоване м'язово-зв'язковим апаратом. З точки зору біомеханіки, для того
щоб справлятися з навантаженнями, м'язи, зв'язки і фасції організовуються в
міофасціальні лінії тіла (МФЛ), що представляють собою об’єднання м’язів
єдиним фасціальним ложем, розміщеним лінійно. Можливість самостійного
пересування по роликам ложементу пристрою дозволяє змінювати локальне
продавлювання м’язових регіонів по всій довжині хребта, крижового відділу і
масивних сідничних м'язів, що зміцнює всю поверхневу дорзальну
міофасціальну лінію тіла (МФЛ). Дисфункція цієї МФЛ призводить до падіння
тіла вперед, сутулості, гіпотонії ромбовидних і литкових м’язів і м’язів задньої
групи стегна (хамстрінгів); компенсаторного вкорочення (спазму) малих
грудних м’язів, квадріцепса стегна і великогомілкових м’язів.
Системний масажний вплив роликів кінезотерапевтичного
пристрою «Eurospine» усуває місця спайок міофібрил, у яких відбулося
склеювання м’язових білків актину і міозину, покращує кровообіг і
здатність м'язів спини до скорочення та включення в роботу, що в
результаті знімає компенсаторну міофіксацію окремих ХРС та збільшує
об’єм рухів хребта. Поряд з масажним впливом, на пристрої, пацієнт
виконує комплекс спеціальних терапевтичних вправ під наглядом
реабілітолога, які здійснюють корекційний вплив на постуральні м’язи.
Основні висновки. Після проходження терапевтичного курсу
занять в Центрі хребта «Eurospine» спостерігається стабілізація процесу і
закріплення отриманого результату реабілітації, що при викривленнях
хребта є дуже важливим. Стабілізація процесу пов'язана з правильно
обраними засобами, що включають спеціальний комплекс терапевтичних
вправ на пристрої «Eurospine» і правильним ортопедичним режимом.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ
Актуальність проблеми. Останнім часом якість природного
середовища значно погіршилась, що у свою чергу не могло не завдати
шкоди нашому здоров`ю в цілому. До того ж нездоровий спосіб життя
обумовлює погіршення стану здоров’я сучасних українців. Важливим
показником здоров’я людини є його фізичний розвиток, який залежить
від багатьох факторів та потребує контролю від народження людини.
Методи фізичного розвитку є багатоплановими та стосуються організму
в цілому, його функціювання та якості життя, тому ця тема є
актуальною для оцінки здоров’я людини в наш час.
Ступінь досліджуваності проблеми. Проблемі використання
різних методів дослідження фізичного розвитку людини присвячено
багато робіт, але вона не втрачає актуальності, оскільки постійно
змінюються умови життя людини (стан довкілля, рівень розвитку
наук про життя, харчування, спосіб життя, характер і рівень фізичних
навантажень та інше).
Мета роботи полягає в теоретичному дослідженні та аналізі
методів оцінки фізичного розвитку для ефективного їх використання
в практиці майбутнього фахівця з фізичної культури та спорту.
Сутність дослідження. Фізичний розвиток оцінюється рівнем
розвитку фізичних якостей, антропометричними і динамометричними
показниками, показниками формування постави. Оцінка фізичного
розвитку може бути якісна і кількісна.
Метод
стандартів
–
метод
розрахунку
умовних
(стандартизованих) показників, які замінюють інтенсивні, в разі, коли
порівняння останніх ускладнюється через несумісність складу груп,
які порівнюються.
Практична значимість методу стандартизації полягає в
наступному:
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–дозволяє порівнювати частоту однотипних явищ в
неоднорідних групах;
–дозволяє
оцінити
вплив
досліджуваного
фактора
(неоднорідності) на величину досліджуваного явища.
Метод антропометричного профілю полягає в тому, що
спочатку за допомогою оціночних таблиць визначається ступінь
сигмальних відхилень від середніх (стандартних) величин всіх
вивчених показників фізичного розвитку обстежуваного. Потім
отримані відхилення в сигмах для кожної ознаки переносимо
точками в заготовлену сітку, точки з'єднуємо прямими лініями і
отримуємо антропометричний профіль фізичного розвитку.
Метод індексів грунтується на співвідношенні окремих ознак
фізичного розвитку. Є кілька десятків різних індексів, проте
найбільшого поширення отримали ваго-ростові індекси, грудноростовий індекс і різні "життєві" індекси.
Метод кореляції дозволяє більш об'єктивно оцінити фізичний
розвиток обстежуваного. Відомо, що основні ознаки фізичного розвитку
(ріст, маса тіла, окружність грудної клітки) тісно взаємопов'язані між
собою і зі зміною величини одного показника змінюється і інший. Метод
кореляції полягає в тому, що фізичний розвиток оцінюється не тільки за
величиною окремих показників, а з урахуванням зв'язку між ознаками.
Ступінь взаємозв'язку (кореляції) між будь-якими двома ознаками
оцінюється за коефіцієнтом кореляції. Граничне значення коефіцієнта
кореляції ± 1 (позитивний зв'язок, якщо зі збільшенням однієї ознаки
збільшується і інша, або негативний, якщо при збільшенні однієї ознаки
інша зменшується). Чим ближче значення коефіцієнта кореляції до 1,
тим тісніше зв'язок між ознаками.
Отже, фізичним розвитком називається процес зміни
морфологічних і функціональних властивостей організму, а також
його стану в різні вікові періоди, що визначає запас фізичних сил,
витривалість і працездатність.
Основні висновки. Фізичним розвитком є процес зміни
морфологічних і функціональних властивостей організму, а також його
стану в різні вікові періоди, що визначає запас фізичних сил,
витривалість і працездатність. При оцінці фізичного розвитку необхідно
аналізувати не окремі показники, які його характеризують, а їх
співвідношення та взаємозв’язок. Величина будь-якого показника
фізичного розвитку оцінюється обов’язково з урахуванням віку та статі
обстежуваного. У спортсменів важливо враховувати спортивну
спеціалізацію і кваліфікацію, оскільки один і той же за величиною
показник може бути сприятливим або несприятливим для спортсменів
різної спеціалізації.
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к.біолог.н, доцент (БДПУ)
ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДИНАМІКИ РОСТУ AURELIA AURITA
ТА RHIZOSTOMA PULMO В АЗОВСКОМУ МОРІ
Актуальність. З кожним роком в Азовському морі збільшується
популяція сцифоїдних медуз – Aurelia aurita та Rhizostoma pulmo, що
змусило замислитися над причинами такого росту.
Ступінь досліджуваності проблеми. Розвиток популяцій
сцифоїдних медуз Aurelia aurita та Rhizostoma pulmo в Азовскому морі
активно вивчається. На сьогодні наукові здобутки таких науковців як
Наумов (1961), M'ягченко (2004), Морміль, Марценюк (2019), Жирякова
(2019), Попова (2020), а також поширенню чорноморської фауни
пояснив заступник директора Науково-дослідного інституту рибного
господарства та екології моря Костянтин Дем'яненко (2020) і заступник
директора Департаменту екології Запорізької обласної державної
адміністрації Олександр Сергієнко (2019).
Мета і методи дослідження. Проаналізувати причини появи
сцифоїдних медуз в Азовському морі, охарактеризувати причини які
можуть протистояти розмноженню Aurelia aurita та Rhizostoma pulmo
за допомогою аналізу наукових літературних джерел та наукових
спостережень.
Сутність дослідження. Отже, фактори, що підвищують
ймовірність проникнення цих видів в азовські води, є: адвекція
чорноморських вод – переміщення вод у горизонтальному і
вертикальному напрямах; переважання вітрів південного, південнозахідного та південно-східного напрямків; чисельність планктонiв на
акваторії, прилеглої до Керченської протоки з боку Чорного моря;
стан кормової бази в місцях формування стартового ареалу
желетілих макропланктонiв.
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Головною причиною збільшення солоності Азовського моря
вважається: з річок Дону і Кубані надходить мало прісної води в
Азовське море, а це головне джерело прісної води в ньому; у той же
час є величезний приплив солоної води з Чорного моря через
Керченську протоку, що і підвищує солоність моря, а прісна вода не
може це компенсувати; глобальне потепління.
В західній частині Азова солоність підвищилася до 14 проміле,
а в Утлюцькому лимані – до 16-17 проміле – це дуже комфортне
середовище для Aurelia aurita та Rhizostoma pulmo [1]. Нагадаємо,
що проміле – це кількість грамів солей в одному літрі води [2, с. 118].
Коли море замерзало, медузи частково гинули, вони дуже
чутливі до температури води. У зв'язку з тим, що кілька минулих зим
були теплі, не було льодового покриву, медузи вижили і стали
розмножуватися, що ми можемо спостерігати на теперішній час.
Забруднення Азовського моря відходами промисловості,
сільським господарством, засмічення, а також стічними водами, що
містять сполуки важких металів, органічних речовин, в тому числі
пестицидів, нафтопродуктів, сполук азоту та фосфору, це все
призводить до розбалансування хімічного складу морської води,
вміст розчинного кисню у воді падає – спостерігається загибель
морських мешканців, крім медуз.
Саме тому необзідно проводити заходи щодо покращення
стану водних середовищ: регулярно проводити перевірки,
моніторити стан водойм, правильно утилізувати небезпечні відходи.
Aurelia aurita та Rhizostoma pulmo харчуються планктоном –
сукупність рослинних (фітопланктон) та тваринних (зоопланктон)
організмів що мешкають у товщі води у стані паріння (польоту). У
планктонних організмів органи руху майже нерозвинені, а іноді і
зовсім відсутні, переносяться завдяки вітру та морським хвилям.
Однією із причин повишеного розвитку планктону є підвищений
рівень забруднєння Азовського моря.
Ще один фактор пов'язаний з діяльністю людини по якому
чисельність медуз збільшується, а чисельність риб зменшується –
нераціональне промислове використання моря, масове браконьєрство.
Основними факторами які можуть вплинути на чисельність
медуз Rhizostoma pulmo і Aurelia aurita є такі як зменшення солоності
води, поліпшення екосистем Азовського моря, метереологічні умови
(холодні зими), уповільнення глобального потепління, висока
харчова конкуренція серед морських мешкаців, збільшення
чисельності риби у морі.
Основні висновки. Отже основними екологічними умовами
збільшення чисельності медуз Rhizostoma pulmo і Aurelia aurita є
підвищена солоність води в межах 8-16 проміле протягом останніх 5
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років, метеорологічні умови (теплі зими), достатня кормова база у
вигляді планктону, слабка харчова конкуренція, зменшення
чисельності риб та зростаючий рівень забруднення різними
полютантами.
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ЕКОНОМІКА, ПІДПРИЄМСТВА І ФІНАНСИ
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гуманітарно-економічного факультету
Науковий керівник: Станіслав КУЧЕР,
к.е.н., доцент (БДПУ)
РЕГІОНАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА
Актуальність. Необхідність уточнення теоретичної моделі
структури економіки приморського міста в умовах децентралізації
обумовлюють актуальність даного дослідження. При такому
різноманітті взаємодіючих об'єктів приморського міста завдання їх
адекватного інформаційного відображення видається щонайменше
багатостороннім.
Ступінь дослідження проблеми. Дослідження формування
стратегічного плану приморської території, необхідного для
забезпечення стійкості й розвитку є етапом до планових досліджень,
на якому системно аналізуються фактори інтернаціонального
середовища й ресурсного потенціалу соціально-економічної системи
для визначення «поточного стану» і виявлення умов для подальшого
функціонування й розвитку системи економічної регіоналізації.
Мета і методи дослідження. Метою дослідження є проблеми
і перспективи економічної децентралізації та її зв'язок з
глобалізацією. Об'єктом дослідження є процес економічної
регіоналізації, як суб’єкт національної економіки, що розробляє
програму свого розвитку на середньострокову перспективу в умовах
глобалізації. Предметом дослідження є програми та інструменти
розвитку, що враховують географічні, соціальні, економічні та
демографічні особливості приморської території.
Сутність дослідження. Важливим інструментом розв'язання
цього питання є регіональна політика розвитку людських ресурсів.
Передумовою та механізмом її впровадження в сучасних умовах
стає природно-економічна регіоналізація. Процеси природноекономічної диференціації регіонів, що відбуваються в умовах
інтернаціоналізації, та їх вплив на регіональну політику, ще не є
достатньо дослідженими, а сам конструкт, яким вони позначаються
ще тільки входить в науковий лексикон [1, 5,6].
Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на сучасне
суспільство, в тому числі на регіоналізацію територій, змушує шукати
більш адекватну відповідь на проблеми інтернаціоналізації.
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Інформація становиться системо утворюючим фактором розвитку
суспільства, ключовою характеристикою якого є сітьова логіка
організації
соціальної
структури
в
інтернаціональному,
регіональному, локальному аспектах. Інтернаціональна економіка,
стверджує
іспанський
філософ,
характеризується
своєю
взаємозалежністю, своєю асиметрією, своєю регіоналізацією,
зростаючою диверсифікацією у кожному регіоні, своїм вибірковим
входженням у світові процеси.
В цьому аспекті методологічно важливими є дослідження
Ентоні Гіденса, який розглянув явище регіоналізації з позицій теорії
структуризації. Структуризація (структурування) – це процес
оформлення
соціальних
систем,
які
зорганізуються
та
відтворюються через взаємодію (соціальні практики) соціальних
акторів та груп. Цей процес нерозривно пов'язаний із структурою, під
якою вчений розуміє правила та засоби, на основі яких функціонує
соціальна система. Правила та засоби є структурними
особливостями системи. Одночасно вони є способом і наслідком
соціальної практики, яка створює систему. Виходячи з цих
конструктів Е. Гіденс розкриває регіоналізацію як:
структуризацію соціальної поведінки (соціальної системи);
локалізацію (встановлення місцезнаходження) та зонування
загальноприйнятих соціальних практик в просторі-часі;
правила та способи, які є інструментом просторово-часової
організації локального розміщення у рамках інтернаціональних
соціальних систем [2, с. 186-190]. Перехід від централізованої та
ієрархічної системи прийняття рішень до системи автономного
прийняття рішень на рівнях регіонального та місцевого
самоврядування зумовлює актуальність формування інституту
муніципального консалтингу [3, с. 180].
Останній є необхідним інституціональним елементом нової
регіоналізації в частині формування та підтримки природноуправлінських зразків діяльності з місцевого та регіонального
розвитку відповідно до світових стандартів.
Таким стандартом на сьогодні є новий публічний менеджмент
(New Public Management – NPM), який зародився у 70 – х роках ХХ
ст. в англомовних країнах та поширився в країнах Європи після
запровадження Організацією економічного співробітництва та
розвитку Програми публічного менеджменту PUMA (Public
Management Programm) у 90-ті роки. Кристофер Полліт (Christopher
Pollitt), аналізуючи результати реформ публічного управління,
звертає увагу на вражаючі подібності та значні розходження у
реформах публічного управління [4].
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На національному рівні найбільший вплив на розвиток
зовнішніх стосунків міста буде надавати територіальна структура
економіки, територіальний поділ праці, що дозволить багатьом
компаніям почати експансію в м. Бердянськ, в той же час треба
достатньо чітко впливати на цілеспрямованість цих стосунків.
Жорстка конкурентна боротьба між підприємствами в центральній і
східній частинах України поступово переходить у південні, слабко
освоєні і малозаселені райони. На рівні міста до таких обтяжуючим
факторів відноситься незбалансована галузева структура економіки
міста, яка визначає його спеціалізацію, а також слабкий науковотехнічний потенціал.
Дані фактори і умови будуть у досить сильному ступені
надавати інерційний вплив на розвиток зовнішніх відносин, особливо
в короткостроковому і середньостроковому періодах. Що стосується
довгострокового періоду, то за умови реалізації стратегічних
напрямів, прописаних в стратегічному плані , внутрішній потенціал
міста може бути істотно видозмінений, що може сприяти оптимізації,
як структури, так і напрямку стосунків.
Інтернаціоналізація (глобалізація) примусово створює умови
розвитку, які потребують взаємодії спільнот людей у масштабах, що
перевищують
територіальний
простір
держав.
У
світі
розповсюджуються соціальні практики, які вже не базуються на
принципі національної ідентичності і за своєю суттю є
позадержавними, поза регіональними, поза територіальними
формами самоорганізації економічних, політичних та інших акторів.
Фактори природно-управлінської ідентичності та етичності
мають поєднати процеси інтернаціоналізації і локалізації, які ще
позначаються поняттям глокалізації. У зв'язку з цим М.І. Долішній та
С.М. Злупко обґрунтовано підкреслюють зв'язок регіоналізації та
втілення національної ідеї [5, с. 36].
Основні висновки. Сутність науково-прикладного значення
концепту
природно-економічної
регіоналізації
як
складової
методології регіональної політики передбачає: розробку системи
поглядів на механізми регіональної політики, спрямованих на
локалізацію
економічних,
управлінських,
технологічних,
соціокультурних змін, формування точкових соціальних практик
(незалежно від регіональної приналежності), які відповідають
світовим стандартам та діяльність яких базуються на розвинутій
інформаційно-комунікаційній
інфраструктурі,
інформаційній
взаємодії.
Базуючись на цій місії, ми висуваємо наступні загальні чотири
завдання, реалізація яких дозволить увійти місту в зовнішнє
середовище і зайняти належне місце в ієрархії міст, продовжити
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своє формування в якості виробничо-туристичного центру Півдня
України:
1.Формуванння іміджу міста, відповідне його місії і реальним
конкурентним перевагам, розвиток цих переваг;
2.Маркетінг і просування міста;
3.Забезпечення умов розвитку міжрегіональних, національних і
світових стосунків;
4.Збільшення обсягу, інтенсивності та вдосконалення
структури стосунків усіх напрямків і рівнів.
Для більш детальної перспективної оцінки обтяжуючих
факторів і умов необхідно детальне інформаційне забезпечення. Це
дозволить у майбутньому проаналізувати наявну структуру і
напрямок зовнішніх відносин м. Бердянська з позицій їх ефективності
та оптимальності.
Результати аналізу структурних змін при здійсненні
організаційно-економічних перетворень економіки приморського
міста дозволяють ідентифікувати найменш витратні та найбільш
продуктивні й доступні засоби просування курортно-рекреаційних
модулів за допомогою інформаційних кампаній, встановлення та
розвитку комунікацій із місцевими владами, громадами, рекламних
продуктів, пропаганди ідеї сітьового бізнесу серед місцевих
підприємців у сільських депресивних регіонах Північного Приазов’я,
стимулювання
розвитку
“зеленого
туризму”,
реалізації
етнокультурного потенціалу території.
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Єлизавета БОБРОВА,
здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 3 курсу
гуманітарно-економічний факультет
Науковий керівник: Олена ЗАДВОРНА,
ст. викладач (БДПУ)
ВИКРИСТАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ
ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Актуальність теми: У зв’язку з ускладненням умов
функціонування підприємств на ринку туристичних послуг виникає
необхідність виявлення додаткових конкурентних переваг. Суб’єкти
господарювання починають проводити аналіз рекламної та
інформаційної діяльності та вивчають інфраструктуру туристичного
ринку. Цей факт зумовлює необхідність дослідження формування
рекламної діяльності на туристичному ринку. Актуальність вказаних
проблем зумовила вибір теми дослідження.
Метою дослідження є визначення та формулювання
принципів та методів формування рекламної діяльності на ринку
туристичних послуг в умовах глобалізації економіки.
Завдання, які було поставлено перед дослідженням:
вивчення функцій і характеру реклами; вивчення циклу рекламної
діяльності туристичного підприємства; вивчення формування
рекламної діяльності.
Реклама слугує різним цілям, впливає на економіку, ідеологію,
культуру, соціальний клімат, освіту та інші аспекти сучасності.
Зважаючи на різноманіття форм та методів використання реклами та
узагальнивши науковий досвід у цій сфері, слід виділити п’ять
головних рис, що, на мою думку, притаманні рекламі, а саме
інформативність повідомлення; здатність до переконання; масовий
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та загальносуспільний характер; однобічну спрямованість та
неособистий характер; повний контроль на всіх етапах рекламного
процесу. Реклама є невід’ємною частиною системи маркетингу та
каналом поширення інформації на ринку. Тому формування більш
повних знань про рекламу неможливе без дослідження її основних
функцій, тобто «ролей, що виконує реклама» в економіці та
суспільстві в процесі комунікації. Рекламі притаманні такі функції:
інформаційна, комунікаційна, умовляння, соціальна, економічна,
контролююча. На інформацію про туристичний продукт та на
створення позитивного образу, туристичні підприємства в провідних
країнах світу витрачають в середньому 5–6% своїх доходів. Проте
ефективне впровадження рекламної діяльності в туристичній
індустрії неможливе без комплексного дослідження рекламних
процесів та характерних ознак туризму. Елементи процесу
дослідження рекламної діяльності: туристичне підприємство;
рекламна агенція, спеціалізований відділ туристичного підприємства;
поширювач реклами (канали комунікації); споживач туристичної
продукції (потенційні покупці). Під туристичною послугою/продуктом
розуміють комплекс товарів та послуг, які задовольняють потреби
туристів під час їхньої подорожі. Важливість розробленого процесу
формування рекламної діяльності на туристичному підприємстві
полягає в тому, що структура світового ринку постійно
ускладнюється, а маркетологам необхідно адекватно реагувати на ці
зміни. Плануючи ефективну рекламну кампанію в туризмі, не можна
не враховувати специфіку цієї галузі та характерні риси туристичного
продукту. Туристичному продукту притаманні певні властивості, які
враховуються під час планування рекламної стратегії: 1)
туристичний продукт поєднує в собі послуги і товари; 2) попит на
туристичний продукт еластичний і залежить від цін на туристичне
обслуговування, рівня доходів клієнтів, природно-кліматичних,
політичних, економічних, екологічних і соціальних умов; 3)
диверсифікована система ціноутворення, яка залежить від політики
туристичного підприємства, індивідуальних рис клієнтів та
особливостей ринку, на якому вона здійснює свою діяльність; 4)
місця продажу туристичного продукту; 5) турпродукт є результатом
комплексної дії декількох підприємств, кожне з яких має свої цілі
щодо організації рекламного процесу. Плануючи рекламну стратегію
підприємства, необхідно зважати на постійну змінність якості
туристичного обслуговування, яка залежить від численних факторів.
У рекламній діяльності турпідприємств завжди існує ризик,
який неможливо повністю нейтралізувати. Він пов’язаний з тим, що
послуги не можна накопичити.
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Основні висновки. Прагнення суб’єктів господарювання
реалізувати туристичні послуги та отримати максимальний прибуток
в умовах жорсткої конкуренції спонукає їх до здійснення рекламної
та інформаційної діяльності, вивчення інфраструктури туристичного
ринку та формування ефективної рекламної діяльності на ринку
туристичних послуг.
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МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ МЕХАНІЗМІВ ЕКОНОМІЧНИХ
КРИЗ
Поняття «криза» має багато трактувань. "Класичне"
економічне поняття кризи означає не бажану і драматичну фазу в
ринковій економічній системі, що характеризується коливаннями і
негативними явищами, перешкодами. У цьому сенсі поняття кризи
довгий час утримувало місце в схемі теорій кон’юнктури
економічного розвитку.
Як відомо, сучасне суспільство прагне до постійного
поліпшення рівня й умов життя, які може забезпечити тільки стійкий
економічний
ріст.
Однак
спостереження
показують,
що
довгостроковий економічний ріст не є рівномірним, а постійно
переривається періодами економічної нестабільності. Підйоми і
спади рівнів економічної активності, що ідуть один за одним
прийнято називати економічним циклом. Криза – найважливіша фаза
циклу, яка починає і завершує його. У ній зосереджено основні
ознаки циклічного процесу відтворення. Сутність кризи – різке
порушення існуючої економічної рівноваги внаслідок диспропорцій у
процесі відтворення, що різко зростають. Відбувається падіння рівнів
заробітної плати, прибутку, інвестицій, цін. Через «омертвіння»
капіталу у вигляді нереалізованих товарів фірми відчувають брак
грошових коштів для поточних платежів, тому швидко зростає плата
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за кредит — ставка позичкового процента. Курси цінних паперів
падають, настає хвиля банкрутств і масового закриття підприємств.
Криза завершується з початком депресії.
Необхідність
розробки
методик
ранньої
ідентифікації
економічних криз диктується як світовим, так і українським досвідом. В
роботі приведено сукупність моделей аналізу різних фаз економічного
циклу, заснованих на принципі мультиплікатора-акселератора, за
допомогою яких можна провести ефективний ситуаційний аналіз
кризових ситуацій в економіці країни. Один з найбільш поширених
підходів до такого дослідження виходить з неокейнсіанської теорії
взаємодії механізмів мультиплікатора і акселератора. У моделі
Самуельсона-Хікса в явному вигляді використовуються лінійний
мультиплікатор-акселератор з запізненням. Механізм акселерації
капітальних вкладень є також центральним пунктом в моделі,
запропонованої М. Калецьким. У ній розглядається динаміка
основного капіталу на макрорівні. Її особливість – облік двох типів
запізнювання: у рішеннях про інвестування і в здійсненні капітальних
вкладень. Динаміка змінних в моделі Калецького задана в
безперервному часу, а рівняння капіталу приймає форму лінійного
диференціально-різницевого співвідношення. В одному з варіантів
моделі Гудвіна також враховується два запізнювання – в процесі
мультиплікації національного доходу і в реалізації інвестицій,
пов'язаних з ефектом акселерації.
Важливою рисою всіх цих моделей є, з одного боку,
використання простих балансових макровідносин, наприклад,
тотожності національного доходу, рівності інвестицій і заощаджень, а
з іншого – впровадження в тій чи іншій формі запізнювань в опис
механізму мультиплікатора – акселератора. Саме облік запізнювань
дозволяє виявити коливальні режими в моделях такого типу. Слід
ще раз зазначити, що саме розробка Гудвіна була базою для
подальшого розвитку моделювання циклічності економічного
розвитку (наприклад, моделі Тевеса).
Проблема криз в економіці за більш ніж вікову історію її
існування стала осередком для дослідження багатьох чинників, що
роблять найбільш істотний вплив на розвиток і функціонування
системи світового і національного господарства. Виявлення причин
коливань соціально-економічного розвитку набуло винятково
важливе значення як засіб запобігання тих негативних впливів, які
тягнуть за собою періоди спади і рецесії в господарському житті
країни. Тому проблема криз завжди привертала увагу вченихекономістів і сьогодні залишається однією з центральних проблем
економічної теорії.
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МОНОПОЛІЯ В УКРАЇНІ
Актуальність: Проблема монополізації стосується України з
початку її незалежності. Держава намагається зменшити вплив
монополій на економіку за допомогою антимопольної політики.
Ступінь досліджуваності проблеми. Проблему монополії
вивчали такі вчені: Арнольд Харбергер, Харви Лейбенстайн, Ричард
Познер, Джордж Стиглер та ін.
Мета і методи дослідження. Визначити вплив монополії на
економіку України, її вплив та участь держави. В роботі
використовуються такі методи: абстрагування, аналіз, синтез.
Сутність дослідження. Монополія – виняткове право, яке має
одна або декілька осіб, держава. Найчастіше монополія виникає
через закон конкуренції та досягнення головної мети – отримати
максимальний прибуток, витісняючи конкурентів [1].
Умовно монополії можна поділити на три види: природні,
відкриті та закриті. В Україні зустрічаються монополії одразу кількох
видів, але частіше ми спостерігаємо відкриту.
Монополістичне панування має багато негативних сторін,
основними з яких є завищення цін, нераціональний розподіл
ресурсів, посилення соціальної нерівності, небезпека для демократії,
застій економіки та гальмування науково-технічного потенціалу.
Саме тому держава повинна врегульовувати монополістичну
діяльність, а Антимонопольний комітет здійснювати контроль за
дотриманням підприємцями антимонопольного законодавства.
Майже 40 % порушень становлять антиконкурентні узгоджені дії,
оскільки останніми роками Комітет виявляє значну кількість порушень у
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вигляді змов під час проведення публічних закупівель. Загальна
вартість таких закупівель становить більше 10 млрд грн. [2].
Одним із основних напрямів антимонопольної політики є
захист і підтримання конкурентного середовища та ефективізування
цих відносини.
Аналізуючи стан української економіки, держава має володіти
деякою частиною акцій (контрольною (51%) чи блокуючою (25% + 1
акція)) [3].
Основні висновки. Отже, в Україні є проблема монополізму.
Деяка частина монополістичних підприємств є збитковими, тому
вони впливають на економіку країни дуже негативно. Саме через це і
потрібне регулювання монополій, проведення антимонопольної
політики для забезпечення конкурентоспроможності на ринку.
ЛІТЕРАТУРА
1. Про природні монополії: Закон України від 20 квітня 2000
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3. Обмеження монополізму та захист економічної конкуренції
за законодавством України. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_3815.
Марія ДУДКІНА,
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Нaукoвий кеpівник: Тетяна СИДОРЧЕНКО,
к.е.н., дoцент (БДПУ)
МОНОПОЛІЯ І КОНКУРЕНЦІЯ
Актуальність. Конкуренція – одна з головних складових
ринкової економіки. Вона виступає основною умовою за якою
працює ринковий механізм є головним ціноутворюючим чинником.
Багато в чому від конкуренції залежить виробництво товарів
вплив фірм на ринку товарів і послуг.
Ступінь
досліджуваності
проблеми.
Проблематику
монополія і конкуренція розглядали такі вченні, як Г. И. Б Башнянин,
П. Ю. Лазурь, В. С. Медведев, Л. М. Куликов, С. В. Мочерний.
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Мета і методи дослідження. Метою дослідження є вивчення
конкуренції, типів та методів конкурентної боротьби, а також
дослідження основних положень про монополістичний ринок, причин
створення монополій, їх видів та форм.
В роботі використовуються такі методи: абстрагування, аналіз,
синтез, узагальнення.
Сутність дослідження. Конкуренція – це економічний процес
взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови
виробництва і збуту товарів та отримання найбільших прибутків.
Розрізняють чотири основних типи конкуренції: 1) чиста
конкуренція; 2) монополістична конкуренція; 3) олігополія; 4) чиста
монополія. Чиста конкуренція вважається досконалою конкуренцією,
а три інших типи – недосконалою конкуренцією [1].
Чиста конкуренція – це тип ринку, за якого багато незалежних один
від одного виробників продають ідентичну продукцію, вхід на ринок
вільний і жоден із продавців не в змозі контролювати ринкову ціну.
Чиста монополія – це такий тип ринку, за якого є тільки один
продавець товару, у якого немає навіть близьких замінників. Тому у
покупця немає вибору між товарами і він потрапляє у залежність від
цього виробника.
Методи конкурентної боротьби є такі:
• покращення якості товарів і послуг;
• швидке оновлення асортименту продукції;
• дизайн;
• надання гарантій і після продажних послуг;
• тимчасове зниження цін, умов оплати тощо [2].
Монополія – це ринкова структура, при якій велика компанія
здійснює контроль над виробництвом і збутом одного або декількох
видів товару, продукції.
Головною причиною створення монополій є прагнення бізнесу
отримати максимальний прибуток за рахунок монополізації ринку.
Додатковими факторами, що сприяють появі монополій,
можуть бути:
• встановлення урядом законодавчих бар’єрів для ведення
діяльності щодо сертифікації, ліцензування, розподілу квот;
• значні витрати при веденні бізнесу, які не окупаються в
конкурентному середовищі;
• укрупнення фірм в результаті поглинання і злиття;
• політика протекціонізму, що захищає вітчизняних виробників
від іноземних конкурентів.
Основні висновки. Для підвищення конкурентної боротьби
застосовуються такі методи: покращення якості товарів і послуг;
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швидке оновлення асортименту продукції; дизайн; надання гарантій і
після продажних послуг; тимчасове зниження цін, умов оплати тощо.
Перевагами монополії є лідерство на ринку компанії, що
дозволяє їй диктувати свої умови; найбільша стійкість по
відношенню до економічних криз; великі монополісти мають
достатньо коштів для вдосконалення виробництва, в результаті чого
підвищується його ефективність і зростає якість товарів, що
випускаються; збільшення обсягів виробництва і подальше зниження
витрат і ресурсних витрат. А до недоліків можна віднести:
можливість виробника покласти компенсацію витрат виробництва
товару на їх споживачів за рахунок збільшення відпускної ціни;
отримання монополістом додаткового прибутку шляхом зниження
якості продукції, що випускається; відсутність науково-технічного
прогресу при виробництві через відсутність конкурентів на ринку.
ЛІТЕРАТУРА
1. Економічна теорія: Політекономія: підручник / за ред.
В.Д. Базилевича. 9-е видання. К. : Знання, 2014. 710 с.: іл.
2. Економічна теорія : навчальний посібник / за заг. ред. д.е.н.,
проф. Л. С. Шевченко. Харків : Право, 2019. 268 с.: іл.
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гуманітарно-економічного факультету
Науковий керівник: Тетяна СИДОРЧЕНКО,
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ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЇ
Актуальність. Як економічне явище інфляція існує вже
тривалий час. Вважається що її поява пов’язана з виникненням
паперових грошей, з функціонуванням яких вона нерозривно
пов’язана. Актуальність проблеми інфляційних процесів, значення їх
вивчення і невирішеність ряду методичних і практичних питань,
щодо причин та наслідків визначили тему даного дослідження.
Ступінь
досліджуваності
проблеми.
Теоретикометодологічні засади інфляції та її динаміку досліджували такі вчені
як: С.Фішер, К.Маркс, Дж. Кейнс, Д. Ріккардо та інші. Фундаментальні
теоретичні та методичні основи дослідження інфляційних процесів
одержали подальший розвиток у дослідженнях багатьох видатних
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вітчизняних науковців, але особливо слід відзначити таких як:
А.Гальчинський, П. Єщенко, В. Прісняков та інші.
Мета і методи дослідження. Метою дослідження є
визначення причин інфляційних процесів в Україні, та способи її
подолання. Методи – пізнання, аналіз.
Сутність дослідження. Складна економічна ситуація та
політична нестабільність в Україні, які спостерігаються останніми
роками, в першу чергу, позначаються на стані її соціально-економічного
розвитку, що зумовлює підвищення рівня та, відповідно, призводить до
виникнення негативних наслідків. Інфляція є однією з найбільших
проблем економіки більшості країн світу [3,с.742].
Незалежно від стану грошової сфери товарні ціни можуть
підніматися внаслідок циклічних і сезонних коливань, структурних
зрушень в динаміці виробництва, монополізації ринка, державного
регулювання економіки і т.д. Отже, ріст цін – не завжди інфляція.
[3,с.743]
До найважливіших інфляційних причин росту цін можна віднести:
- непродумана політика центрального банку;
- незбалансованість державних видатків і прибутку;
- кредитна експансія
- державний борг, для покриття якого випускаються додаткові
паперові гроші;
- переважання в ринкових структурах олігопольних ринків;
- імпортована інфляція;
- інфляційні очікування. [2,с.286]
Соціально-економічні наслідки інфляції
різноманітні і
суперечливі,до них можна віднести:
- Зниження реальних доходів населення;
- Знецінення фінансових активів зі сталим доходом;
- Порушення нормального розподілу доходів між дебіторами
та кредиторами;
- Зниження мотивації до інвестування довгострокових програм
та праці;
- Прискорення матеріалізації грошей. [2,с.287]
Здійснення «оздоровлення» фінансової ситуації в Україні дає
змогу країні зупинити негативні процеси в економіці – падіння рівня
виробництва,
знецінення
грошей,
дефіцит
держбюджету
тощо.[1,с.400]
Важливу роль в стабілізації економічної ситуації та
приборканні інфляційних процесів має:
- регулювання системи оподаткування;
- розвиток ринку цінних паперів;
- обмеження бартерних операцій;
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- відмова НБ від прямого кредитування бюджетного дефіциту
та неперспективних підприємств;
- виплата заборгованостей по зарплатам, ін.;
- зміна структури виробництва для збільшення товарів
народного споживання. [1,с.401]
Основні висновки. Процеси інфляції є складним соціальноекономічним явищем,що спричиняють стихійний перерозподіл
фінансових ресурсів між категоріями населення, що негативно
впливає на економіку України. Метою антиінфляційного регулювання
є контроль над інфляцією і їі темпами зростання. Це досягається
через підтримку пріоритетних галузей народного господарства,
стимулювання
експорту
продукції,
здійснення
виважених
протекціоністських і валютних регулювань, що сприяють вирішенню
питань конкурентоспроможності вітчизняних товарів.
ЛІТЕРАТУРА
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ПРОБЛЕМА РЕГУЛЮВАННЯ МОНОПОЛІЇ В УКРАЇНІ
Актуальність. Проблема природного монополізму, що лежить
на площині розподілу ефективності виробництва і суспільної
корисності відноситься до категорії невирішуваних в рамках теорії:
кожен економічний простір (національна економіка) спричинює вплив
на їх диспозиційну функцію. Пошуком шляхів вирішення проблеми
монополізму займаються протягом кількох десятиліть багато
науковців світу.
Впровадження сучасних методів регулювання монополії в
Україні є головною умовою підвищення конкурентоспроможності
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країни.
Один
з
дюжини
стовпів
Індексу
глобальної
конкурентоспроможності- ефективність ринку товарів- ґрунтується,
переважно,
на
індикаторах,
які
характеризують
конкурентоспроможність.
Ступінь
досліджуваності
проблеми.
Дослідженнями
проблем регулювання монополії в Україні займалися І. Анохін, В.
Базилевич та багато інших науковців.
Мета і методи дослідження. Мета даного дослідження –
теоретично обґрунтувати проблеми регулювання монополії в Україні.
Методи – пізнання, аналіз.
Сутність дослідження. Складність і суперечливість,
притаманні
природним
монопольним
ринкам,
зумовлюють
необхідність для формування механізму державного регулювання,
незалежно від системи антимонопольних заходів. Регуляторна
політика оцінюється з точки зору підвищення економічної
ефективності та врахування суспільної мети.
Для України якість регуляторної політики у сфері суспільних
послуг набуває важливості саме зараз, коли посилилась увага
суспільства до якості державних управлінських рішень, їхнього
впливу на суспільний добробут в цілому й соціальні наслідки для
різних за групами споживачів.
Предметом регулювання діяльності природних монополій є:
 тарифи на товари, що реалізуються за допомогою суб’єктів
природних монополій;
 доступ споживачів до цих товарів, що реалізуються
суб’єктами природних монополій;
 інші умови, передбачені законом.
Державне регулювання природних монополій передбачає
створення національних комісій. Антимонопольні комісії не є
частиною законодавчої влади, але компетенція надає їм змогу
виконувати дорадчу функцію.
Антимонопольне законодавство наразі становить сукупність
законів, таких як: «Про природні монополії», «Про нафту і газ», «Про
ціни і ціноутворення» та ін., а також з нормативних актів різного
рівня, що їх розвивають.
Один з найважливіших етапів – перехід від захисту суб’єктів
господарювання та споживання від проявів монополізму до захисту
економічної
конкуренції
як
основної
цінності
існування
демократичного суспільства. Однак перенесення акцентів на захист
конкуренції неможливе без формування та удосконалення
інституційної бази.
Основні висновки. Особливістю функціонування природних
монопольних суб’єктів є не лише нормативно-правова складова їх
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діяльності, а й форма власності та стабільне політичне становище
країни.
Варто відмітити, що вітчизняні антимонопольна політика та
законодавство не прагнуть заборонити або ліквідувати монопольні
утвори. Реальним завданням є усунути зловживання монопольним
становищем та поставити під державний контроль цю діяльність.
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
В УКРАЇНІ
Актуальність дослідження. Пандемія у світі стала
випробуванням не тільки для сфери охорони здоров’я, але і для
світової економіки. COVID викликав один із найбільших спадів які
не бачили з часів Великої депресії.
Метою дослідження є виявлення найбільш прибуткових сфер
для інвестування і визначення інвестора в Україні під час
коронавірусної кризи.
Методи дослідження. При виконанні дослідження були
використані методи аналізу, порівняння та узагальнення.
Сутність дослідження. Під час пандемії склалась досить
невизначена ситуація, яка стосується великих вкладів. За даними
компанії EY, 25% інвестиційних проєктів у Європі заблоковані, та 10% із
них взагалі скасовані [1]. Інша ситуація простежується у дрібних
приватних інвесторів. Вартість на акції та цінні папери великих компаній
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значно знизилися, і це позитивно вплинуло на інвестиційні можливості.
З настанням ринкової кризи є можливість недорого придбати акції і
згодом продати їх із значним прибутком. Це сприяло зростанню
різноманітних інвестиційних програм. Про це свідчать данні про денну
кількість інвестиційних сесій за перше півріччя 2020 року які зросли на
88,4%. Наприклад акції популярної компанії відеоконференцій Zoom за
рік зросли на 400%, а інвестиційний портфель Fаcebook збільшився у
ціні на 33%, Google – на 36% [1].
Для
середньостатистичного
громадянина
в
Україні
найрозповсюдженими вкладами є у цінні папери або у нерухомість.
Якщо продивитися угоди за 2020 рік, то найбільш популярними
сферами інвестування стали медичні технології та охорона здоров’я,
сфери електронної комерції та доставка.
Майже за 2020 рік суми на депозитних рахунках населення
збільшилися на 110,67 млрд грн (18,7%). За останні місяці 2020 року
іноземні інвестори націлились на державні облігації, що призвело до
залучення валюти в Україну.
Під час карантину в економіку України інвестували 35
мільярдів доларів. Найбільше вклали Кіпрські компанії які
інвестували у промислові підприємства, оптову та роздрібну
торгівлю та операції із нерухомим майном ( 9 млрд доларів). На
другому місті Нідерландські компанії які вклали у промислові
підприємства, у організації інформації та телекомунікацій та у оптову
і роздрібну торгівлю (8,5 млрд доларів) [3].
Найбільш вигідними сферами для інвестування є:
- фармацевтичний бізнес та медичні технології які вийшли на
перший план під час пандемій;
- транспортні послуги;
- усі відомі онлайн-сервіси;
Сервіси техпідтримки та відеозв’язку (прикладом можуть
слугувати акції Zoom та Skype).
Що стосується нових тенденцій, то багато інвесторів почали
вкладати в ігрові продукти та у програмне забезпечення.
Основні висновки. COVID змінив наш світ у інший бік, такі
сфери як готельно-ресторанний бізнес, туризм здали свої лідерські
позиції і на їх місце прийшли онлайн сервіси, сервіси відеозв’язку та
доставка. Люди почали більш замислюватися про своє майбутнє,
тому стали більше інвестувати у сервіси техпідтримки, медичний
бізнес та у нерухомість.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Актуальність. Банківська система знаходиться у процесі
розвитку і потребує подальшого вдосконалення. Її надійне, стабільне
та ефективне функціонування є основою економічних успіхів
України, одним із ключових елементів подальшого економічного
зростання, та забезпечує стабільність функціонування і розвитку у
системі ринкових відносин.
Ступінь досліджуваності проблеми. Значний вклад у
дослідження особливостей функціонування та регулювання
банківської системи України внесли вітчизняні науковці, як Т. Болгар,
С. Кузнецова, В. Маслєннікова, В. Міщенко, А. Мороз,
С. Науменкова, Л. Примостка, З. Пестовська, Н. Слав’янська,
Р. Тиркало, І. Алексєєв, О. Барановський, О. Вовчак, В. Геєць,
О. Кірєєв. Але у своїх дослідженнях вони приділяли недостатньо
уваги розвитку державного регулювання банківської діяльності.
Мета і методи дослідження. Метою дослідження є виявлення
особливостей сучасної структури банківської системи України. В
процесі дослідження було застосовано методи аналізу та синтезу.
Сутність дослідження. Банківська система є важливою
складовою фінансово-кредитної системи держави. Вона активно
впливає на соціально-економічні процеси держави та її регіонів.
Згідно з Законом України «Про банки та банківську діяльність»,
банківська система України дворівнева. Характерною ознакою
структури банківської системи є раціональність розміщення
банківських установ. Відбувається жорстка конкуренція між банками
у великих промислових центрах і монополізм двох-трьох банків у
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менш розвинених регіонах [2, с. 101].
Оскільки банківська система – невід’ємна складова фінансової
системи країни, через неї діє механізм розподілу фінансових
ресурсів та грошових коштів, відбувається їх мобілізація та
залучення в економічний обіг. Не менш важливою функцією
банківської системи є кредитування економіки та забезпечення
фінансової стабільності. Без залучення коштів населення у
банківський сектор неможлива фінансова санація підприємств, що
потребують фондів для функціонування і реструктуризації [1, с. 84].
Проблеми та питання банківської системи потрібно розглядати
комплексно, у контексті розвитку вітчизняної економіки, та в
динамічному розрізі – для більш об’єктивної оцінки сучасного стану
та можливості прогнозування процесів, які відбуватимуться у
банківській системі
Має місце негативний вплив політичних процесів на банківську
систему, що відображається у загостренні економічних проблем,
спричинених конфліктом на Сході України, та неузгодженістю між
політикою та економікою. На показники діяльності банків також
негативно вплинули значна інфляція та загальна економічна
дестабілізація. Важливим фактором, що характеризує сучасний стан
банківської системи, є активне втручання НБУ у функціонування
банківської системи і політика її «оздоровлення». З одного боку,
ліквідація неплатоспроможних та порушуючих законодавство банків
повинно позитивно вплинути на прозорість банківської системи. З
іншого, надмірне зменшення учасників банківського сектору може
призвести до погіршення конкурентного середовища та умов надання
банківських продуктів. Останні роки кількість банків суттєво
зменшилась.
Основні висновки. Сучасна структура банківської системи
України має багато недоліків, що заважають розвитку банківської
системи. До негативних факторів відносяться військово-політична
ситуація, загальноекономічна дестабілізація, зниження довіри
населення до банківського сектору. Для вирішення проблем
вітчизняної банківської системи та нормалізації її функціонування
необхідно
застосувати
ряд
заходів,
спрямованих
на
загальноекономічну стабілізацію, повернення довіри до банківського
сектору та підвищення ефективності діяльності НБУ у сфері
контролю та регулювання банківської системи. Реформування та
удосконалення структури названої системи потрібно розглядати як
одне з пріоритетних завдань розвитку банківської системи і
національної економіки загалом. Вони мають відповідати цілям
розвитку економічної системи.
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БАНКІВСЬКІ РИЗИКИ: СУТНІСТЬ І МЕТОДИ ОЦІНКИ
Актуальність. Одним із факторів економічного зростання країни
є банківська система. Ефективність роботи банківського сектору
залежить від низки факторів, тому актуальним питанням для кожного
комерційного банку є необхідність аналізу, а також визначення якісної
та кількісної оцінки ризиків банківської діяльності. Можливості
банківського бізнесу постійно зростають, що говорить про розвиток
банківської діяльності: урізноманітнюються банківські операції,
збільшується спектр надання послуг, удосконалюються форми
обслуговування та банківські технології. Саме через розвиток
банківського бізнесу важливим завданням для ефективного
функціонування є створення покращеної системи управління ризиками.
Ступінь досліджуваності проблеми. Значного внеску в
дослідженні теоретичних положень та практичних підходів до оцінки
банківських ризиків зробили такі вітчизняні вчені-економісти: Дзюблюк
О.В., Іванов І.І., Міщенко В.І., Попович В.М., Романенко Л.Ф. та інші; а
серед зарубіжних вчених-економістів можна відмітити Братанович С.Б.,
Валравен К.Д., Кейнс Дж.М., Роуз П.С., Сінкі Дж.та ін.
Мета і методи дослідження. Метою даної роботи є розгляд
сутності банківського ризику та його видів, а також визначення
основних методів оцінки банківських ризиків, що забезпечують
запобіганню і зведенню ризиків до мінімуму. Рівень ризику
визначається збитками при здійсненні банківських операцій чи
послуг, а також ймовірністю, з якою це може відбутися.
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Сутність дослідження. Головним завданням для стабільного
функціонування банку є передбачення банківського ризику та
зниження його до мінімального рівня. Для розрахунку банківських
ризиків використовують кількісні та якісні показники, які не дають
повної інформації про ситуацію, а тільки звужують невизначеність.
В залежності від сфери виникнення банківський ризик
поділяється на зовнішній, який не пов’язаний з діяльністю банку, тобто
залежить від зовнішніх чинників (загострення економічної кризи в країні,
стихійні лиха, революції, націоналізації), та внутрішній, що поділяється
на збитки за основною та допоміжною діяльністю банку.
В Україні для здійснення банківського нагляду Національний
Банк виділив на основі оцінки ризиків дев’ять категорій ризику, а
саме: кредитний, ризик ліквідності, ризик зміни відсоткової ставки,
ринковий, валютний, операційно-технологічний, ризик репутації,
юридичний та стратегічний ризики. Зазначені ризики можна поділити
на дві категорії: фінансові і нефінансові. Беручи до уваги міжнародні
стандарти, то Базельський комітет з питань банківського нагляду
виділяє такі основні банківські ризики: кредитний, ризик країни,
трансферний, ринковий, процентний, операційний та ризик втрати
ліквідності [3, c. 39].
Найбільш поширеними методами кількісного аналізу рівня
ризику є статистичний метод (для обчислення очікуваної тривалості
окремої операції чи проекту), аналітичний (визначаються "ключові"
параметри, які найбільше впливають на результат проекту та їх
критичні значення), метод експертних оцінок (найбільш поширеним є
метод «Дельфі», який передбачає створення умов для продуктивної
роботи експертів) та метод коефіцієнтів (полягає у розрахунку
відносних показників ризикованості) [2, c. 163].
Для статистичного методу головним недоліком є необхідність
обробки великої кількості банківської інформації; для аналітичного –
обмеженість застосування; для методу експертних оцінок –
суб’єктивний характер результатів.
Вдосконалення системи управління банківськими ризиками при
проведені кредитних операцій є одним з основних елементів
дослідження ризиків. Цього можна досягти завдяки вдосконаленню
моделі коригування відсоткових ставок залежно від рівня ризику, а
також
завдяки
розробці
та
вдосконаленні
вже
існуючих
внутрішньобанківських стандартів оцінки банківських ризиків [1, c. 115].
Важливим для банківських установ є створення резервів,
завдяки яким будуть покриватися збитки, заподіяні наслідками
банківських ризиків.
Основні висновки. Отже, діяльність банківських установ
неможлива без ризиків. Ризик відображає невизначеність результату
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банківської діяльності і можливі подальші несприятливі наслідки.
Основним завданням для комерційних банків є не тільки бажання
запобігти ризиків, а також прагнути знизити їх рівень. Головним для
комерційних банківських установ є правильний розрахунок можливих
ризиків, та створення резервів для їх покриття.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бурденюк І., Волонтир Л. Методи та моделі ризикменеджменту банківських установ. Математичні методи, моделі
та інформаційні технології в економіці. Вінниця. 2016. С. 113-123.
2. Федій А.А. Теоретичні основи системи управління ризиками
в діяльності банку. Фінансовий простір. 2018. №2 (30). С.161-167.
3. Шевчук А.М. Банківські ризики: міжнародні та вітчизняні
стандарти. Економічний аналіз. Т.24. 2016. С. 38-42.
Вікторія КИРИЧЕНКО,
здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 4 курсу
гуманітарно-економічного факультету
Науковий керівник: Станіслав КУЧЕР,
к.е.н., доцент (БДПУ)
СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ, ПРИРОДНІ
РЕСУРСИ БЕРДЯНСЬКИХ РЕКРЕАЦІЙ
Актуальність. На території курорту Бердянськ розташовано
п'ять озер з мулової сульфідної брудом і розвідано три водоносних
горизонти мінеральних йодо-бромних вод високої мінералізації і
розсолів що актуально для досліджень наукового обґрунтувати та
розробки регламенту регенерації використаної лікувальної грязі та
мінеральної води.
Ступінь дослідження проблеми. Враховуючи незначні
технологічні втрати грязі та повністю компенсуючий їх природній процес
грязе утворення, лікувальна мулова грязь фактично стає відновлюваним
природним ресурсом, що дає можливість нового погляду на стратегію
розвитку туристично-рекреаційного кластеру.
Мета і методи дослідження. На підставі досліджень науково
обґрунтувати та розробити пропозиції регенерації використаної
лікувальної грязі та мінеральної води.
Обстеження об’єктів бальнеологічних ресурсів, включаючи
плани родовища лікувальних мінеральних вод та озер з лікувальної
гряззю та ропою.
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Сутність дослідження. ПрАТ «Приазовкурорт» володіє
необхідним пакетом нормативних документів для ведення
експлуатації родовищ. В експлуатації перебувають грязьове
родовище озера Великого і дев'ять свердловин з мінеральною
водою різної мінералізації.
Для охорони наявних родовищ від псування, забруднення,
передчасного виснаження встановлені і законодавчо затверджені
округ і зони санітарної охорони.
Господарська діяльність в окрузі санітарної охорони обмежена
відповідно до закону України «Про курорти». Готуються до
затвердження в КМ України «Режими округу і зон санітарної охорони
курорту Бердянськ». Проте, на курорті існують природоохоронні
проблеми, як невирішені старі, так і знову виникаючі.
Водоносні горизонти, прикриті потужними водотривкими
породами, можна вважати надійно захищеними від забруднення з
поверхні, однак родовища лікувальної грязі являють собою
поверхневі водойми, які вразливі для будь-якого виду забруднень.
В даний час найбільш актуальними природоохоронними
проблемами як антропогенного, так і природного характеру, на
курорті Бердянськ є:
наявність у другій зоні санітарної охорони курорту, в
водозбірної площі лікувальних озер Велике і Середнє, на землях
комунальної власності, звалища промислового, будівельного і
побутового сміття, загальним обсягом кілька тисяч кубометрів. Це
звалище вкрай негативно впливає на гідрохімічний режим ропи озер,
склад і формування лікувальних мулових грязей.
на території курорту Бердянськ біля узбережжя лікувальних
озер, проживають близько 60 громадян. Будинки мешканців не
каналізовані, обладнані вигребами, що призводить до негативного
впливу на санітарний стан родовищ лікувальних грязей.
у зв'язку із загальним підняттям рівня моря відбувається
інтенсивний розмив берегової лінії і пляжів. Лікувальні озера
відокремлені від моря вузькою смужкою суші яка скорочується з
кожним роком. У разі перемиваючи пересипу і з'єднання лікувальних
озер з морем відбудеться опріснення озер, розчин грязі, занос її
піщаними відкладенням і як наслідок повна загибель лікувальних
озер і втрата курортом основний лікувальної бази та свого статусу.
У водолікарню санаторію “Бердянськ” надходять мінеральні
води на: ванни загальні – 41,501 тис. м3/рік; ванни підводного
витягування – 5,141 тис. м3/рік; гідропатія – 6,426 тис. м3/рік;
встановлення зрошення – 1,157 тис. м3/рік; лікувальний басейн –
13,464 тис. м3/рік; обмив загальних ванн – 4,15 тис. м3/рік;
обмивальні душі – 5,355 тис. м3/рік; обмив ванн після душа
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витягування – 0,514 тис. м3/рік. У грязелікарню санаторію надходять
мінеральні води на: ванни, де розводяться грязі – 19,278 тис. м3/рік;
зрошення ясен – 0,171 тис. м3/рік; обмив ванн, де розводяться грязі
– 1,928 тис. м3/рік; обмивальні душі – 5,355 тис. м3/рік. У 2002 р.
витрати мінеральної води, що надходить до водолікарні,
збільшились та становлять 77,708 тис. м3/рік, у грязелікарню –
26,732 тис. м3/рік. Водовідведення здійснюється в озеро Мале від
водолікарні в об’ємі 71,492 тис. м3/рік (випуск № 1) та від грязелікарні
– 24,732 тис. м3/рік .
Санаторій
“Бердянськ”
призначений
для
цілорічного
функціонування, проте в теперішній час 100% наповненість має
місце тільки влітку, а взимку вона становить 30%, восени та весною
– 50-70%. Господарсько-побутове водопостачання санаторію
“Бердянськ” здійснюється з міського водопроводу, питне
водопостачання – привозною водою із артезіанських свердловин, що
розташовані за містом. Водовідведення здійснюється в міську
каналізацію.
Для
лікувальних
потреб
використовуються
високо
мінералізовані води з чотирьох артезіанських свердловин, які
подаються у водолікарню для процедур та грязелікарню для
обмивання грязі. Лікувальні грязі видобуваються вручну та
доставляються в грязелікарні санаторіїв з ропного озера Велике,
біля 80-85% їх кількості після процедур повертаються на
регенерацію. Відпрацьовані мінеральні води після процедур у
водолікарні та води після обмивання кушеток, простирадл тощо в
грязелікарні відводяться по двох випусках в озеро Мале, що є
потенційним
джерелом
лікувальних
грязей.
Відпускання
грязелікувальних процедур відбувається 306 днів за рік (окрім
вихідних та святкових днів), подовженість зміни складає 7 годин на
добу.
Загальний склад та властивості лікувальної грязі та грязьового
розчину (рапи) озер Мале, Велике та Красне за фізико-хімічними
показниками представлені в таблиці 1.1
Таблиця 1.1
Загальні властивості лікувальної грязі озер Мале, Велике та
Красне за фізико-хімічними показниками
Загальні властивості
Зовнішні ознаки

Озеро Мале
Темно-сіра,
м’яка,
пластична, із
запа-хом
сірководню

Озеро Велике
Темно-сіра,
неоднорідна
маса
із
запахом
сірководню

Озеро Красне
Темно-сіра,
неоднорідна
м’яка,
із
запахом сірководню
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1
Вологість, %
Об’ємна вага, г/см3
Опір зрушення, дн/ см3
Засміченість частками
>0,25 мм, % на сиру
грязь
Опис засміченості

Залізо закисне, мг/100 г
сухої речовини
Залізо окисне, мг/100 г
сухої речовини
Співвідношення
Fe3+/Fe2+
РН
Eh
(окислювальновідновлювальний
потенціал), mv
Теплоємність,
кал/г
град.

2
60-66
1,25-1,32
2750-3938
3-10

3
58-65
1,30-1,39
2625-3438
18-35

4
56-66
1,25-1,38
2313-3938
16-25

Пісок,
карбонати,
рослинні залишки
411

Пісок, мушлі,
карбонати,
рослинні
залишки
113,0

Гіпс,
карбонати,
рослинні
залишки
149,0

205

135,0

171

0,50

1,19

1,15

8,0-8,7
-360

8,0-8,6
-345

8,0-8,5
-365

0,73-0,70

0,65-0,70

0,70-0,73

Таким чином, вода ропних озер Мале, Середнє та Красне за
фізико-хімічними показниками практично має однакові специфіку та
якісний склад з невеликими коливаннями. Слід відмітити, що якісний
і кількісний склад води озера Мале має найменші рівні окремих
показників, в т.ч. за мінералізацією та сухим залишком.
Основні висновки. Рішення кожної з цих проблем вимагає
значних фінансових коштів і часу. Але також існують ряд питань
вирішення яких можливе адміністративно і попередить виникнення
небезпечних екологічних явищ в майбутньому:
 будівництво в окрузі санітарної охорони має вестися
відповідно до розробленого генерального плану забудови, вся
документація повинна підлягати обов'язковій державній санітарноепідеміологічної та екологічної експертизи.
 будівництво в першій зоні санітарної охорони необхідно
повністю виключити.
 освоєння курортної території «Верхова» має йти за
принципом
мінімізації
можливого
впливу на
навколишнє
середовище. Це стосується руху і розподілу потоків автотранспорту,
який
є
джерелом
забруднення
важкими
металами
і
нафтопродуктами, організації стоянок, прокладки водопровідних і
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каналізаційних мереж, які можуть служити можливими джерелами
витоків і поривів поблизу основного грязьового озера.
 територія округу курорту Бердянськ використовується для
підприємницької діяльності більш ніж 50 суб'єктами. На жаль, в
процесі їх діяльності мають місце різнопланові порушення
санаторно-курортного режиму відпочиваючих (гучне звучання
музики, паркування автотранспорту в невстановлених місцях,
скидання сміття, розведення багать і т.д.).
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УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМИ РИЗИКАМИ: АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА
Актуальність дослідження Сучасний стан практики
управління проектами в Україні характеризуються набуттям рис
«відкритих систем», з приблизно визначеними результатами на
початку їх реалізації. Тому актуальним питанням для менеджера є
управління ризиками проекту. Управління проектами є слабко
формалізованою, ризик-менеджмент навіть вважається «неточною»
наукою, а ризики, що виникають в проектах, потребують оцінки та
управління ними.
Ступінь досліджуваності. Дане питання розглядається в
роботах У. Шарпа, В. Вітлінського, А. Мертенс, В. Шевчука, А. Гойко,
В. Морозова, Є. Непомнящого ,Н. Сичової, С. Шуміліна, В. Шапіро,
В. Герасимова.
Мета дослідження – визначити необхідність раціонального
управління проектними ризиками.
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Методи дослідження: порівняльний аналіз, процесний підхід.
Сутність дослідження: Сучасні проекти в різних галузях
стають все складнішими, активно використовують нові технології, а
також все складніше чітко сформулювати кінцеву мету, описати
продукт проекту на початкових стадіях його реалізації. Це
призводить до появи великої кількості ризиків, що негативно
впливають на результати проекту.[1] Управління можна визначити як
мистецтво і науку аналізу ризику з подальшою організацією заходів,
які дозволяють якнайкраще, з точки зору цілей проекту, ліквідувати
або мінімізувати ризик. Для пропонування методів зниження ризику
або зменшити зв‘язані з ним негативні наслідки, треба виявити
відповідні фактори і оцінити їх значущість. На етапі планування
проекту аналізуються його ризики та застосовуються методи
зменшення негативних наслідків. Мета управління ризиками –
попередити неприємності [2]. Призначення аналізу ризику – надати
потенційним партнерам необхідні дані для прийняття рішення про до
цільність участі в проекті та розробці заходів щодо захисту від можл
ивих фінансових втрат. Для аналізу ризику використовують критерії,
запропоновані відомим американським експертом Б. Берлімером: 1.
Збитки від ризику незалежні один від одного. 2. Збитки за одним
напрямом із «портфеля ризиків» необов’язково збільшують
ймовірність збитків за іншим. 3. Максимально можливі збитки не
повинні перевищувати фінансових можливостей суб’єктів [3].
Управління ризиком і можливостями є безперервним процесом.
Менеджер
проекту
несе
відповідальність
за
виконувані
профілактичні кроки, за дії на випередження з боку всіх членів
команди, за пильність щодо і ризиків і можливостей, за участь усіх
зацікавлених сторін у процесі в разі необхідності, за залучення до
роботи відповідних експертів у ролі консультантів для надання
підтримки проекту з питань управління ризиком. Технологія
зменшення стану невизначеності, заснована на принципі
послідовності – зменшення невизначеності при оцінці ризику шляхом
розбивки статті ризику на складові компоненти. Сумарна оцінка
відхилень за компонентами менше, ніж відхилення всієї статті
ризику. Для скорочення відхилення при оцінці вартості проекту,
статті витрат розбиваються на складові і таким чином знижується
стан неясності при оцінці. Дроблення процесу на компоненти
проводиться декілька разів, до тих пір, поки відхилення всіх
компонентів вартості не опуститься нижче допустимої межі. Аналіз
та оцінка ризиків полягає в тому, що особи, які приймають рішення в
проектах, обирають відповідні політики шляхом передбачення та
прийняття рішень в умовах невизначеності оцінюючи кількісно та
якісно позитивні та негативні події в проектах. Ризики в проектах
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містяться в новітніх технічних доробках, технічному розвитку,
інженерії, маркетингу, фінансах та організації проекту [4]. Багато
організацій дотримуються жорстких процедур в прийнятті рішень.
Аналіз ризиків в прийнятті рішень в умовах невизначеності має
базуватися на математичному та логічному мисленні. Чим більше
невизначеності є в проекті, тим більше вимагається реалістична
оцінка ризиків.
Основні висновки: Управління ризиком здійснюється на всіх
стадіях життєвого циклу проекту за допомогою моніторингу,
контролю та необхідних коригуючих дій. Процеси управління
ризиками є тим напрямком знань в сфері управління проектами, який
активно розвивається. Дослідження світового досвіду, його
актуалізація та імплементація в управління проектами української
спільноти є однією з найважливіших напрямків наукового пошуку.
ЛІТЕРАТУРА
1. Ноздріна Л.В. Управління проектними ризиками. Київ:
Центр навчальнолї літератури, 2016.
2. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в
економіці та підприємництві: монографія. Київ: КНЕУ, 2014.
3. Дюгованець О.М. Підвищення ефективності управління
ризиками фірми в умовах нестабільності / Фірма в умовах глобальної
нестабільності: виклики, можливості та ризики нової економіки: [кол.
монографія]. Ужгород: АУТДОР-ШАРК, 2015.
Вікторія КИРИЧЕНКО,
здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 4 курсу
гуманітарно-економічного факультету
Науковий керівник: Олена ЗАДВОРНА,
старший викладач (БДПУ)
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Актуальність дослідження Ризики є невід’ємною складовою
підприємницької діяльності. У зв’язку з нестабільною політичною та
економічною ситуацією в країні посилюється значення питання
ефективного розвитку промислових підприємств, функціонування
яких відбувається в умовах невизначеності, що спричиняє
виникнення різних видів ризиків. Для успішного функціонування
підприємства в умовах невизначеності у ринковій економіці
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необхідно правильно оцінювати ступінь ризику та вміти його
підтримувати на бажаному рівні.
Ступінь досліджуваності. Дане питання розглядається в
роботах українських науковців, таких як М. Д. Балджи,
Г. І. Великоіваненко, Л. І. Донець, В. В. Вітлінський, І. М. Сараєва,
М. В. Чорна, та зарубіжних вчених Р. Вінс, Е. Холмс.
Мета дослідження – визначити необхідність раціонального
управління ризиками на підприємстві.
Методи дослідження: порівняльний аналіз, статистичний
метод, процесний підхід.
Сутність дослідження: Ринкове середовище вносить в
діяльність підприємств елементи невизначеності і поширює низку
ризикових ситуацій, які виникають при присутності конкретних умов
та обставин, а ризикові ситуації формують умови для існування і
реалізації економічного ризику, з яким в процесі своєї діяльності
зіштовхуються практично всі промислові підприємства.[1, c.178] Щоб
досягнути успіху підприємствам потрібно не уникати ризику, а вміти
правильно оцінювати його ступінь і безпосередньо управляти ним з
метою контролю його розміру, тому українським підприємствам
необхідні своєчасне врахування факторів ризику при прийнятті
управлінських рішень; кваліфікована організація процесу управління
ризиковою ситуацією, що спрямована на забезпечення адаптації
діяльності підприємства до мінливих умов зовнішнього та
внутрішнього середовища [3, с. 12]. З точки зору основ управління
ризиками, характерними ознаками підприємництва, які повинні
враховуватися при аналізі та оцінці наслідків ризику, є:
спрямованість організації на отримання прибутку від своєї
виробничої діяльності; диференціація за видами підприємницької
діяльності; відповідальність за контрактними зобов’язаннями перед
клієнтами; необхідність прийняття управлінських рішень з
урахуванням наслідків ризику.[2, c.57] Таким чином, головна мета
менеджменту в сфері управління ризиками визначається з позицій
забезпечення таких умов, щоб навіть найгірший варіант розвитку
подій чинив лише незначне (допустиме) зменшення рівня
запланованого
результату
при
гарантованому
збереженні
життєздатності підприємства.
Основині
висновки:
Система
управління
ризиками
промислового підприємства повинна бути спрямована на досягнення
необхідного балансу між отриманням прибутку і скороченням збитків
господарської діяльності і покликана стати складовою частиною
системи менеджменту організації, тобто повинна бути інтегрована в
загальну політику компанії, її бізнес-плани і діяльність. Тільки при
виконанні цієї умови застосування системи управління ризиками на
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підприємстві слід вважати ефективним. Створення життєздатної
системи ризикменеджменту на промисловому підприємстві дозволяє
забезпечити стабільність його розвитку, підвищити обґрунтованість
прийняття рішень в ризикованих ситуаціях, поліпшити результати
господарської діяльності.
ЛІТЕРАТУРА
1. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в
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2. Дюгованець О.М. Підвищення ефективності управління
ризиками фірми в умовах нестабільності // Фірма в умовах
глобальної нестабільності: виклики, можливості та ризики нової
економіки: кол. монографія. Ужгород: АУТДОР-ШАРК, 2015.
3. Качалов P. M. Управління господарським ризиком на
підприємстві. Харків: Наука, 2012.
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гуманітарно-економічного факультету.
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ОЦІНКА ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Актуальність дослідження. Неодмінною характеристикою
діяльності кожного підприємства є виробничий потенціал, який являє
собою можливість випуску максимального обсягу товарів при
повному використанні наявних ресурсів. Саме тому встановлення
рівня виробничого потенціалу дає можливість своєчасно прийняти
доцільні управлінські рішення щодо поточного стану підприємства та
перспектив його подальшого розвитку.
Ступінь досліджуваності. Питання оцінювання виробничого
потенціалу в різні періоди часу досліджувалося багатьма вченими та
практиками[1; 2]. Тому сьогодні існує значна кількість різних за
змістом та складністю методів встановлення рівня потенціалу.
Наприклад, Старовойтов М.К. та Фомін П.А. пропонують досить
універсальний, легкий та зрозумілий метод, який може
використовуватись
масштабніше,
ніж
тільки
для
одного
підприємства, але він базується на суб`єктивній оцінці та є досить
витратним. Інший вчений Циганов І.Г. пропонує метод, який охоплює
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основні виробничі та оборотні фонди, але на практиці є досить
складним під час використання [1].
Сутність дослідження .В загальному вигляді всі методи
оцінювання виробничого потенціалу умовно можна поділити на два
основні види: експрес-оцінка і деталізована оцінка Експрес-оцінка
становить собою такий вид оцінки, коли аналізується невелика
кількість показників, які є ключовими для характеристики
виробничого потенціалу. Така оцінка не займає багато часу та не
складна у використанні. До експрес-методів можна віднести: – метод
економіко-статистичної залежності, визначає залежність планових
значень
від фактичних
[1]. Він вказує чи ефективно
використовуються ресурси на підприємстві. Якщо план перевищує
факт
або факт
значно перевищує план,
то
ресурси
використовуються не ефективно і необхідно детальніше виявити
чому саме сталась така ситуація та як її покращити; метод вартісної
оцінки передбачає визначення вартості кожного елемента
потенціалу та дає змогу показати можливості підприємства в цілому.
Він має велике практичне значення – під час його використання
вирішуються
питання
про
необхідність
продажу
об`єктів
підприємства; метод оцінки завантаження елементів потенціалу
становить собою певний прогноз розвитку всього потенціалу за
допомогою співвідношення результату з масою ресурсу. Він є
універсальним, детально характеризує основні фонди, але на
поточний
час
методично
недостатньо
опрацьований;
функціональний метод характеризує елементи виробничого
потенціалу за допомогою питомої ваги продукції. Він простий, але
досить неточний, крім того, при його використанні можуть виникати
труднощі у визначенні величини кожного з елементів потенціалу. У
свою чергу, друга група методів (деталізована оцінка) охоплює
велику кількість аналізованих показників, за допомогою яких можна
визначити ефективність виробничого потенціалу детальніше, тобто –
краще визначити проблематику стану на підприємстві. Слід виділити
такі методи деталізованої оцінки: метод виробничої функції оцінює
зв`язок між максимальним випуском продукції, яку можна виробити,
та витратами, які впливають на цей обсяг. Він залежить від варіантів
комбінацій виробничих факторів та їх кількості і якості. Різні
елементи методу пов`язані між собою; кореляційний метод визначає
рівень виробничого потенціалу за допомогою різних кореляційних
моделей. Його можна використовувати не лише на підприємствах, а
також для визначення потенціалу національної економіки. Проте він
не враховує певні особливості діяльності об`єкта господарювання,
що ускладнює його використання; еквівалентний метод передбачає
оцінку виробничого потенціалу у вигляді величини будь-якого з його
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елементів, в який переводяться за допомогою спеціальних
коефіцієнтів інші елементи потенціалу.[2]. Під час його використання
елементи "технологія" та "інформація" або враховуються частково,
або не враховуються зовсім. Узагальнюючи, слід відзначити, що для
оцінювання виробничого потенціалу підприємства на практиці
використовується велика кількість методів. З двох наведених груп
більш вагомі переваги у деталізованої оцінки – саме вона дозволяє
розгорнуто вказати на проблеми стану підприємства. В той час
експрес-оцінка має такі важливі характеристики, як швидкість та
легкість, тому що акцентує увагу саме на ключових показниках
діяльності, проте вона може бути недостатньою для вичерпного
визначення рівня виробничого потенціалу.
Основні висновки. Отже, можна стверджувати, що не існує
єдиного універсального методу оцінки виробничого потенціалу
підприємства – кожен із них має право на існування та повинен
застосовуватися в певних ситуаціях.
ЛІТЕРАТУРА
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виробничого потенціалу промислових підприємств. Антикризове та
зовнішє управління. 2006. №2. С. 27–41.
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Аліна КОДАН,
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Наук. керівник: Вікторія ШВАЧКО,
старший викладач (БДПУ)
СУТНІСТЬ, ВИДИ, ІНСТИТУЦІЙНА МОДЕЛЬ ТА ОСНОВИ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШОВОГО РИНКУ
Актуальність. У сучасності важко уявити державу з добре
сформованою економікою без обороту грошей у виробництві,
розподілі та споживанні національного доходу, що і містить у собі
операції грошового ринку. В Україні його почали досліджувати не так
давно, тому, аби уникнути проблем та швидко розвивати цей сектор
ринку, необхідно знати та розуміти основи її формування та
функціонування.
Ступінь досліджуваної проблеми. Питання розглядається в
роботах А. Маршалла, Дж. Міля, І. Фішера, Й. Шумпетера,
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М. Фрідмена, Л. Максимова, А. Гриценка, С. Моісеєва,
А. С. Гальчинського, А. Чухна, О. Дзюблюка, І. Лютого, В. Міщенка,
А. Мороза, М. Савлука, Б. Івасова та інших.
Мета і методи дослідження: розглянути сутність та принципи
функціонування грошового ринку за допомогою загальнонаукового
методу, методу пошуку інформації, а також прийомів аналізу,
узагальнення та систематизації.
Сутність дослідження: Ринок за своїм призначенням являє
економічний механізм, спрямований на функціонування усіх
відповідних інститутів; саме на базі ринку засновується попит і
пропозиція на товари та послуги [2, с. 92].
Грошовий ринок являє систему грошових відносин та
відповідних інститутів, які гарантують функціонування грошових
засобів держави, їх рух та розподіл; ринок грошей також визначають
як своєрідну частину фінансового ринку, на якій втілюють придбання
або продаж грошей як нестандартного товару, а також формують
ціну на нього [1, с. 67]. Об’єктом грошового ринку є гроші, що
постають у якості товару. Суб’єктами грошового ринку є економічні
структури. Інструментами грошового ринку є письмові договори, що
виражають зобов’язання покупців перед продавцями, а також вимоги
продавців до покупців. Інструменти можуть мати форму письмової
угоди, векселю, облігації, акції тощо [3, с. 48]. Взаємозв’язок
інвестицій господарств і підприємств став процесом, що підштовхнув
до заснування ринку грошей. При цьому сімейні господарства
витрачають менше грошей, ніж отримують доходів, внаслідок чого
з’являються заощадження у вигляді готівки, вкладів у банках або
цінних паперах, а у підприємств чи фірм навпаки виникає потреба в
грошах, тому вони постійно позичають їх [ 1, с. 67].
Класифікація грошового ринку.
За економічним призначенням ресурсів:
 ринок
грошей
(монетарний
ринок)
(має
вигляд
короткострокових позик і фінансових активів);
 ринок капіталів (має вигляд довгострокових кредитів і
фінансових активів).
За застосуванням інструментів і методів управління
грошовими потоками:
 ринок позичкових капіталів;
 ринок цінних паперів.
За інституційними ознаками:
 ринок банківських кредитів;
 ринок продуктів інших фінансових інституцій;
 фондовий ринок.
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За видами фінансових інструментів:
 ринок позичкових зобов’язань;
 валютний ринок;
 ринок цінних паперів.
Цілісність
грошового
ринку
підтверджує
існування
взаємозв'язку між усіма його елементами.
Основою функціонування грошового ринку є формування
грошових потоків у галузях національної економіки. Взаємодія
грошових потоків та інструментів формує інституційну модель
грошового ринку, де економічних суб’єктів поділяють на три групи:
кредитори, позичальники та фінансові посередники. Переміщення
грошей реалізуються за допомогою двох каналів: прямого
фінансування (від кредиторів до постачальників); непрямого
(опосередкованого) фінансування (через фінансових посередників)
[1, с. 71-74].
Попит на гроші – запас грошей, який економічні суб’єкти
прагнуть одержати у певний час. Попит на будь-які блага пов’язує
економічну теорією з витратами особи, яка прагне отримати
відповідну кількість благ. Економічна теорія враховує те, що ринок
завжди надає покупцеві можливість обрати альтернативу того чи
іншого товару. Теорія попиту на гроші доводить пряму залежність
між кількістю необхідних для обігу грошей і швидкістю їх обороту, а
також між абсолютним рівнем цін і реальним обсягом виробництва
[2, с. 98-103].
Пропозиція грошей – це запас грошей, який пропонує
банківська система для розпорядження економічних суб’єктів. Вона
взаємодіє з попитом на гроші як його альтернатива. Теорія
пропозиції грошей зумовлює пряму пропорційність пропозиції до
грошової бази та залежність від величини грошового
мультиплікатора [3, с. 58-63].
Найкращим станом грошового ринку є рівновага, що зображує
рівність між попитом та пропозицією на гроші. Забезпечення цієї
рівноваги гарантує виконання грошима власних функцій, сприяє
нагромадженню капіталу, створенню інвестицій для розширеного
відтворення. А розходження між пропозицією і попитом здатне
спричинити порушення платіжного балансу, падіння обсягів
виробництва та високий темп інфляції. Тому для забезпечення
стабільності грошового механізму держава повинна реалізовувати
грошово-кредитну політику [1, с. 80-81].
Основні висновки. Грошовий ринок – сектор ринку, де
відбувається
купівля
та
продаж
грошей,
забезпечується
функціонування
грошових
ресурсів
держави.
Основою
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функціонування ринку грошей є нагромадження в економіці, а
основною функцією – формування грошових потоків. Попит і
пропозиція – дві складові єдиного економічного механізму, що
постійно взаємодіє на ринку грошей, і прямують до рівноваги. Тож,
при проведенні успішної грошово-кредитної політики та урахуванні
усіх
особливостей
грошового
ринку,
можна
досягти
цілеспрямованого розвитку економіки.
ЛІТЕРАТУРА
1. Вовчак О. Д., Бучко І. Є., Костак З. Р. Гроші та кредит: навч.
посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2019. С. 67-81.
2. Гальчинський А. Теорія грошей: навч. посібник. Київ :
Основи, 1996. С. 92-120.
3. Кардашова Т. М. Гроші та кредит. Курс лекцій. Частина І.
Теми 1-4. Бердянськ: АУІТ «АРІУ», 2007. С. 47-63.
Антоніна ЛІВИК,
здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2 курсу
гумaнітapнo-екoнoмічного фaкультету
Нaукoвий кеpівник: Тетяна СИДОРЧЕНКО,
к.е.н., дoцент (БДПУ)
МУЛЬТИПЛІКАТОР ІНВЕСТИЦІЙ
Актуальність Мультиплікатор – це число, на яке потрібно
помножити зміни в запланованих інвестиціях, щоб визначити зміни в
сукупному обсязі виробництва.
При цьому зміна інвестицій викликає значно більш значні зміни
зайнятості та доходу в економіці.
Ступінь досліджуваності проблеми. Невеликий приріст
інвестицій, також, як і їх зменшення, викликають значні зміни в
зростанні або падінні національного доходу.
Первинні інвестиції дають ефект ланцюгової реакції і
викликають зростання споживання, зростання заробітної плати і нові
інвестиції в сферах виробництва, які відповідальні за задоволення
нового попиту. Від цього і відбувається непропорційне збільшення
національного доходу.
Мета і методи дослідження. Метою дослідження є
розглянути мультиплікатор інвестицій його суть і ефект.
Сутність дослідження. Вперше поняття мультиплікатора
було введено англійцем Каном у 1931 р., далі розроблялося Дж.
Кейнсом [1].
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Мультиплікатор інвестицій в теорії інвестування з’явився
завдяки американському економістові Джону Кейнсу, тому його часто
називають
множником
Кейнса. Кейнс
вперше
обґрунтував
залежність інвестицій одержуваних від них доходів в k раз, з
коефіцієнтом,
що
має
назву
мультиплікатором.
Суть
мультиплікатора полягає в тому, що між змінами інвестицій та
валового національного продукту існує стійказалежність.
Ефект мультиплікатора проявляється в тому, що збільшення
інвестицій призводить до збільшення національного доходу, причому
на величину більшу, ніж первісне зростання інвестицій. Цей ефект
можна образно порівняти з ефектом кинутого у воду каменя, що
викликає появу кола на воді. Так і інвестиції, «кинуті» в економіку,
викликають реакцію у вигляді зростання доходу і зайнятості [2].
Мультиплікатор інвестицій означає, що початкові вкладення в
економіку надалі поступово супроводжуються зростанням доходу,
який знову розподіляється на споживання та заощадження, тобто
виникає первинний, вторинний і т. д. ефект капіталовкладень.
Основні висновки. За своєю суттю, первинні інвестиції
служать спусковим механізмом процесу інвестування в економіці. А
схильність до споживання залежить від економічної ситуації в країні.
У разі нормального функціонування економіки схильність до
споживання виражена в більш сильній мірі, ніж в кризові періоди.
Тому в кризові періоди збільшується схильність до заощадження в
результаті чого скорочується зростання інвестицій, і посилюються
кризові явища, що призводять до непропорційного зниження
національного доходу країни.
ЛІТЕРАТУРА
1. Корсікова Н.М. Макроекономіка: навчальний посібник для
ст-ів ВНЗ. Львів: Магнолія, 2019. 240 с.
2. Малий І.Й., Радіонова І.Ф., Куценко Т.Ф., Федірко Н.В.
Макроекономіка : базовий курс: навч. посіб. К. : КНЕУ, 2016. 254с.
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Луїза ЛЕДОВСЬКА,
здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 1 курсу
гуманітарно-економічного факультету
Науковий керівник: Світлана ЖВАНЕНКО,
к.е.н., доцент (БДПУ)
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ
БЮДЖЕТУ
Актуальність. Державний бюджет відіграє важливу роль як у
системі ринкових економічних відносин, так і в механізмі їх
регулювання державою. Він дає змогу планувати та керувати своїми
фінансовими ресурсами для підтримки реалізації різних програм та
проектів, які найкраще сприяють розвитку окремого регіону. За
рахунок бюджету органи місцевого самоврядування можуть
визначати пріоритети та вводити в дію програми та політику в межах
обмежень своєї фінансової спроможності в економічних умовах.
Ступінь дослідження проблеми. Теоретичні та практичні аспекти
формування, дохідної частини Державного бюджету України та способи
оптимізації її основних складових розглядалися в наукових працях таких
вітчизняних вчених: Булгакова С.О., Василик О.О., Глущенко В.В., Геєць
В.М., Грузіна І.А., Єфремова І.І., Кириленко О.П.
Мета і методи дослідження. Метою даного дослідження є
обґрунтування теоретико-методичних засад і розробка практичних
рекомендацій щодо формування дохідної частини державного
бюджету України. В процесі дослідження було застосовано методи
аналізу та синтезу.
Сутність дослідження. Бюджет є складною та багатогранною
категорією, яка розкривається науковцями з точки зору матеріального
змісту, форми, організаційної структури, характеру, правового та
політичного аспекту. Як економічна категорія бюджет визначається як
сукупність фінансових відносин, пов'язаних з розподілом і
перерозподілом валового внутрішнього продукту та національного
багатства з метою створення і використання централізованого фонду
грошових ресурсів, призначеного для забезпечення виконання
державою своїх функцій. Бюджет – основа функціонування держави,
національно-державних і адміністративно-територіальних утворень.
Бюджет за своєю економічною суттю – це реальні потоки
грошових коштів в розрізі порізнених їхніх видів, що мають
забезпечувати використання та створення бюджетного фонду [1, с.
6]. За своїм матеріальним змістом бюджет є головним
централізованим фондом державних коштів.
Пропонованими заходами по підвищенню ефективності
використання бюджетних коштів є наступні:
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- комплексний аудит бюджетних видатків, спрямований на
визначення можливостей підвищення їх ефективності;
- розширення практики застосування методів бюджетування,
орієнтованого на результат (зокрема, розширення застосування
програмно-цільового принципу управління) [2, c. 36];
- удосконалення системи управління та підвищення
ефективності бюджетних витрат за допомогою аналізу, порівняння
та інтеграції механізмів бюджетування, орієнтованого на результат;
- удосконалення системи планування діяльності виконавчих
органів державної влади з метою надання їй цільового характеру,
контролю досягнення результатів діяльності, формування системи
стимулювання державних службовців з урахуванням результатів їх
професійної службової діяльності;
- удосконалення системи розподілу всіх видів бюджетної
допомоги: субсидій, субвенцій, дотацій, бюджетних кредитів;
- створення типової моделі муніципального управління;
- удосконалення системи наповнення бюджету, підвищення
ефективності надання податкових пільг, збирання податків [3].
Основні висновки. Місцеві бюджети відіграють важливу роль в
сфері публічних фінансів, які охоплюють економічні відносини стосовно
того, що місцеві органи управління мобілізують розподіляють і
використовують відповідно до покладених на них функції частину
суспільного продукту в грошовій формі. Бюджетні відносини виконують
особливе призначення – розподіляють валовий внутрішній продукт,
доходи від зовнішньоекономічної діяльності і частина національного
багатства з метою надання органам державної влади та органам
місцевого самоврядування фінансових ресурсів. При цьому фінансові
ресурси, які є матеріальними носіями бюджетних відносин, формуються
і використовуються в фондовій формі – у формі фондів грошових
коштів, створюваних відповідними органами влади або органами
місцевого самоврядування та використовуваних ними для задоволення
суспільних потреб.
ЛІТЕРАТУРА
1. Кириленко О.П. Дохідна база місцевих бюджетів в умовах
реформування бюджетної та податкової системи. Методологічні
проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення
системних реформ: матеріали наук. конф. проф.-викл. складу.
Тернопіль : Вектор, 2015. С. 6–10.
2. Станкус Т. Програмно-цільовий метод у бюджетному
процесі на рівні місцевих бюджетів. Х. : Фактор, 2017. 128 с.
3. Стосовно макроекономічних показників в Україні. URL:
https://nabu.ua/ua/makroekonomichni-pokazniki.html
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Ірина ЛУКАШКО,
здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 1 курсу
гуманітарно-економічного факультету
Наук. керівник: Вікторія ШВАЧКО,
старший викладач (БДПУ)
ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ
Актуальність. Інфляція – це явище, яке властиве економіці
будь-якої країни світу, в тому числі й Україні. Як відомо, вона може
мати різний характер і різноманітні наслідки. Саме тому важливо
зрозуміти: чи треба боротися з інфляцією та чи можливо це взагалі;
за яких умов вплив буде позитивним, а за яких – негативним; як
боротися з небажаними наслідками інфляції.
Ступінь
досліджуваності
проблеми.
Дане питання
розглядається в роботах Дж. М. Кейнса, М. Фрідмана, М. Ротбарда,
Й. Гюльсмана, І. Фішера, М. Сарела, А. Гоша, С. Філіпса, М. Хана,
А. Санаджи, О. Кристофферсена, П. Дойла, М. Макаренка, Р. Сахаї,
К. Вега, Л. Саммерса.
Мета і методи дослідження. Визначити необхідність та
способи боротьби з інфляцією, її вплив на стан економіки країни за
допомогою використання порівняльного аналізу та процесного
підходу.
Сутність дослідження. Наразі інфляція – це одна з найбільших
сучасних економічних проблем в більшості країн світу. При цьому
важливо розуміти, що повністю побороти її неможливо, її можна лише
контролювати. Про існування інфляції відомо вже протягом декількох
століть [1, с. 179]. Однак, досі немає єдиного погляду на її суть, причини
та походження, а також наслідки [4, с. 4-6].
Різноманітні джерела по-різному визначають суть інфляції. В
одних джерелах інфляція розглядається як знецінення грошей, а у
інших – як збільшення цін в цілому. Важливо також усвідомлювати
те, що зміна цін може не залежати від інфляції, а бути наслідком
сезонних коливань ринку, стихійного лиха, зростання продуктивності
праці, монополізації тощо [3, с. 234]. Незважаючи на це більшість
вчених сходиться на тому, що інфляцію можна визначити як: процес
переповнення каналів обігу грошовою масою понад потреби
товарообігу, що викликає знецінення грошової одиниці й зростання
товарних цін [5, с. 313].
Виділяють дві основні групи причин інфляції: зовнішні та
внутрішні. До перших відносяться: збільшення конкуренції на
світових ринках робочої сили, товарів та послуг, капіталів; наявність
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структурних світових криз; загострення міжнародних валютнокредитних відносин.
До других відносяться: дефіцит державного бюджету; великі
державні борги; надмірна емісія паперових грошей; порушення
пропорцій між попитом і пропозицією; монополізація виробництва;
мілітаризація економіки [1, с. 180-181].
Залежно від типу економічної системи інфляцію поділяють на
відкриту та приховану. При цьому остання з них призводить до
руйнування ринкових відносин, сприяє появі «тіньової» економіки,
спекуляції та хабарництва. Залежно від можливості передбачати
зростання цін інфляцію поділяють на очікувану (учасники ринкового
процесу можуть захиститись від небажаних наслідків інфляції) та
неочікувану (має негативний вплив на економіку, призводить до
різкого збільшення цін) [4, с. 7-9]. За темпами знецінення
розрізняють: повзучу, помірну та галопуючу інфляції, гіперінфляцію
та супер інфляцію. Повзуча інфляція має позитивний вплив на
економіку, адже сприяє її розвитку та розвитку країни в цілому.
Помірна інфляція призводить до порушення рівноваги всього ринку,
галопуюча інфляція – до спаду виробництва та скорочення
товарообігу, гіперінфляція – до порушення фінансово-кредитного
товарообігу, супер інфляція – до платіжної кризи та поширення
бартеру [2, с. 107].
Економічні наслідки інфляції: руйнація господарських зв’язків,
диспропорції в економіці; перелив капіталів із сфери виробництва у
сферу обігу; порушення нормального функціонування кредитногрошової системи; згортання товарно-грошових відносин і
поширення бартеру; підрив конкурентоспроможності країни,
зменшення експорту вітчизняних товарів та збільшення імпорту
товарів з-за кордону.
Соціальні наслідки інфляцій: зниження життєвого рівня усіх
верств населення; знецінення попередніх грошових заощаджень
населення; збільшення рівня безробіття, соціальної диференціації
населення та соціальної напруги в суспільстві.
Для
боротьби
з
негативними
наслідками
інфляції
використовують антиінфляційну державну політику. Основні
положення: зростання виробництва та насичення ринку товарами;
обмеження емісії грошей; зменшення податків;подолання дефіциту
державного бюджету; збільшення безготівкового обігу; регулювання
валютного курсу; приватизація та стимулювання розвитку
середнього й малого бізнесу; проведення грошових реформ
конфіскаційного типу (ревальвація, девальвація та нуліфікація) [1, с.
184-186].
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Основні висновки. Інфляція властива будь-яким моделям
економічного розвитку. Проведене дослідження показало, що
боротися необхідно з усіма видами інфляції, окрім повзучої. Адже
повзуча інфляція стимулює розвиток економіки, а усі інші види
призводять до її занепаду. При цьому необхідно пам’ятати, що
повністю побороти інфляцію неможливо, її можна лише
контролювати. Це робиться за допомогою антиінфляційної
державної політики.
ЛІТЕРАТУРА
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МОДЕЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БІЗНЕССТРУКТУР
В умовах інтеграції економіки України в міжнародний
економічний простір і у зв'язку з посиленням процесів глобалізації,
забезпечення конкурентоспроможності підприємства є основою
ефективності його діяльності на стратегічному рівні. Недостатнє
вивчення питань конкурентоспроможності підприємства може
привести не тільки до її зниження, але і до виникнення конкурентних
недоліків, що є загрозою подальшій діяльності підприємства.
На сьогоднішній день актуальним є питання реалізації
системного підходу в процесі оцінки конкурентоспроможності
підприємств, розробки економіко-математичних моделей, що
дозволяють
отримати
узагальнений
критерій
конкурентоспроможності підприємств. Задачею дослідження є
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конструювання загальної моделі синтетичного інтегрального
критерію, і визначення конкретних дій, які повинні привести до
вирішення проблеми [1].
Швидкі
зміни
зовнішнього
середовища
вітчизняних
підприємств стимулюють появу нових методів, систем і підходів до
управління конкурентоспроможністю. Найбільш поширеними є
методи оцінки можливостей конкурентів за допомогою спеціальних
експертних досліджень і непрямих розрахунків на основі відомих
даних. Широко використовується на практиці для аналізу конкурентів
і “метод віддзеркалення”, що полягає у виявленні інформації про
фірму, що цікавить, у клієнтів або посередників даної фірми.
Зручним інструментом порівняння можливостей підприємства і
основних
конкурентів
є
побудова
багатокутника
конкурентоспроможності, що є графічним відображенням оцінок
положення підприємства і конкурентів по найбільш значущих
напрямах діяльності. В якості оцінюваних напрямів діяльності
підприємства і основних конкурентів може бути вибране визначене
чітко обмежене число параметрів.
Угрупування параметрів спирається на аналіз широкого
комплексу проблем технічного, економічного і соціального
характеру, внаслідок чого виявляються змінні, що забезпечують
конкурентоспроможність. Початковою точкою такого аналізу є
визначення
переліку
технічних
і
економічних
чинників
конкурентоспроможності, які трактуються як сукупність критеріїв
кількісної оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства [2].
Внутрішні конкурентні переваги, що визначають ринкові позиції
господарюючого суб'єкта, пропонується згрупувати по шести
найбільш значущих аспектах:
1) конкурентоспроможність виробу;
2) фінансовий стан підприємства;
3) ефективність маркетингової діяльності;
4) рентабельність продажів;
5) імідж (марочний капітал) підприємства;
6) ефективність менеджменту.
Пропонована в роботі методика оцінки рівня фінансової
конкурентоспроможності підприємства, заснована на використанні
методів
багатовимірного
аналізу,
ухвалення
рішень
і
економетричного моделювання, це включає наступні основні етапи:
формування інформаційного простору показників фінансової
конкурентоспроможності
підприємства;
побудова
локальних
коефіцієнтів і формування комплексного показника фінансової
конкурентоспроможності
підприємства;
вибір
пріоритетів
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інноваційного фінансового розвитку на основі аналізу моделей
панельних даних [3].
Вибір даного математичного інструментарію для дослідження
рівня фінансової конкурентоспроможності українських підприємств
обумовлений наступними характеристиками: при розгляді завдань
побудови
багатофакторної
регресійної
моделі
фінансової
конкурентоспроможності підприємства(з урахуванням галузевої
спрямованості), що відображає значущість впливу окремих чинників,
використання панельних даних дозволяє вирішити проблему
розширення інформаційної бази; застосування панельних даних
приводить до підвищення ефективності оцінок в порівнянні з
оцінюванням на основі окремих моделей тимчасових і варіаційних
рядів; перевагою моделей, отриманих на основі панельних даних, є
вирішення проблеми пропущених даних в моделі. Проблема
пропущення даних є особливо серйозною, якщо виключена з моделі
змінна корелює з включеннимі в модель чинниками;
ЛІТЕРАТУРА
1. Шевченко Л.С. Конкурентна діагностика фірми: концепція,
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БАНКИ ТА ЇХ РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ
Актуальність.
Банки,
виконуючи
роль
фінансових
посередників в перерозподілі капіталів, займають вагоме місце в
економіці
будь-якої
країни,
істотно
підвищують
загальну
ефективність виробництва і впливають на всі економічні та соціальні
процеси. Банки є центрами, де відбувається ділове партнерство
численних учасників господарської діяльності. Саме тому від
ефективності та надійності роботи банків значною мірою залежить
успіх у подоланні економічних криз і проведенні ринкових реформ.
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Ступінь досліджуваності проблеми. Особливості, тенденції і
перспективні напрями розвитку банківської системи залишаються
недостатньо вивченими та потребують глибшого розроблення як у
теоретичному, так і в практичному аспектах.
Мета і методи дослідження. Вивчення ролі банків, їх вплив
на економіку держави та взаємовплив банків різних рівнів.
Сутність дослідження. Слово "банк" (від італ. Banco) означає
лава, лавка міняйли. Лихварство та міняльні операції виникли спершу у
Вавилонському царстві (VII-VI ст. до н.е.). Значного розвитку банківська
справа набула у Стародавній Греції. У Стародавньому Римі банківська
діяльність досягла значно вищого рівня діловодства. Таким чином,
попередниками сучасної банківської справи можна вважати як
стародавніх банкірів, так і середньовічних міняйл.
В Україні відповідно до Закону «Про банки і банківську
діяльність» Банки – це установи, функцією яких є кредитування
суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення
коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших
кредитних ресурсів, касове та розрахункове обслуговування
народного господарства, виконання валютних та інших банківських
операцій [1].
В переліку функцій банку можна зустріти такі, як акумуляція
коштів, зберігання грошей, надання кредитів, емісія грошей, випуск і
облік цінних паперів, здійснення грошових розрахунків, операції з
іноземною валютою і дорогоцінними металами та ін.
Призначення банку полягає в забезпеченні впорядкування та
раціоналізації грошового обороту. Виходячи з функції акумуляції,
вони є збирачами тимчасово вільних грошових ресурсів для їх
подальшого розподілу тим господарюючим суб'єктам, які потребують
додаткових асигнуваннях. Це дає можливість не тільки підтримати
безперервність виробництва і обігу продукту, але й прискорити
відтворювальний процес в цілому.
Виконуючи посередницьку функцію банки здійснюють рух
ресурсів і капіталів, перерозподіляючи їх в різні галузі і регіони та
отримують можливість трансформувати розмір, терміни і напрямки
капіталів відповідно до потреб господарства, що забезпечує більш
широкі відносини суб'єктів відтворення і скорочення ризику [2].
Банківський кредит відіграє велику роль в задоволенні
тимчасової потреби в коштах, обумовленої сезонністю виробництва і
реалізації певних видів продукції, в розширенні виробництва і
реалізації продукції. Органи місцевої влади за рахунок банківського
кредиту, можуть подолати касові розриви, між надходженням
податків та інших доходів до місцевих бюджетів і здійснення
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бюджетних витрат. Банківський кредит населенню допомагає
задовольнити різні споживчі потреби населення, вже зараз
користуватися тими товарами, якими могли бути доступні тільки в
майбутньому.
Основні висновки. Діяльність банків безпосередньо
пов'язана з економікою та забезпеченням безперервності і
прискорення виробництва, примноженням багатства суспільства та
країни в цілому. Про стан економіки судять за активністю баків.
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ІCТOPІЯ ВИНИКНЕННЯ ТA POЗВИТКУ МAКPOЕКOНOМІКИ
Актуальність. Макроекономіку називають теоретичною
основою економічної політики держави. Таке визначення відображає
той факт, що її висновками керуються ті, хто формує і здійснює
економічну політику.
Ступінь досліджуваності проблеми Ввaжaєтьcя, щo caме
мaкpoекoнoмікa є oднією з нaймoлoдших нaук в екoнoміці, хоча її
елементи cпocтеpігaютьcя пpoтягoм бaгaтьoх віків в кoнтекcті
чиcленних пaм‘ятoк екoнoмічнoї думки, в пpaцях великих миcлителів
cтapoдaвніх чacів тa cеpедньoвіччя.
Мета і методи дослідження. Метою дослідження є іcтopія
виникнення тa poзвитку мaкpoекoнoміки як віднocнo caмocтійнoї нaуки
від пеpіoду зapoдження oкpемих думoк і пoглядів дo cучacних
poзвинених фopм її іcнувaння тa пpoцеcів інтегpaції pізних теopій тa
нaпpямків у єдину пpaгмaтичну пapaдигму. Методи дослідження –
аналіз, синтез.
Сутність дослідження. Іcтopики екoнoмічнoї думки пoв’язують
виникнення мaкpoекoнoміки з чacaми зapoдження нaціoнaльних
деpжaв епoхи poзклaду феoдaлізму тa cтaнoвлення paнньoгo
кaпітaлізму. Aле в ті чacи мaкpoекoнoмікa мaлa нaзву «пoлітичнa
екoнoмія». Caме це cлoвocпoлучення винaйшoв Aнтуaн де
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Мoнкpетьєн, який у 1615 poці видaв «Тpaктaт пpo пoлітичну
екoнoмію», в якoму впеpше булo вжитo теpмін «пoлітичнa екoнoмія».
Пpичинoю цьoгo нoвoвведення булa неoбхідніcть виoкpемлення
питaнь упpaвління caме деpжaвним гocпoдapcтвoм. Oкpім
Мoнкpетьенa, мaкpoекoнoмічні пpoблеми дocліджувaли тaкoж інші
пpедcтaвники – Вільям Cтеффopд, Тoмac Мaн, Бaтиcт Кoльбеp.
Дуже буpхливі зміни в мaкpoекoнoміці пoчaлиcя з
poзкpучувaнням інфляції у 1960-х poкaх. Дещo з нoвoгo екoнoмічнoгo
інcтpументapію тa cвітoгляду з’явилocя тpoхи paніше, aле
cпpийнятим cтaлo тільки тoді, кoли бaгaтo екoнoміcтів уcвідoмили
неoбхідніcть oминути мoделі фікcoвaних цін Кейнca. Кейнcіaнcькa
мoдель мoглa пoяcнити інфляцію пoпиту, цей нaдміpний cукупний
пoпит пpизвoдив дo зpocтaння цін. Нaвпaки, в інфляції витpaт цінa
зaлучення pеcуpcів, тaких як пpaця чи імпopтoвaнa нaфтa, зpocтaлa
зaвдяки зoвнішнім чинникaм, cпpичиняючи в pезультaті зpocтaння
цін кінцевих продуктів [1, c.434].
В cеpедині 1960-х poків для мaкpoекoнoмічнoї нaуки був
знaменним ще більшим витіcненням кейнcіaнcтвa й coціaлpефopмізму, a тaкoж відpoдженням ще декількoх неoклacичних
теopій – «paціoнaльних oчікувaнь» тa «екoнoміки пpoпoзиції».
Пpибічники цих кoнcеpвaтивних неoлібеpaльних теopій пішли ще
дaлі у paдикaлізмі cвoгo пpoтиcтoяння Кейнcу. Якщo, нaпpиклaд,
Фpідмен визнaвaв неoбхідніcть oбмеженoгo втpучaння деpжaви в
екoнoміку, тo пpедcтaвники цьoгo кpилa неoклacицизму твеpдo
нaпoлягaли нa згopтaння тaкoгo втpучaння. Нaйвищoю цінніcтю
cучacнoгo cуcпільcтвa вигoлoшуєтьcя не coціaльнa cпpaведливіcть, a
cвoбoдa, підґpунтям якoї є екoнoмічнa cвoбoдa, під якoю вoни
poзуміють pинoк з йoгo мехaнізмoм кoнкуpенції.
Фундaтopoм теopії paціoнaльних oчікувaнь був Джoн Мут, який
у 1965 poці дocлідив фенoмен «paціoнaльних oчікувaнь».
Oчікувaння, згіднo Муту, мoжуть бути «aдaптивними» і
«paціoнaльними». Пpo неефективніcть кейнcіaнcькoї мoделі aктивнoї
фіcкaльнoї тa гpoшoвoї пoлітики чеpез нейтpaльніcть гpoшей, a
звідcи – пpo мapніcть кoн’юнктуpнoї пoлітики, з cеpедини 1970-х
poків пoчaли cпільнo зacтеpігaти тaкoж Тoмac Capджент тa Нейл
Уoллеc. Cтpижневим пoлoженням цих пpедcтaвників нoвoї шкoли
екoнoмічнoї теopії булo твеpдження пpo шкідливіcть деpжaвнoгo
втpучaння в екoнoміку (зa виняткoм її cпpoб вплинути нa cтpуктуpу
виpoбництвa тa підтpимaти вільні pинкoві віднocини). Піcля кpизи
1974—1975 pp. виникaє ще oдне мaкpoекoнoмічне учення – теopія
екoнoміки пpoпoзиції. У дpугій пoлoвині 70-х pp. XX cт. вoнo нaбувaє
пoшиpенocті й пoпуляpнocті.
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Основні виcнoвки. Рoзpoбляючи тa втілюючи певну
екoнoмічну пoлітику, уpядoвці нaмaгaютьcя взяти від кoжнoї
мaкpoекoнoмічнoї мoделі ті елементи, які нa пpaктиці дoвели cвoю
життєздaтніcть тa ефективніcть. І це неoдміннo здійcнює cуттєвий
вплив нa cучacну мaкpoекoнoмічну думку, якa дедaлі cтaє більш
тoлеpaнтнoю, еклектичнoю, і від цьoгo, безcумнівнo, вигpaє. Тaк,
більшіcть
учених
cхoдятьcя
нa думці, щo cьoгoднішня
мaкpoекoнoмічнa пapaдигмa пpедcтaвляє coбoю пpaгмaтичну cуміш
кейнcіaнcтвa й неoклacики. Пpичoму і пеpший нaпpям, і дpугий
вбиpaють у cебе веcь cпектp мoдифікaцій і шкіл, які гуpтуютьcя
нaвкoлo цих двoх нaпpямів.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Актуальність. Регулювання банківської діяльності є важливим
елементом контролю за виконанням банківського законодавства.
Регулювання
банківської
діяльності
здійснюється
завдяки
застосуванням системи заходів та інструментів впливу на банківську
сферу для досягнення важливих суспільних цілей. Завдяки
вдосконаленню регулюванню діяльності банків можна суттєво
зменшити рівень шахрайства та ризиків, а також забезпечити
стабільність та стійкість банківської системи.
Ступінь досліджуваності проблеми. Значного внеску в
дослідження проблем і розвитку теорії банківського регулювання
зробили В.І. Грушко, В.І. Міщенко, О.П. Орлюк, О. Хаб’юк та інші. Але
у своїх дослідженнях вони приділяли недостатньо уваги аналізу
умов та чинників розвитку державного регулювання банківської
діяльності в сучасній Українській банківській системі.
Мета і методи дослідження. Метою даного дослідження є
розгляд регулювання банківської системи як елементу контролю за
виконанням банківського законодавства, а також вплив державного
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регулювання банківської системи на стабільність та стійкість
банківської системи. В процесі дослідження було застосовано
методи аналізу та синтезу.
Сутність дослідження. Державне регулювання банківської
діяльності виконує функції формування банківського законодавства,
а також здійснює банківський нагляд, який включає контроль за
діяльністю банків.
У сучасних умовах дуже важливим для нашої країни є пошук
шляхів та методів вдосконалення державного регулювання
банківської діяльності з метою подальшого забезпечення
стабільності банківської системи та зростання економіки [1, c. 24].
На якість і стабільність банківських ресурсів впливають умови
та чинники, що визначають необхідність, а також особливість
режиму державного регулювання банківської діяльності, а саме те,
що банки виконують важливі економічні функції. Важливим
чинником, який хотілося б визначити, є приваблювання шахраїв в
банківську сферу з метою пошуку легкої наживи. Не менш важливим
чинником є соціальна проблема через банкрутства банків.
Для забезпечення стабільності банківської системи та
запобігання криз необхідно контролювати наступні проблеми: слабку
стійкість банків до потрясінь, втрата банками підтримки з боку їх
контролерів, неадекватне антикризове регулювання банківського
сектору, відсутність національного стабілізаційного фонду, стале
погіршення фінансового стану позичальників і т.д. [2, c. 25].
В Україні для забезпечення фінансової стабільності
банківської системи діє Закон України «Про банки і банківську
діяльність», в якому діяльність державного регулювання банківської
діяльності зводиться до функцій НБУ. Ним здійснюється нагляд та
регулювання банків, а також завдяки банківському нагляду клієнти,
кредитори та позичальники мають впевненість та довіру до
виконання зобов’язань банків.
Діяльність Національного банку передбачає вивчення
діяльності, перспектив та ризиків кожного банку та саму банківську
систему. Саме сталість і стійкість банківської системи є запорукою
сталості, а в подальшому і зростанню економіки [3].
Основні висновки. Отже, головною метою державного
регулювання банківської системи є поліпшення макроекономічної
стабільності та забезпечення соціальної довіри до банків. Для
підвищення конкурентоспроможності банківської системи основним
завданням є поєднання позитивних внутрішніх та зовнішніх факторів,
які б створили позитивне середовище для стабільного
функціонування й успішної діяльності банківської системи.
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ШЛЯХОМ
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Актуальність. Сучасний етап розвитку економіки України і
властиві йому ринкові відносини передбачають новий підхід до
вирішення проблеми ефективного господарювання суб'єктів,
підвищення їх конкурентоспроможності шляхом раціонального
використання та заощадження всієї сукупності ресурсів. Важлива
роль у виконанні цього завдання належить підвищенню ефективності
управління витратами.
Сутність дослідження. У ході реалізації проекту зі створення
комплексної системи управління ресурсами суб'єкта економічних
відносин потрібно виділити наступні етапи побудови такої моделі:
- Витрати на здійснення стратегічного маркетингу (етап
виявлення конкурентної переваги);
- Витрати на НДДКР (етап створення конкурентної переваги);
- Витрати на підготовку і організацію виробництва для
масового випуску нової конкурентоспроможної продукції (етап
втілення конкурентної переваги);
- Витрати на реалізацію креативного проекту (етап просування
конкурентної переваги).
Для вирішення такого підходу необхідно дослідити систему
управління підприємством на предмет виявлення такої моделі, яка
дозволить формувати управлінську інформацію за центрами
відповідальності. Під центром відповідальності розуміється
економічно відокремлений підрозділ, очолюваний відповідальними
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особами, які забезпечують контроль виконання бюджетних завдань
на всіх етапах проекту.
При розгляді бюджетування як інструменту обліковоаналітичного забезпечення управління витратами видно, що воно
являє собою безперервний цикл, що охоплює період часу від
початку складання бюджету до його виконання.
Впровадження системи бюджетування поточних витрат в
практику роботи підприємств викликає необхідність виконання ряду
умов, якими є:
- Виділення бюджетного центру, бюджет якого формою і
переліком показників повинен відповідати звіту про фактичні витрати;
- Підбір кваліфікованих управлінських кадрів, здатних
використовувати у своїй роботі найсучасніші науково-обґрунтовані
методологічні та методичні розробки в галузі контролю та аналізу
виконання бюджету;
- Використання сучасних програмно-технічних засобів;
- Формування інформаційних потоків на основі інтегрованої
системи обробки економічної інформації в умовах гармонізації видів
обліку.
Вище перелічені умови при ефективному використанні і
поєднанні здатні забезпечити інфраструктуру бюджетного процесу,
спрямованого на оптимізацію управління витратами для підвищення
конкурентоспроможності продукції (ВПКП).
Для вирішення цього питання може бути запропонована
методика процесу бюджетування поточних витрат, здійснювана в
певній послідовності:
- По-перше, складається бюджет витрат на підвищення
конкурентоспроможності продукції за проектами із зазначенням
конкретного терміну їх реалізації;
- По-друге, заплановані показники бюджету поточних витрат
розподіляються за етапами креативного проекту;
- По-третє, по закінченні звітного періоду формується
інформація про виконання бюджету в операційному звіті за кожним
етапом креативного проекту;
- По-четверте, дані з операційних бюджетів акумулюються у
звіті про виконання бюджету ВПКП з подальшим розрахунком всього
комплексу показників, що визначають ефективність витрат.
Реалізація поставлених перед бюджетуванням завдань
вирішується шляхом розробки пропозицій щодо розробки науковообґрунтованого підходу до створення норм і нормативів, підвищення
рівня оперативності виявлення відхилень між фактичними і
нормативними витратами з більш глибоким аналізом причин і
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внутрішніх взаємозв'язків, зміни форм первинного обліку та
нормативних калькуляцій.
Наступним підготовчим етапом формування бюджету є
розробка диференційованих норм і нормативів проектування і
виготовлення окремих видів нової продукції, розробка дослідних
зразків даних виробів.
Завершальним етапом дослідження процесу бюджетування є
формалізація розрахунку впливу різних доданків на бюджет
поточних витрат.
Основні висновки. Пропозиції та рекомендації, спрямовані на
вдосконалення обліково-інформаційного забезпечення управління
витратами для підвищення конкурентоспроможності продукції,
сприятимуть виробітки оптимальних управлінських рішень і
підвищення конкурентоспроможності продукції.
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ФАКТОР РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРИ ПРИЙНЯТТІ
ГОСПОДАРЬСКИХ РІШЕНЬ
Під час комерціїної дяльності, кожний суб'єкт господарювання
приймає рішення. Складність утвердження рішення базується на
тому ,що будь-яке рішення несе в собі ,аналіз між ризиком та
витратами які будуть понесені, особливо в умовах невизначеності.
Невизначеність виступає головним ризиком двадцять першого
століття, через те що ми живимо в дуже конкурентому світі, тому
кожна прийнята та впроваджена ідея має мінімізувати витрати
.Кожне неприйняте рішення через призму цих двох рішень, може
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послугувати великим збитками на підприємстві, тому ця проблема
вимагає повного контроль збоку всіх ланок на підприємстві.
Ступiнь дослiджуванностi проблеми. В вирішенні цього
питання було задіяно багато вчених та бізнесменів, більш детальний
підхiд, що до підвищення мотиваціїї розглядається у пряцях вчених:
А. Маслоу, Д. МакКлелланда, К. Альдерфера, Ф. Герцберга,
В. Врума, О. Кузьміна, М. Мескона.
Мета
дослідження
полягає
у
пошуку
найбільших
раціональних і нових методів прийняття рішень під впливом ризику
та невизначеності.
Методи дослідження: Для даного дослідження було
використано, економічні та статистичні та аналітичний методи
дослідження.
Ризик — це небезпека виникнення збитку. Обсяг цього поняття
включає сфери діяльності з виробництва продукції, товарів, надання
послуг, виконання соціально-економічних і науково-технічних
проектів, товарно-грошових і фінансових операціях. Ризикуючи,
підприємець (менеджер) розраховує на одержання прибутку, доходу.
Витрачаючи певні кошти прагне одержати вигоду, що перекриває
понесені витрати.
Багато рішень надо приймати в умовах, вибору напряму дій з
кількох можливих варіантів, результати здійснення яких важко
спрогнозувати. Невизначеність є основною характеристикою
недостатньої забезпеченості процесу прийняття економічних рішень
знаннями щодо певної ситуації. На теоретичному рівні ця ситуація
досить добре розроблена, проте на практиці застосування
формалізованих алгоритмів аналізу обмежене. Основні труднощі – в
неможливості оцінки наслідків прийнятих рішень. Для вибору
оптимальної стратегії в ситуації невизначеності використовують
кілька критеріїв. Кожен з критеріїв передбачає як оптимальне
рішення використовувати тільки одну конкретну стратегію («чисту»
стратегію): правило максимін (критерій Вальда); правило максимакс
(критерій оптимізму); правило мінімакс (критерій Севіджа). Але в
деяких випадках краще не дотримуватися одної стратегії, а
застосовувати декілька). За наявності кількох альтернативних станів
зовнішнього середовища і внутрішніх умов підприємства, їм
відповідають належні значення цільових функцій. Якщо жодна з
альтернатив не домінуватиме, то постає задач вибору рішення із
застосуванням правил і критеріїв теорії прийняття рішень.
Ризиковані рішення визначаються двома групами факторів —
зовнішнім середовищем й індивідуальними властивостями особистості.
Думка розходиться по питанню про пріоритетність впливу цих факторів.
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Істина складається в необхідності обліку як стану зовнішнього
середовища (об’єктивна сторона), так і психологічних властивостей
особистості (суб’єктивна сторона) [3,c.312].
Дослідники виявили тенденції: менеджери старшого віку, а
також люди, що працюють у фірмі тривалий час, схильні уникати
ризику; менеджери з більш високим статусом, більшою владою і
великими доходами, а також працюючі в невеликих фірмах,
ризикують чистіше; більш високий освітній рівень менеджерів
збільшує схильність ні) ризику; люди скоріше підуть на ризик, уже
знаходячись у ризикованій ситуації, ніж ввійдуть у неї; банківська
справа залучає значно більше ризикованих менеджерів, ніж інші
галузі промисловості; рішення, пов’язані з бізнесом фірм,
ризикованіші тих, що стосуються персонального доходу підприємця
(менеджер скоріше ризикне грішми фірми, ніж своїм доходом).
У 1975 р. Клаус Мюллер зареєстрував систему керування
свідомістю, яку назвав «тайм-менеджер». Зміст системи полягає в
економії часу на прийняття рішень за рахунок використання
підсвідомості. Завдяки їй можна заощаджувати від 25 до 35% часу
на вироблення рішення [1, c.249].
Основні висновки. Бізнес середовище змінюється постійно,
вимагаючи прийняття рішень постійно Будь-яке рішення може бути
прийнято спираючись на: правило максимас, правила мінімакс,
правило Гурвіця. Рішення приймають люди, тому треба брати до
уваги особливості людей та корпоративні фактори.
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Актуальність. Управління фінансами малого бізнесу це
форми та методи створення, використання фондів фінансових
ресурсів та діяльності малого бізнесу. Управління фінансами
підприємств відіграє важливу роль в організації роботи з фінансових
служб, які дають змогу залучати фінансові ресурси на чітких умовах,
умови фінансування та з гарними умовами проводити прибуткові
операції на фінансовому ринку. Актуальністю дослідження є
об’єктивна висока соціально-економічна роль з фінансування малого
бізнесу та недостатнє науково – теоретичне обґрунтування.
Ступінь досліджуваності проблеми. Теоретичні та практичні
аспекти управління фінансами малого бізнесу відображені в
наукових працях таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як
З. Верналія, О. Барановського, Ю. Єханурова, І. Жилєєва, О. Щура.
Але у своїх дослідженнях не має комплексного регулювання
проблеми управління фінансовими ресурсами малого бізнесу, стану
та джерел їх формування [1, с. 17].
Мета і методи дослідження. Метою даного дослідження є
узагальнення теоретичних підходів до управління фінансами малого
бізнесу. В процесі дослідження було застосовано методи аналізу та
синтезу.
Сутність дослідження. У малому бізнесі є обмежений доступ
як до грошових так і фінансових ринків через високий ризиковий
фінансовий стан малого підприємства, тому він включає високий
рівень ризиків. В управлінні малим бізнесом найголовнішою
проблемою є реальні труднощі з фінансуванням. Актуальним є
дослідження сутності організації фінансового забезпечення малого
бізнесу в Україні .
Основні висновки. У малому бізнесі є сучасна розвинена
провідна роль, яка сприяє забезпеченню та стабільності економіки у
соціальній сфері та збільшує рівень економіки в цілому. Такий
результат є не стільки наявними механізмам сучасного але
активними та дієвими заходами влади в питаннях фінансової
підтримки діяльності малого бізнесу [2, с. 199].
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В малому бізнесі діяльність із налагодження результативного й
ефективного механізму формування та реалізації державної
фінансової політики підтримки малого бізнесу, діє для запозичення
та використання світових досягнень у цій сфері, насамперед досвіду
країн розвинутою ринковою економікою.
Для чіткого розвитку управління фінансами, суб’єкти
управління повинні використовувати фінансові відносини та методи
цілеспрямованого впливу на фінанси. Для управління фінансами
малого бізнесу, повинен бути контроль, планування та оперативне
управління.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
У загальній системі управління соціально-економічними
процесами в країні слід виділити, як одну з важливих, управління
фінансами. Управління фінансами підприємств передбачає собою
об’єднання сукупності прийомів та методів впливу зі сторони суб’єкта
управління. Управління фінансами спрямоване на приведення в дію
та поступальне вдосконалення системи відносин, покликаних
формувати і активізувати фінансові ресурси, необхідні для
соціально-економічного розвитку суспільства, що вказує на
актуальність проведеного дослідження.
Метою проведеного дослідження є узагальнення теоретичних
підходів щодо особливостей управління фінансами підприємств.
Необхідною умовою прибуткової діяльності будь-якого
підприємства є запровадження ефективного механізму організації та
управління їх фінансами. Для успішного функціонування на ринку
підприємство повинно ефективно формувати, розподіляти й
використовувати фонди грошових коштів. На даний час
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підприємства мають обмежений доступ до залучення додаткових
фінансових ресурсів через високий рівень ризиків здійснення
підприємницької діяльності.
З огляду на це, управління фінансами підприємств слід
розглядати як процес реалізації комплексу послідовних та
взаємопов’язаних управлінських процедур, що пов’язані із
формуванням,
розподілом
та
ефективним
використанням
обмежених фінансових ресурсів задля досягнення мети діяльності
підприємства під час забезпечення подальшого розвитку або
збереження позицій на ринку [1, 2].
Реальні труднощі з фінансуванням є сьогодні чи не
найголовнішою проблемою для бізнесу. Тому, поряд із формуванням
ефективного внутрішнього механізму управління фінансами
підприємств, важливим є налагодження результативного й
ефективного механізму формування та реалізації державної
фінансової політики щодо підтримки підприємств.
Отже, на даному етапі розвитку підприємства мають низку
проблем з управління їх фінансами, від вирішення яких залежить як
їх подальший розвиток, так і розвиток національної економіки в
цілому. Формування заходів щодо удосконалення механізму
управління фінансами підприємства може сприяти стабілізації його
фінансового стану, платоспроможності й ліквідності, а також
підвищення рентабельності діяльності.
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МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ
ІНВЕСТИЦІЙНИОГО ПОПИТУ
Проблема створення сприятливого інвестиційного клімату
завжди знаходилось у центрі уваги економічної думки. Це
обумовлено тим, що інвестиції стосуються найглибших основ
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господарської
діяльності,
визначають
процес
економічного
зростання в цілому. У сучасних умовах вони виступають
найважливішим способом забезпечення умов виходу держави з
економічної кризи, сприяють впровадженню нових технологій,
сучасних видів устаткування, передового досвіду іноземних
підприємств, методів управління та виробничої культури,
збільшенню продуктивності праці, підвищенню добробуту населення
тощо. Тому питання про стан інвестицій в Україні та перспективи їх
збільшення особливо актуальне на сучасному етапі економічного
розвитку держави [1].
Сьогодні від ефективності інвестиційної політики залежать стан
виробництва, положення і рівень технічної оснащеності основних
фондів підприємств народного господарства, можливості структурної
перебудови економіки, рішення соціальних і екологічних проблем.
Інвестиції являються основою для розвитку підприємств, окремих
галузей і економіки в цілому. Під час економічної кризи інвестиційна
діяльність в Україні значно знизилася. Попит на інвестиції падало
значно швидше чим виробництво валового продукту. Однієї з причин
цього, було те що інфляція значно знецінювала інвестиційні засоби.
Протягом останнього років, незважаючи на значне уповільнення темпів
інфляції, зменшується частина довгострокових кредитів, наданих
суб'єктам господарювання усіх форм власності в загальному обсязі
кредитів в економіці країни [2].
Пріоритетними напрямками для залучення і підтримки
стратегічних інвесторів можуть бути визначені ті, де Україна має
традиційні виробництва, володіє необхідним ресурсним потенціалом
і формує значну потребу ринку у відповідній продукції, а саме:
виробництво легкових і вантажних автомобілів; тракторо- і
комбайнобудування; авiа- і ракетобудування; суднобудування;
замкнутий цикл виробництва палива для АЕС; розвиток
енергогенеруючих потужностей; нафтогазодобича, зокрема на
Чорноморському
шельфі;
упровадження
ресурсоі
енергозберігаючих
технологій;
переробка
сільгосппродукції;
транспортна інфраструктура.
Сучасні умови економічного розвитку вимагають проведення
активної політики по залученню прямих іноземних інвестицій. В
Україні створена законодавча база в сфері регулювання
інвестиційної діяльності, що поступово удосконалюється з метою
досягнення більшого припливу іноземних інвестицій і підвищення
ефективності їхнього використання. Зокрема , іноземні інвестиції в
Україні не підлягають націоналізації. Державні органи не мають
права реквізувати іноземні інвестиції, за винятком випадків
здійснення надзвичайних заходів при стихійних лихах, аваріях,
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епідеміях, епізоотіях. При цьому закордонному інвестору
гарантується адекватна й ефективна компенсація.
Іноземні інвестори мають право на відшкодування збитку,
включаючи упущену вигоду і моральний збиток, заподіяний їм у
результаті дій, чи бездіяльності неналежного виконання державними
органами України або посадових осіб передбачених законодавством
зобов'язань перед іноземним інвестором. У випадку припинення
інвестиційної діяльності іноземному інвестору гарантується
повернення його капіталовкладень у натуральній чи формі у валюті
інвестування без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій у
грошовій
чи
товарній
формі.
Держава
також
гарантує
безперешкодний і терміновий переклад за кордон прибутків і інших
засобів в іноземній валюті, отриманих на законних підставах у
результаті здійснення іноземних інвестицій [3].
В даній роботі було обґрунтовано пропозиції і рекомендації по
стимулюванню інвестиційної активності підприємств в Україні. До
основних можна віднести: орієнтованість на ринок законодавчої
бази; зниження податкового тиску на підприємства; удосконалення
механізму проведення міжнародних тендерів; надання гарантій
іноземним інвесторам; удосконалення аграрної політики і політики у
сфері приватизації.
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3. Комашенко Т.М. Інвестиційний ринок України в глобальному
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МО ДЕЛЮВАННЯ ВИБО РУ І НВЕСТ ИЦ І ЙНО ГО П РО ЕКТ У
Актуальність
дослідження
обумовлена
зростаючою
закономірністю взаємодії компаній з суб'єктами ринкової економіки,
оскільки інвестиції являють собою ефективний засіб конкурентної
боротьби і захоплення нових ринків. Нововведення дослідження
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полягає
в
обґрунтуванні
методики
оцінки
ефективності
інвестиційного проекту на підприємстві.
У фінансовій теорії обґрунтування інвестиційних рішень
опирається на фундаментальні роботи Г. Марковіца, Д. Тобіна, У.
Шарпа, Л. Крушвіца, І. Мойсеєнко. Проте на сьогоднішній день
значна увага приділена саме кількісним методам обґрунтування
інвестиційних рішень і практично поза увагою залишається такий
ключовий фактор процесу обґрунтування інвестиційних рішень, як
якісний метод, до якого і відносять експертні методи.
Метою даної роботи є вибір оптимального інвестиційного
проекту за допомогою інтегрально експертно-аналітичного методу
Усі методи інвестиційних рішень поділяються на кількісні та
якісні. Кількісні методи застосовують у випадках, коли фактори, що
впливають на вибір рішення можна кількісно визначити та оцінити.
Якісні методи використовуються тоді коли фактори, що визначають
прийняття рішення, не можна кількісно охарактеризувати, або вони
не піддаються кількісному вимірюванню взагалі (експертні методи)
[1].
Експертний метод – це спосіб прогнозування та оцінки
майбутніх результатів дій на основі прогнозів фахівців. Такі методи
прийняття інвестиційних рішень застосовуються у випадках, коли
для прийняття інвестиційних рішень недостатньо або взагалі
неможливо використовувати кількісні методи. На практиці
найчастіше використовують такі експертні методи: метод простого
ранжування та метод вагових коефіцієнтів. Вивчення існуючої
літератури показало, що під процедурою обґрунтування прийняття
інвестиційних рішень на підприємстві розуміють оцінку економічної
ефективності [2]. Але ж слід відзначити, що оцінка економічної
ефективності є завершальним етапом обґрунтування прийняття
інвестиційних рішень. Разом з тим, не менш важливим етапом є
розробка інвестиційної стратегії підприємства, добір і ранжування
проектів, вибір джерел фінансування, прогнозування фінансових
потоків.
Експертна оцінка проекту здійснюється за науково-технічними,
виробничими, ринковими, фінансово-економічними, соціальними,
екологічними або іншими критеріями, які передбачені порядком
проведення конкурсного відбору [3].
Науково-технічні повинні включати дані про перспективність
впровадження науково-технічних рішень, технічний рівень продукції
за проектом, патентно-правові аспекти проекту, перспективність
впроваджуваних технологій і удосконалення випуску продукції,
застосування очікуваних результатів у майбутньому. Ринкові критерії
повинні містити дані про відповідність проекту потребам ринку,
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ємкість ринку та тенденції його розвитку, конкурентоспроможність
продукції за ціною та якістю, передбачені маркетингові заходи.
Фінансово-економічні критерії повинні включати дані про повну
вартість проекту, джерела фінансування, співвідношення між
обсягом власних і залучених коштів, інтегральні показники
економічної ефективності проекту та ін. Виробничі та організаційні
критерії повинні включати дані про календарний план реалізації
проекту, технологічний рівень існуючого та запланованого
виробництва,
забезпеченість
виробництва
кваліфікованим
персоналом, забезпеченість реалізації
проекту сировиною,
матеріалами, необхідним устаткуванням та трудовими ресурсами.
Соціальні та екологічні критерії повинні включати такі показники, як
вплив реалізації проекту на рівень зайнятості населення, вплив
виробничих процесів, задіяних у реалізації проекту, на навколишнє
природне середовище
Запропонований підхід дозволяє здійснити вибір оптимального
рішення, визначити узагальнену економічну вигідність інвестицій з
точки зору фінансової віддачі від них урахуванням тимчасового
чинника. Отримані результати можуть бути використані в діяльності
підприємства у сфері стратегічного планування розвитку
підприємства, оскільки чітке регулювання інвестиційних проектів дає
можливість отримувати більшу ефективність від цих вкладень.
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ТЕОРІЇ ЛІДЕРСТВА ТА СТИЛІ УПРАВЛІННЯ
ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
Актуальність. Процес трансформації, реформування системи
освіти значно підвищив інтерес до теоретичних і практичних проблем
освітнього лідерства. В сучасних умовах сформувався новий контекст
очікувань з приводу діяльності освітніх лідерів: від них вимагається не
просто високий рівень індивідуального розвитку, організаторські якості,
але і здатність генерувати нові ідеї, підходи, створювати нові технології,
здатність актуалізувати внутрішній потенціал послідовників, ініціювати
саморозвиток їх особистостей. Відповідно, лідерство дозволяє
проявити перспективні, ще незадіяні бажання, здібності, прагнення, які
можуть при їх реалізації змінити ситуацію, збагатити і оновити процеси
реформування освітньої сфери, а також здійснити «прорив» на провідні
позиції в цілому системи освіти країни, регіону, конкретного закладу
освіти, окремих груп і особистостей. Тому вивчення лідерства в освіті
представляє безперечний інтерес з практичного боку.
Ступінь досліджуваності проблеми. Аналіз літератури
показує, що проблема лідерства знайшла певне відображення в
працях західних (М. Дафт, Дж. Гибсон, Л. Джуелл, Дж. Нюстром,
К. Девіс, П. Мучинські та ін.) російських (Т. Бендас, Н. Самоукіна та
ін.)
та
українських
(В. Барко,
Т. Дуткевич,
В. Заболотна,
С. Москвичов, О. Романовський та ін.) авторів.
Загальним
питанням
лідерства
присвячені
роботи
С. Аліфанова, Г. Ашина, А. Бутенка, С. Васильцева, Р. Кричевського.
Аналіз динамічного аспекту лідерства представлений в роботах Г.
Келлі, Дж. Марча, Т.Ньюкома, Г. Саймона, Дж. Тібо. Лідерські якості
та структурні складові лідерства допомогли визначити дослідження
С. Васильцева, О. Криштановської, Р. Міллса, X. Ортеги-і-Гассета,
В. Парето, Т. Рисковой, Н. Слєпцова, В. Титова, Ж. Тощенко.
Різні аспекти проблеми лідерства в сфері освіти представлені
в наступних дослідженнях: лідерські функції (Д. Бамберг, А. Бєлкін,
Т. Клюсова, І. Колтунова, О. Орлова), лідерські якості (Н. Невський,
М. Ожех, М. Плетньова, В. Симонов, Р. Шакуров), стилі лідерства
(Д. Мітчелл, Ш. Такер, Т. Серджованні), механізми висування лідерів
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в освіті (О. Зайцева, Н. Жеребова). Різні підходи до вивчення
освітнього лідерства представлені в роботах Б. Басса, Н. Гувера, М.
Кінглі, Р. Кірбі, P. Шульца та ін.
Мета і методи дослідження. Мета даного дослідження полягає
у теоретичному аналізі проблеми лідерства як специфічної форми
управління закладом освіти. Методи – аналіз, синтез, узагальнення.
Сутність дослідження. Проблеми лідерства є ключовими для
досягнення організаційної ефективності. З одного боку, лідерство
розглядається як наявність певного набору якостей, притаманних тим,
хто успішно впливає на інших, з іншого, лідерство це процес
несилового впливу у напрямку досягнення організацією своїх цілей.
Лідерство є специфічним типом управлінської взаємодії, що заснований
на найбільш ефективному поєднанні різних джерел влади і
спрямований на спонукання людей на досягнення загальних цілей [1].
Підходи до вивчення лідерства різняться комбінацією трьох
основних змінних, що привертають увагу дослідників, до цього дня:
лідерські якості, лідерська поведінка і ситуація, в якій діє лідер.
Важливу роль при цьому відіграють характеристики і поведінка
послідовників. Кожен з підходів пропонує своє вирішення проблеми
ефективного лідерства [2, с. 86].
Ранні традиційні концепції пропонували визначати ефективне
лідерство на основі якостей лідера, або зразків його поведінки.
Ситуативність в цих випадках до уваги не бралася. Ці концепції у
кінцевому рахунку потонули в нескінченній множині виявлених
якостей і зразків поведінки, так і не створивши завершеної теорії.
Сучасна теорія менеджменту приділяє підвищену увагу питанням
лідерства в організації. Цій тематиці присвячується чимала кількість
досліджень і публікацій [1].
Серед проблем, що належать до компетенції лідера, на нашу
думку, основними є: утвердження і розвиток певного типу організаційної
культури; побудова ефективної комунікації в організації; формування
робочих груп і управління ними; управління конфліктами; побудова
коаліцій і розвиток партнерських відносин; своєчасне реагування на
динаміку зовнішнього середовища і управління змінами.
Ефективність
управління
безпосередньо
пов’язана
з
оптимальним використанням ресурсів організації при вирішенні
нагальних проблем і її здатністю гідно зустріти вимоги найближчого
майбутнього (в розрахунку на нові досягнення). У стабільній ситуації
ефективність функціонування організації може бути забезпечена
менеджментом без урахування відносин лідерства. Але в нестабільних
умовах, що вимагають від організації постійної готовності до змін
відповідно до нових обставин і запитів, ефективність організаційної
433

Бердянськи й державний педагогічний університ е т

діяльності залежить від потенціалу лідерства.
Основні висновки. Науковці дають кожен своє визначення
поняття «лідерства», таким чином, до теперішнього часу не існує
універсального визначення цього терміну.
Таким чином, лідерський потенціал керівника закладу освіти
складний, багатогранний феномен, що вимагає системного вивчення,
він являє собою сукупність характеристик суб’єкта, необхідних для
виконання ним лідерських функцій; здібності керівника примножувати
свої можливості на основі самодертермінації мотивації досягнення
успіху, поведінки, особистісних здібностей і лідерських якостей. Основу
лідерського потенціалу керівника закладу освіти складають його
особистісні, професійно-важливі якості, а також група здібностей, що
реалізує його управлінські функції.
Важливим завданням розвитку лідерського потенціалу керівника
закладу освіти стає формування його лідерського світогляду,
адекватної самооцінки, мотивації успіху, впевненості в собі,
самостимулювання лідерської активності тощо. Найбільш ефективними
в плані розвитку лідерського потенціалу визнані курси підвищення
кваліфікації, участь у різних формах інтерактивної діяльності,
самоосвіта тощо.
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здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 1 курсу
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
Актуальність. Динамічний розвиток туристичної галузі виступає
найважливішим каталізатором економічного зростання, а поява нових
видів туризму призводить до переходу на нові витки розвитку всієї
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туристичної галузі. Разом з тим, міжнародний туризм як складова
системи світової економіки не позбавлений певного роду проблем, що
вимагають свого вирішення. Міжнародний туризм, як і туризм в цілому,
відноситься до найбільш чутливим областям ринку послуг – він є
сферою з високим ступенем підприємницьких ризиків, які в більшій мірі
пов’язані з політичною, економічною і громадською сторонами і
породжують ряд проблем, що ще більш актуалізує.
Ступінь досліджуваності проблеми. Сучасні тенденціїта
стан розвитку міжнародного туризму дістали відображення й у
працях науковців, серед яких: Андреас Фрайтаг, Гевін Еклс, Раба
Арежки, Симон Мілн, В.П. Гречаник, Н.А. Гук, Л. О. Іванова,
Є. С. Милинчук [1-8] та інші. Незважаючи на значний інтерес до
дослідження міжнародного туризму, багато аспектів його
функціонування потребують подальшого дослідження.
Мета і методи дослідження. Метою дослідження є аналіз
сучасниих тенденційрозвитку міжнародного туризму в системі
світової економіки, тенденцій і перспектив розвитку міжнародного
туристичного ринку з урахуванням змін зовнішнього середовища в
умовах сучасних глобалізаційних реалій. Методами дослідження є
аналіз, синтез та порівняння.
Сутність дослідження. Проведене дослідження дає змогу
стверджувати,що
міжнародний
туризм
нерівномірний,
що
пояснюється різними рівнями соціально-економічного розвитку країн
світу та регіонів. Найбільший розвиток міжнародний туризм отримав
в західноєвропейських країнах. Характерною рисою міжнародного
туризму є те, що значна частина послуг проводиться з мінімальними
витратами на місці, відіграє все більш вагому роль у світовій
економіці. Туристична галузь входить в число економічних
форвардів, що дає значну величину доданої вартості.
Закономірністю розвитку світового ринку туристичнорекреаційних послуг стає зростання конкуренції, який пояснюється
насиченням багатьох секторів ринку (наприклад, ринку пляжного
відпочинку) і реалізацією стратегічних планів туристської експансії
багатьох країн. Згідно світового рейтингу конкурентоспроможності
країн в сфері туризму і подорожей, розробленого співробітниками
Світового економічного форуму (World Economic Forum's), позиції
окремої країни на світовому ринку визначаються такими факторами,
як державна політика і законодавство в сфері туризму;
природоохоронне законодавство; безпеку; рівень охорони здоров'я
та санітарний стан; пріоритетність туристської сфери для органів
влади; інфраструктура повітряного транспорту; інфраструктура
наземного транспорту; туристська інфраструктура; інфраструктура
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телекомунікацій; рівень цін; людські ресурси; відносини місцевого
населення до туристів; природні і культурні ресурси.
Розробка і впровадження на міжнародний туристичний ринок
креативних туристичних продуктів дозволить вирішити дану
проблему і вийти на новий рівень розвитку туристичної індустрії, де в
основі туристичної подорожі буде стояти отримання вражень і
певного практичного досвіду, пов'язаного з культурою країни
перебування. Все це безсумнівно буде відігравати важливу роль у
просуванні країни на внутрішньому і зовнішньому туристичних
ринках і сприяти залученню більшої число як українських, так і
іноземних туристів. Варто відзначити, що перехід від міжнарожного
традиційного туризму до креативного вимагає перегляду існуючої
стратегії розвитку української туристичної індустрії. Цей процес
досить трудомісткий і вимагає значних витрат часу, проте від
ефективності його реалізації залежить економічне благополуччя і
якість життя населення країни в майбутньому. Незвичайними і
перспективними інноваційними видами туризму для України є:
фестивальний туризм, джайло-туризм і гастрономічний туризм.
Основні висновки. Статистичні дані показують, що
незважаючи на кризи, політичну нестабільність в сучасному світі за
останні роки, все ж бачимо позитивний характер тенденцій розвитку
міжнародного туризму в усьому світі. Кількість подорожуючих з
кожним роком зростає. Завдяки реклами, технічному прогресу,
доступності інформації зростає можливість спілкування між різними
країнами, регіонами, що дозволяє туристам розуміти краще один
одного, йде взаємне збагачення.
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МАРКЕТИНГ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Актуальність дослідження. В умовах жорсткої конкуренції
сучасного ринку маркетинг відіграє важливу роль в діяльності будь-якої
організації, тому що він дозволяє встановити оптимальний
взаємозв’язок між організацією і середовищем, частиною якого вона є.
Актуальність обраної теми полягає в тому, що в даний час
державна політика в галузі освіти змушує навчальні заклади, все
більше і більше занурюватися в систему ринкових відносин.
Реформа освіти передбачає формування механізмів маркетингової
діяльності, розвиток фінансових інструментів соціальної мобільності
та затребуваності освітніх послуг за участю споживачів, включаючи
використання освітніх кредитів, що дасть можливість потенційним
споживачам обирати освітній заклад для навчання.
З огляду на вище сказане, постає мета дослідження –
теоретичне вивчення особливостей впровадження елементів
маркетингу в освітній діяльності.
Методи
дослідження.
Дослідження
проводилося
із
застосуванням теоретичних методів аналізу і синтезу наявної
наукової інформації.
Сутність дослідження. Маркетинг освіти являє собою
систему управління ринковою діяльністю закладу освіти, спрямовану
на регулювання ринкових процесів і вивчення освітнього ринку, що
веде до найбільш ефективного задоволення потреб: особистості в
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освіті; закладу освіти – у розвитку; фірм та інших організаційзамовників – в зростанні кадрового потенціалу; суспільства – у
розширеному
відтворенні
сукупного
особистісного
та
інтелектуального потенціалу [2].
Сьогодні маркетинг розуміється як вираз орієнтованого на
ринок управлінського стилю мислення, для якого характерні творчі,
стабільні та гнучкі підходи [3] .
Основні висновки. Залежно від ступеня залученості освітніх
закладів в маркетингову діяльність можна виділити три рівня
використання концепції маркетингу:
• діяльність закладу освіти в цілому переорієнтована на
маркетинг як концепцію ринкового управління, що зумовлює не
просто створення служб маркетингу, а й зміну всієї філософії
управління;
• в закладі освіти використовуються окремі види (комплекси
взаємопов’язаних методів і засобів) маркетингової діяльності
(розробка та виробництво освітніх продуктів і послуг виходячи з
вивчення попиту і кон’юнктури ринку та ін.), хоча в цілому «дух»
маркетингу не охопив весь заклад освіти;
• в закладі освіти тільки ізольовано реалізуються окремі
елементи
маркетингу
(реклама,
стимулювання
продажів,
ціноутворення з урахуванням попиту тощо) [1].
З огляду на це, маркетингова діяльність в управлінні закладом
освіти набуває провідного, стратегічного характеру – маркетинговий
підхід до управління реалізується за допомогою будь-яких
управлінських функцій (планування, мотивація, координація,
організація і контроль), пов’язаний з формуванням ресурсів і
компетенцій, здатних забезпечити інтеграцію принципів маркетингу в
усі сфери діяльності освітньої організації і, як наслідок, з
формуванням стійкої конкурентної переваги.
Таким чином, заклади освіти зберігши основні структурні та
організаційні схеми загальної економічної системи, поступово
адаптуються до нових соціально-економічних умов. А формування
нового механізму їх функціонування ґрунтується на основі двох
положень: 1) сфера освіти є виробником складних комплексних
послуг; 2) сфера освіти відіграє ключову роль в підтримці
життєдіяльності регіональної економіки.
ЛІТЕРАТУРА
1. Керівник освітньої організації (управління в сфері освіти).
URL : http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Nayk_rozrob/f085cf18cb46-497b-936f-f08dfb303f13.pdf.
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2. Олійник В. В. Впровадження нових освітніх технологій у
закладах післядипломної педагогічної освіти. Теоретичні та
методичні засади розвитку педагогічної освіти : педагогічна
майстерність, творчість, технології : зб. наук. пр. / за заг. ред.
Н. Г. Ничкало. Харків : НТУ «ХПІ», 2007. С. 432–438.
3. Рябова З. В. Наукові основи маркетингового управління в
освіті : монографія. К. : Педагогічна думка, 2013. 268 с.
Ганна ЗАІКА,
студентка 4 курсу
гуманітарно-економічного факультету
Науковий керівник: Ірина НАГАЙ,
ст. викл. кафедри іноземних мов (БДПУ)
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ НАВИЧКАМИ БІЗНЕС
КОМУНІКАЦІЙ ЯК ОДИН ІЗ ВИРІШАЛЬНИХ ФАКТОРІВ
УСПІШНОЮ КАР'ЄРИ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
У період просування України по шляху Європейської інтеграції
та зростаючого інтересу міжнародного бізнесу до розвитку економіки
України особливо гостро стоїть питання підготовки фахівців в сфері
зовнішньоекономічної діяльності, які не тільки знають англійську
мову ˗ мову бізнесу, але і володіють основними навичками бізнес
комунікацій (надалі ˗ БК ). Курс "Іноземна мова професійного
спілкування", що включає в себе мову ділового спілкування або
Business Communications, відповідає рішенню саме цих завдань.
Молоді фахівці часто стикаються з проблемою організації бізнес
комунікацій при веденні бізнесу з зарубіжними партнерами. У зв'язку
з цим дуже актуальним є підвищення рівня ефективності володіння
навичками БК. Знання та вміння у сфері БК можуть стати
вирішальним
фактором
для
успішного
розвитку
бізнесу.
Загальновідомо, що життєздатність бізнесу прямо пропорційно
залежить від здатності менеджерів, які працюють в сфері
міжнародного бізнесу встановлювати і підтримувати ділові контакти з
персоналом, споживачами, партнерами по бізнесу. Ігнорування цих
правил і норм може призвести навіть найуспішнішу компанію, що
випускає конкурентоспроможну продукцію вищої якості, що має
добре підготовлений персонал до краху, якщо вона не вміє грамотно
будувати ділові відносини з партнерами по бізнесу, клієнтами та
власним персоналом. Як сказав Роберт Кент, професор
Гарвардської Бізнес Школи: "У бізнесі, спілкування (комунікація) ˗ це
все" [3, c. 15]. І головне завдання, яке стоїть перед викладачами
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англійської мови в гуманітарних і економічних вузах, на думку
дослідника міжкультурного аспекту викладання БК Бондаренка Я. І.,
˗ це подолання "a poor level of teaching communicative competence
among students of English and Economics" [1, c. 67]. Готуючи
майбутніх фахівців в сфері зовнішньоекономічної діяльності, в сфері
міжнародного бізнесу, необхідно поряд з традиційними методами
навчання
використовувати
нові,
інтерактивні,
професійноорієнтовані.
Фахівці сфери міжнародного та туристичного бізнесу,
спеціальності "Менеджмент", спеціалізації "Менеджмент готельного,
курортного і туристичного сервісу" володіють необхідними
навичками БК в повному обсязі. Приділяючи велику увагу підготовці
майбутніх фахівців, які були б конкурентоспроможними на
внутрішньому і зовнішньому ринку, в рамках курсу "Іноземна мова
професійного спілкування" розглядаються такі підкурси, як "Business
Communications", "Business Correspondence", "Resume Writing" та
"Job Hunting" . Протягом багатьох років співпраці добровольці
Корпусу Миру США В Україні ˗ фахівці з економіки, бізнесу та
фінансів з різних регіонів Америки ділилися зі студентами
спеціальності "Менеджмент" своїми знаннями, досвідом роботи та
особливостями ведення бізнесу. Випускники цих спеціальностей
успішно застосовують отримані в університеті знання, займаючи
провідні посади на підприємствах туристичного бізнесу і в великих
туристичних компаніях на Україні, в Росії, США і Канаді, Італії та
Туреччини.
У наш час розвитку технологій і все більшої доступності
Інтернету, використання комп'ютерних технологій стало невід'ємною
частиною навчального процесу, що дозволяє зробити процес
навчання більш цікавим, пізнавальним, що відповідає реаліям
сьогоднішнього дня. Крім того, у міру наближення України до
європейських стандартів, все більше зростає роль дистанційної
форми навчання, яка може бути використана як для освоєння
матеріалу, так і для перевірки знань. Дистанційні курси успішно
використовується студентами-магістрами, які навчаються за
індивідуальним графіком. Це сприяє розвитку у студентів навичок
навчання, добування інформації. На думку Голдіна А. Н. "Розробка
завдань, що сприяють оптимізації управління самостійною роботою
студентів за допомогою мультимедійних засобів і перевірка її
результатів є однією з важливих складових навчального процесу і
методичного забезпечення викладання іноземної мови для студентів
економічних спеціальностей" [2, c. 121].
Не менш важливим інтерактивним методом при підготовці
майбутніх фахівців в сфері бізнесу, які володіють навичками БК, є
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рольові ігри, які не тільки розвивають творче мислення,
самостійність учасників, а й практичні професійні навички, вміння
приймати рішення. Студент вчиться вирішувати реальні завдання,
що виникають Використання рольових ігор на всіх етапах навчання
іноземної мови сприяє підвищенню ефективності навчального
процесу за рахунок зростання мотивації і інтересу до досліджуваного
предмета.
Слід зазначити, що знання, придбані студентами за фахом, –
дуже важливі, але недостатні для гарантії успішного розвитку
бізнесу. У той час як навички ділового спілкування – життєво
необхідні.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бондаренко Я. І. Cross-cultural aspects of teaching Business
Communications: listening aspect / Я. І. Бондаренко // Матеріали
Міжнародної науково-методичної конференції "Каразінські читання:
методика і лінгвістика – на шляху до інтеграції". – Харків :
Харківський нац. університет ім. В.Н. Каразіна, 2007. – С.27-29.
2. Голдін А. Н. Мотивація вивчення англійської мови ділового
спілкування в системі дистанційного навчання студентів-економістів /
А. Н. Голдин // Матеріали VI Міжнародної конференції "Каразінські
читання: Людина. Мова. Комунікація". – Харків : Харківський
національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2007. – С.88-90.
3. Robert Kent "Commission’s finding" // "New York Times" –
January 13, 2005. – С. 19-21.
Валерія ЗЛАТЬЄВА,
здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 3 курсу
гуманітарно-економічного факультету
Науковий керівник: Катерина ЛЕМІШ,
к.е.н., доцент (БДПУ)
ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ В УПРАВЛІННІ І ЛІДЕРСТВІ
Актуальність дослідження. Ще декілька років тому
вважалось, що жінка не може бути повноцінним керівником. Проте
зараз суспільство змінило свою думку на користь гендерної рівності і
серед нас з’явилося більше жінок-лідерів. Навіть у великих
компаніях змінилася схема просування керівників і уявлення про те,
які якості повинні мати люди, що стоять на верхніх сходинках
корпоративних сходів.
Ступінь досліджуваної проблеми. Окремі аспекти цього явища
досліджували А.Маслоу, К.Роджерс, К.Г.Юнг, О.Яремчук та інші.
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Мета дослідження: визначити особливості прояву гендерних
відмінностей у прагненні до самоактуалізації.
Методи дослідження. При виконанні дослідження були
використані методи аналізу, синтезу, порівняння та узагальнення.
Сутність дослідження. За останні декілька десятиліть був
здійснений значний прогрес в просуванні вгору на низьких і середніх
керівниках позиціях Саме стереотипи частково є причиною
складнощів, що виникають для жінок в досягненні позицій лідера.
Гендерні стереотипи переважно ґрунтуються на історичних ролях і
біологічному предназначенні.
Зараз все більше розповсюджується думка, що жінки не гірше
виконують менеджерські функції ніж чоловіки., але усе одно їх
присутність менше на середньому та вищому рівнях управлінні.
Дослідження в області гендерних аспектів лідерства можна
розділити на три класи. У першому гендерний чинник вважається
головним, в другому – перевага віддається лідерським якостям, в
третьому – обидва аспекти розглядаються як рівноправні.
Чоловічий і жіночий стилі керівництва:
1. Влада і лідерство – Сильні сторони
Чоловіків цікавить їхнє визнання влади в офісі. Вони беруть
натиском завдяки чому досягають великого кар’єрного росту і
високої заробітної плати. Це також пояснює чому крісла
гендиректорів займають в основному чоловіки і тільки 4% жінок.
Жінки більш зосередженні на внутрішніх процесах. Їм важливо
щоб робота йшла так, як вони задумали і не важливо хто керує
процесом. Саме тому жінки можуть домагатися бажаного за рахунок
співпраці.
Мінуси: Чоловіки прагнуть задовольнити свої амбіції ніж цілі
компанії. Вони часто стежать за ринком праці у пошуках вигідних
пропозицій і легко відмовляються від поточного місця роботи на
більш вигідне. Прагнення чоловіків до влади часто є причиною
побудови жорсткої ієрархії в колективі, яка негативно впливає на
клімат і ефективність співробітників. Жінки не завжди прагнуть влади
менше чоловіків, тому можуть бути схильні до невпевненості та
нерішучість у боротьбі за місце керівника.
2. Внутрішньо-корпоративні процеси
Чоловік-керівник створює команду. Вони більш сконцентровані
на результаті та підтримують тих, хто мають високі показники
ефективності, що приносить відчуття вигоди.
Жінка-керівник створює сім’ю. Вона відчуває настрій в
колективі, приділяє увагу загальному комфорту і працює над його
підтримкою.
Мінуси: У чоловіків можуть виникнути проблеми зі зниженням
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ефективності роботи через слабко розвинутий індивідуальний підхід
до кожного робітника. Жінки навпаки більш приділяють увагу тому,
що відбувається в колективі. Крім того, часто приймають рішення
серцем, і мають схильність заводити улюбленців і неконструктивно
розподіляти повноваження.
3. Стратегія заробляння грошей
Чоловік-керівник менш терплячий і хоче швидкого прибутку тут
і зараз. Тому він готовий ризикнути та використати нестандартні ідеї,
що просуватимуть його бізнес.
Жінка-керівник приймає рішення більш обдумано, мислить
далекоглядніше і стратегічно.
Мінуси: Чоловіки через нетерплячість, схильні приймати
непродумані рішення і часто зазнають серйозних фінансових збитків.
Наприклад студенти Лейчестерського університету провили
дослідження діяльності трейдерів. За результатами гравцями на
біржі з найвищим заробітком виявилися жінки, пояснюючи тим, що
чоловіки більше ризикують і втрачають на цьому гроші.
4. Особливості комунікації
Чоловіки є відмінними ораторами, що надихають людей. І це є
їх перевагою, що дозволяє мати справу з великою аудиторією.
Жінка-переможець в «ближньому бою». Вона краще розуміє
невербальну мову співрозмовника, являється добрим слухачем. До
того ж як стверджує у своїй книзі "The Female Mind" психіатр Луан
Бризендайн, жінки говорять швидше за чоловіків.
Мінуси: Чоловіки рідко звертають увагу на деталі, тому іноді
програють в переговорах із-за речей, які були очевидні жінкам. Жінки
багато уваги витрачають на аналіз того, як до неї відносяться колеги
і як наслідок впадають в тривогу і втрачають концентрацію.
5. Увага до деталей
Чоловіки мислять більш глобально. Вони бачать кінцеву миту і
їдуть до неї, практично не звертаючи увагу на перешкоди, які можуть
бути незначними.
Жінки ретельно опрацьовують усі частини своєї роботи, аналізуючи
великий об’єм даних, що навіть побічно впливають на результат.
Мінуси: Чоловікам складно виконувати невеликі та рутинні
завдання, тому що їх мотивація швидко падає. Жінки навпаки,
прагнуть зробити свою роботу якнайкраще, витрачаючи при цьому
зайвий час і не раціонально використовувати інші ресурси.
У реальному житі наведені приклади гендерних відмінностей не
завжди проявляються так очевидно. Знаючи їх можна коригувати
власну поведінку і краще знайти спільну мову з керівником. Можна
привести приклад що у сучасному світі участь жінок в політичній і, в
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цілому, управлінській діяльності, має тенденцію до все більшого
розширення.
Таблиця 1
Впливові жінки світу
ІМ’Я
Ангела Меркель
Хіларі Клінтон
Мелинда Гейтс

КРАЇНА
Німеччина
США
США

СФЕРА
Політика
Політика
Соціальна

Жанет Йеллен

США

Фінанси

Мері Барра

США

Технічна

Кристин Лагард

Франція

Соціальна

Дилма Русеф
Шерил Сандберг

Бразилія
США

Політика
Технологічна

Сьюзан Войжитски

США

Технологічна

ДІЯЛЬНІСТЬ
Канцлер Німеччини
Кандидат в президенти
Добродійність, громадські
організації
Глава Федеральної
резервної системи
Генеральний директор
General Motors
Керуючий директор
Міжнародного валютного
фонду, добродійність
Президент Бразилії
Виконавчий директор
Facebook
Глава YouTube у складі
Google

Основні висновки. У сучасному світі усі ці стереотипи
поступово зникають, в корпораціях все частіше можна побачити на
високих управлінських позиціях жінок. Жінки-лідери мають спільні
чоловічі якості серед них: енергійність, самовпевненість, рішучість,
ініціативність та ін.. Але відміно від чоловіків вони схильні проявляти
співчуття, турботу та увагу до людей та більш готові розділити
владу. Усе це потрібно для ефективного управління компанією і
допомагає робітникам відчути, що їх цінують.
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Аліна КАЙДАШ,
здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 1 курсу
гуманітарно-економічного факультету
Науковий керівник: Тетяна ЧЕРЕМІСІНА,
к.е.н., доцент (БДПУ)
ВІРТУАЛЬНІ 3D-ЕКСКУРСІЇ У СФЕРІ ТУРИЗМУ:
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ
Актуальність. В умовах конкуренції стратегічний успіх в
туризмі пов’язаний з можливістю безперервно впроваджувати
інновації. Інноваційна діяльність в туризмі зумовлює формування
нових або поліпшення наявних туристичних продуктів,
впровадженні сучасних інформаційних і телекомунікаційних
технологій, а такж нових підходів до задоволення туристів тощо.
Специфіка туристичної діяльності та особливості реалізації
туристичного продукту, зокрема велика кількість учасників та значна
їх
географічна роз'єднаність,
територіальна диференціація
туристичного продукту, віддаленість від місця реалізації туристичних
послуг, зміна смаків та потреб клієнтів обумовлюють необхідність
підвищення рівня використання інтерактивних технологій.
Все більше стають популярними на сучасному етапі віртуальні
тури, які дозволяють потенційному туристу подорожувати у
віртуальному просторі, віртуально відображаючи об'єкт чи послугу за
допомогою сучасних можливостей 3D-технологій.
Ступінь досліджуваності проблеми. У наукових розробок
присвячених проблемам інноваційного розвитку в туризмі
розглядаються в роботах таких вчених, як Д. Аакер, Є.Борисов,
О. Гарбера, А.Глєбова, А. Дагаєв, М. Заболотний, В. Колесов,
М. Кізимова, Х. Колотухін, М. Кощуба, Ю. Миронов, В. Новікова,
Ф. Нагірний, Х. Ратушняк, Д. Прокопенко, О. Федоров,
В. Шамлікашвілі та ін. Але, незважаючи на велику кількість
наукових праць, не досить повно розкриті перспективи та
напрями застосування інноваційних інтерактивних технологій.
Мета і методи дослідження. Метою дослідження є аналіз
напрямів та тенденцій використання інтерактивних технологій у
туристичній галузі світу, зокрема віртуальних 3D-екскурсій.
Методами дослідження є аналіз, синтез та порівняння.
Сутність дослідження. Віртуальні екскурсії передбачають
презентації, які дозволяють глядачам оглянути об'єкти (музеї,
пам'ятники), які їх цікавлять, ще до реального їх відвідування.
Віртуальні тури це ідеальне рішення для візуалізації. За допомогою
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різних інтерактивних елементів в web-середовищі вони створюють
моделювання реальності [1].
Дослідження показало, що на сучасному етапі для ринку
туристичних послуг характерним є урізноманітнення пропозиції
туристичного продукту шляхом впровадження нових видів послуг та
розширення сегментів, створення та відкриття нових туристських
центрів. Упровадження інноваційних інтерактивних технологій в
туристичну діяльність стає ключовим напрямом і набуває важливе
значення для сталого розвитку туристичної сфери.
Досить таки доступною для різних категорій населення
нашої країни є інформація, розміщена в системі Інтернет у
вигляді віртуальних екскурсій, тобто віртуальних 3D-турів. Так,
проекти «Віртуальний Миколаїв» або «Віртуальний Львів» дають
змогу подорожувати містом, докладно розглядаючи ті чи інші
туристичні об’єкти. Також компанія Google разом з Міністерством
культури України створили віртуальний тур по 7-ма музеями, які
знаходяться просто неба в різних областях України. У
Запорізькому регіоні також було запущено унікальний проект
«Віртуальне Запоріжжя», головна мета якого – популяризація
туристичної привабливості Запорізького краю із використанням
передових технологій віртуальної реальності. У рамках цього
проекту було презентовано каталог об'єктів і пам'ятних місць,
представлених у вигляді сферичних 3D-панорам і віртуальних
турів, які наразі постійно оновлюються.
Основні
висновки.
Обґрунтовано
необхідність
упровадження інтерактивниї інновацій у туристичну галузь.
Проаналізовано сучасні тенденції щодо застосування 3D-турів у
туристичній діяльності. Використання інтерактивних технологій
обумовлює створення різних пізнавальних, освітніх та рекламних
програм. Віртуальні тури є одним з найефективніше і
переконливих на даний момент інтерактивних способів
презентації інформації, а також дозволяють здійснювати
віртуальні екскурсії.
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Олена КОВРИЖКІНА,
здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 1 курсу
гуманітарно-економічного факультету
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА КЕРІВНИКА
СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Актуальність. Дошкільна освіта входить в нову фазу розвитку,
яка характеризується новими вимогами до якісного управління
закладу, пошуку нових ефективних методів ,організаційно –
управлінських змін ,як у закладі так і поза ним. З метою реалізації
нової редакції «Базового компоненту» та методики оцінювання якості
освіти кожному керівнику вкрай необхідно зрозуміти ,як
модифікувати освітні та управлінські процеси.
Мета і методи дослідження: теоретичне обґрунтування
організаційно-педагогічних умов управління внутрішньою системою
забезпечення якості роботи в закладі дошкільної освіти.
Сутність дослідження: Стратегія розвитку сучасного закладу
дошкільної освіти можлива із розуміння шляхів розвитку закладу,
становлення мети та цілей, при відносинах довіри, прозорості,
дотримання етичних норм, можливостей для професійного росту. При
розроблені стратегії розвитку доречно використовувати парадигми
управління, за допомогою їх визначити вибір цілей та засоби їх
досягнень. Керівнику закладу потрібно поставати питання – які ми зараз
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і якими ми будемо через деякий час, залежно від цього
охарактеризувати стан освітньої діяльності, матеріальну базу закладу,
позицію засновника. Для розробки стратегії розвитку закладу доцільно
залучати не тільки педагогічних працівників, а й батьківський актив та
громаду. Зупинимося докладніше на річному плані закладу. Річний план
закладу розробляється згідно з освітньою програмою закладу з
врахуванням вимог законодавства та орієнтацією на замовника (батьків
чи законних представників дітей) з розумінням поточних та майбутніх
потреб. При цьому структура річного плану може відповідати стратегії
розвитку закладу. Отже стратегія розвитку може включати в себе:
освітнє середовище; моніторингове дослідження якості освіти;
педагогічну діяльність працівників; управлінські процеси закладу освіти.
Аналіз виконання плану несе за собою відповідні управлінські рішення.
Також аналіз – це кінцевий результат роботи начального закладу.
Конкретизуючи цілі, керівник конкретизує зусилля та результат роботи.
Залежно від цього результат роботи навчального закладу
відображається на вихованцях, на задоволеності батьків та рейтингу
закладу дошкільної освіти.
Виконання річного плану для керівника розгортається у двох
напрямках управлінської діяльності: як пошук раціональних рішень
так і пошук інтуїтивних рішень.
Якісне управління закладом освіти не можливе без внутрішнього
моніторингу забезпечення якості освіти у закладі. Зупинимося
докладніше на орієнтованій структурі документу про внутрішню систему
забезпечення якості освіти у закладі дошкільної освіти. Внутрішня
система розробляється, як інструмент управління якістю освіти в ЗДО і
відображається в «Положенні про внутрішню систему забезпечення
якості дошкільної освіти», яке має бути затверджене керівником
закладу освіти. Отже, положення про внутрішню систему освіти, що
розробляється в ЗДО , може визначати: цілі внутрішньої системи;
компоненти внутрішньої системи (стратегію, політику та процедури
забезпечення якості освіти); положення про внутрішню систему
схвалюється педагогічною радою ЗДО, доцільно ознайомити всіх
учасників освітнього процесу зі стратегією забезпечення якості освіти в
ЗДО та процедурою її втілення. Завдяки положенню про внутрішню
систему у закладі освіти здійснюється самооцінювання освітньої
діяльності відповідно до таких моделей: щорічне комплексне
самооцінювання з урахуванням завдань, визначених планом ЗДО на рік
за усіма напрямками, визначених у критеріях; щорічне самооцінювання
за певними напрямками освітньої діяльності, а також періодичне
комплексне самооцінювання перед щорічним звітуванням керівника
ЗДО; комплексне самооцінювання перед початком роботи щодо
розроблення стратегії розвитку ЗДО, як стратегічного об’єкта. Разом з
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тим для організації самооцінювання керівнику рекомендується
передбачити: збір та аналіз інформації, отриманої під час
спостереження, опитування та вивчення документації; узагальнення
результатів самооцінювання освітніх і управлінських процесів;
обговорення та оприлюднення результатів освітніх та управлінських
процесів закладу.
Ефективність якісної організаційно-педагогічної роботи не
можлива без оцінювання педагогічної діяльності педагогічних
працівників. Педагогічний аналіз має три види: параметричний,
тематичний, підсумковий, також рівні педагогічного аналізу та типи.
Але аналіз роботи педагогічних працівників стає неможливим без
постійного підвищення професійного рівня і педагогічної
майстерності – це має бути безперервний системний процес:
курсова перепідготовка, участь в тренінгах, семінарах, вебінарах, а
також обмін досвідом, розроблення конспектів занять, відкрити
перегляди, самоосвіта, атестація.
У зв’язку цим керівник ЗДО має сприяти підвищенню кваліфікації
педагогічних працівників, заохочувати та підтримувати методичну
роботу педагогічних працівників. Залежно від цього, обізнаність всіх
зацікавлених сторін зі своїми правами та обов’язками, які мають бути
справедливими та доречними. Тому, потрібна своєчасне та глибоке
інформування різноманітними способами донесення прав та обов’язків
учасників освітнього процесу всіма доступними способами: сайт
закладу, сторінка у соціальних мережах тощо. Особливу увагу керівнику
треба приділити можливе недотримання прав та невиконання
обов’язків, має займати виважену позицію до конфліктів між учасниками
освітнього процесу, це буде формувати повагу та культуру для всіх хто
працює в ЗДО. Вкрай важливо, щоб управлінське рішення було
ефективним за умовою своєчасної та достовірної інформації,
враховуючи пропозиції тих учасників, яких це стосується.
Основні висновки: розглянувши сутність дослідження можна
зробити висновки, що якісну організаційно-педагогічну роботу
закладу дошкільної освіти здійснює керівник, який забезпечує
організацію освітнього процесу та здійснює контроль за виконанням
освітніх програм; дбає про функціонування внутрішньої системи
забезпечення якості освіти; гарантує умови для здійснення дієвого
та відкритого громадського контролю діяльності закладу дошкільної
освіти; створює умови для діяльності органів самоврядування ЗДО;
забезпечує створення безпечного освітнього середовища, вільного
від насильства та боулінгу; видає в межах компетенції накази та
контролює їх виконання; здійснює інші повноваження передбачені
законом та установчими документами закладу дошкільної освіти.
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
Актуальність.
Головним
показником
ефективного
менеджменту є сталий розвиток організації і процвітання в сучасних
ринкових умовах. Однак питання, в чому конкретно полягає механізм
успішної діяльності організації в умовах жорсткої конкурентної
боротьби, впливу інших зовнішніх факторів вимагає більш повної і
аргументованої відповіді. Тому для розуміння змісту діяльності
сучасних організацій необхідний не звичний – «аналітичний» метод,
а інший – більш точний, цілісний, всебічний підхід. Такий метод існує,
він відомий під назвою системного підходу.
Найбільш авторитетні вітчизняні та західні теоретики
менеджменту вважають, що саме системний підхід є науковою
основою, головним методологічним інструментом діяльності
сучасного менеджера. В цілому, в основі системного підходу лежить
розгляд будь-якої організації як багатопланового явища, що зв’язує в
органічне ціле цілі, ресурси і процеси, які відбуваються всередині і
поза організацією. Тобто, з позиції системного підходу, керівники
повинні розглядати організацію як сукупність взаємозалежних
елементів, таких, як люди, структура, завдання й технологія, які
орієнтовані на досягнення різних цілей в умовах мінливого
зовнішнього середовища.
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Системний підхід означає розгляд об’єкта і предмета
дослідження одночасно і як особливої системи, і як елемента більш
загальної системи. Системний підхід орієнтує дослідника на
розкриття системи управління в цілому і складових її компонентів:
цілей, функцій, організаційної структури, кадрів, технічних засобів
управління, інформації, методів управління, технології управління,
управлінських рішень.
Ступінь досліджуваності проблеми. Формуванням основних
принципів системного підходу займалися А. Богданов, Г. Саймон,
П. Друкер та А. Чандлер. У психолого-педагогічних дослідженнях
даний метод застосовується порівняно недавно. Розробка теорії
функціональних систем, розпочата П. Анохіним, дозволила
використовувати системний підхід у педагогіці, а потім і в психології.
Ф. Корольов, М. Данилов, В. Малінін наголошували на необхідності
проведення системно-структурних досліджень в галузі педагогіки.
Поняття системи становить ідея системного підходу в
дослідженні процесів управління навчальними закладами різних
типів у працях вітчизняних дослідників В. Бондаря, С. Гончаренка,
В. Григораша, Л. Даниленко, Г. Єльникової, Л. Карамушки, Н. Клокар,
В. Маслова,
Є. Павлютенкова,
В. Пікельної,
Т. Сорочан,
В. Сухомлинського, Е. Хрикова та ін., а також зарубіжних фахівців
М. Амінова, Ю. Бабанського, М. Кларина, Ю. Конаржевського,
В. Лазарева, М. Поташника, П. Третьякова, Р. Шакурова та ін.
Мета і методи дослідження. Мета даного дослідження
полягає у теоретичному вивченні особливостей використання
системного підходу в управлінні закладом освіти. Методи –
теоретичний аналіз теорії і практики застосування системного
підходу до управлінських завдань; положення загальної теорії
систем; синергетичний підхід як «механізм оптимального управління
складно організованими системами»; адаптація для сфери освіти
управлінських технологій, раніше реалізованих переважно в
економіці.
Сутність дослідження. Системний підхід – це підхід до
дослідження об’єкта (явища, процесу, проблеми) як до системи, в
якій виокремлені елементи, внутрішні і зовнішні зв’язки, найбільш
істотним чином впливають на досліджувані результати його
функціонування, та цілі кожного з елементів, виходячи із загального
призначення об’єкту. Можна також сказати, що системний підхід – це
такий напрямок методології наукового пізнання і практичної
діяльності, в основі якого лежить дослідження будь-якого об’єкта як
складної цілісної соціально-економічної системи [1, с. 492].
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На основі аналізу досліджень вчених можна зробити висновок,
що системний підхід може застосовуватися в якості методологічної
основи для забезпечення якості навчального процесу у закладі освіти.
Для управління навчальним процесом необхідно розробити і
впровадити комплексну модель забезпечення якості навчального
процесу на основі системного підходу, яка включає в себе окремі
процеси і критерії їх оцінки. Забезпечення якості досягається шляхом
визначення процесних і результуючих характеристик навчального
процесу закладу освіти, через встановлення і посилення вимог до них.
До умов застосування системного підходу в управлінні якістю
навчального процесу в закладі освіти відносяться наявність
організаційної структури закладу освіти, що служить для створення
єдиного інноваційного освітнього середовища; достатність ресурсів
для забезпечення взаємодії всіх елементів системи організації
навчального процесу; сформованість кадрового складу, здатного
реалізувати основні принципи системності для забезпечення якості
навчального процесу у закладі освіти [3, с. 159].
Основні висновки. Таким чином, управління якістю
навчального процесу в закладі освіти на основі системного підходу є
цілісний, скоординований процес, що передбачає вибір оптимальних
процесів, встановлення взаємозв’язку між ними, оцінювання
досягнутих під час цих процесів результатів і забезпечення їх
подальшого поліпшення. Реалізація цього принципу у закладі освіти
передбачає створення системи, визначення процесів для
досягнення
цілей
найефективнішим
способом;
розуміння
взаємозалежностей процесів в системі; постійне удосконалення
системи.
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РОЗВИТОК ЕКОВІДПОЧИНКУ ТА ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ
В УКРАЇНІ
Актуальність. Актуальність розвитку ековідпочинку та
зеленого туризму в Україні зумовлюється необхідністю розв’язання
соціально-економічних проблем сучасного українського села. На
сучасному етапі розвитку економіки та культури України уряд
проголошує туризм одним із пріоритетних та перспективних
напрямів. Діючі в Україні стандарти туристичної галузі можуть
створити сприятливі умови для розвитку та функціонування
ековідпочинку та зеленого туризму з надійними та багатоманітними
туристичними послугами. Зелений туризм дасть новий напрямок в
нашій країни та його розвиток набуває актуальності з кожним роком.
Ступінь досліджуваності проблеми. Проблема розвитку
сільського зеленого туризму, зокрема ековідпочинку сьогодні
перебуває у центрі уваги багатьох вітчизняних та зарубіжних
науковців а саме Ю. Алексєєвої [3], І. Литвина [5], М. Нека [5] та
багото ін. Питанням організації дозвілля в сільській місцевості
приділяють увагу В. Биркович [2], Ю.Зінько [4], В. Кифяк [1],
М. Рутинський [4].
Мета і методи дослідження. Метою дослідження є аналіз
складових інфраструктури ековідпочинку та зеленого туризму,
виявлення проблем в розвитку цієї сфери, рекомендації, позитивні
та негативні сторони ековідпочинку та зеленого туризму. Методами
дослідження є аналіз, синтез та порівняння.
Сутність дослідження. Україна володіє високим туристичнорекреаційним потенціалом. На її території зосереджені унікальні
природні та рекреаційні ресурси, об'єкти національної і світової
культурної та історичної спадщини, де проходять важливі економічні,
культурні та суспільні події. Але на жаль на території України не
існує чіткої нормативно-правової бази і концепцій розвитку такого
туризму. Звітність об’єктів, зайнятих у зеленому туризмі зводиться
до спискового обліку садиб. Статистичних даних по зеленому
туризму не можна знайти в жодних довідниках і така інформація
втрачається, як втрачається інформація про прибутки таких
суб’єктів.
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Зелений туризм – це відпочинок на приватних природних
господарствах місцевості, що сприятливо впливає на людину як
оздоровчий і пізнавальний комплекс.
В сучасному світі є багато нових технологій, що втомлюють
людей. Тому все частіше з’являються нові види і пропозиції відпочинку.
Одним з яких являється екотуризм. Його постійно плутають з кемпінгом
або походами, але це справа набагато складніша.
Екологічний туризм дає змогу не тільки відпочити і набратися
позитивними емоціями, але й берегти природу. Адже саме зелений
туризм напрямлений на відпочинок максимально незайманих
діяльністю людини і не навантажених плодами цивілізації куточках
природи, де турист зливається з красою та гармонією навколишнього
середовища. Однією з важливих умов такого туризму те, щоб природа
вас не помітила, а ваше перебування не залишало слідів.
Важливим фактором для вибору місця відпочинку є саме
ландшафти та екологія. Таким чином ековідпочинок, зелений туризм
набирає великі оберти в користуванні. Така атмосфера підкріплена
позитивом, та гарними емоціями від місцевості. Коли відпочиваючих
оточує: ліс, гори, озеро, море, річка.
Цей вид відпочинку має найдемократичнішу цінову політику.
Цінові пропозиції мають п’ять категорій, залежних до умов:
розташування/інфраструктура – відстань до міста (магазини),
медпункт, річки, лісу, озера, моря; побутові – наявність ванни (душу)
та туалету в будинку, холодильник, газова або електроплита,
кондиціонер; сезон – найдорожчі ціни на відпочинок у свята
(новорічні, різдвяні, пасхальні); додаткові пропозиції – походи в гори,
риболовля, катання на конях, домашня кухня, трансфер, екскурсії;
цінність регіону – наявність історичних пам’яток та місць причасних
до відомих подій.
Деякими з принципів ековідпочинку є такі, як: відповідальний
туризм – не залишати після себе слідів перебування та відходів;
культурний туризм – вивчати нові місця, та отримання історичних
фактів від корінних жителів; пригодницький туризм – спрямований на
тихий та спокійний туризм щоб не шкодити природі.
Основні висновки. Пріоритети зеленого туризму та
ековідпочинку стрімко зростають, та стають більш відомими Кількість
відвідувачів хоча і залежить від сезону, але завжди буде попит на
цей вид туризму. Влітку теплий сезон для відпочинку на морі, теплих
прогулянок в лісах, а взимку відомий всім курорт в Буковелі не
встигає відпочити від потоку туристів. Тобто зелений туризм та
ековідпочинок завжди був і буде найактуальнішим видом туризму.
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Наук. керівник: Катерина ЛЕМІШ,
к.е.н., доцент (БДПУ)
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ В СВІТІ
Актуальність: Сучасний маркетинг постійно розвивається. В
основному це залежить від змін, які відбуваються в зовнішньому
середовищі. Все більше з’являється нових приватних підприємств,
які потребують в своїй діяльності залучення певних маркетингових
підходів для покращення ефективності роботи тієї чи іншої
організації. Крім того, зміни на полі світової економіки зумовлюють
посилення темпів розвитку даної діяльності.
Що стосується українських реалій, соціально-економічні
відносини в нашій країні розвиваються динамічно, а поряд з цим,
звісно, повинен розвиватися і маркетинг. Тому з огляду на
вищесказане можна зауважити, що дослідження сучасних тенденцій
розвитку маркетингу мають неабияке значення не тільки для
окремих приватних підприємств, але і для економіки країни в цілому.
Мета: Дослідити сучасні тенденції розвитку маркетингу в світі.
Ступінь досліджуваності: Тенденції в розвитку сучасного
маркетингу досліджувала велика кількість як зарубіжних науковців,
так і наших, вітчизняних. Найбільш відомим дослідником в даній темі
є Ф. Котлер. Також свій вклад в розгляд даного питання внесли
В. Барабанова, та О. Піскун.
Сутність дослідження. Маркетинг – це багатогранне явище.
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Маркетинг можна розглядати з різних сторін: як вид самостійної
діяльності, комплекс певних методів та функцій, що напряму впливає
на стратегію підприємства, та, звісно, маркетинг є одним з
найдинамічніших видів економічної діяльності країни.
Маркетинг як економічний процес забезпечує контакт
виробника і споживача, сприяє раціональній орієнтації суспільного
виробництва та відтворення, забезпечує ефективність обмінів між
учасниками на ринку. При цьому маркетинг є цілеспрямованим
початком
виробництва,
засобом
зведення
до
мінімуму
невідповідності попиту і пропозиції. Завдяки йому встановлюється і
постійно підтримується не тільки товарний, але й інформаційний
обмін між потенційними учасниками ринкових відносин. Потреба в
ньому тим вища, чим більше виробників однорідної продукції
протистоїть запитам споживачів [3].
Наразі через постійні зміни, які відбуваються в зовнішньому
середовищі, можна стверджувати, що споживач послуг та товарів
також дуже сильно змінилися. Зараз споживачі стали більш
ерудовані в придбанні того чи іншого товару, або в споживанні тієї чи
іншої послуги. Тому виробникам потрібно постійно розвиватися. Крім
того, сучасні споживачі згідно останнім дослідженням все менше
звертають увагу на рекламу: 20-40%, тому залучити нових клієнтів
чи покупців стає все більш складніше. Це означає, що маркетинг як
вид діяльності, не може стояти на місці, а повинен рухатися разом зі
споживачем.
Та існують певні проблеми, з якими сучасний маркетинг
повинен неодмінно боротися (табл. 1):
1. Перенасичення ринку товарами та фрагментація.
2. Постійний ріст кількості брендів на ринку.
3. Споживач став більш вимогливий.
Таблиця.1
Проблеми сучасного маркетингу
на основі досліджень Ф. Котлера [2]
Стало
ще
складніше
привернути
увагу
споживачів
Зростання кількості ЗМІ;
цифрові
технології;
Інтернет; Споживачі стали
більш
вимогливими та
ерудованими
стосовно
вибору
послуги
чи
продукту.

Зростання
брендів

кількості

Посилюється концентрація
торгівлі;
Вартість
виробництва знижується;
Інтернет;
Компанії,
які
перестали випускати нові
товари, почали втрачати
свою частку на ринку.

Фрагментація
насичення ринків

та

Компанії
розвивають
маркетинг; Професіонали
вивчають
стратегії
маркетингу; Відбувається
включення маркетингу як
обов’язкова дисципліна в
бізнес-школах.

Саме через ці проблеми напрям сучасного маркетингу
постійно змінюється. Можна виділити декілька стратегій розвитку
456

Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 1. Суспільні науки

маркетингової діяльності, які наразі є найбільш поширеними в
сучасному світі.
1. Глобальний маркетингу. Поява цього виду маркетингу
напряму залежить від глобалізації ринку – популярному нині явищу.
Глобальний маркетинг («global marketing») – маркетинг
глобальних організацій, які ведуть свою виробничо-збутову діяльність,
розглядаючи весь світ як один великий ринок, на якому його регіональні
та національні відмінності не відіграють вирішальної ролі.
Глобальний маркетинг – маркетингова стратегія, що сприяє
продажу та просуванню торгової марки одного бренда в усьому світі
з дотриманням єдиної маркетингової політики, стратегії і тактики
маркетингу [1].
Якщо більш детально розглянути стратегію глобального
маркетингу, то можна зауважити, що дана стратегія має під собою
основу введення аналізу ринку кожної досліджуваної країни, та на
основі даних досліджень будується така стратегія, яка буде
однакова для них, через схожість маркетингових показників.
2. Індивідуалізований
маркетинг.
Індивідуалізований
маркетинг це наступний вид сучасного маркетингу, діяльність якого
заснована на чіткому сегментуванні ринку.
Індивідуалізований маркетинг (максимаркетинг) – діяльність,
заснована на точному, детальному сегментуванні ринку, спрямована
на задоволення потреб вузького кола людей або навіть конкретної
людини. Цей процес базується на унікальному явищі, що
відбувається
в
сучасній
економіці,
що
отримав
назву
«демасіфікація». Воно означає, що суспільство масового
споживання, створене промисловою революцією, все інтенсивніше
диференціюється, перетворюючись на «демасіфіціроване» [1].
Та даний вид сучасного маркетингу може бути застосований
лише за певних умов:
- сфера послуг;
- для VIP-клієнтів підприємства;
- як елемент системи маркетингових досліджень певного
підприємства
3. Максімаркетинг. Даний вид маркетингу з’явився саме через
зміни в сучасному середовищі. Він направлений на застосування
певних підходів в торговельному процесі в сучасних умовах на
ринку, які пов’язані з інноваціями та застосуванням технологій.
Максімаркетинг
розглядається
як
стратегія
прямого
(інтерактивного) маркетингу, спрямована на підвищення збуту і
прибутку за допомогою вибіркової взаємодії з певними потенційними
споживачами і клієнтами, а також спонукання їх до активної участі в
457

Бердянськи й державний педагогічний університ е т

цій взаємодії. Відмінна особливість максімаркетингу полягає у
можливості отримання вичерпної інформації про кожного
потенційного споживача завдяки комп’ютерним базам даних, що
постійно оновлюється і містить докладну характеристику клієнта,
включаючи його поведінкові особливості [1].
Та головною умовою успіху даного виду маркетингу є
застосування баз даних найбільш перспективних клієнтів.
Основні висновки: Підсумовуючи, можна сказати наступне:
сучасний маркетинг повинен знаходитися в постійному русі в бік
споживачів і орієнтуватися на зміни, які відбуваються як в зовнішньому
середовищі, так і внутрішньому. Нововведення в сфері маркетингу є
запорукою стабільного та ефективного функціонування підприємства. В
центрі нововведень завжди повинен стояти споживач.
Для вирішення певних проблем, які стоять перед сучасним
маркетингом, потрібно добре орієнтуватися в теорії даного виду
діяльності та методології. Для цього необхідно залучати спеціалістів
нового профілю, які будуть мислити креативно в даному руслі та які
будуть використовувати нові підходи в сучасному маркетингу.
ЛІТЕРАТУРА
1. Барабанова В. В. Сучасний маркетинг: фактори, стан та
перспективи
розвитку. Науковий
вісник
Міжнародного
гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент.
2017. Вип. 27(1). С. 108-111.
2. Котлер Ф. Латеральный маркетинг: технология поиска
революционных идей. / пер. с англ. М. : Альпина паблишер, 2010.
206 с.
3. Піскун О.О. Розвиток сучасного маркетингу. Управління
розвитком. 2014. №5. С. 42-45.
Людмила ПАЩЕНКО,
здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 1 курсу
гуманітарно-економічного факультету
Науковий керівник: Ольга СТАРОКОЖКО,
к.п.н., доцент (БДПУ)
УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Актуальність. Механізми підвищення рівня управлінської
культури керівника закладу освіти, є необхідною ланкою,
ефективного функціонування та результативності освітньо-виховної
роботи, що є одним із пріоритетних завдань державної політики в
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даній сфері, які обумовлюються стандартом нового покоління і
вимогам до керівника закладу освіти.
Ступінь досліджуваності проблеми. Теорія управління,
вирішальне завдання забезпечення ефективності управлінського
процесу,
представлена
в
працях
вчених:
А. Аганбегяна,
М. Альберта, В. Афанасьєва, Ю. Бобракова, Д. Гвішіані, М. Мескон,
А. Файоля, Ф. Хедоурі та ін. Окремим аспектам управлінської
діяльності
керівників
закладів
освіти
присвячені
роботи
О. Бондаренко, О. Демурової, Т. Комарової, Л. Поздняк, Р. Спружа,
О. Троян
та
ін.
Дослідники
О. Бойко,
К. Богатирьов,
В. Виноградський, Т. Горюнова, Р. Друзь, О. Корягіна, В. Михальська,
А. Поздняков, Н. Рябуха, А. Ходусов, Н. Шеховська, О. Цикіна,
В. Ястребова схарактеризували особливості підготовки студентів до
управлінської діяльності. Проблему управління як цілісний
педагогічний процес розглянуто в наукових дослідженнях
В. Андреєва,
Ю. Бабанського,
В. Євдокимова,
М. Євтуха,
О. Коваленко, Н. Кузьміної, А. Міщенко, А. Орлова, О. Пєхоти,
М. Подберезського, В. Сластьоніна, В. Семиченко, Ф. Терегулова та
інших. Найбільш важливими для нашого дослідження є праці
Ю. Конаржевського,
О. Литвиненко,
В. Молчанова,
Г. Тюлю,
Т. Шамової, в яких розроблені варіанти програм оцінки управлінської
діяльності керівника в системі освіти.
Мета і методи дослідження. Мета даного дослідження
полягає у теоретичному аналізі сучасних поглядів на вдосконалення
механізму підвищення рівня управлінської культури керівника
закладу освіти. Методи – теоретичний аналіз літератури та
нормативно-правових актів, аналіз і узагальнення управлінського
досвіду керівників дошкільних закладів освіти.
Сутність дослідження. Управлінська культура включає в себе
синтез ділових, професійних і особистісних якостей керівника
дошкільного закладу освіти, які необхідні для плідної реалізації
адміністративних і соціально-психологічних функцій управління. До
основних компонентів управлінської культури керівника віднесено:
особистісно-творчий, аксіологічний, а також технологічний. Процес
розвитку управлінської культури включає в себе наступні етапи:
діагностичний, проблемно-цільовий,
змістовно-діяльнісний та
рефлексивно-оцінний [2, с. 158].
Функціями управлінської культури є: адміністративноуправлінська функція; культура прийняття управлінського рішення;
розвиток інноваційної діяльності, управління нею; створення
творчого
педагогічного
колективу;
а
також
мотивування
колективу [2,. 169].
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Процес розвитку управлінської культури підпорядковується, на
наш погляд, наступному алгоритму: усвідомлення, осмислення і
аналіз управлінської культури; визначення мети і завдань процесу
розвитку управлінської культури керівником; прийняття рішення про
психолого-педагогічну, методичну підтримки та її планування;
створення комплексу умов для ефективного розвитку управлінської
культури керівника; реалізація процесу підтримки; рефлексія
результатів професійної діяльності керівником закладу освіти та їх
коригування.
Викладені вище вимоги дозволяють нам виокремити зміст
технології розвитку управлінської культури керівників, яка включає:
індивідуальне психолого-педагогічне тестування для адекватної
розробки і постановки мети і завдань використовуваної технології з
урахуванням особистісних особливостей і очікуваних результатів;
програмно-цільову спрямованість, яка досягається вивченням
потреби управлінської практики, ефективності освоєння технологій;
орієнтацію на поетапне освоєння навичок в режимі: освоєння –
відпрацювання в змодельованій ситуації (вправі) – рефлексія –
коригування – включення в діяльність – володіння.
Основні
висновки.
Аналізуючи
умови
формування
управлінської культури, можна побудувати наступну модель
управлінської культури керівника освітнього закладу: базовий рівень
управлінської культури становить система управлінських знань та
інтересів особистості, ерудиція, кругозір, який формується на
широкій базі інформаційного знання; рівень практичної діяльності –
система умінь і розвинених на їх основі здібностей, формується на
базі управлінських потреб і установок в процесі накопичення та
реалізації управлінського досвіду; світоглядний рівень управлінської
культури керівника утворює систему переконань, формується на
користь, життєвих перевагах і ціннісних орієнтаціях в процесі
управлінської діяльності.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бондаренко Н.А. Управленческая культура в свете
нескольких подходов. Научные труды SWorld. 2013. Т. 16, № 3.
С. 90-91.
2. Глосарій основних термінів професійної освіти / упоряд.
Т.М. Десятов / за заг. ред. Н. Г. Ничкало. К.: Вид–во «АртЕк», 2009.
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3. Лук’янчук Г.Я. Шляхи розвитку управлінської культури
керівника навчального закладу. Пед. пошук. 2016. №2. С. 26-29.
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Наталя ПОСТОЛ,
здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 1 курсу
гуманітарно-економічного факультету
Науковий керівник: Ольга СТАРОКОЖКО,
к.п.н., доцент (БДПУ)
УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ
ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Актуальність. В умовах гуманізації та демократизації системи
освіти, широкої варіативності діючих програм виховання і навчання
дітей все більш актуальним стає завдання підвищення ефективності
управління діяльністю педагогічного колективу у дошкільному
закладі освіти.
На сучасному етапі в дошкільній освіті провідним напрямком є
акцентування уваги на управлінні цілісним педагогічним процесом на
науковій основі, розуміння всієї його складності, знання механізмів і
закономірностей педагогічної взаємодії, яке сприяє виконанню
основного завдання освіти – розвитку особистості (Л. Виготський,
М. Данілов, О. Запорожец, І. Зимня, В. Сластенін та ін.). Саме тому
підвищення ефективності управління діяльністю педагогічного
колективу у дошкільному закладі освіти виступає одним із
пріоритетних завдань реконструювання системи дошкільної освіти.
Ступінь досліджуваності проблеми. Питання соціального
управління відображені в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених
В. Афанасьєва, О. Авер’янова, Д. Гвішіані, М. Мескона, О. Омарова,
Ф. Тейлора, Є. Юдіна та інших. Проблеми управління педагогічним
процесом в освітніх установах стали об’єктом досліджень
Ю. Васильєва, В. Загвязінського, Ю. Конаржевського, A. Моїсеєва,
А. Наїна, А. Орлова, М. Поташника, В. Симонова, П. Третьякова,
Н. Хміль, Т. Шамової, І. Шалаєва, О. Ямбурга та інших.
Проблемам професійно-педагогічної діяльності присвятили
свої наукові праці психологи: Б. Ананьєв, М. Басов, Л. Виготський,
І. Зимня, Г. Костюк, А. Маркова, С. Рубінштейнтощо. Соціальнодетермінований характер професійної педагогічної діяльності став
предметом
досліджень
педагогів-класиків
Ю. Бабанського,
А. Макаренка, В. Сухомлинського, С. Шацького та ін.
Різні аспекти підготовки, підвищення кваліфікації педагогів
дошкільної
освіти
вивчені
Л. Бахтуріною,
М. Бобровою,
В. Гребенщиковою, B. Кожокар, Л. Поздняк, В. Палавандішвілі,
В. Ядешко та ін.
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Мета і методи дослідження. Мета даного дослідження
полягає у теоретичному аналізі сучасних поглядів на систему
управління педагогічним колективом дошкільного закладу освіти.
Методи – аналіз науково-практичних джерел, вивчення публікацій
світової мережі Інтернет для визначення практичного стану
проблеми; систематизація й класифікація основних термінів і понять;
узагальнення здобутої інформації, абстрагування.
Сутність дослідження. Педагогічний колектив дошкільного
закладу освіти є частиною суспільства, органічно пов’язаний з усіма
іншими колективами. На ньому лежить перша відповідальність перед
суспільством, він несе на собі перший борг перед усією країною, тільки
через колектив кожен його член входить в суспільство [2, с. 36].
Педагогічний колектив дошкільного закладу освіти виступає
одним з об’єктів управління в дошкільному закладі освіти. У структурі
педагогічного колективу дошкільного закладу освіти виокремлюють
два аспекти – діловий (соціально-економічний) і соціальнопедагогічний. Діловий (соціально-економічний) зріз колективу
заснований на виробничих відносинах, посадовій ієрархії,
обслуговує виробничу функцію і знаходить своє вираження у
формальній організаційній структурі.
Організаційна структура відображає взаємодії, що виникають у
ході виконання своїх посадових обов’язків як у вертикальному зрізі
між керівником і підлеглими, які носять управлінський характер, так і
в горизонтальному між співробітниками, які в основному носять
професійно-педагогічний характер [2, с. 112].
В управлінні педагогічним колективом дошкільного закладу
освіти важливо створення раціональної структури організаційних
відносин, що врівноважує права і обов’язки співробітників.
Соціально-психологічна структура складається зі зв’язків, що
мають психологічну природу, визначаються симпатіями і антипатіями
людей, особистісним авторитетом.
Структура соціально-психологічних характеристик колективу
відображає такі якості як:
1) ціннісно-орієнтаційна зрілість (орієнтованість на досягнення;
орієнтованість на розвиток; орієнтованість на саморозвиток);
2)
організованість
(відповідальність;
спрацьованість;
включеність в управління);
3) згуртованість (єдність орієнтацій; сумісність; потенційна
стабільність) [1, с. 65].
В управлінні колективом дошкільного закладу освіти необхідно
пам’ятати про те, що це динамічна, розвиваюча система.
Педагогічний колектив не може бути сформований раз і назавжди,
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бо це не статичне, а процесуальне явище, яке весь час треба
підтримувати і розвивати.
Основні
висновки.
Підводячи
підсумок
сказаному,
відзначимо, що педагогічний колектив дошкільного закладу освіти,
його формування і розвиток виступає одним з об’єктів
управлінського впливу завідуючої дошкільним закладом освіти; зміст
і засоби формування колективу визначаються рівнем його розвитку;
основні напрямки роботи по формуванню колективу пов’язані з
вивченням згуртованості, формуванням педагогічних, ціннісних
установок, реалізації основних принципів;формування колективу
взаємопов’язане
з
розвитком
організаційної
структури
і
психологічним мікрокліматом.
ЛІТЕРАТУРА
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колективом школы. М. : АРКТИ, 2007. 168 с.
2. Глосарій основних термінів професійної освіти / упоряд.
Т.М. Десятов / за заг. ред. Н. Г. Ничкало. К.: Вид–во «АртЕк», 2009.
192 с.
3. Троян А.Н. Управление дошкольным образованием: учебн.
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Ольга ШТЕНГЕЛОВА,
здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 1 курсу
гуманітарно-економічного факультету
Науковий керівник: Тетяна ЧЕРЕМІСІНА,
к.е.н., доцент (БДПУ)
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ'Я
Актуальність. Багато українців шукають альтернативу
дорогому відпочинку за кордоном та зупиняються на відпочинку на
Північному Причорномор'ї. Курорти півночі України – це відношення
ціни та якості. Кожному відпочиваючому цікаво дізнатися про
новинки в сфері туризму, цікавинки та історичні загадки міст. Тому,
формування та розвиток туристичної інфраструктури північного
приазов'я є актуальною проблематикою.
Ступінь досліджуваності проблеми. У роботах таких
науковців як П. Ґудзь, О. Гулич, С. Омельянец, О. Шаптали
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розглядаються
проблеми економічного розвитку курортних
територій. Формуванню регіональної структури туристичної галузі
присвячені роботи Д. Стеченка, Л. Чернюк. Але бракує наукових
досліджень щодо формування туристичної інфраструктури.
Мета і методи дослідження. Метою дослідження є визначити
сучасні тенденції та популярність відпочинку на Північному
Приазов'ї. Методами дослідження є аналіз, синтез та порівняння.
Сутність дослідження. Проведено аналіз одних з
найвідоміших курортів Північного Приазов'я як Кирилівка, Бердянськ
та Приморськ як основних елементів інфраструктури. Сьогодні
відбуваються
процеси трансформації
та становлення
як
організаційно-економічної, так і регіональної структури галузі
туризму Північного Приазов’я.
Бердянськ був заснований, як портово-торгівельне місто але
він швидко став курортним. Він славиться великим надбанням
будівель від наших пращурів та великою кількістю історичних
пам'яток, наприклад такі як Лютеранська кірха, головний корпус
Бердянського Педагогічного університету та видатний пам'ятник
бичку-годувальнику. Не менш популярною є Бердянська коса, яка
щороку приймає велику кількість гостей.
Кирилівка – це курорт, який розташувався в самому початку
Федотової коси. В цьому приморському селищі є також багато
сезонних видів відпочинку, такі як аквапарк «Острів скарбів»,
влаштовуються різноманітні вечірки, найпопулярнішою з яких є так
звана «пінна вечірка».
Приморськ – це курорт з більш розвиненою інфраструктурою
ніж Кирилівка. В ньому нараховується близько 50 санаторії що
розташовані на косі Обіточна. Цікавинкою цього селища є
підземелля, які залишили кочові племена ногайців.
Основні висновки. Туристичний бізнес на узбережжі Азовського
моря є найбільш прибутковим за інші галузі в сфері економіки
Приазов'я. Сучасні тенденції морського курорту полягають в нових
видах розваг та способів відпочинку. Для деяких туристів є цікавими
історичні зони де проводять екскурсії, хтось приїжджає заради
лікування, а дехто за новими новими враженнями та неповторними
емоціями. Перевагою туристичної інфраструктури Північного Приазов'я
є цінова політика, яка відрізняється від закордонної.
Різноманітний туристичний потенціал Північного Приазов’я
створює передумови для перспективного розвитку курортного
господарства. Нині ця територія є рекреаційним резервом і
перебуває на етапі екстенсивного освоєння. На розвиток
рекреаційної інфраструктури значно вплинула загальна криза в
країни. Нестача коштів у більшості населення на відпочинок та
464

Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 1. Суспільні науки

оздоровлення призвела до скорочення кількості рекреаційних
закладів чи неповного їх завантаження.
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ПРАВОЗНАВСТВО
Анастасія АСЄЄВА,
здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 1 курсу
гуманітарно-економічного факультету
Науковий керівник: Олег КРУГЛОВ,
к.ю.н., доцент (БДПУ)
ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ПРОБЛЕМИ
Актуальність теми. Проблема подвійного громадянства є
досить актуальною на сьогодні. На території України існують люди,
які б одночасно не були громадянами двох або декількох країн. Хоча
в Україні діють нормативно – правові акти, які б регулювали дану
проблему. Але й вони у деяких принципах суперечать між собою.
Ступінь досліджуваності проблеми. Дану проблему та її
наслідки досліджували такі вчені, як: Р. Бедрія, П. Великоречанін,
І. Піскун, К. Шкумбатюк.
Мета і методи дослідження. Метою дослідження є спроба
проаналізувати нормативно – правові акти, у яких зазначено про
громадянство України та визначити наслідки декількох громадянств.
Сутність дослідження. Питання громадянства є досить
болючим для нашої країни. Дану проблему повинні регулювати такі
нормативно – правові акти, як: Конституція України, Закон України “Про
громадянство”. Але не дивлячись на їх існування, деякі мешканці нашої
країни все ж таки мають громадянство не тільки України.
Спробуємо проаналізувати законодавство України. Головний
Закон у статті 4 зазначає, що в Україні діє єдине громадянство.
Підстави та припинення громадянства визначаються законом. Але у
статті 25 вказується, що громадянин України не може бути
позбавлений громадянства [2].
Тобто держава не може лишити особу даного права без
добровільної згоди людини, тому що це суперечить нормам
демократії.
Якщо ми проаналізуємо положення Закону України “Про
громадянство”, то у статті 2 побачимо, що якщо громадянин України
набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у
правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином
України [1].
Знову виникає суперечливість, ніби громадянство інших країн
не дозволено. Але у разі його набування у правових відносинах
людина все одно залишається громадянином нашої держави.
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У статтях 17 – 19 цього ж закону прописані підстави для
припинення громадянства, але усі вони більше базуються на
чесності, свідомості та справедливості особи.
До того ж, громадянин України не може бути автоматично
позбавлений громадянства, коли набуває іншого. Тому що
громадянство припиняється з дня видачі Указу Президента України
“Про припинення громадянства певної особи”. Тобто людина вже
має подвійне громадянство, і те що в Україні не можна мати
громадянство іншої країни, вже виступає міфом.
Подвійне громадянство також не несе у собі чогось корисного
для нашої країни. Тому що, із-за того, що існують розбіжності у
суспільстві, багато наших громадян будуть від’їжджати у пошуки
кращого життя до країн, де діє їх друге громадянство. Тобто юридично
людина буде закріплена і за нашою державою, але фактично
повноцінного захисту з боку держава Україна він не зможе отримати.
Також подальшим проблемами можуть стати військова служба
(для чоловіків), сплачування податків, вирішення правових питань
(Закон України “Про міжнародне приватне право”) тощо.
Основні висновки. Для того, щоб регулювати питання
подвійного громадянства на території України можна зробити такі дії.
По–перше, удосконалити законодавство, наприклад, додати
відповідальність за прийняття або приховання громадянств іншої
держави.
По-друге,
зробити
систему
контролю
українського
громадянства більш досконалою. Особливу увагу приділяти особам,
які часто виїжджають на тривалий термін за кордон.
По–третє, не вводити подвійне громадянство на території
України, тому що це може спровокувати витік людей з країни.
По–четверте, проводити профілактичні бесіди під час видання
віз та проведення інших митних справ.
ЛІТЕРАТУРА
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ПРОБЛЕМА БЕЗГРОМАДЯНСТВА В УКРАЇНІ
Актуальність. Громадянство – це зв'язок між державою і
індивідом, що визначає їх права і обов’язки. На сьогодні проблема
безгромадянства в Україні стала доволі важливою, яку можна
прирівняти до глобальної. Станом на 2020 р. в Україні за підрахунками
УВКБ ООН, кількість осіб без громадянства і осіб які мають велику
ймовірність опинитися у такому статусі становить приблизно 40.000
осіб. [1] В тій ситуації, яку ми маємо на сьогоднішній день, під загрозою
опиняються здебільшого люди ромських меншин, діти народжені на
непідконтрольній
території
Донецької,
Луганської
областей,
безхатченки, власники радянських паспортів та інші.
Ступінь
досліджуваності
проблеми.
Проблему
безгромадянства досліджується здебільшого органами місцевого
самоврядування, науковцями, комітетом з прав людини та
міжнародною організацією ООН.
Мета і методи дослідження. Метою є дослідження
безгромадянства в Україні і можливі шляхи вирішення цієї проблеми.
При виконанні дослідження були використані методи: аналізу,
синтезу, порівняння, статистики та узагальнення.
Сутність дослідження. Сотні, тисячі людей в цілому світі
зіштовхуються з проблемою безгромадянства. Безгромадянство – це
статус, якого набуває особа з різних, інколи незалежних від неї
обставин. Осіб, які з певних обставин, тимчасово залишилися без
громадянства і не мають приналежності до будь-якої держави
називають апатридами.
Згідно зі ст. 26 Конституції України «Іноземці та особи без
громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах,
користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі
самі обов'язки, як і громадяни України, – за винятками,
встановленими
Конституцією,
законами
чи
міжнародними
договорами України. Іноземцям та особам без громадянства може
бути надано притулок у порядку, встановленому законом». [2]
В сучасному світі до осіб без громадянства і осіб, яким
загрожує опинитись в такому статусі відносяться:
Особи, які мають радянські паспорти;
Особи ромського походження;
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Особи та діти які народжені і проживають на
непідконтрольній території, а саме Донецької та Луганської
областей;
Люди, які не мають постійного місця поживання;
Біженці
В нашій державі доволі часто можна почути про те, що людина
яка вважається особою без громадянства не може отримати паспорт
громадянина через те, наприклад, що не має документів, які
засвідчували би приналежність до певної держави.
Взагалі процес отримання будь-якого паспорту, та інших
документів які необхідні для законного проживання особи у державі, в
більшості випадків займає купу часу і значну кількість грошових коштів.
Але судячи з практики не у кожного з тих хто опиняється в такому
статусі, особливо проти своєї волі, є можливість відновити або зробити
заново повний пакет документів для того щоб повноцінно існувати як
особистість. Не кожному вдається отримати той притулок про який
зазначається у ст. 26 Конституції України або, наприклад, набути
статусу біженця чи іншого статусу, перебуваючи у якому можна
отримати певну допомогу або ж пільги від держави. Але є і інша
сторона цієї проблеми, яка знаходить свій вияв в особах які нелегально
перетнули кордон і незаконно знаходяться на території держави.
Основні висновки. Підсумовуючи все вище викладене, одним
з шляхів вирішення проблеми осіб без громадянства можна вважати
ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
визнання особою без громадянства” від 16.06.2020 р.[3] Зміни, які
ввели у діюче законодавство, за допомогою цього закону, значно
спрощують процедуру оформлення документів та надають перелік
прав і безкоштовних послуг. Такі зміни можуть значно покращити
життя людям, які опинилися у таких ситуаціях.
ЛІТЕРАТУРА
1. Особи без громадянства : офіційний сайт УВКБ ООН,
Агентство у справах біженців. URL: https://cutt.ly/ql2kBFd (дата
звернення: 06.02.2021)
2. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р.
№254к/96-ВР. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-

вр (дата звернення: 06.02.2021)
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
визнання особою без громадянства : Закон України від 16.06.2020 р. №
693-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/693-20#Text (дата

звернення: 07.02.2021)
469

Бердянськи й державний педагогічний університ е т

Марія БОГДАНОВА,
здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 4 курсу
гуманітарно-економічного факультету
Науковий керівник: Катерина ДУДОРОВА
к. ю. н., доцент (БДПУ)
ЛІТЕРАТУРНІ ТВОРИ ЯК ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
Актуальність
даної
теми
обумовлена
цінністю
інтелектуальної праці та необхідністю її захисту в умовах швидкого
розповсюдження
інформації.
Часто
інтелектуальна
праця
безпосередньо пов’язана з творчістю, зокрема створенням
літературних творів. У зв’язку з цим, виникають питання щодо
набуття, здійснення та охорони прав на творчі продукти. На сьогодні
одним із пріоритетних напрямів державної політики в Україні є захист
права інтелектуальної власності.
Ступінь дослідження. Проблема забезпечення захисту прав
автора обумовила постійний інтерес науковців до проведення
досліджень зі зазначеної проблематики, зокрема: У. Андрусів,
Б. Антімонов, І. Ващинець, Е. Гаврилов, Б. Кирдан та ін.
Мета роботи – дослідити розробку теоретичних основ права
інтелектуальної власності на літературні твори.
Для реалізації поставленої мети використано історикоправовий
метод,
формально-юридичний,
логіко-юридичний,
узагальнення тощо.
Сутність дослідження Варто зазначити, що в Україні ґенеза
цього питання сягає 1929 року, коли Центральний виконавчий
комітет і Рада народних комісарів затвердили перший національний
закон «Про авторське право». Наступний період, що активізував це
питання, пов'язаний з 1963 роком, коли було прийнято Цивільний
Кодекс УРСР, в окремому розділі якого передбачено регулювання
питання авторських відносин. Проголошення незалежності й
державотворення України в 1991 році пожвавило інтерес до цього
питання. 23 грудня 1993 р. було прийнято Закон України «Про
авторське право та суміжні права» (даліі – Закон),, який передбачає
регулювання усіх відносин авторського права. Наступні два кроки:
1996 р. – прийняття Конституції України, 2003 р. – прийняття
Цивільного кодексу України. Варто зазначити, що у Законі вперше
з’явилася оформлена дефініція авторського права, визначено
загальні підстави його виникнення, перелічено особисті немайнові та
майнові права суб’єктів авторського права [1].
Літературний твір є об’єктом права інтелектуальної власності,
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а саме об’єктом авторського права. Інтелектуальна власність має
певну специфіку, що полягає в нематеріальній природі об’єктів.
Правовій охороні підлягають всі літературні твори, як оприлюднені,
так і не оприлюднені, як завершені, так і не завершені, незалежно від
їх призначення, жанру, обсягу, мети. Частина твору, яка може
використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва
твору, розглядається як твір і охороняється відповідно до Закону.
Головним суб’єктом авторського права є автор. Це фізична
особа, яка своєю творчою діяльністю написала твір. На відміну від
патентного права, для виникнення і здійснення авторського права
реєстрація або спеціальне оформлення непотрібно. Також суб’єктом
можуть бути спадкоємці або будь-яка інша особа, яка набула
авторських прав згідно із законом або на підставі договору.
Зміст права інтелектуальної власності на літературний твір
становлять особисті немайнові права (право авторства, право на
авторське ім’я, на недоторканість об’єкта тощо) та (або) майнові
права (зокрема, право на використання об’єкта, виключне право
дозволяти використання об’єкта). Особисті немайнові права
належать творцеві і є чинними безстроково. За загальним правилом,
ці права є невідчужуваними. Навпаки, майнові права можуть
відчужуватися, вони мають часові обмеження. Наприклад, майнові
права на твір діють протягом усього життя автора і 70 років після
його смерті. Надалі твір стає суспільним надбанням.
Право інтелектуальної власності на твір є непорушним. Ніхто
не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи
обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.
Обмеження можуть бути встановлені заради суспільних чи
державних інтересів. Наприклад, ст. 444 ЦК передбачає випадки
вільного, безоплатного використання твору будь-якою особою.
Захист авторського права передбачений розділом п’ятим
Закону. Об’єктом захисту є комплекс регламентованих законом
загальних та спеціальних, майнових та немайнових прав автора.
Суб’єктами захисту можуть виступати сам автор, його представники,
спілка письменників тощо. Автор має право: вимагати визнання та
поновлення своїх прав; забороняти дії, що порушують авторське
право; на відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
відшкодування збитків; виплату компенсації [1].
Основні висновки. Отже, сьогодні одним із пріоритетних
напрямів державної політики в Україні є забезпечення правового
урегулювання проблем, пов’язаних із набуттям, використанням та
захистом авторських прав. Натомість фахівці зазначають, що в силу
численних змін у суспільному житті система потребує оновлення.
471

Бердянськи й державний педагогічний університ е т

Запропоновано створення Вищого суду з питань інтелектуальної
власності.
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ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНИХ
ПРАВОВІДНОСИН
Актуальність.
Громадські
організації
є
невід’ємним
елементом громадянського суспільства. Протягом останніх 6 років
діяльність громадських організацій значно пожвавилась, зокрема, у
зв’язку з оптимізацією бюрократичних процесів та підвищенням
свідомості громадян. Тому питання участі громадських організацій у
цивільно-правових відносинах є актуальним станом на 2021 рік
через чисельні можливості таких організацій із реалізації грантів та
здійснення економічної діяльності для досягнення їх статутних цілей.
Ступінь досліджуваності проблеми. Дослідженням цього
питання займалися такі вчені як Бабаскін А.Ю., Братусь С.М.,
Менджул М.В., Соха С.І, Волкова Д.Є. та ін.
Мета та методи дослідження. Метою дослідження є
встановлення меж цивільних прав громадської організації як суб’єкта
цивільних відносин, визначення особливостей цивільних відносин за
участю громадської організації.
У дослідженні були використані такі методи як компаративний,
аналітичний, синтетичний та аналогія.
Сутність дослідження. Згідно Закону України «Про
громадські об’єднання» (далі – Закон) громадські об’єднання – це
добровільні об’єднання фізичних та юридичних осіб приватного
права, що мають на меті забезпечення інтересів їх учасників, що не
суперечать ст. 4 цього Закону [1]. Вищевказаним нормативним актом
визначено 2 види громадських об’єднань: громадська організація та
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громадська спілка. У першому випадку засновниками та учасниками
можуть бути лише фізичні особи, у другому випадку засновниками –
юридичні особи приватного права, а учасниками – юридичні особи
приватного права та фізичні особи.
Згідно зі ст. 3 цього Закону громадські організації утворюються
та діють відповідно до принципів добровільності, самоврядності,
вільного вибору території діяльності, рівності перед законом,
відсутності майнового інтересу їх членів(учасників), прозорості,
відкритості та публічності.
На підставі п. 1 ч. 2 ст. 21 Закону громадська організація може
бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і
немайнові права відповідно до законодавства. У п. 2 ч. 2 цієї статті
передбачено право на здійснення підприємницької діяльності
безпосередньо або через створені юридичні особи, якщо така
діяльність відповідає меті діяльності громадської організації та
сприяє її досягненню. Варто зазначити, що дані правила стосуються
лише громадських організацій зі статусом юридичної особи.
Відповідно до ст. 24 Закону громадська організація для
здійснення статутної мети має право володіти, користуватись і
розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону
передане такому громадському об’єднанню, зокрема, у результаті
підприємницької діяльності такої організації. Право власності
громадської організації здійснює вищий орган управління у порядку,
передбаченому законодавством та статутом. Тобто цією статтею
громадська організація прирівнюється до інших учасників цивільних
відносин.
Згідно зі ст. 6 Закону громадська організація може здійснювати
співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та
міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України.
Громадська організація має право вести трудові відносини на
загальних засадах. Порядок здійснення трудових відносин
громадськими організаціями регулюється Кодексом законів про
працю України.
Цивільним кодексом України (далі – ЦК), а саме ч.1 ст. 85
передбачено такий вид товариств як непідприємницькі. До цього
виду товариств відносяться і громадські об’єднання. У ч. 2 цієї статті
передбачено, що особливості правового статусу таких осіб
визначаються законом, тобто Законом України «Про громадські
об’єднання».
Згідно зі ст. 92 ЦК громадська організація набуває цивільних
прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють
відповідно до закону та статуту [2]. Відповідно до ст. 96 ЦК
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громадська
організація
самостійно
відповідає
за
своїми
зобов’язаннями усім належним їй майном.
Основні висновки. Отже, громадська організація не
обмежена в укладанні договорів. Вона наділена повною цивільною
дієздатністю і відрізняється від підприємницьких товариств лише
забороною на розподіл коштів між учасниками громадської
організації та здійснення діяльності, спрямованої на отримання
прибутку поза реалізацією статутних цілей.
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КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ В УКРАЇНІ ТА США
Актуальність. Одним із невід’ємних прав людини є право на
життя. Це право прописане у ст. 2, 3 та 5 «Загальної декларації прав
людини» (1948 р.), ст. 2 та 3 «Європейської конвенції з прав
людини» (1953 р.) та «Міжнародних пактах ООН» (1966 р.).
Незважаючи на недоторканість цих прав, у наш час існує велика
потреба в їх захисті. На них посягають як звичайні люди, так і саме
правосуддя. Найбільше посягань на недоторканість життя
відбувається в Сполучених Штатах Америки, окрім умисного,
необережного вбивства, а також доведення до самогубства – поруч
стоїть смертна кара, яка набула чинності у 1890 році в США та на
території України з 1991 року.
Ступінь досліджуванності проблеми. Дослідження у сфері
смертної кари провели такі науковці, як С. Алексєєв, В. Головченко,
В. Квашис,
Н.
Коркунов,
В. Кудрявцев,
Т.
Селлін
та
О. Ф. Кістяковський. Серед зарубіжних дослідників найбільший
внесок у вивчення проблеми смертної кари зробили К. Міхара, К.
Філд, Р. Худ та ін.
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Мета та методи дослідження. Дослідити смертну кару, як
порушення невід’ємного конституційного права на життя, та
визначити шляхи усунення подібного покарання. При виконанні
дослідження були використані теоретичний, аналітичний та
порівняльно-правовий методи.
Сутність дослідження. Невід’ємні права – це такі права, які
належать лише людині; від яких ми не можемо відмовитися; щодо
яких ми не можемо сказати, що не бажаємо цих прав і не будемо
ними користуватися. Саме невідчужуваність цих прав вказує на їх
недоторканість.
Визначення невід’ємності прав проголошується у «Загальній
декларації прав людини» ст.5 «Ніхто не повинен зазнавати тортур,
або жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує його гідність,
поводження і покарання». Також у «Європейській конвенції з прав
людини» ч.1 ст.2 «Право на життя», ст.3 «Заборона катування» [1] та
«Міжнародних пактах ООН».
Спираючись на наведені положення, можна зауважити, що
США порушує зазначені статті.
Однак, хотілось би звернути увагу, що за Конституцією США
невід’ємні права проголошуються у наступних поправках: 4 «Право
народу на недоторканість особи, помешкання, особистих паперів і
майна не має порушуватися безпідставними обшуками і
арештами…», 8 "Не можна встановлювати надмірних застав,
накладати надмірних штрафів або вдаватися до жорстоких і
незвичайних покарань". [2]
У США на сьогодні існує 5 способів смертної кари – повішання,
розстріл, електричний стілець, газова камера та смертельна ін’єкція.
З початку ХХІ сторіччя більша кількість покути здійснюється шляхом
ін’єкцій. Проте не виключаються покарання шляхом газової камери
та електричного стільця, що в свою чергу є тортурами, а Верховний
суд США називає ці методи «жорстокими та незвичайними
покараннями», попри їх використання.
Станом на 2021 рік 22 з 50 штатів відмовились від смертної
кари взагалі, вважаючи її неконституційною. [3]
Що ж стосується смертної кари в Україні, то таке посягання на
недоторканість життя дісталось у спадок від СРСР разом із
Кримінальним кодексом (1961р.) і у більшості випадків практикувався
розстріл. У 2001 році, зі зміною Кримінального кодексу, смертну кару
замінили на довічне ув’язнення, а Конституційний суд України визнав
смертну кару «необґрунтованим позбавленням людини її права на
життя».
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Дане висловлювання КСУ підтверджує Конституція України у
ст.3 «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю», ст.21
«Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи
людини є невідчужуваними та непорушними», ст.27. «Кожна людина
має невід'ємне право на життя». [4]
На нашу думку, для усунення подібного покарання в США
необхідно також смертну кару перекваліфікувати на довічне
ув’язнення. Смертна кара не дає людині можливості виправлення,
також страта не карає. Варто зауважити, що зберігаючи право на
життя, США зможуть зекономити бюджет країні. Так як на страту
виділяється більше фінансування, аніж на утримання ув’язнених.
Основні висновки. Отже, смертна кара – це прояв
негуманного поводження, щодо особи, яка вчинила злочин. Вона
порушує принципи допоміжних декларації, пакту та конвенцію, які в
свою чергу були підписанні США. Головним варіантом виключення
подібного покарання є його перекваліфікування на довічне
ув’язнення.
ЛІТЕРАТУРА
1. Конвенція про захист прав людини і основоположних
свобод : Офіційний сайт Верховної Ради України. URL :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення:
19.02.2021)
2. Конституція США URL: https://nashepravo.org.ua/uk/usaconstitution/ (дата звернення: 21.02.2021)
3.
Смертна
кара
в
США
URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Смертная_казнь_в_США (дата звернення:
21.02.2021)
4. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р.
№254к/96-ВР. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
(дата звернення: 23.02.2021)

476

Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 1. Суспільні науки

Кирило КАЛЬЧЕВ,
здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 4 курсу
гуманітарно-економічного факультету
Науковий керівник: Олег КРУГЛОВ,
к.ю.н., доцент (БДПУ)
ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА КОЛАБОРАЦІОНІЗМ В УКРАЇНІ
Від початку тимчасової окупації Автономної Республіки Крим і
м. Севастополя Російською Федерацією та війни на сході України,
яка призвела до численних людських жертв, в тому числі й серед
цивільного населення, гостро постало питання криміналізації
колабораціонізму, який являє собою навмисну й усвідомлену
співпрацю (у військовому, політичному, економічному, культурному,
побутовому аспекті) в інтересах ворога та на шкоду своїй державі [1].
З’ясуванням сутності колабораціонізму як явища та
проблемою кримінальної відповідальності за нього приділяють увагу
українські вчені-юристи О. Головкін, M. Рубащенко, І. Сказко та ін. Ця
робота є єдиним комплексним аналізом останніх проектів законів,
пов’язаних з криміналізацією колабораціонізму, що вказує на її
безумовну актуальність.
Наразі в більшості країн світу немає окремого чинного закону
про колабораціонізм, у законодавчих системах він межує з
державною зрадою, в тому числі й в Україні.
Основними перепонами на шляху до криміналізації
колабораціонізму, на основі проаналізованих не прийнятих
законопроектів є:
1) Розмитість ключових понять. У першому варіанті проекту
Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян на
тимчасово окупованій території України” (№1 207‑VII) було
запропоновано визначити колабораційну діяльність як окрему форму
державної зради (ст. 111 КК), а під самою колабораційною
діяльністю розуміти умисне, добровільне співробітництво в будь-якій
формі з окупаційною державою або її представниками на шкоду
державним інтересам України. [2] Таким чином, залишилось
нерозкритим питання “співробітництва в будь-якій формі”, оскільки
не наведений перелік сфер життя, в яких воно буде враховуватись.
2) Проблема визначення кола суб’єктів. Проект Закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення
кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність) № 5144
передбачає кримінальну відповідальність за дії громадян України
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спрямовані на впровадження освітніх стандартів держави-агресора у
навчальних закладах, незалежно від типів та форм власності [3], але не
визначає конкретного переліку осіб, які нестимуть відповідальність за
цей злочин, оскільки вчителі та викладачі, здійснюючи свою діяльність,
а саме навчання школярів/студентів, є суб’єктами впровадження
освітніх стандартів, то чи будуть їх дії, відповідно до формулювання у
цьому законі, розцінюватись як злочин?
3) Порушений юридичний баланс. Проект Закону “Про
заборону колабораціонізму” (№6170) визначав отримання чи
використання паспортів або інших документів незаконних
організацій, як одну з форм колаборації [4] і передбачене покарання
за це діяння (карається позбавленням волі на строк від дванадцяти
до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої) не є
співмірним чи виправданим в контексті занадто жорсткого
покарання.
Таким чином, на шляху до криміналізації такого діяння як
колабораціонізм, законодавець має провести ґрунтовну роботу щоб
не допустити помилок, оскільки навіть незначні деталі можуть стати
критичними, так як мета законопроекту – встановлення
справедливого покарання для осіб, які співпрацюють з державоюагресором, але це не повинно порушувати звичайних громадян
України, проживання яких, на тимчасово окупованій території, є
вимушеним, а не добровільним.
Необхідними є чіткі і вичерпні формулювання та конкретний
перелік осіб, які є суб’єктами злочину аби при застосуванні закону
уникнути зловживань.
Також варто враховувати час прийняття закону, він неодмінно
має бути прийнятим до початку деокупації та реінтеграції тимчасово
окупованих територій, оскільки треба враховувати, що закон не має
зворотної сили, що потенційно може допомогти колаборантам
уникнути відповідальність за свої діяння проти України.
Важливим є криміналізація колабораціонізму як окремого
злочину, а не форми державної зради, оскільки між цими двома
поняттями є суттєва відмінність, яка полягає у тому, що співпраця з
ворогом, не лише послаблює державу в умовах збройного
конфлікту, але й посилює потенціал ворога, незалежно від сфери
вчинення вищезазначених діянь, відповідно і відповідальність за
діяння не повинна бути більш м’якою, ніж за державну зраду.
Отже, прийняття спеціальної норми, сприятиме більш
ефективній протидії йому та матиме певний превентивний вплив.
Встановлення самостійної кримінальної відповідальності за
колаборацію в умовах її поширення буде свідчити про визнання
істотної шкоди, яку завдає така діяльність і намір з нею боротись.
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ПИТАННЯ СЕКСИЗМУ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
Актуальність. Дискримінація чи упередження людей через
їхню стать або гендер, тобто сексизм, є однією з важливих проблем
ХХІ століття, що висвітлює актуальність даного дослідження. Через
відносну своєрідність, питання сексизму має низький рівень
дослідженості у вітчизняній та сучасній юриспруденції.
Ступінь досліджуваності проблеми. Питання фемінізму та
гендерного рівенства розглядалися в працях О. Вороніної,
А. Тьомкіної, Т. Марцелюк та інших, але законотворчій аспект не має
широкого дослідження.
Метою роботи є аналіз гендерного питання в умовах
сьогодення та новели щодо його законодавчого врегулювання.
Основні методи, що були застосовані – статистичний, аналітичний,
синтезу та узагальнення,
Сутність дослідження. Розширення політичних прав та
можливостей жінок і дотримання гендерного паритету на найвищих
рівнях влади продовжує бути однією з найважливіших проблем у
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сфері ґендерного розвитку в Україні. Це одне із зобов’язань, які
Україна взяла на себе в контексті реалізації Цілей сталого розвитку
(Ціль №5. Ґендерна рівність. Завдання – забезпечити рівні
можливості представництва на вищих рівнях прийняття рішень у
політичному та суспільному житті). [1]
Рівень політичного представництва залишається низьким,
попри те, що на останніх позачергових виборах представництво
жінок у Верховній Раді збільшилося з 12,5% до 20,5%. Незважаючи
на нещодавнє покращення ситуації, дані в Україні залишаються на
рівні нижчому за середній європейський показник. За даними
Міжпарламентського союзу, Україна зайняла у 2019 році 101-ше
місце серед 192 країн. Відповідно до «Доповіді ПРООН про стан
людського розвитку за 2019 рік» Україна зайняла 88-ме місце серед
189 країн, а також у 2020 році в Глобальному індексі ґендерного
розриву Всесвітнього економічного форуму – 83-ме місце серед 152
країн щодо розширення політичних можливостей жінок. [2]
За даними Держстату, жінки в середньому отримують на 27,5%
менше зарплатні, ніж чоловіки. Найбільший розрив у зарплаті – в
сфері фінансової та страхової діяльності, у транспорті та
промисловості. Найменша нерівність оплати – в сферах охорони
здоров’я, державного управління та оборони, операцій з нерухомим
майном та у сфері освіти. [3]
Крім того, до 2017 року в Україні існував перелік з 450
професій, де було заборонено працювати жінкам. Жінки не могли
бути машиністками метро, пожежницями, машиністками бульдозерів
та екскаваторів, а також працювати на підземних роботах.
Хоча за останні два десятиліття законодавча та нормативна
база України щодо подолання дискримінації та сексизму зміцнилася,
проте слабкими є реалізація конкретних механізмів дотримання
зобов’язань (в тому числі й на місцевому рівні).
На 2021 рік у Верховній Раді зареєстровано два проєкти
законів проти сексизму. Перший передбачає законодавче
визначення поняття «сексизм» та внесення змін до низки законів, що
заборонятимуть прояви цього явища. Метою законопроекту є
створення нормативного підґрунтя для заборони проявів сексизму у
суспільстві. Другий – запровадження покарань за сексизм.
Автори законопроекту пропонують під поняттям «сексизм»
розуміти «будь-які жести, візуальні прояви, сказані або написані
слова, практику і поведінку, в основі яких лежить ідея про те, що
людина або група людей гірші через свою стать», що спричиняють
або спрямовані на: порушення власної гідності або прав людини чи
групи людей; сексуальну, психологічну шкоду або страждання особи
чи групи осіб; створення загрозливого, ворожого, принизливого або
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образливого середовища; перешкоджання незалежності або
повноцінному здійсненню прав людини з боку особи чи групи осіб;
підтримку та посилення ґендерних стереотипів. [4]
Це стосується публічної та приватної сфер, мережі інтернет
або «поза нею», уточнює законопроєкт.
Водночас документ перелічує соціальні явища, що не
підпадуть під визначення сексизму: спеціальний захист жінок під час
вагітності, пологів та грудного вигодовування дитини; обов'язкова
строкова військова служба для чоловіків, передбачена законом;
різниця в пенсійному віці для жінок і чоловіків, передбачена законом;
особливі вимоги з охорони праці жінок і чоловіків, пов'язані з
охороною їхнього репродуктивного здоров'я; позитивні дії. Але,
проєкт закону не дає визначення поняттю «позитивні дії».
Передбачено, що людина, яка вважатиме, що стосовно неї
вчинили сексистські дії, зможе скаржитися до: державних органів;
Національної поліції України; Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини; суду.
Про те, що буде з кривдниками, якщо сексизм з їхнього боку
буде доведено, йдеться в проєкті змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення. Законопроєкт пропонує у пункті 1
частини 2 статті 262, де мова про дрібне хуліганство, додати слово
«сексизм». Тобто у частині відповідальності документ прирівнює ці
два явища. Відтак, якщо проєкт стане законом, прояви сексизму
можуть потягнути за собою: штрафи від 10 до 20 неоподатковуваних
податком мінімумів (1700–3400 грн); громадські роботи від 30 до 40
годин або адміністративний арешт до 7 діб.
За повторне порушення: штраф до 6800 грн; громадські
роботи від 40 до 60 годин; адміністративний арешт до 15 діб. Зміни
до
адміністративного
Кодексу
зареєстровані
окремим
законопроєктом, оскільки це є вимогою регламенту Верховної Ради.
Основні висновки. Загалом два документи між собою
узгоджені і передбачають спільну мету. Крім того, що вони є
актуальними для українського суспільства, вони є частиною плану
узгодження законодавства України з нормами Європейського союзу,
тому, на мою думку, є необхідною складовою удосконалення
української нормативно-правової бази.
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АДВОКАТСЬКА МОНОПОЛІЯ: ШЛЯХ ВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ
ДО СКАСУВАННЯ
Актуальність. На сьогодні в нашому юридичному просторі
тривають суперечки між фахівцями з приводу доцільності існування
адвокатської монополії. Одні вважають, що необхідно залишити
судовий захист лише адвокатам, а інші – що запровадження
адвокатської монополії тільки заважає розвитку правової практики.
Ступінь досліджуваності проблеми. Вивченням цієї теми
займались такі науковці, як Куликов О., Рибалко Г., Хлабистова К. та ін.
Мета дослідження полягає у постановці та розкритті
проблемних питань щодо існування монополії адвокатури на
представництво в судах.
У роботі були використані такі методи: формальноюридичний, узагальнення тощо.
Сутність
дослідження.
Поступове
впровадження
адвокатської монополії почалось у 2016 році за підтримки експертів
Європейської Комісії «За демократію через право», та мало на меті
підвищити якість правової професійної допомоги. Були внесені зміни
до Конституції України та прийнято у новій редакції закон України
«Про судоустрій та статус суддів». Стаття 131-2 Конституції України
передбачає, що виключно адвокат здійснює представництво іншої
особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення [1].
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Відповідно до підпункту 11 п.16-1 розділу ХV «Перехідні
положення» Конституції України представництво виключно
прокурорами або адвокатами у Верховному суді та судах касаційної
інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної
інстанції – з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції – з 1 січня
2019 року. Представництво органів державної влади та органів
місцевого самоврядування у судах мало здійснюватися виключно
прокурорами або адвокатами з 1 січня 2020 року.
У 2017 році були внесені зміни до процесуальних кодексів.
Стаття 60 ЦПК України «Особи, які можуть бути представниками»
зазначає: «Представником у суді може бути адвокат або законний
представник» [2].
До змін у ЦПК представництво в суді могли здійснювати
адвокат або інша особа, яка досягла вісімнадцяти років, має
цивільну процесуальну дієздатність і належно посвідчені
повноваження на здійснення представництва в суді. Тобто раніше
людина могла звернутись за юридичною допомогою до будь-якої
особи, яка представляла її інтереси в суді на підставі доручення.
Наразі на це мають право тільки адвокати (за винятком справ у
малозначних та трудових спорах). Запровадження адвокатської
монополії створило низку проблемних питань щодо представництва
в суді юридичних осіб та органів місцевого самоврядування, які
змушені були шукати додаткового фінансування на оплату послуг
адвокатів. Проблеми намагалися вирішити законодавчими змінами.
На офіційному сайті Верховної Ради було зареєстровано
законопроект від 29.08.2019 р. № 1013 про внесення змін до
Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії).
Проектом пропонується скасувати положення ст. 131-2 Конституції
України стосовно того, що виключно адвокат здійснює
представництво іншої особи в суді, незалежно від виду судового
провадження, а також залишити лише обов’язкові адвокатські
послуги при захисті від кримінального обвинувачення[3].
Наприкінці 2019 року законодавцем було розширено перелік
осіб, які можуть представляти юридичних осіб, державні органи та
органи місцевого самоврядування в порядку самопредставництва.
29.12.2019 р. набрав чинності Закон № 390-IX, відповідно до якого
юрисконсульти, інші працівники юридичних осіб, органів державної
влади, органів місцевого самоврядування отримали право
представляти останніх у суді [4].
Основні висновки. Порівнюючи стан адвокатської монополії в
момент її запровадження і зараз, можна зробити висновок, що вона
поступово ослаблюється. На мою думку, адвокатська монополія
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порушує право осіб на вільний вибір свого представника. Однак
законопроект № 1013 про її скасування не вважаю повністю
обґрунтованим, оскільки він не пропонує зміни до процесуальних
кодексів, тим самим створюючи нові колізії у законодавстві.
Особисто я підтримую скасування адвокатської монополії і тому, що
повернення до вільного вибору представників має допомогти
молодим юристам розвиватися, набиратися досвіду та покращувати
свої навички в юриспруденції.
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органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно
від порядку їх створення:Закон України від 18.12.2019 № 390-IX.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/390-20#Text
(дата
звернення: 26. 02. 2021).
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ТЕЛЕПЕРЕДАЧІ З ОЗНАКАМИ ПАТОГЕННОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ
ТЕЛЕВІЗІЙНОМУ ПРОСТОРІ
Актуальність. Однією з функцій журналістики є участь у
формуванні громадської думки. Журналісти через той контент, який
вони продукують, реалізовуючи завдання власника медіа, здатні
конструювати певну реальність. У межах цієї дійсності постійна
аудиторія ЗМК приймає важливі рішення щодо функціонування
країни в цілому. Зокрема, наочно результати такого системного
впливу проявляють себе під час виборів, політичного протистояння,
коли важлива електоральна підтримка.
Інструментами патогенного впливу є арсенал комунікаційних
технологій, маніпулятивних технік, який робить журналістські тексти
патогенними. Одним із трансляторів патогенних текстів залишається
телебачення, яке активно здійснює вплив на свідомість свого
глядача. Результати опитування USAID-Internews 2019 року
показали, що 52% українців користуються телебаченням задля
отримання інформації з показником довіри у 41% до регіональних та
місцевих телеканалів та 49% до національних [1].
Ступінь
досліджуваності
проблеми.
Л. Масімова,
Б. Потятиник, С. Проскуріна, К. Серажим та ін. вивчали поняття
«патогенний текст», виокремили його ознаки та окреслили сфери
його використання.
Мета і методи дослідження. Мета нашої наукової роботи –
проілюструвати різноплановість патогенних текстів у журналістській
діяльності, зокрема у телевізійному просторі, як одному з провідних
трансляторів інформації, який користується значним попитом, має
високий рівень довіри, та розглянути конкретні приклади
інструментів впливу на аудиторію. Серед методів дослідження –
аналіз, узагальнення, систематизація та опис отриманих даних.
Сутність дослідження. Ми розглянули зміст поняття
«патогенний текст» різних дослідників, визначили інструменти
патогенності у ЗМК, переглянули та проаналізували відеоматеріали
каналу «112 Україна» на наявність патогенного тексту, виокремили,
якими інструментами патогенності користуються журналісти.
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Висновки. Патогенними слід вважати тексти, в основі яких
закладено механізми негативного впливу на свідомість аудиторії на
текстовому та позатекстовому рівнях. «Вони пропагують зло у різній
формі, зокрема расову, релігійну, національну ворожнечу, війну,
підривають віру у національні та державні інтереси, популяризують
вседозволеність, хамство, ненависть, а також порушують норми
чинного законодавства» [2]. Особливу роль, але разом з тим і
відповідальність, у розповсюдженні патогенних текстів відіграють
ЗМК та журналісти. У своїх матеріалах окремі представники професії
порушують професійний та етичний кодекси, користуючись такими
інструментами патогенного
впливу,
як:
створення
міфів,
нав’язування стереотипів, навішування ярликів, катастрофізації та
нагнітання, прикриваючись гаслами свободи слова.
У ході аналізу телепрограм «Рибний день» та «15 хвилин про
наболіле» телеканалу «112 Україна» ми встановили, що вони є
патогенними форматами, адже вкорінюють міф про зовнішнє
керування Україною, підривають віру в нашу державу, сіють зневіру
та паніку, укорінюють стереотипи та навішують ярлики
«другосортності» нашої країни, використовують нагнітання негативу,
подаючи факти однобічно.
Як приклад використання такого інструменту як навішування
ярликів, а саме «другосортності» України, наведемо цитати з
програми «Рибний день»:
«Это еще может быть в какой-то стране?» (ефір від 24
вересня 2020 року). «Украина – банановая республика» (ефір від 24
вересня 2020 року). «Мы – не государство» (ефір від 1 жовтня 2020
року). «У Украины руки коротки» (ефір від 1 жовтня 2020 року). «У
нас же не государство, понимаете, мы ж как территория хаоса»
(ефір від 8 жовтня 2020 року). «Вы вообще понимаете, что мы
проходной двор? Мы превращаемся в недогосударство» (ефір від 8
жовтня 2020 року).
Такі висловлювання завуальовано представлені як функція
соціальної критики журналістики, проте вони є суб’єктивними та
однобічними. Дмитро Співак, як ведучий, досить емоційно реагує на
новини, висловлювання інших людей, не стримується у власних
коментарях, ставить, ніби риторичні та навідні запитання, але тим
самим маніпулює свідомістю аудиторії та створює ілюзію самостійно
зробленого вибору.
ЛІТЕРАТУРА
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ТА ВТІЛЕННЯ АВТОРСЬКОГО
ПРОЄКТУ НА РАДІО
Актуальність. З розвитком інформаційних технологій
радіомовлення вийшло на новий рівень поширення проєктів та їх
впливу на аудиторію. Все більше радіостанцій виходить в онлайнпростір, продукуючи оригінальний контент. У більшості випадків
цікаві та унікальні продукти на радіо є авторськими програмами.
Різноманітність жанрів, свобода у виробництві програми
дозволяє автору самореалізуватись та виробляти власний
унікальний, нестандартний привабливий проєкт. В свою чергу,
радіостанції надають майданчик для створення подібного продукту
задля більшої упізнаваності та залучення аудиторії. Стрімкий
розвиток авторських проєктів на західних радіостанціях привернув
увагу людей до радіо та зумовив стрімкий розвиток подібних програм
в радіомовленні різних країн. Україна в своєму арсеналі поки що
немає великої кількості цікавих авторських проєктів, які могли б
конкурувати з більш «зубастими» популярними західними
програмами. Проте українське радіомовлення, на сьогодні
переживає період ренесансу, який зумовлений притоком молоді в цю
галузь. Інтерес українського слухача до резонансних тем,
обговорення суспільних подій, а також цікавий розважальний контент
у
комплексі
з
професіоналізмом,
відроджує
українське
радіомовлення, пропонує аудиторії цікаве, а головне – сучасне
радіомовлення з унікальним привабливим контентом.
Мета дослідження – проаналізувати процес створення
авторської програми на радіо, визначити ключові принципи розробки,
якими можна послуговуватися у ході реалізації власних проєктів.
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Реалізація мети стала можливою в ході вирішення таких
завдань:
з’ясувати,
що таке «авторська радіопрограма»,
охарактеризувати сутність, різновиди та принципи створення
авторської радіопрограми.
Об’єктом дослідження є авторські програми як явище на
українському радіо.
Предметом дослідження є типи та принципи створення
авторського радіопродукту.
Методи дослідження – збору та обробки інформації, аналіз
контенту, систематизація, опис.
В Україні станом на 2020 рік працює приблизно 400
радіостанцій. Майже половина з усіх радіостанцій України має
авторські радіопрограми.
У посібнику «Радіожурналістика» А. Шерель пропонує таке
визначення: «Авторська програма – радіопередача, автор якої
одночасно виступає в ролі її творця і ведучого, режисера,
літературного та музичного редактора, коректора, а іноді і
продюсера. Тобто автор радіопередачі цілком і повністю відповідає
за її виробництво: сам придумує тему, сам пише текст, підбирає
музичний матеріал, продумує спеціальний джингл, іноді знаходить
спонсорів» [1, с. 55].
Науковець О. Гоян наводить таку класифікацію основних типів
програм сучасного радіомовлення: «інформаційні, інформаційноаналітичні, інформаційно-публіцистичні, культурно-просвітницькі,
пізнавально-розважальні, дитячі (орієнтація на вікові особливості
дошкільнят і тинейджерів), спортивні ,ігрові» [2, с. 111].
Ця типологія знадобиться ведучому-творцеві, адже буде
значно простіше визначитись з тематикою авторської радіопрограми,
визначити для себе конкретні кроки у розробці програми.
Ведучому-творцеві варто змістовно попрацювати на етапі
створення програми, над авторськими прийомами залучення
слухачів: цікаве та нестандартне привітання та прощання, манера
подання інформації, вміння професійно вести ефір. Авторська
радіопрограма тримається на самому авторі, тому слід завжди
пам’ятати, що ведучий має бути цікавим, харизматичним і не
дратувати слухача.
Проаналізувавши різні джерела ми сформулювали наступні
принципи створення авторської радіопрограми: 1. Визначитись з
жанром і тематикою програми, придумати назву. 2. Чітко визначити
цільову аудиторію майбутнього продукту. 3. Продумати роль
ведучого у радіопрограмі, розробити особисті прийоми впливу на
слухача. 4. Сформувати план створення і роботи над продуктом.
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5. Розробити відповідне і цікаве оформлення радіопрограми.
6. Створити канал для зворотного зв’язку із слухачами.
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ІНФОРМАЦІЙНІ АГЕНТСТВА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
Сучасне життя неможливо уявити без упорядкованого руху
інформації, що відображає процеси та явища суспільного життя.
Відповідно, людина живе в могутньому інформаційному полі, яке
нерозривно пов’язане з усіма сторонами її буття. Тому,
інформаційно-комунікаційні технології є одним з головних чинників,
який впливає на формування свідомості суспільства XXI століття, а
роль світових інформаційних агентств (далі – ІА), покликаних
забезпечити аудиторію своєчасною й точною інформацією, щороку
зростає.
Мета нашого дослідження – проаналізувати діяльність
вітчизняних інформаційних агентств та виявити, які з них домінують
в інформаційному просторі незалежної України.
За визначенням Р. Тарасенка, інформаційне агентство – це
спеціалізований суб’єкт інформаційної діяльності, зареєстрований як
юридична особа у формі інформаційного підприємства – організації,
служби, центру, що діє з метою надання інформаційних послуг для
ЗМІ [4].
Важливим аспектом розвитку ІА є їхня форма власності, згідно
з якою вони здійснюють свою діяльність. Так, Ю. Рантанен виділяє
такі типи інформаційних агентств: 1) приватні; 2) кооперативні; 3)
державні [2].
До найпопулярніших інформагентств незалежної України
можна віднести такі: «Укрінформ»; «УНІАН»;»; «Інтерфакс-Україна»;
«РБК Україна»; «Українські новини»; «Українські національні
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новини»; «Західна інформаційна корпорація»; «Медіапорт»;
«Галінфо»; «Репортер»; «112 Україна» тощо.
Прoдукція інфoрмаційногo агентства – це матеріалізований
результат його діяльності, призначений для розповсюдження. Його
мета – задовольнити інформаційні потреби суспільства, юридичних
осіб та держави. Основними видами продукції новинних агентств є:
електронна; друкована; фото-, кіно-, аудіо- та відеопродукція.
Інформаційне агентство має право виробляти продукцію,
зазначену в статутних документах та інші інформаційні продукти, які
не заборонені чинним законодавством України. Обов’язковими
компонентами продукту ІА є: назву ІА; ім’я та детальна інформація
про редактора або відповідальної особи за випуск; номер випуску та
дата; адреса агентства[3].
Засобами розповсюдження продукції інформагентств є такі:
друковані та електронні видання; радіо, телебачення; електричний
та електронний зв’язок тощо.
ІА мають пріоритет у використанні засобів масової інформації.
Порядок використання методів комунікації інформаційними агентствами
визначається чинним законодавством України [1]. Національні
інформаційні організації мають першочергове право використовувати
методи комунікації для розповсюдження інформації, що є особливо
важливим для країни та суспільства. Так, наприклад, статут
Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ",
визначає, що «… є центральним інформаційним агентством, утвореним
згідно з Указом Президента України № 1061 від 13 листопада 1996
року, підпорядкованим Кабінету Міністрів України» [1]. Він збирає,
обробляє та поширює офіційну інформацію (документи, зв'язок
Верховної Ради України, Секретаріат Президента України, Кабінет
Міністрів України та інші органи державної влади), включаючи
фотографії та аудіовізуальну інформацію, а також офіційну інформацію
про міжнародні події. Діяльність цієї установи не залежить від
політичних партій та громадських організацій.
Українська державна служба інформації (Укрінформ) щоденно
надає інформацію (дві з них англійською мовою) понад 1000
вітчизняних та іноземних суб'єктів інформаційного ринку (включаючи
300 місцевих журналів). Серед ненаціональних інформаційних
агентств дуже впливовими є Українське агентство новин "Інтерфакс"
та Українське незалежне агентство новин (УНІАН).
Висновки. У результаті аналізу діяльності українських
інформаційних агентств встановлено, що найвпливовішими на
сьогодні є "Укрінформ", а також "УНІАН" та "Інтерфакс-Україна".
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ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА І КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ІНТЕРНЕТ-МЕМІВ
Актуальність. На початку ХХІ століття розвиток інформаційних
технологій забезпечив кожному користувачеві інтернету можливість
комунікації за допомогою соціальних мереж. Продуктивною жанровою
одиницею мережевого медіапростору є інтернет-меми. Ґрунтовному
дослідженню мемів присвятили свої праці Сьюзен Блекмор, Річард
Броуді, Річард Докінз, Штефан Прімбс. Серед українських вчених різні
аспекти функціонування жанру досліджували Юлія Дукач, Оксана
Дзюбіна, Петро Зубар, Гліб Семенюк та інші. Але у сучасній науці
малодослідженим залишається комунікаційний потенціал жанру
мемів. У цьому і полягає актуальність нашого дослідження.
Теоретичною основою стали розвідки українських та зарубіжних
учених у сфері вивчення інтернет-явищ, зокрема мемів. У нашій
роботі використані метод аналізу і синтезу.
Мета роботи полягає в з’ясуванні комунікаційного потенціалу
мемів та їх жанрової специфіки. Для досягнення мети необхідно
дослідити ефективність передачі інформації у вигляді мемів різних
форматів.
На думку С. Блекмор, людина є своєрідним агентом для
розмноження та поширення мемів [1]. Мем – це «будь-яке явище, що
швидко поширюється серед мас, захоплює багато умів та несе якусь
ідею» [2]. Так описав одиницю інформації, що передається від
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одного до іншого вчений-біолог Річард Докінз. Він також ввів у
наукову сферу термін “меметика”, що означає «підхід до моделей
передачі інформації, яка “мутує” в процесі» [2]. Відповідно до
визначення Д. Рашкоффа, виділяється навмисно створені віруси,
віруси-тягачі та самонароджені віруси [5].
Дослідниця Ю.Дукач поділяє усі меми на інтернет-меми,
політичні, природні та штучні. Погоджуємося з думкою дослідниці,
яка зазначає, що меми «сприяють деградації суспільної думки і
привчають людей до того, що безграмотність, абсурдні заяви і дії з
боку політиків стає нормою» [3].
Аналіз інформаційного простору дозволив виокремити такі
різновиди мемів: графічні (Анонімус, Аквадискотека), відеомеми
(“Ооо, повезло, повезло”, цитати з вовками), музичні (Directed by
Robert B. Weide, «Ніно»), меми, побудовані на фразі або слові (“Барак. -Обама?”, “Кіко? Йой, най буде!”), меми-комікси (“Ти виграєш,
синку?”, “Гей, ти спиш?”), меми-тренди (Суецький канал,
коронавірус), а також меми, присвячені відомим персонам
(Олександр Авраменко, Влад МДА), тваринам (котики, Чімс), подіям
(фільм “Годзила проти Конгу”, вибори в Україні).
На нашу думку, можна розділити меми на локальні і глобальні.
Останні розуміють всі, а локальні – лише група (клас, друзі) або
окрема спільнота (місто, регіон, країна). Як і інші інформаційні
продукти меми виконують різноманітні функції.
Розважальна функція дає можливість аудиторії розслабитися,
відволіктися від повсякденних справ. Однак, вважаємо, що
використовувати меми можна і в журналістській діяльності.
«Вірусно» означає, що інформація в будь-якому прояві
розповсюджується як епідемія: один користувач поширив пост, його
фоловери ще раз поширили і так ланцюжок продовжується. Інша
назва вірусного посту – інтернет-мем. Це графічний, звуковий чи
відеофайл, що дуже швидко розповсюджується. Ним може бути
зображення або відео, якою користувачі діляться у себе на сторінці
чи повторюють зображене з певною метою, наприклад “Ice Bucket
Challenge”, “10 Year Challange” або інший виклик.
Для того, щоб мем гарантовано розповсюдився, треба
створити певні умови: залучення великої кількості людей ще на етапі
його оприлюднення. На думку Ш. Прімбса, «це дасть хороший
початок “епідемії” вашого мему» – у великих спільнотах мем
розповсюджується набагато швидше, готовність аудиторії сприймати
матеріал релевантно: “Ніхто не поширює того, що його друзі
вважають огидним” [6, с. 78], актуальність, вчасність, тобто зазвичай
меми виникають на основі нещодавніх подій, доступність, швидка
придатність до споживання та зрозумілість інформації.
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Майже кожен інтернет-мем має свої властивості та особливості,
що відокремлює його від усіх інших. Проте існують основні жанри, що
диференціюють це поняття на великі групи. Вони розділяються за
метою, стилістикою та форматом. Дослідники виділяють такі функції
та цілі мемів: «репрезентативна: відтворення побаченого, прочитаного
чи почутого з відповідним акцентом на певній інформації;
комунікативна: реакція на ситуацію, яка породжує дискусію, а також
створення особливого мовного простору, зрозумілого певній групі;
креативна: відтворення подій дійсності у творчому форматі з
використанням сучасних онлайн-інструментів» [4].
Публіцистична природа мему – відклик на топову подію,
персону, явище, тренд – дозволяє передати актуальну новину
миттєво, до того ж так, щоб це побачило якомога більше людей.
Грамотно зроблений жарт на основі новини дає набагато більше
покриття аудиторії та заохочує маси до твого ресурсу.
Отже вважаємо, що комунікаційний потенціал мемів та їх
різновидностей, жанрів, форматів полягає у тому, що такий
незвичайний метод передачі інформації варто застосовувати не
лише в новинах, а й у інших сферах діяльності, наприклад у
викладанні (але за умови посилення змістової цінності).
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ІСТОРІЯ НАУКОВОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Актуальність нашого дослідження полягає в тому, що засоби
масової інформації (далі – ЗМІ) є основними популяризаторами
науки в масах. З одного боку, – ці якісні матеріали про наукові
відкриття дозволяють ученим передавати свої знання до загалу, тим
самим формуючи інтерес до науки; з іншого, – ці науково-популярні
матеріали формують інтелектуальний багаж для майбутніх поколінь,
у цікавому форматі допомагають привести до закладів вищої освіти
нових абітурієнтів.
Становлення і розвиток наукової журналістики, як сфери
професійної діяльності журналіста, досліджується багатьма як
вітчизняними, так і зарубіжними вченими. Наприклад, проблемам
специфіки історії наукової журналістики світу присвячені роботи
Р. Абрамова, С. Альтшулера, І. Артоболевського, Н. Вітковської,
В. Гінзбурга, Д. Даніної, А. Журавльової та ін. На сьогодні новим є
напрям наукової журналістики, пов’язаний з різними галузями знань,
який охоплює моральні аспекти діяльності людини в біології та
медицині, досліджує та аналізує моральні параметри досягнень у
цих галузях і називається біоетикою.
Мета дослідження – з’ясувати суть та завдання наукової
журналістики; пояснити, хто такі наукові журналісти, чи існує така
спеціалізація у фаховій підготовці в Україні, яким є діалог між
науковою елітою та суспільством.
Виклад основного матеріалу. Наукова журналістика –- це
галузь журналістики, яку використовують для «перекладу» наукових
робіт на просту для розуміння мову без зміни змісту. До її складу можна
ще віднести медичну та екологічну [Ошибка! Источник ссылки не
найден.]. Одне з найголовніших завдань журналіста в цій сфері полягає
в тому, щоб обробити специфічну, насичену термінами інформацію від
учених та перетворити її в зрозумілу звичайному споживачу ЗМІ. Тому
фахівці повинні мати поглиблену підготовку в сферах та дисциплінах,
про які розповідають.
Останнім часом кількість наукових новин різко зросла,
відіграючи важливу роль у житті суспільства, і взаємодія між
науковою сферою та засобами масової інформації збільшилася. Їхня
відмінність призводять до деяких проблем, наприклад: журналістика
найчастіше більше діє в сторону сенсаційних та спікуляційних тем,
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на відміну від науки, яка, в свою чергу, більше орієнтується на
фактах та емпіричних дослідженнях.
Як було зауважено експертами ЮНЕСКО [6], в глобальному
масштабі журналістська освіта зазнала значних змін. Д. Клауссен
вказує на те, що наразі журналістиці потрібні аналітичні мислителі з
сильними фаховими навичками та спеціалізованим досвідом [5]. Тому
важливим завданням є навчити молоде покоління журналістів писати
про наукові відкриття доступною для загалу мовою. Окрім цього,
фахівці зазначають, що результати численних досліджень показали,
що представникам ЗМІ часто бракує навичок в роботі з різними
статистичними даними. Одним з найважливіших завдань є навчити їх
розрізняти сучасні передові наукові відкриття та академічну науку [6].
Більшість проблем полягає в тому, що немає ні державних, ні
комерційних замовлень на наукову журналістику. Випускники не
хочуть йти в цю сферу, бо в популяризації науки не зацікавлені ні
самі учені, ні ЗМІ. В усіх видах ЗМІ, як і в більшій частині комерційних
підприємств, основний інтерес полягає в тому, як отримати якомога
вищий прибуток, завдяки тим, хто споживає їх контент. Збільшення
тиражу для газет, телебачення – як можна вищий рейтинг
відеоматеріалу. Тому можна припустити, що наукова журналістика
просто не зможе себе «окупити».
У науковців зовсім інші інтереси – найважливішим для них є
визнання науковим співтовариством. Тому більш бажаними для цього
будуть сторінки спеціального, визнаного науковим товариством журналу.
На їхню думку, вченому зовсім не потрібні ЗМІ – вони не додають йому
авторитету та не беруться до уваги під час захисту кандидатських чи
докторських дисертацій. Понад те в науковому світі є деякі побоювання
ЗМІ, які посіяли недобросовісні журналісти. «Головне – журналісти і вчені
повинні працювати в тандемі, допомагаючи один одному в підготовці посправжньому цікавих популярних статей», – висловила спільну думку
Ольга Красовська, учена секретарка Центру дослідження науковотехнічного потенціалу та історії науки ім. Доброва [4]
Висновки. Отже, наукова журналістика – це галузь
журналістики, яка відповідає за інформування суспільства про
досягнення в світі науки. Для її подальшого розвитку та
популяризації в суспільстві актуальним є відкриття спеціалізації з
наукової журналістики в українських закладах вищої освіти;
необхідне реформування інформаційного забезпечення науки,
створення Національної бази даних про вітчизняну науку,
електронних аналогів українським науковим виданням; відкриття
науково-популярних видань, виробництво науково-популярних
фільмів та серіалів.
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ПРОФІЛАКТИКА ВІДХИЛЕНЬ У ПОВЕДІНЦІ ДІТЕЙ З
СИНДРОМОМ ДЕФІЦИТУ УВАГИ З ГІПЕРАКТИВНІСТЮ ЗА
ДОПОМОГОЮ НЕЙРОКОРЕКЦІЙНИХ ВПРАВ
В умовах розвитку демократичного суспільства в Україні на
засадах гуманізму та правового підходу до розуміння питання освітніх
потреб набуває актуальності проблема формування моделі
комплексної допомоги дітям з розладами поведінки в умовах
освітнього середовища. Одним із таких розладів є СДУГ (синдром
дефіциту уваги з гіперактивністю) – поліморфний клінічний синдром,
головним проявом якого є порушення здатності дитини контролювати і
регулювати свою поведінку, що проявляється в руховій
гіперактивності, порушенні уваги та імпульсивності. Всесвітня
асоціація дитячої і підліткової психіатрії визнала СДУГ проблемою
номер один у галузі охорони здоров‘я дітей та підлітків. За даними
Міністерства охорони здоров‘я України, від 50 до 150 тис. дітей
дошкільного віку мають даний синдром Статистика говорить про те,
що в Україні таких дітей 4 – 18%. Таким чином, СДУГ є актуальним
проблемним фактором розвитку сучасної дитини [1, с.75].
Саме тому, профілактика відхилень у поведінці дітей з СДУГ
за допомогою нейрокорекційних вправ, може бути одним із дієвих
інструментів в роботі психолога.
Дана тема розглядається та постійно розвивається сучасними
нейрофізіологами,
психологами
та
педагогами,
зокрема
О.Ю.Балашовою,
Н.В.Звєрєвою,
М.М.Семаго,
Н.Я.Семаго,
Г.В.Семенович,
А.Л.Сиротюк,
В.В.Тарасун,
О.Д.Хомською,
Л.С.Цвєтковою та ін. Наведеними вище авторами і були визначені
основні етапи корекційного нейропсихологічного впливу на
пошкоджений розвиток людини.
Нейропсихологічна корекція спрямована на стимуляцію
розвитку і формування злагодженої, скоординованої діяльності
різних структур мозку. За допомогою спеціально розроблених
рухових вправ стимулюється формування певних компонентів
психічної діяльності: регуляція і контроль психічної діяльності,
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моторні навички, зорове, слухове, просторове сприйняття та багато
інших.
Корекцію слід проводити поетапно, починаючи з однієї окремої
функції. Коли будуть досягнуті стійкі результати по розвитку однієї
функції, тоді можна переходити до розвитку одночасно двох функцій,
а потім і трьох. [3, с.124].
При корекційній роботі не слід забувати, що гіперактивним
дітям дуже важко тривалий час підпорядковуватись груповим
правилам, бо вони швидко втомлюються, не вміють слухати і
виконувати інструкцію. Тому слід починати заняття в індивідуальній
формі, потім поступово включаючи дитину до групової діяльності.
Вправи – розтяжки нормалізують гіпертонус та гіпотонус м‘язів.
Оптимізація
тонусу
є
однією
з
найважливіших
задач
нейропсихологічної корекції. Адже будь-яке відхилення від
оптимального тонусу може бути причиною виникнення змін в
психічний і руховій активності [2, с.94].
Дихальні вправи покращують ритміку організму, розвивають
самоконтроль і довільність. Ефективним прийомом є підключення до
дихальних вправ візуальної та сенсорної системи («надування»
кольорових куль в животі, «вдихання» сонячного світла і золотистої
енергії і т. д.) [4, с.60].
До корекційної роботи відносимо і психогімнастику, яка
дозволяє дитині навчитися розуміти своє тіло, керувати ним, у
невербальній формі корегувати емоційні переживання, відновити
стан рівноваги з навколишнім середовищем, тобто адекватно
сприймати реальність [4, c.50-54].
Аналіз наукової психологічної літератури та врахування
практичного досвіду дає нам можливість зробити висновок, що СДУГ
– це комплексне порушення, яке включає в себе гіперактивність,
дефект механізмів уваги і гальмівного контролю. Найбільш
ефективним
методом
психологічної
корекції
СДУГ
є
нейропсихологічна корекція, оскільки цей метод включає різноманітні
вправи, які будуть викликати інтерес у дітей за рахунок цього
корекція буде проходити без ускладнень.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ
ДО ШКОЛИ
Актуальність. Перехідний період між дошкіллям та
початковою ланкою навчання відрізняється особливою складністю,
що зумовлено зміною соціальної ситуації розвитку і провідного виду
діяльності. Дитина включається в процес пристосування до умов
нового соціального середовища, який може мати позитивні
(адаптація) та негативні (дезадаптація) наслідки. Таким чином,
актуалізується
проблема
забезпечення
першокласникам
максимально комфортної та поступової зміни соціального статусу
дошкільника на учня.
Ступінь досліджуваності проблеми. Проблема соціальної
адаптації особистості в умовах закладів освіти широко представлена
в працях К. Абульханової-Славської, Ю. Александровського, Г.
Балла, Ф. Березіна, М. Боришевского, О. Колісецької та ін.
Ускладнення процесів соціальної адаптації при зміні гри, як
провідного виду діяльності дошкільника, на навчальну діяльність
учнів початкових класів розкрито в дослідженнях Б. Ананьєва, Л.
Виготського, Д. Ельконіна, А. Петровського та ін. Незважаючи на
значну кількість наукових розробок проблеми адаптації особистості в
молодшому шкільному віці, більшість з них пояснюють її
незадовільним рівнем соціально-психологічної готовності дитини до
навчання у школі та переживанням вікової кризи.
Мета дослідження полягає у виявленні особливостей
соціально-психологічної адаптації першокласників. Методами
дослідження виступили теоретичний аналіз і синтез, порівняння і
класифікація, систематизація і узагальнення, спостереження та
бесіда. Дослідження проводилося у Пологівській гімназії «Основа»
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м. Пологи Запорізької обл. (1 клас, 27 учнів).
Сутність дослідження. Існують різні види адаптації в
залежності від домінування тих чи інших компонентів у цілісній
системі її здійснення. Фізіологічна адаптація являє собою стійкий
рівень активності і взаємозв’язку функціональних систем, органів і
тканин, здатність до відтворення здорового потомства [1, с. 35].
Психічну адаптацію визначають як процес взаємодії
особистості із середовищем, яка дозволяє індивіду задовольняти
актуальні потреби і реалізовувати пов’язані з ними значущі цілі,
забезпечуючи відповідність психічної діяльності людини, її поведінки
вимогам середовища [2, с. 14].
Соціальну адаптацію розглядають як специфічну форму
соціальної активності, пов’язану з входженням та приведенням
об’єктивних і суб’єктивних особливостей особистості у відповідність
до нових соціальних умов (Д. Андреєва, В. Казначеєв, О. Кононко, В.
Слюсаренко, А. Фурман). Результатом соціальної адаптації
особистості є її адаптованість або дезадаптованість.
Спостереження за першокласниками дозволило виділити три
групи учнів за показником соціально-психологічної адаптації:
I група (56%) – «легко адаптуються»: діти цієї групи
адаптуються до школи протягом перших двох місяців навчання,
швидко пристосовуються до шкільних умов, знаходять нових друзів у
класі, мають хороший настрій, спокійні, доброзичливі, старанно
виконують усі вимоги вчителя. Іноді у них спостерігаються складності
в контактах з дітьми та вчителем. Зазвичай, до кінця жовтня
труднощі цих дітей нівелюються, відносини нормалізуються, дитина
повністю адаптується до школи, стає учнем.
II група (30%) – «довго адаптуються»: дітям цієї групи
притаманний довгочасний період адаптації. Такі діти не можуть
сприйняти ситуацію навчання, спілкування з вчителем та іншими
дітьми. Вони можуть гратись на уроках або з’ясовувати відносини з
товаришем, не реагують на зауваження вчителя або реагують із
сльозами чи образами. Зазвичай ці діти зазнають труднощів і в
засвоюванні освітньої програми. Лише в кінці першого півріччя
реакції цих дітей стають адекватними вимогам школи, вчителя.
III група (14%) – «важко адаптуються»: це діти, у яких
соціально-психологічна
адаптація
пов’язана
із
значними
труднощами. Вони не засвоюють освітню програму, виявляють
негативні форми поведінки, різкий прояв негативних емоцій. Саме на
таких дітей найчастіше скаржаться вчителі, діти, батьки.
Основні
висновки.
Теоретичний
аналіз
проблеми
дослідження показав значимість процесу адаптації першокласників
до шкільного життя і факт підвищеної уваги вчених до пошуку шляхів
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оптимізації цього процесу. Подальші наукові розвідки у цьому
напрямку вбачаємо у пошуку ефективних методів організації
шкільного життя першокласників.
ЛІТЕРАТУРА
1. Андрійчук С.В., Петрюк І.М. Наступність у профілактиці
соціальної дезадаптації дітей старшого дошкільного та молодшого
шкільного віку (від теорії до практики). Чернівці : ЧНУ, 2014. 120 с.
2. Опанасюк Г. Алгоритм супроводу дітей в адаптаційний
період. Психолог. 2009. Січень (№3-4). С. 12-18.
Олена ВЛАСОВА,
студентка 2 курсу
факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв
Науковий керівник: Наталія СЕРДЮК,
к. психол. н., доцент (БДПУ)
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ СОЦІАЛЬНОГО
ІНТЕЛЕКТУ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Актуальність. На сучасному етапі людині доводиться дуже
швидко реагувати на зовнішні зміни, постійно розвиватися і
самовдосконалюватися, актуалізуючи свої можливості, щоб бути
затребуваним. Саме соціальний інтелект є провідним компонентом
успішності включення людини в соціальне життя суспільства,
становлення фахівця соціальної сфери і управління, організатора та
учасника функціонування сучасних комунікативних систем та
інтеракцій.
Соціальний
інтелект
дозволяє
постійно
вдосконалюватися, швидко адаптуватися до мінливих умов і вимог,
глибше розуміти партнера по взаємодії й спілкуванні, прогнозуючи
його і свою поведінку. Особливої актуальності проблема розвитку
соціального інтелекту набуває в підлітковому віці і є найбільш
сенситивною. Адже саме в цьому віці йде активний розвиток
особистості та провідним видом діяльності є міжособистісне
спілкування з однолітками. Соціальний інтелект передбачає
розвиток у підлітка здатності розуміти себе, свою поведінку,
поведінку інших людей і вибудовувати ефективну взаємодію,
допомагає своєчасно та конструктивно вирішувати актуальні
завдання цього вікового періоду.
Ступінь досліджуваної проблеми. Поняття «соціальний
інтелект» вперше запропонував Е. Торндайк (1920 р), далі цим
феноменом зацікавились дослідники, які вивчали проблематику
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інтелекту
(Г. Айзенк,
Д. Векслер,
Ф. Вернон,
Дж. Гілфорд,
Е. Клапаред, О. Конт, Г. Олпорт, М. Салліван, В. Штерн та ін.). У
сучасній науці соціальний інтелект цілком виразно диференціюється
від інших видів інтелекту та інтенсивно досліджується в рамках
різних наукових шкіл. Соціальний інтелект лежить в основі
соціальної компетентності і служить фундаментом позитивної
соціалізації особистості. Поряд з емоційним, соціальний інтелект
розглядається багатьма фахівцями, як чинник академічної та
життєвої успішності.
Мета дослідження: проаналізувати гендерні особливості
прояву соціального інтелекту в підлітковому віці.
Сутність дослідження. Головною особливістю підліткового
віку є входження підлітка в активне соціальне життя, тому наявність
соціального інтелекту має велике значення. Почуття дорослості
дозволяє підліткам відчувати віру в можливість визначати і
контролювати власну поведінку, свої думки і почуття. Отримавши
свободу дій в групах однолітків, підліток прагне до розширення своїх
прав у взаємодії з дорослими. Соціальний інтелект впливає на
формування соціальних цінностей, пріоритетів та зміст відносин.
Разом з тим, слід зазначити, що особливості прояву зазначеного
явища в підлітковому віці має гендерні відмінності [2].
Так, аналіз цілого ряду психологічних досліджень [1, 3, 4]
показав, що у дівчат підлітків соціальний інтелект розкривається
через прагнення до розвитку взаємин і прихильностей, а у хлопців
через здатність передбачати і контролювати поведінку та вчинки
людей, що їх оточують. Комунікативний аспект цього явища більше
розвинений у дівчат, вони частіше й краще хлопців описують свої
відчуття, точніше визначають почуття інших і висловлюють
співпереживання.
Дівчата-підлітки
демонструють
велику
комунікативну сумісність і успішність у спілкуванні, як з однолітками,
так і з дорослими, вони дуже чутливі до розуміння вербальних
проявів, краще сприймають відтінки мови та вміють передбачати
наслідки поведінки людей у певній ситуації. Хлопці-підлітки, навпаки,
краще володіють своїми почуттями і здатні контролювати власні
емоційні стани, у них краще розвинута здібність логічно
узагальнювати, виокремлювати істотні ознаки у різних невербальних
реакціях людини [1]. Отже, соціальний інтелект дозволяє підліткам
не тільки «вдивлятися», а й «відчувати» дорослий світ.
Висновок. Прояв соціального інтелекту в підлітковому віці
дійсно має гендерні відмінності, проте його достатня сформованість
позитивно впливає на розвиток як дівчат, так і хлопців, та дозволяє
юним особистостям повноцінно прожити цей вік і отримати великі
можливості для подальшого конструктивного розвитку.
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ДО ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ
В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Актуальність. Підлітковий вік – період становлення якісно
нових взаємин. Міжособистісні стосунки для підлітків дуже важливі
оскільки вони відповідають їх уявленням про власну дорослість та
самостійність. Характер цих стосунків на сучасному етапі розвитку
суспільства має неоднозначний характер, тому актуальним є
питання своєчасної їх діагностики.
Ступінь досліджуваності проблеми. У психології проблемою
міжособистісних взаємин займалось чимало вчених зокрема
О. Бодальов, Є. Головаха, М. Каган, Я. Коломінський, В. Мясищев, М.
Обозов та ін. Проблемою діагностики особливостей міжособистісних
стосунків в підлітковому віці в вітчизняній психології опікувалися, Л.
Божович, Л. Виготський, І. Кон, Д. Фельдштейн. Вони зосереджувались
на соціально-психологічних факторах міжособистісних стосунків в
підлітковому віці та специфіці впливу наних.
Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні
діагностики міжособистісних стосунків в підлітковому віці.
Сутність дослідження. У розвитку особистості підлітка
важливу роль відіграють взаємини з товаришами їх віку. До дружніх
стосунків ставляться особливі вимоги: взаємна відвертість та
розуміння, рівність, чуйність, здатність співпереживати, вміння
зберігати таємниці тощо [3, с. 67-68].
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Підлітки схильні встановлювати дуже близькі (як правило,
тимчасові) стосунки з різними однолітками – триває пошук друга.
Спілкування з близьким другом є темою особливих розмірковувань
підлітка. Саме тоді відбувається пізнання підлітком іншої людини і
самого себе, розвиваються засоби такого пізнання (уміння
порівнювати, аналізувати й узагальнювати вчинки друга та власні,
бачити їх етичну сутність і оцінювати її, розширення уявлень про
власну особистість та особу товариша тощо) [1]..
У підлітковому віці розвивається вміння орієнтуватися на вимоги
товаришів, враховувати їх. Серед таких вимог особливе місце займає
необхідність дотримувати певного кодексу товариськості (як правило,
його нормами є повага гідності, рівність, чесність, допомога товаришам
та інше). Цікаво, що підлітковий кодекс товариськості інтернаціональний
за своїм характером, а порушення його норм завжди і скрізь
завважується й засуджується однолітками. Так звані «ізольовані»
підлітки мають характерну особливість: на думку однолітків, у них
відсутні якості «хорошого товариша», що не може бути виправдано
нічим іншим. Також, у підлітковому віці інтенсивно починають
формуватися групи. Спочатку вони невеликі і складаються з
представників однієї статі, згодом виникає тенденція до об'єднання
подібних угруповань у більші компанії [2].
Спілкування з товаришами у цьому віці набуває такої цінності,
що нерідко відтісняє на другий план і навчання, і навіть стосунки з
рідними. Однією з головних причин зниження успішності та порушень
поведінки.
У всіх працях із проблем психології підліткового віку автори так
чи інакше визнають ту роль, яку відіграють стосунки з однолітками та
дорослими у формуванні соціальної ситуації розвитку підлітка.
Центральне місце в житті підлітка займає спілкування з товаришами.
Підлітки вже, як правило, не погоджуються на характерні для
дитинства нерівноправні стосунки, оскільки вони не відповідають їх
уявленням про власну дорослість та самостійність [4].
Основним методом дослідження взаємовідносин підлітка з
однолітками є спостереження. Воно дає можливість всебічно
з'ясувати змістовний бік життя підлітка, його статус в групі. Плідними
при вивченні стосунків підлітків є різні форми анкетування,
опитування, інтерв'ю, результати яких дають уявлення про цінност,
думки, різні аспекти його життя. Ефективним інструментом
оперативного вивчення міжособистісних стосунків є метод
соціометрії Дж. Морено, заснований на принципі синтонності –
емоційних потягів і симпатій, які виявляються у стосунках між
членами групи і визначають їх характер.
Основні висновки. Підлітковий період є найбільш
504

Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 1. Суспільні науки

напруженим віковим періодом, в якому міжособистісні сосунки
відіграють суттєву роль в особистісному розвитку: змінюється
динаміка цінностей, мотивів, відбувається переструктуризація
когнітивних утворень.
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ОСОБЛИВОСТІ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО
ВІКУ
Актуальність дослідження. На кожному етапі розвитку
суспільства визначається коло першочергових проблем, що мають
бути вирішені фундаментальною наукою у зв’язку з новими, чи
такими, що стали особливо важливими потребами практики. У
всьому світі відзначається зростання насильницьких дій різного
масштабу. Вкрай гострою є проблема зростання дитячої
злочинності, насилля до дітей, агресії у сімейних взаєминах
(Р. Фелсон, Н. Руссо, Дж. Паттерсон, К. Бютнер, О.П. Лящ). Частими
стали прояви демонстративно-зухвалої поведінки, цинізму,
негативізму у міжособистісних відносинах. Діти ростуть у час
стрімких змін і руйнування стереотипів, коли усталені моральні
норми ще не сформовані. У сучасній психології проблема агресії
висвітлена
в
працях
С.М. Єніколопова,
Л.Ю. Іванової,
А.А. Налчаджяна, Н.О. Ратінової, А.О. Реана, Т.Г. Рум’янцевої,
І.О. Фурманова,
О.В. Хреннікова,
В.П. Павелківа,
О.Б. Бовть.
Деструктивно-ворожий характер цього явища підкреслювався
Н.В. Алікіною,
С.М. Єніколоповим,
Л.П. Конишевою,
В.Г. Степановим, В.В. Устіновою.
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Ступінь досліджуваності проблеми. На думку психологів
(Л.І. Божович,
С.Д. Максименко,
А.О. Реан,
Є.О. Смірнова,
В.М. Холмогорова, В.У. Кузьменко), дошкільний вік є важливим для
формування і закріплення різних поведінкових актів. Деструктивні
реагування характерні для більшості дошкільників, але із засвоєнням
правил і норм організації діяльності вони поступаються соціально
схвальним формам поведінки. Однак, у певної категорії дітей прояви
агресії не тільки зберігаються, а й розвиваються і трансформуються
у стійкі риси особистості. Внаслідок цього знижується продуктивний
потенціал дитини, деформується її особистісний розвиток. Слід
констатувати, що питання агресивної поведінки дітей дошкільного
віку у сучасній науці залишаються недостатньо вивченими [1].
Мета і методи дослідження. Мета роботи – теоретично
обґрунтувати та емпірично дослідити причини виникнення та
способи закріплення агресивної поведінки дітей дошкільного віку.
Для досягнення окресленої мети дослідження використано
комплекс методів: теоретичних – аналіз, порівняння, синтез,
систематизація та узагальнення матеріалів наукових джерел з
досліджуваної проблематики; емпіричних: бесіда, тест «Шкала
агресивності» (П. Орпінас, Р. Франковскі).
Сутність дослідження. За останні десятиліття, інтерес до
проблеми людської агресивності не спадає, навпаки, зростає, що
свідчить про її актуальність. Аналіз наукової літератури з проблем
агресії та агресивної поведінки свідчить про існування багатьох
наукових концепцій, що трактують формування та розвиток даного
явища. Основними теоріями, що пояснюють феномен агресії є:
1) вроджений інстинкт індивіда; 2) агресію розглядають як результат
стану фрустрації; 3) теорія соціального научіння, яка трактує агресію
як засвоєння поведінки в процесі соціалізації через спостереження
певного способу дій. У результаті емпіричного дослідження виявлено
соціально-психологічні фактори, що провокують агресивну поведінку
дітей дошкільного віку, а саме: умови сімейного виховання,
професійна приналежність батьків та рівень їх освіченості.
Основні висновки. Провідними факторами виникнення
агресивної поведінки дошкільників є соціально-психологічні –
несприятливий емоційний мікроклімат у сім’ї, низький рівень
соціальної адаптації, статус дитини у середовищі однолітків;
індивідуально-психологічні
–
емоційна
нестабільність,
не
сформованість навичок самоконтролю поведінки. Дані фактори
виступають передумовою функціонування особистості дошкільників,
що проявляють агресивну поведінку.
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
У зв’язку зі стрімким зростанням економічного потенціалу
України, з’явилася потреба у підвищенні рівня фінансової грамотності
різноманітних верств населення, зокрема й студентської молоді. Це
обумовлено передусім тим, що саме студенти у найближчі декілька
років стануть рушійною силою в українському суспільстві, тому від
рівня фінансової грамотності саме від цього прошарку населення буде
залежати майбутній добробут нашої держави.
Вивченням питання фінансової грамотності та освіченості
студентів
займалися
такі
відомі
вчені,
як:
А. Furnham,
В. Васютинський, В. Москаленко, Ю. Шайгородський, О. Міщенко,
М. Кушнерчук, Н. Хазратова, Н. Татарко та ін.
Вченими було розглянуто переважно економічні та соціальнопсихологічні аспекти фінансової грамотності студентів, проте
психолого-педагогічний бік даного питання залишається недостатньо
дослідженим і потребує подальшого вивчення.
Мета: дослідження психологічних аспектів фінансової
грамотності студентської молоді.
Фінансова грамотність є невід`ємною частиною економічної
освіченості людини, критеріями якої є сформовані фінансова
поведінка й фінансова культура особистості. Початок їх формування
припадає на шкільні роки людини, а більш усталено вони
формуються в юнацькому (студентському) віці.
Поняття фінансової грамотності може бути розглянуто як в
економічному, так і в соціально-психологічному аспектах.
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Розглядаючи поняття фінансової грамотності в психологічному
аспекті, науковець Т. Кізима [1] визначив його, як сукупність
світоглядних позицій (установок), знань і навиків громадян щодо
ефективного управління особистими фінансами та здатність
компетентна застосовувати їх у процесі прийняття фінансових
рішень. В. Москаленко [2] вважав фінансову грамотність одним із
компонентів економічної культури особистості.
За результатами дослідження, проведеного у грудні 2018 року,
середній рейтинг фінансової грамотності українців становить 11.6
пунктів з 21. Вивченню фінансової грамотності саме студентської
молоді було присвячено дослідження, що проводилися на базі
Житомирського державного університету протягом 2004 – 2006 та
2013 – 2016 років і охоплювало студентів з різних куточків країни.
Його результати свідчать про досить низький ступінь суб’єктивного
фінансового благополуччя молоді, що базується на таких
фінансових диспозиціях: гроші цінність, гроші небезпека, гроші
надмірна складність, економія (часто безрезультатна) сформованих
під впливом батьківської родини [2].
Серед психологічних причин низького рівня фінансового
благополуччя слід виокремити такі, як: сформовані у батьківській родині
негативні установки щодо фінансових засобів, ірраціональні фінансові
уявлення та знання, особистісні характеристики студента, хибні
уявлення про фінансові потреби, сформовані в студентської молоді.
Отже, питання фінансової грамотності студентів стають дедалі
актуальнішими в умовах невизначеного і мінливого соціальноекономічного сьогодення. Їх популярність обумовлюється масовою
нездатністю громадян вживати ефективних заходів, спрямованих на
примноження та захист власного добробуту, без якого неможливий
процес економічного зростання в студентські роки. Велику роль у
формуванні фінансової грамотності варто віддати психологічному
підґрунтю.
ЛІТЕРАТУРА
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діалектиці сучасних освітніх тенденцій. Фінанси України. 2012. № 2. С. 16-25.
2. Кушнерчук М. О. Батьківське сценарне програмування як
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПСИХОЛОГА З ДІТЬМИ, ЯКІ
МАЮТЬ РОЗЛАДИ АУТИЧНОГО СПЕКТРА
Сьогодні Україна перебуває на шляху до євроінтеграції, активно
переходячи до нової світоглядної парадигми: становлення єдиного
суспільства, яке включатиме людей із проблемами та порушеннями
різноманітних спектрів, зокрема психологічного та психічного. Велику
роль у підтримці даної концепції відведено психолого-педагогічним
працівникам, адже на разі формується нова освітня норма – повага до
людей фізично і психічно хворих, дотримання якої є обов`язковим,
виходячи із положень законодавчої бази ООН.
На разі у багатьох населених пунктах України відкриваються
спеціальні інклюзивно-ресурсні центри для надання освітніх послуг
дітям з особливими освітніми потребами. Проаналізувавши
статистичні дані, варто відзначити, що значну частину слухачів таких
центрів становлять діти, що мають розлади аутичного спектра.
Успішність роботи таких закладів безпоседньо залежить від
професійної обізнаності та підготовки фахівців-психологів, які
працюють у таких установах і з дітьми, що мають саме такий діагноз.
Вивченням проблеми аутизму займалися багато вітчизняних
науковців, а саме: Я. Бікшаєва, Я. Возніца, К. Дубовик та зарубіжні
вчені: Р. Грегорі, М. Деван, С. Барон- Коуен та інші. Вище
зазначеними вченими переважно було вивчено історичні аспекти
становлення поняття аутизм і загальні особливості психічних та
психологічних проявів даного розладу. Однак сьогодні дуже гостро
постала й потребує подальшого вивчення проблема ефективності
психологічного супроводу аутичних дітей.
Ранній дитячий аутизм – особлива аномалія психічного
розвитку, якій характерні стійкі і своєрідні порушення комунікативної
поведінки, емоційного контакту дитини з навколишнім світом, вміння
правильно реагувати на зовнішні ситуації. Аутизм можуть
супроводжувати порушення сприймання і мислення, проблеми з
концентрацією уваги, чуттєва надвразливість або емоційна тупість, а
також знижена мотивація до взаємодії [1]. Переважно саме у корекції
даних супутніх психічних проблем важливу місію покладено на
працівників психологічної служби освітнього закладу.
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Корекційно-терапевтична робота психолога з аутичними
дітьми, як правило, досить тривала й побудована на комплексному
підході, який зазвичай включає велику кількість терапевтичних і
корекційних технологій, методів, засобів у контексті психологопедагогічного впливу на розвиток дітей з аутизмом. Деякі з них
адаптовані спеціально для дітей цієї категорії: Програма активності
(М.&Ch. Knill), метод «Доброго старту», АВА, ТЕАССН, холдінгтерапія «Терапія повсякденним життям» (Daily Life Therapy, K.
Kitahara, S. Greenspan), «Метод вибору» (Option Therapy, B.&S.
Kaufman); деякі – однаково успішно застосовують для дітей з
різними розладами розвитку, у тому числі, й для дітей-аутистів
(методи альтернативної комунікації, метод розвивального руху В.
Шерборн, нейропсихологічні корекційні методи, музико-, ігрова-, арт-,
кінезо- іпотерапії тощо). Найбільшу продуктивність для аутичних
дітей мають заняття в мікрогрупах. Для кожної дитини розробляється
найоптимальніша індивідуальна програма розвитку з урахуванням
особливостей сформованості її психічної сфери [2]. Саме в цьому й
полягають основні особливості роботи психолога з дітьми, що мають
порушення аутичного спектра.
Отже, повністю вилікувати даний розлад неможливо, проте
проводячи корекційно-психологічну роботу з аутичними дітьми в
умовах центру соціальної реабілітації, можна зменшити прояви
аутизму, результатом чого буде встановлення більш тісного
емоційного контакту між аутичною дитиною й батьками, зростання
психічної активності дітей, підсилення інтересу до оточення, поява
прихильності дітей до близьких людей, виявлення у дитини бажання
взаємодіяти, розвиток довільної уваги, зменшення негативізму та
агресивних проявів у її поведінці, засвоєння певних побутових
навичок, прогрес розвитку мовлення, а також покращення взаємин
між батьками і аутичною дитиною, що допоможе дорослим прийняти
таку дитину, розуміти її проблеми, стати більш впевненими у
стосунках з нею.
ЛІТЕРАТУРА
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ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕНЬ ПІДЛІТКІВ ПРО СЕКСУАЛЬНІСТЬ
Сексуальна революція значною мірою змінила ставлення
суспільства до традиційних норм, обмежень і заборон у сфері
сексуальних відносин. Люди стали спокійніше ставитися до того, що
інтимні стосунки відверто показують у кіно й на телебаченні. Сучасна
індустрія сексуальної інформації (відео, живопис, поезія, музика)
значною мірою орієнтує особистість на секс заради задоволення, а не
заради кохання. Сьогодні зріс інтерес до обговорення проблем
сексуальної культури, статевого виховання і статі, особливо у підлітків.
Соціальні інститути (сім’я, освітні заклади) оминають проблеми
сексуальної культури та становлення сексуальної самосвідомості, тому
уявлення підлітків про сексуальність формуються стихійно, викривлено,
частіше під впливом інтернет-ресурсів, досвіду однолітків. Через
відсутність правильної орієнтації підлітків в сексуальній культурі це
позначається на гранях їх сексуальної поведінки. Тому сучасний стан
духовно-моральної нестабільності потребує рішучих цілеспрямованих
програм щодо підвищення сексуальної культури.
Досліджували сексуальність такі вчені як А. Антонов,
Е. Гідденс, С. Голод, М. Кле, С. Кон, В. Медков, Є. Омельченко,
Ф. Райс, В. Собкін, М. Фуко та ін. [1].
Сексуальність людини – це складне біологічне, фізіологічне,
психологічне та соціокультурне явище, важлива сфера суспільного,
сімейного й особистого життя. Вчені розглядають сексуальність як
сукупність біологічних, психофізіологічних і емоційних реакцій,
переживань і вчинків людини, пов’язаних з проявом і задоволенням
статевого інстинкту. Сексуальність найчастіше є життєво важливим
аспектом життя підлітків [2]. Вона залежить від культури, їх норм і
звичаїв, сексуальної орієнтації, а також питань соціального контролю.
Система сексуальних уявлень особистості про свою еротичну
привабливість базується на основі трьох складових: сексуальної
ідентифікації (когнітивна складова), сексуальних емоційно-оцінних
переживань (емоційна складова) та уявлень про сексуальну
активність (конативна складова). Сексуальна ідентифікація об’єднує
уявлення про сексуальну привабливість Я (фізичну та психологічну),
статево-рольову
ідентифікацію
та
сексуально-рефлексивні
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очікування. Вона складає набір інформаційних одиниць, якою
керується підліток в процесі сексуальної соціалізації [3].
Одним із завдань нашого дослідження було визначення
джерел сексуальної освіти підлітків. Для цього було проведено
опитування серед учнів 8-х класів (8 осіб) та 9-х класів (12 осіб)
Балківської загальноосвітньої школи.
Аналіз результатів дослідження показав, що 50% респондентів
отримують знання з Інтернету, 30% – від друзів, 10% – з книг, 5% –
від батьків та 5% з інших джерел. Можна побачити, що половина
підлітків дізналася про сексуальну культуру з Інтернету (50%), та
найменша кількість опитуваних почула про неї від батьків (5%). Це
не дуже втішні результати, оскільки батьки, зазвичай через
консервативність поглядів та раніше табуйованою тему сексу,
вважають непотрібним та соромним самостійно та правильно
статево виховати свою дитину.
Отже, важливо допомагати підлітками в прийнятті та
усвідомленні власної сексуальності істоти, змінювати становище
сексуальної освіти в Україні та не боятися про це говорити.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАГНЕННЯ ДО САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ
У ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
Актуальність. Сучасний стан людства, що характеризується
швидкими та значущими змінами, соціально-економічними,
політичними, екологічними, інформаційними та іншими проблемами,
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висуває підвищені вимоги до психологічних ресурсів людини, яка
має не тільки пристосовуватися, але й активно трансформувати
обставини власного життя. За цих умов здатність до особистісного
зростання, самореалізації, самоактуалізації стає найважливішою
якістю особистості.
Ступінь
досліджуваності
проблеми.
Дослідженням
питання самоактуалізації особистості, її механізмів та особливостей
займалося багато вітчизняних (Л.Я. Гозмана, М.В. Кроза,
М.В. Латинської, О.М. Городілової, І.Д. Єгоричевої, Л.М. Кобильнік,
Є.О. Лопатіна, В.О. Міхеєва, М.В. Молоканова, Н.І. Петрової,
І.В. Туркової, І.В. Саділова, Т.М. Соломки, Н.В. Старинської
Л.В. Цурікової, В.О. Фокіна, Н.О. Щербакової, Є.Ф. Ященко) та
зарубіжних (А. Маслоу, К. Роджерс, К. Хорні) вчених.
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та емпірично
дослідити особливості прагнення до самоактуалізації у осіб
юнацького віку. Дослідження проводилося за допомогою
теоретичних
(аналіз,
синтез,
систематизація,
порівняння,
узагальнення використовувалися для вивчення праць зарубіжних і
вітчизняних
науковців)
та
емпіричних
(методика
«Самоактуалізаційний тест») методів.
Сутність дослідження. Під самоактуалізацією в сучасній
психології розуміється свідома діяльність людини, спрямована на
максимально можливе розкриття і використання свого потенціалу на
благо суспільства і самого себе. Усвідомлення і розвиток
особистістю свого власного потенціалу дозволяє ефективно
втілювати свої здібності в особистому і професійному житті,
відчувати задоволення від власних досягнень [1].
Самоактуалізація характеризується як дещо синтезоване, що
охоплює всебічний і безперервний розвиток творчого та духовного
потенціалу людини, максимальну реалізацію її можливостей,
адекватне сприйняття навколишнього світу і свого місця в ньому,
багатство емоційного й духовного життя, високий рівень фізичного
здоров’я і моральності.
У період юнацтва для гармонійного розвитку особистості
велике значення відіграє самоактуалізація і самореалізація. Можна
припустити, що людина, яка реалізує свій потенціал, для якої
характерні такі особливості, як самоприйняття, автономія,
спонтанність, компетентність, відчуває себе більш впевнено в різних
складних життєвих ситуаціях і, швидше за все, менш інтенсивно
переживає їх [2].
Проаналізувавши
результати
діагностики
рівня
самоактуалізації осіб юнацького віку, було з’ясовано, що для них
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найбільш характерний прояв високий показник за базовими
шкалами, а саме орієнтація у часі (високі показники виявлено у 52%)
та шкала підтримки (55%). Це означає, що для більшості
респондентів властива здатність жити у теперішньому часі
(переживати поточний момент свого життя у всій його повноті) і
відчувати нерозривність минулого, сьогодення і майбутнього (бачити
своє життя цілісним). Зважаючи на це та на показники за
допоміжними шкалами, можемо зробити висновок, що високий
рівень самоактуалізації властивий 52% респондентів (31 особа),
низький рівень виявлено відповідно у 48% (29 осіб).
Основні висновки. Спираючись на отримані дані, вважаємо
актуальним розгляд методів психологічної інтервенції з організації
гармонійної самоактуалізації осіб юнацького віку за допомогою
психологічних ігор та тренінгів особистісного зростання.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ
ОСВІТИ ПЕРШОГО КУРСУ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ЗВО
Актуальність. Проблема адаптації студентів-першокурсників
широко обговорюється у різних контекстах: соціальному,
педагогічному та психологічному. На сьогодні є багато робіт, які
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досліджують процес адаптації в освітньому процесі: процес
адаптації закладах вищої освіти, адаптація студента при зміні
навчально-культурного середовища, дослідження різних складових
особистості (цінності, установки, мотиви, потреби, життєстійкість) в
процесі адаптації, проблема адаптаційних конфліктів тощо.
Ступінь досліджуваності проблеми. У сучасній психологопедагогічні літературі розглядаються різні підходи до процесу
адаптації здобувачів першого курсу. Найбільш розповсюджений
погляд на адаптацію студентів аналізується через призму
соціалізації (Т.О. Власова, Н.В. Середіна, О.В. Лазарєва), у
психологічному
контексті
адаптація
студента-першокурсника
пов’язана
з
індивідуалізацією
особистості,
її
власними
переживаннями нової ситуації, переглядом цінностей, установок,
потреб, переформатування мотиваційної сфери (Д.М. Дубровін).
Дослідники О.В. Арлашкіна, О.В. Наумова та О.Ю. Теврюкова,
вивчаючи проблематику соціальної адаптації здобувачів ЗВО,
виділяють основні напрямки адаптації. Стадії адаптації студентів
першого курсу визначені у роботі С.Д. Резніка, М.В. Черніковської,
Е.В. Носової [1]. Виходячи з вищесказаного, проблема адаптації та
переадаптації студентів-першокурсників є актуальною і вимагає
постійного дослідження.
Мета дослідження полягає у визначенні психологічних
особливостей процесу адаптації здобувачів першого курсу до умов
навчання у ЗВО.
Методи дослідження. Для психологічної діагностики адаптації
здобувачів першого року навчання (рік вступу – 2020) до умов
навчання у Бердянському державному педагогічному університеті
застосовувалася анкета, розроблена М.С. Радіоновою. У
дослідженні взяли участь 76 здобувачів різних факультетів.
Сутність дослідження. Під час обробки результатів
діагностики було визначено декілька важливих питань, які можуть
бути ключовими для подальшої ефективної адаптації студентів:
свідомість вибору закладу освіти, психологічний стан студентів,
побажання щодо покращення освітньої діяльності, положення та
відносини в групі, почуття відповідальності за власну успішність у
навчанні.
Так, обробка результатів опитування стосовно мотивації
вступу до БДПУ показала, що 76,3% здобувачів прагнуть стати
висококваліфікованим фахівцем, 38,2% здобувачів хочуть стати
культурною людиною та керуються наміром розвинути свої уміння,
28,9% – хочуть пожити цікавим студентським життям, 19,7% –
керувалися усвідомленням того, що без диплома про вищу освіту
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важко чого-небудь досягти в житі. При цьому, стосовно
справдження очікувань здобувачів, 69,7% дали позитивну
відповідь, що може свідчити про усвідомлений вибір ними ЗВО, що
може сприяти більш успішній адаптації. Ще 25% дали негативну
відповідь, що може говорити про завищені очікування або неповну
усвідомленість наслідків вступу до ЗВО.
Аналіз самооцінки міжособистісних стосунків у академічній
групі показав, що 73,7% здобувачів вважають, що група гарно
сформована і в ній доволі теплі та сприятливі міжособистісні
стосунки, 19,7% не змогли дати однозначної відповіді, оскільки
опитування проводилося після першого місяця навчання
(наприкінці жовтня). А ось 6,6% дали негативну відповідь, що може
свідчити про не достатню адаптованість та небажання
розкриватися малознайомим людям.
Самооцінка здобувачами емоційних станів показала, що 22.4%
під час навчання відчувають внутрішню напругу, 27,6% відчувають
невпевненість у собі, 22,4% мають труднощі у концентрації уваги, у
18,4% здобувачів підвищується тривожність, у 28,9% спостерігається
порушення сну, у 18,4% – розгубленість, 5,3% – відчуття туги. Також є
здобувачі, які нічого подібного не відчувають та оцінюють власний
емоційний стан як позитивний (42,1%).
Основні висновки. Проаналізувавши особливості адаптації
здобувачів до навчання у БДПУ, можна зробити висновки про досить
високий рівень досліджуваного явища. Припускаємо, що позитивний
плив на такі показники має залучення студентів до саморозвитку та
надання психологічної підтримки під час освітнього процесу.
ЛІТЕРАТУРА:
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студентів-першокурсників. Практична психологія та соціальна
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ГЕНДЕРНА СЕГРЕГАЦІЯ В ДИТЯЧИХ ГРУПАХ
Актуальність. Диференціація статі людей стосовно їхньої
поведінки, інтересів і соціальних ролей залишається широко
розповсюдженим явищем навіть у сучасному світі. Соціальні науки
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вже давно поставили важливе питання про розуміння того, як
відбувається гендерна сегрегація. Впродовж останніх декількох
десятиліть домінувало припущення про те, що гендер соціально
конструюється, а гендерну сегрегацію легше за все зрозуміти як
продукт соціалізаці [3].
Ступінь досліджуваності проблеми. Питання гендерної
сегрегації вже давно почали розглядати Зігмунд Фрейд, Дон
Зіммерман, Уест Кендес. Саме на основі їх робіт можна детально
розглянути шляхи виникнення дивергенції статі. На сьогоднішній
день найбільшим фахівцем з проблеми взаємин між статями в
дитинстві є Елеонор Маккобі.
Мета дослідження: теоретично обґрунтувати особливості
гендерної сегрегації в дитячих групах.
Сутність дослідження. Гендер – соціально-біологічна
характеристика, за допомогою якої люди дають визначення
поняттям «чоловік» і «жінка». Оскільки стать (sex) є біологічною
категорією, соціальні психологи часто посилаються на ті гендерні
відмінності, які обумовлені біологічно, як на «статеві» [2, c. 9].
Науковці розділились в поглядах на причини, що змушують
нас відповідати гендерно-рольовим очікуванням культури.
На думку соціобіології, відмінності в поведінці чоловіків і жінок
утворилися природним шляхом, а якщо точніше, то такі відмінності
сприяли виживанню особин, що призвело до почастішання їх
народження в популяції. І дійсно, судячи з усього, поділ деяких видів
праці за статевою ознакою в якийсь період історії мало значення для
виживання. Як справедливо зазначили Вільямс і Бест (Williams &
Best, 1986), свобода переміщення жінки була обмежена, так як їй
завжди було необхідно доглядати за немовлятами. Таким чином,
якщо вже жінка виявилася «замкненою в печері», їй мало сенс взяти
на себе інші турботи, пов'язані з доглядом за дітьми і домашнім
господарством. На противагу цьому, для полювання і війни були
потрібні мобільність і сила, що зробило їх відповідно заняттями
чоловіків [2, с. 37].
Зачатки диференціальної соціалізації можна побачити ще до
народження дитини. Майбутні батьки хочуть знати хто в них буде –
хлопчик чи дівчинка? Це через те, що залежно від гендеру, люди порізному уявляють дітей. Батьки хочуть знати стать дитини, оскільки
від цього залежить як вони її назвуть, які іграшки, одяг і прикраси
будуть купувати. Чим будуть з нею займатися [2, с. 22].
За Маккобі (Maccoby, 1999), в дитинстві існують дві тенденції:
статева, або гендерна, сегрегація (дивергенція статі) і конвергенції
статі (їх об’єднання). Ці тенденції мають вікову специфіку, тобто в
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різні вікові періоди посилюється або сегрегація, або конвергенція [1,
c. 279].
Гендерна сегрегація починається в дитинстві, коли зазвичай
ми намагаємось уникати представників іншого гендеру. Тенденція
хлопчиків грати з хлопчиками, а дівчат – з дівчатами починає
проявлятися в дітей приблизно вже в трирічному віці і поступово
посилюється до настання статевого дозрівання (Serbin et al., 1993).
Маккобі і Джаклін (Maccoby & Jacklin, 1987) проаналізували близько
двадцяти робіт, присвячених дослідженню ролі сегрегації за
статевою ознакою при виборі друзів і партнерів для ігор у дітей від
дошкільного до підліткового віку, і дійшли висновку, що гендерна
сегрегація в цей період життя доволі відчутна, але розмежування
хлопчиків і дівчат по різних групах відбувається не через відмінності
в особистих якостях. Маккобі і Джаклін встановили, що діти з
найрізноманітнішими особистими якостями прагнуть об’єднуватися в
соціальні групи на основі спільності гендеру. Тому вони припустили,
що біологічна стать, соціальні гендерні марки і психологічна
гендерна
ідентичність
діють
спільно,
змушуючи
дитину
об’єднуватися з дітьми однієї з ними статі й уникати об’єднання з
дітьми протилежної статі [2, с. 124].
Оскільки суспільство окреслює різні соціальні ролі для
дорослих жінок і чоловіків, то хлопчикам і дівчаткам потрібна різна
підготовча соціалізація. Вважається, що більшість з особистісних
характеристик засвоюються в ранньому дитинстві, тому і головну
роль в гендерній соціалізації відводиться батькам. Однак, свій
внесок у цей процес вносять й інші агенти соціалізації – вчителі,
релігійні лідери, тренери та культурні герої – так само, як і
телебачення, література та інші види транслювання масової
культури – у міру їх доступності. Соціалізація, таким чином,
традиційно розглядалася як сукупність процесів, за допомогою яких
кожне покоління дорослих передає підростаючому поколінню дітей
запас знань, вірувань і навичок, що становить культуру тієї чи іншої
соціальної групи. Процеси соціалізації, що відбуваються в дитинстві,
розглядалися як в значній мірі попередні – як підготовка дітей до тих
ролей, які вони, ставши дорослими, змушені будуть грати [3].
Велике значення у формуванні світосприйняття людини
відіграє інформаційний тиск. Інформаційний тиск (informational
pressure) викликаний тим, що, розширюючи наші знання про себе і
про світ, прагнучи зрозуміти, якої позиції слід дотримуватися в тих чи
інших соціальних питаннях, ми у великій мірі спираємося не на
власний досвід, а на інформацію, надану оточуючими (Smith, 1982).
Чалдіні (Cialdini, 1993) виокремив таку особливість, а саме, щоб
визначити, що саме є правильним, ми намагаємося дізнатися, що
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вважають правильним інші, а свою поведінку ми вважаємо
правильною тільки до тих пір, поки спостерігаємо її у оточуючих (він
назвав це соціальною перевіркою) [2, с. 18].
Такі ж механізми діють стосовно гендерних ролей. Коли ми
дивимось навколо і бачимо, як чоловіки і жінки роблять різні речі, і
чуємо, як оточуючі люди і засоби масової інформації підкреслюють
колосальність прірви між чоловіками і жінками, ми робимо висновок,
що так є насправді, і відповідаємо цим очікуванням. Думка про те ,
що гендери повинні володіти і володіють великою кількістю
відмінностей, настільки закріпилася в нашій культурі, що й не дивно,
якщо ми вважаємо її правильною [2, с. 18].
Основні висновки. Отже, в дітей у гендерній сегрегації
важливу роль відіграє соціальне оточення. Саме через різне
бачення передачі норм, що відповідають соціальним і відбувається
сегрегація. Таким чином, жодну форму дискримінації не можна
усунути без зміни культури суспільства.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ
ПІДЛІТКІВ
Актуальність роботи. Проблема мотивації є однією з
фундаментальних проблем як у вітчизняній, так і в зарубіжній
психології. Мотиваційна сфера особистості – це ієрархічна система
мотивів особистості. Процес теоретичного осмислення природи
мотивації далекий від свого завершення. Доказом цього є
безперервне зростання публікацій на цю тему, і багатозначність
трактувань основних понять цієї області, таких, як мотив і потреба.
Ступінь досліджуваності проблеми. Проблему мотивації в
психології досліджували такі зарубіжні та вітчизняні психологи як
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Д. Аткінсон,
К. Левін,
Б. Скіннер,
Дж. Уотсон,
П. Анохін,
Н. Бернштейн, А. Маслоу, Р. Немов, О. Леонтьєв та інші.
Дана проблема в підлітковому віці є актуальною, так як
відбуваються корінні перетворення в будові мотиваційноособистісної сфери. Вона набуває ієрархічний характер, мотиви
стають не безпосередньо діючими, а виникають на основі свідомо
прийнятого рішення, багато інтересів беруть характер стійкого
захоплення [1]. На думку А. Маслоу мотивами вчинків людей є в
основному не економічні чинники, а різні потреби, які тільки частково
і побічно можуть бути задоволені за допомогою грошей [2]. Р. Немов
вважав, що мотивацію, можна визначити як сукупність причин
психологічного характеру, що пояснюють поведінку людини, його
початок, спрямованість і активність [3]. Достатньо широку
популярність здобула мотиваційна концепція Г. Мюрея. Він
запропонував перелік вторинних (психогенних) потреб, що
виникають на базі інстинктоподібних потягів в результаті виховання і
навчання [4].
Мета роботи: проаналізувати та розглянути методи
діагностики мотиваційної сфери особистості.
Сутність дослідження. Для діагностики мотиваційної сфери
підлітків, ми обрали такі методики:
- методика діагностики особистості на мотивацію до успіху
Т. Елерса;
- методика діагностики мотивації запобігання невдач
Т. Елерса;
- методика діагностики ступеня задоволеності основних потреб
(метод парних порівнянь В. Скворцова).
Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху
Т. Елерса потрібна нам для діагностики, виділеної Хекхаузеном [5],
мотиваційної спрямованості особистості на досягнення успіху.
Результат тесту «Мотивація до успіху» слід аналізувати разом з
результатами таких тестів як «Мотивація до уникнення невдач»,
«Готовність до ризику».
Методика діагностики особистості на мотивацію до запобігання
невдач Т. Елерса призначена для діагностики, виділеної
Х. Хекхаузеном, мотиваційної спрямованості особистості на
уникнення невдач. Люди з високим рівнем захисту, тобто страхом
перед нещасними випадками, частіше потрапляють в подібні
неприємності, ніж ті, які мають високу мотивацію на успіх.
Методика парних порівнянь В. Скворцова дозволяє виявити
базові потреби – мотиватори (А. Маслоу) особистості та групи. Її
основою є процедура парних порівнянь. Знання таких потреб
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дозволяє керівнику ефективно будувати систему мотивації в робочій
групі.
Ми вважаємо, що за допомогою комплексу цих методик, ми
можемо ефективно продіагностувати мотиваційну сферу.
Основні висновки. Проаналізовано теоретико-методологічні
засади вивчення проблеми мотиваційної сфери особистості в
психології. І можна запевнити, що проблема мотивації є однією з
фундаментальних проблем як у вітчизняній, так і в зарубіжній
психології і в наш час. Визначено, що від особливостей
переважаючих мотивів в підлітка залежить, які саме властивості і
якості особистості будуть формуватися легше, швидше, а які – з
великими труднощами, повільніше.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ШЛЮБНИХ СТОСУНКІВ
У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Актуальність. У сучасних умовах розвитку суспільства
поняття сім’ї, шлюбу та шлюбних стосунків набувають нових
психологічних
аспектів, що зумовлюється трансформацією
соціальної реальності, зміною традиційних соціальних інститутів та
базових принципів їх функціонування. У зв'язку з цим проблема
психологічних особливостей шлюбних стосунків постає не тільки
теоретичною, а набуває характер дилеми, розв’язання якої є
значущою для кожної людини.
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Ступінь досліджуваності проблеми. Загальні аспекти
психології сім’ї та шлюбу знайшли відображення у науковому
доробку С. Глазунова, І. Дементьєвої, В. Дружиніна, С. Ковальова.
Закономірності становлення психологічної готовності до шлюбу
представлені в роботах Ю. Альошиної, Ю. Пилипенка. Види сім’ї, її
життєвий цикл, психологія емоційних та сексуальних стосунків у сім’ї
описані вченими О. Скромною, Н. Хлопоніною, Б. Шнайдером.
Метою
дослідження
є
виявлення
психологічних
особливостей шлюбних стосунків у сучасному суспільстві.
Методами дослідження виступили теоретичний аналіз і синтез,
порівняння і класифікація, систематизація і узагальнення.
Сутність дослідження. Аналіз основних наукових досліджень
дозволив виявити психологічні особливості шлюбних стосунків у
сучасному суспільстві.
Підвищення рівня імпульсивності. Жодний шлюб не
обходиться без ситуацій суперечливості потреб, прагнень та дій, що
породжують родинні сварки та конфлікти. Їх своєчасне та
конструктивне вирішення згуртовує членів родини, підвищуючи
рівень їх психологічної культури. «Якщо протистояння є незначним,
то розгортається сімейна сварка. Зазвичай сімейні сварки мають
позитивні наслідки для їх учасників, оскільки відбувається словесне
та емоційне вираження незгоди та пошук вирішення проблеми. Якщо
ж під час сварки суперечність між членами родини не усувається, то
розгортається сімейний конфлікт» [1, с. 5].
Глобальною причиною конфліктів між чоловіком та дружиною,
на думку А. Маслоу, є подружня несумісність, яка виникає у випадку
тотального незадоволення базових потреб подружжя [2]. Оскільки
шлюбні очікування чоловіків та жінок суттєво різняться, то
закономірно, що подружня сумісність виробляється поступово.
Зростання кризових періодів шлюбних стосунків. Виділяють
наступні кризи шлюбних стосунків:
1. Колективна криза (стосується чоловіка та дружини), яка
реалізується через захисно-агресивні реакції під час спілкування,
ухилення від сексу, відсторонення від ухвалення рішень,
зацикленість на одній темі або хронічне мовчання, професійний
працеголізм тощо.
2. Індивідуальна криза (виникає у одного із партнерів та
стосується всіх членів родини), яка реалізується через гнів, образу,
розчарування, психологічне дистанціювання, самозвинувачення,
«занепад духом» та ін. [2, с. 55-56].
Подружня зрада. Стосунки сучасного подружжя формуються
на тлі суттєвих суспільних перетворень, зокрема зміни сексуальної
моралі, сексуальної революції, яка супроводжується послабленням
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соціального контролю, зростанням анонімності сексуальної
поведінки та збереженням секретності позашлюбних зв’язків.
Зростання кількості розлучень. Доступна процедура
розлучень призвела до зловживання ними, коли подружня пара
радикально вирішує проблему, замість того, щоб іти на компроміс чи
співробітництво. За даними статистики, в Україні щороку реєструють
в середньому 300 тис. шлюбів, і більше ніж половина з них
розлучаються. Найменшою є кількість розлучень у західних регіонах
України, а найбільшою – у південних і східних. Пік розлучень
припадає на перші роки спільного життя (60%), що пояснюється
неготовністю до шлюбу.
Основні висновки. Перебудова соціальних інститутів,
нестабільна державна підтримка сім’ї значно ускладнюють
функціонування шлюбу. Не викликає сумніву і той факт, що якість
взаємин подружжя у значній мірі визначає успішність реалізації
соціальної ролі особистості. Отже, увага до системи шлюбних
взаємостосунків є обґрунтовано доцільною і має реалізовуватись у
сфері прикладних наукових досліджень. Враховуючи особливий
характер та умови дослідження, проблеми шлюбу потребують
подальшої розробки з урахуванням психологічної діагностики як
ключового фактора врегулювання міжособистісних стосунків.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ
ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
Актуальність вивчення проблеми психологічної готовності
дитини до шкільного навчання пов’язана з тим, що на теперішній
день, саме не сформованість у дитини психологічної готовності до
школи, часто є головною причиною проблем, що виникають у дітей в
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перший рік шкільного навчання. Адже для того, щоб малюк успішно
навчався, важлива саме його психологічна готовність до навчальної
діяльності.
Ступінь досліджуваності проблеми. Надходження дітей в
школу – особливий рубіж у житті, перехід до нового специфічного
образу поведінки, спілкування і умов діяльності, нових
взаємовідносин з дорослими іі однолітками та взагалі з новим
положенням в суспільстві.
Перш за все, у дитини має бути прагнення йти в школу, інакше
кажучи мотивація до навчання; має бути сформована соціальна
позиція учня: він повинен бути здатним взаємодіяти з однолітками,
виконувати вимоги педагога, контролювати свою діяльність;
основним новоутворенням дошкільного дитинства, вважається
здатність вміти грати в сюжетні, рольові та ігри з правилами. І
найголовніше – у нього має бути добрий інтелектуальний розвиток,
який є основою для вдалого оволодіння шкільними знаннями,
вміннями і навичками.
Через те, що в психології поки не має єдиного повноцінного
розуміння психологічної готовності до навчання в школі, різні автор
(Л.І. Божович, І.В. Дубровіна, А.В. Запорожець, Е.Е. Кравцова, Н.Г.
Салміна, Й. Шванцер та ін.) пропонують різні її структури. Так,
відомий чеський психолог Й. Шванцер, виділяє розумовий,
соціальний та емоційні компоненти психологічної готовності.
Метоюї роботи є дослідження готовності дітей до шкільного
навчання. Методи дослідження У вітчизняній літературі є чимало
робіт, метою яких є вивчання проблем підготовки дітей до шкільного
навчання: В.В. Давидов, Р.Я. Гузман, В.В. Рубцов, Г.А. Цукеман.та ін.
Д.Б. Ельконін, обговорюючи проблеми готовності до школи, на
перше місце ставив сформованість психологічних передумов
оволодіння навчальною діяльністю.
Сутність дослідження. Д.Б. Ельконін підкреслював, що
діагностична схема повинна включати в себе діагностику як
новоутворень дошкільного віку, так і навчальних форм діяльності
наступного періоду.
Проведений аналіз показав, що проблему готовності дітей до
навчання у школі, глибоко вивчали великі вітчизняні та зарубіжні
педагоги і психологи. У середньому, відповідно до вікової психології,
готовність дитини до школи формується між шостим і сьомим роками
життя. Але у кожного – індивідуальний темп розвитку. Тому, рішення
про те, чи може дитина, в цьому році стати першокласником,
батькам потрібно приймати спільно з фахівцями – педагогами и
психологами, орієнтуючись в першу чергу на особливості розвитку
малюка.
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У процесі написання даної роботи нами було проведено
дослідження, в якому взяли участь 15 дітей дитячого садочку. У
психодіагностичному дослідженні було використано наступні
методики: Тест: «Зайвий предмет», Методика: «Будиночок»,
Методика «Так чи Ні», Методика «Запам’ятай фрази». Діагностика
проводилась в січні місяці. Практичне дослідження рівня
психологічної готовності дошкільників, що надходять до першого
класу, по нашій вибірці показало, що в цілому 75% дітей мають
достатній рівень готовності до шкільного навчання. Разом з тим 25%
респондентів потребують організації спеціальної корекційнорозвивальної роботи з ними в перші місяці перебування в школі. При
цьому, виявилося, що дошкільнята, котрі виховуються в ДНЗ, в
цілому, виявляються більш готовими до початку систематичного
навчання в школі.
Основні висновки. Для дітей, які мають низький рівень
сформованості
психологічної
готовності
до
школи,
була
запропонована корекційна програма, яка включає в себе розвиваючі
ігри, що дозволяють просунути вперед психічний та особистісний
розвиток дітей.
Таким чином, варто відзначити, що непідготовленій дитині,
складно адаптуватися до змін. Надходження до школи, без сумніву,
є стресом, адже змінюється звичне життя.
У майбутньому ми плануємо продовжити вивчати проблему
психологічної готовності дітей до шкільного навчання з метою
профілактики шкільної дезадаптації.
ЛІТЕРАТУРА
1. Максименко С.Д. Генетична психологія учіння людини. Київ
: Видавничий Дім «Слово, 2017. 206 с.
2. Піроженко Т.О., Соловйова Л.І. Ціннісні орієнтації дитини у
дорослому світі: навч.- метод. посіб. Київ : Видавничий дім „Слово”,
2016. 248 с.
3. Шатирко Л.О. Експериментальна традиція психології
навчання в Україні. Київ : Видавничий дім „Слово”, 2017. 325 с.
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ВАЖЛИВІСТЬ ЗАСВОЄННЯ ПРАВИЛ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
ПАТРУЛЬНИМИ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ
СЛУЖБОВИХ ЗАВДАНЬ
Патрульна поліція України першочергово надає послуги у сфері
допомоги та захисту населення, при забезпеченні їхніх прав і свобод.
Тривалий процес реформування Національної поліції як структурної
одиниці Міністерства внутрішніх справ України передбачає розвиток
професійних навиків поліцейських та удосконалення взаємодії з
громадськістю. Процес реформування відбувається в напрямку
покращення сервісу надання послуг населенню. Тому патрульним
поліцейським, як “бійця фронту” необхідно постійно працювати над
підвищенням своїх професійних знань, розвитку ефективної комунікації,
формуванням професійної самосвідомості та удосконаленням
психологічної стійкості, у спілкуванні з конфліктними громадянами, під
час виконання покладених на них функціональних обов'язків.
Сучасний науковий досвід із питань, пов’язаних з
особливостями комунікації правоохоронців базується, на роботах В.В.
Авдєєва, Н.В. Андрєєва, В.Г. Андросюка, В.Ф. Антипенка, О.М.
Бандурки, В.П. Бахіна, В.Л. Васильєва, О.М. Васильєва, Б.Ф.
Водолазського, І.О. Дубової, В.Г. Лукашевича, В.С. Медведєва, О.М.
Морозова, А.І. Папкіна, Л.А. Петровської, М.І. Порубова, В.М. Синьова.
Професійна комунікація впливає на прийняття рішень
організаційного, координаційного характеру та в цілому на всю
службову діяльність. Психологічна готовність працівників поліції до
професійної комунікації – це інтегральна сукупність психологічних
якостей, на основі якої виникає стан оптимальної змобілізованості
психіки, настрою на найдоцільніші та адекватні безпомилкові дії [1].
Під час опитування діючих працівників патрульної поліції, було
встановлено, що з них:
- 87% хотіли б мати навички професійної комунікації з
громадянами у різних ситуаціях;
- 80%, вважають, що краще підготовленні до конфліктної
ситуації під час виконання службових обов'язків, коли,
експериментально, квести, подібні до життєвої ситуації вже
розглядалися ними на тематиці “Тактика комунікації поліцейських”,
під час проходження підвищення професійної кваліфікації. Такі
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високі показники опитування пояснюються тим, що патрульні
поліцейські в житті стикаються з певним стресом, коли на практиці
доводиться застосовувати теоретичні знання в спілкуванні, без
навику — практичного підґрунтя.
Процес навчання ефективній комунікації можна розглядати в
двох аспектах: по-перше, в процесі соціалізації і виховання; подруге, засобом спеціально організованого соціально-психологічного
тренінгу [2, с. 60].
Навчання ефективній комунікації працівників поліції повинно
передбачати:
1. вирішення ситуативних квестів з різноманітних конфліктних
ситуацій, застосування ефективних стратегій поведінки;
2. підвищення здатності до візуальної діагностики учасника
події, зокрема підозрюваного, злочинця, з метою вміння розрізняти
та «читати» невербальні засоби комунікації (міміку, жести тощо);
3. переборювати почуття страху при спілкуванні
з
громадянами, орієнтуватись в будь-яких обставинах міжособистісної
взаємодії;
4. формування, відповідного вимогам сучасності, всебічно
розвиненого, позитивно спрямованого на успішну професійну
діяльність типу особистості працівника поліції;
5. навчання вмінню розпізнавати власну упередженість при
виконанні службових обов'язків.
Прагнення до саморозвитку поліцейських є підґрунтям для
оптимізації цього процесу і професійної самореалізації в службовій
діяльності, котре сприяє налагодженню ефективної взаємодії з
населенням та укріплення довіри до Національної поліції України.
Працівникам поліції важливо: засвоїти правила ефективної комунікації
та особливості спілкування з різними категоріями громадян,
підтримувати громадян у формулюванні їхніх потреб та знаходженні
способів їхнього задоволення, ознайомитись та відпрацювати на
практиці основні методи психологічної саморегуляції, сформувати
навички підтримання емоційної рівноваги для профілактики
проблемних ситуацій та негативних явищ у професійній діяльності.
ЛІТЕРАТУРА
1. Дубова І.О. Психологічні особливості професійного
спілкування працівників міліції в екстремальних умовах: Автореф.
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МВС України. К., 2003. 19 с.
2. Петровская Л.А. Компетентность в общении. Социальнопсихологический тренинг. М.: Изд-во МГУ, 1989. 216 с.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФЛІКТНОСТІ
ОСОБИСТОСТІ
Актуальність. Проблематика конфліктності актуалізована в
сучасних реаліях суспільного життя і в свідомості суспільства, бо
саме підвищена конфліктність лежить в основі деструктивної
поведінки людини.
Ступінь досліджуваності проблеми. Конфліктність була
предметом вивчення у дослідженнях А. Бодалева, М. Башкіна,
Н. Дзараєвої, Н. Добіної, М. Леонова, Л. Петровської, А. Сухова,
Ю.Черненького
та
ін.
Дослідниками
вивчалась
сутність
конфліктності, її компонентна структура, та нажаль певного чіткого
погляду на цей психологічний феномен наразі нема.
Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні
дослідження конфліктності особистості.
Сутність дослідження. Звернення до літературних джерел
показало, що поняття конфлікту та конфліктності практично не
розділяються. Це пояснюється тим, що конфліктність найбільш яскраво
проявляється саме в ситуації конфлікту. Але все ж ці поняття необхідно
чітко розмежовувати. Конфлікт – це зіткнення протилежно спрямованих,
несумісних один з одним сенсів свідомості окремо взятої людини, в
міжособистісних відносинах індивідів або групи людей, що пов'язано з
гострими емоційними переживаннями. У ньому бувають змушені брати
участь і неконфліктні люди. Що ж стосується конфліктності особистості,
то вона супроводжує людину завжди. Така людина здатний зробити з
будь-якої ситуації конфліктну. Оскільки ми вважаємо важливою
проблему вивчення конфліктності то зараз розглянемо змістове
наповнення цього поняття.
В наукових джерелах [2, 3, 4] конфліктність в основному
розглядається як стан готовності особистості до конфліктів, її ступінь
залученості в розвиток конфлікту.
На рівні особистості конфліктність тлумачиться як інтегративна
її властивість, яка є симптомокомплексом та виявляється у потребі
пошуку конфліктних ситуацій [3].
Під конфліктністю особистості розуміється психологічна
схильність до сприймання ситуації як конфліктної та до реалізації
конфліктної поведінки у міжособистісній взаємодії [5].
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Конфліктність у значенні властивості особистості є
континуумом, обмеженим полюсами мінімального і максимального
вираження. У словнику конфліктолога конфліктність розкривається
як зовнішньо-внутрішнє утворення, тобто як міру готовності
особистості до розвитку і вирішення проблемних ситуацій соціальної
взаємодії шляхом конфліктів, а також як відносну частоту участі
людини у реальних конфліктах, порівняно з іншими людьми [1].
Поняття конфліктної особистості було введено в роботах
А. Сухова [5], під якою вони розуміють особистість, що є ініціатором
негативних і деструктивних конфліктів. Більшість дослідників
конфліктний тип особистості пов'язують з віковими кризами,
зазначаючи що саме критичні періоди супроводжуються проявом
негативних рис в поведінці і діяльності.
На думку Л. Божович [2] конфліктність – явище, властиве віковій
кризі, яке загострюється в разі депривації нових потреб у сфері
спілкування та діяльності. Конфліктність часто зустрічається в ті
періоди, в яких відбувається оволодіння новими соціальними ролями.
Основні висновки. Конфліктність у психології розглядається
як інтегральне об’єктивно-суб’єктивне утворення, що зумовлене
певними особистісними властивостями людини й знаходить прояв у
спілкуванні та взаємодії з навколишніми та проявляється у
бурхливому, емоційно гострому реагуванні на конфліктогени.
Конфліктність є властивістю особистості та відіграє як позитивну, так
і негативну роль у її життєдіяльності. На сьогоднішній день існує
безліч класифікацій і моделей поведінки дорослих людей, але в той
же час недостатньо уваги приділяється вивченню даної проблеми на
різних етапах онтогенезу, на що і будуть спрямовані подальші наші
зусилля.
ЛІТЕРАТУРА
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2. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО
САМОВИЗНАЧЕННЯ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
Актуальність
дослідження.
Проблема
професійного
самовизначення особистості є однією з фундаментальних у сучасній
вітчизняній та зарубіжній психології. Перед кожним індивідом рано чи
пізно виникає питання, пов’язане з вибором професій: «Що очікує
мене в майбутньому?»; «Яку професію мені обрати?»; «Куди піти
вчитися?»; «А може зробити все як кажуть батьки, та щось з цього
вийде?» тощо. Приблизно такі питання виникають у всіх молодих
людей, що закінчують навчання у загальноосвітніх школах і
готуються до майбутнього самостійного життя. Професійне
самовизначення є одним з важливих етапів розвитку особистості як
майбутнього професіонала, формування професійно важливих
якостей під час навчання у вищому закладі освіти, який сприяє
повноцінному розвитку особистості професіонала. Важливий етап у
розвитку особистості – становлення особистості як професіонала.
Ступінь
досліджуваності
проблеми.
Вивченням
психологічних особливостей професійного самовизначення в
юнацькому віці займалися Л. Божович, М. Гінзбургом, Є. Головахою,
А. Мудриком, Є. Клімова, М. Пряжнікова, І. Кона, Т. Кудрявцев,
І. Богданова, С. Чистякова та інші. Проте, проблема психологічних
особливостей професійного самовизначення в юнацькому віці до
кінця невирішена.
Мета і методи дослідження: теоретично обґрунтувати та
експериментально дослідити психологічні особливості професійного
самовизначення в юнацькому віці. Для досягнення окресленої мети
дослідження використано комплекс методів: теоретичних – аналіз,
порівняння, синтез, систематизація та узагальнення матеріалів
наукових джерел з досліджуваної проблематики; емпіричних: бесіда,
анкетування, тестування.
Сутність дослідження. Аналіз літературних джерел показав,
що вітчизняні дослідники (М.І. Гінзберг, І.С. Конта та ін.) пов’язують
професійне самовизначення із суспільними потребами в
самореалізації і адаптації. Проаналізувавши різноманітність підходів
зарубіжних дослідників, виокремимо основні детермінанти:
підсвідома структура основних потреб, сублімація (З. Фрейд);
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соціально-культурні традиції (К. Хорні); ранній дитячий досвід
(А. Адлер). Е. Гінзберг і Д. Сьюпер підкреслюють еволюційнофеноменологічний чинник професійного самовизначення, адже вибір
професії – це тривалий процес становлення «Я-концепції». Загалом,
вивчення проблеми професійного самовизначення дало можливість
виділити основні фактори впливу на цей феномен: біологічно
зумовлені,
соціально-культурні,
еволюційно-феноменологічні.
Емпіричне дослідження проводилось на базі Бердянського
державного педагогічного університету. В дослідженні участь
приймали 10 здобувачів освіти. Дослідження показало, що здобувачі
освіти готові зробити або зробили усвідомлений вибір подальшого
професійного розвитку. Професію обирали за власними інтересами
та бажаннями.
Основні висновки. На основі теоретичного аналізу було
розкрито підходи зарубіжних і вітчизняних дослідників, виокремимо
основні детермінанти та фактори впливу (біологічно зумовлені,
соціально-культурні, еволюційно-феноменологічні) на феномен
професійного самовизначення.
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ПРИЧИНИ САМОТНОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Актуальність. Самотність як психологічна проблема є
актуальною для людини будь якого віку та статусу. Проте саме в
підлітковому віці вона може суттєво вплинути на формування в юної
особистості самосвідомості, самосприйняття та на міжособистісні
взаємини з однолітками.
Ступінь досліджуваності проблеми. Питання самотності
цікавило як вчених зарубіжних (Е. Берн, К. Боумен, М. Мід, Д. Рісмен,
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Г. Саллівен,
Ф. Слейтер,
Дж. Фландерс,
Ф. Фромм-Рейхман,
Ю.П. Кошелева, М.М. Литвак), так і вітчизняних (Л.А. Варави,
Н.Д. Володарської, О.В. Данчевої, В.І. Сіляєвої, Ю.М. Швалба)
вчених. Зокрема ними було запропоновано цілий ряд класифікацій
самотності, розкрито взаємозв’язок з іншими психологічними
процесами та явищами, виявлено специфіку її прояву в різних
вікових групах.
Мета дослідження полягає у теоретичному вивчені причин
самотності в підлітковому віці.
Сутність дослідження. Самотності є специфічним віковим
феноменом підліткового віку, що з'являється як результат розвитку
пізнавальної та емоційної сфери особистості і переходу її на новий
рівень самосвідомості. Ключову роль у виникненні почуття
самотності у підлітків відіграють типові вікові кризи ідентичності та
самооцінки, що виникають внаслідок актуалізації двох суперечливих,
на перший погляд, потреб – потреби в уособленні та потреби в
належності, тобто афіліації. Інтенсивний розвиток рефлексивних
процесів, потреба усвідомлення своєї відмінності, несхожості на
інших у поєднанні з переконанням, що інші не зможуть оцінити їх
унікальність і стає підґрунтям для появи болісного відчуття
відчуженості, розгубленості, покинутості. У свою чергу почуття
самотності, як прояв специфічних вікових труднощів особистісного
зростання, породжує невгамовну жагу спілкування з однолітками та
сприяє формуванню підліткових угрупувань, що вирізняються
надзвичайно високим рівнем конформності [1, С. 46].
На думку Ф.Райса до основних причин виникнення почуття
самотності у підлітковому віці, можна віднести:
- порушення батьківсько-дитячих стосунків;
- надмірне бажання заявити про себе та самоствердитись, яке
призводить до того, що підліток відчуває себе невдахою та
відторгнутим;
- знижена самооцінка, самокритика, песимістичний погляд на
світ;
- почуття байдужості до життя, його беззмістовність, низькі
очікування стосовно власних успіхів у навчанні, що призводить до
ланцюга невдач і замкнутості;
- підвищена тривожність і сором’язливість;
- комунікативні бар’єри при спілкуванні з однолітками та
дорослими;
- зростання відчуття волі, яке лякає підлітка [3].
М. Миронець визначив такі основні групи причин виникнення
самотності у підлітків: індивідуальні особливості підлітка (низька
самооцінка, сором’язливість, невміння встановлювати міжособистісні
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контакти, страх бути відторгнутим); особливості підліткового віку як
одного із найбільш кризових у житті особистості; особливості
мікросоціуму підлітка, характер стосунків у сім’ї, особливості
виховання, кризові обставини, такі, як смерть батьків чи розлучення
та інші важкі стресові ситуації. [2].
Основні висновки. Причини прояву самотності в підлітковому
віці дуже різноманітні та тісно пов’язані з віковою кризою, з
оточенням в якому перебуває підліток та індивідуальними
особливостей підлітка. Вчасне їх виявлення та корекція дозволить
юній особистості відчувати себе комфортно та впевнено.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН
МІЖ БАТЬКАМИ ТА ДОРОСЛИМИ ДІТЬМИ
Актуальність. Кілька десятиліть тому відносини між батьками
і їх дорослими дітьми розглядалися як продовження «батьківськодитячих», а саме встановлених в дитинстві (J. Bowlby, M.S. Mahler).
Однак, більш сучасні дослідження показують, що ці взаємини значно
змінюються в міру таких перетворень в житті «дитини» як,
наприклад, відхід з рідного дому, працевлаштування, подружні
відносини, народження і виховання власної дитини [1; 4].
Ступінь досліджуваності проблеми. Зростання інтересу
дослідників стосовно відносин батьків зі своїми дорослими дітьми
відзначається з 70-80 рр. ХХ століття (B. Adams, V. Cicirelli, M. Field,
S. Weishaus). Особливу увагу даній темі приділили: A. Shapiro,
J. Bowlby, M.S. Mahler [3, с. 54].
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Мета дослідження: Теоретично обґрунтувати особливості
взаємовідносин між батьками та дорослими дітьми.
Сутність дослідження. У сучасній психології є досить відома
періодизація Е. Васильєвої, яка виділяє п’ять стадій життєвого циклу
сім’ї: зародження родини до народження дитини; народження і
виховання дітей; закінчення виконання сім’єю виховних функцій; діти
живуть з батьками, і хоча б один не має власної родини; подружжя
живуть одні або з дітьми, що мають власні сім’ї [2, с. 19].
Єгоров Р.Н. та Шаповаленко І.В. у своїй роботі розглядають
фактори, які впливають на відносини у період переходу від стосунків
«батьки-підліток» до «батьки-доросла дитина». Автори відзначають,
що на зміну статевого та фізичного дозрівання приходить
територіальна і економічна сепарація від батьків, романтичні
відносини, становлення трудової і батьківської ідентичності [3, с. 57].
Важлива фаза у відносинах між батьками та дорослими дітьми
наступає тоді, коли діти покидають батьківський дім. Дана стадія
життєвого циклу родини починається з того моменту, коли перша (не
обов’язково старша) дитина залишає сім’ю, і триває до того часу,
доки її залишає остання дитина [2, с. 22].
Батьківське ставлення впливає на прийняття рішення
дорослих дітей залишитися або покинути рідну домівку. Так,
наприклад, діти охочіше залишаються вдома, коли вони відчувають
своїх батьків партнерами та раніше будуть залишати рідну домівку,
якщо батьки проявляють авторитарний стиль спілкування [4].
В роботі M. Tanis et al. [5] вивчається стадія відходу дітей від
батьків. Після настання територіальної сепарації використання
батьками соціальних мереж, в яких також були зареєстровані і їхні
діти, значно зростала, досягаючи піку через півроку після відходу, а
потім знижувалась. Велика вираженість переживань, пов'язаних з
відходом дітей з сім'ї, пов'язана з більш частим використанням
батьками соціальних мереж для контакту з дітьми [3, с. 58].
Якість дитячо-батьківських відносин з настанням ранньої
дорослості у дітей поліпшується, особливо якщо діти мають власну
родину. У цьому випадку батьки відчувають велику близькість до дітей,
проводять з ними більше вільного часу, відзначається менша кількість
конфліктів і проявів контролюючої поведінки. Ефект подружнього
статусу дітей на відносини з батьками може бути пояснений тим, що
часто батьки приймають участь у весільних приготуваннях, тобто
стають певною мірою «провідниками» для своїх дітей у доросле
сімейне життя. Однак, батьки дорослих дітей відзначали зниження
якості взаємин з власними дітьми, що стали батьками, а саме:
зменшення емоційної близькості, збільшення конфліктності і боротьба
за владу у відносинах з дітьми (онуками) [3, с. 58].
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Основні висновки. Отже, розглянувши фази, які проходять
батьки і діти у взаємовідносинах, проаналізувавши зовнішні та
внутрішні фактори, що впливають на стосунки між ними, вбачаємо
важливість налагоджених відносин «батьки – дорослі діти» саме для
якісного життя сучасної родини.
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АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Актуальність проблеми. Проблема агресивності одна із
самих значних в сучасному світі. Соціальні кризові процеси, що
відбуваються в сучасному суспільстві, негативно впливають на
психологію людей, породжує тривожність і напруженість,
озлобленість, жорстокість і насильство.
Тривожним симптомом є зростання числа неповнолітніх з
агресивною поведінкою, що виявляються в асоціальних діях
(алкоголізм, наркоманія, порушення громадського порядку,
хуліганство, вандалізм і ін.). У крайніх формах стали виявлятися
жорстокість і агресивність. Різко зросла злочинність серед молоді.
Методологічною та теоретичною основою дослідження даних
проблем є концептуальні положення вітчизняних дослідників
(Б. Ананьєв, Л. Виготський, Г. Костюк, О. Леонтьєв, Б. Ломов,
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С. Максименко, С. Рубінштейн) і зарубіжних науковців щодо
феномену агресивної поведінки (Ю. Антонян, А. Бандура, Д.
Доллард, Д. Майерс, А. Реан, Е. Фромм) [3].
Мета дослідження: виявити схильність підлітків до агресивної
поведінки.
Сутність дослідження. Підлітковий вік – один з найбільш
складних періодів розвитку людини. І якщо раніше вважалося, що
агресивна поведінка властиво виняткова підліткам чоловічої статі, то
останніми роками і підлітки жіночої статі привертають все більше
уваги.
У числі різноманітних, взаємозв'язаних чинників, які впливають
на прояв агресивної поведінки, можна виділити такі, як:
- індивідуальний чинник, що діє на рівні психобіологічних
передумов асоціальної поведінки, які утрудняють соціальну
адаптацію індивіда;
- психолого-педагогічний чинник, що виявляється в дефектах
шкільного і сімейного виховання;
- соціально-психологічний чинник, що розкриває несприятливі
особливості взаємодії неповнолітнього з своїм найближчим
оточенням в сім'ї, на вулиці, в колективі;
- особистісний чинник, який, перш за все, виявляється в
активно-виборчому відношенні індивіда до середовища спілкування,
до норм і цінностей свого оточення, до дій сім'ї, школи,
громадськості, а також в особистісних ціннісних орієнтаціях і
особистій здібності до саморегулювання своєї поведінки;
- соціальний чинник, що визначається соціальними і
соціально-економічними умовами існування суспільства [1].
Виявлення негативних впливів утруднене, перш за все, тому
що вони не виступають ізольовано, а представляють взаємодію
найрізноманітніших чинників, що діють з різним негативним внеском
у розвиток агресивної поведінки: людський розвиток обумовлений
взаємодією багатьох чинників: спадковості, середовища (соціальної,
біогенної, абіогенної), виховання (вірніше за багато видів
направленої дії на формування особистості), власної практичної
діяльності людини [2].
Висновки. Головними чинниками, що сприяють виникненню
агресивних реакцій у підлітків, є: характеристики спрямованості та
самосвідомості особистості (низький рівень сформованості
моральних уявлень, неадекватні самооцінка й рівень домагань),
індивідуально-психологічні (емоційна нестабільність, високий рівень
особистісної тривожності, низький рівень розвитку інтелекту,
несформованість навичок самоконтролю поведінки та функцій
прогнозування її наслідків) і соціально-психологічні (статус підлітка в
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колективі однолітків, низький рівень соціальної адаптації,
несприятливий емоційний мікроклімат у родині, характер і система
виховання, вплив засобів масової інформації та комп’ютерних ігор
тощо) передумови функціонування особистості, що можна об’єднати
у відповідний симптомокомплекс особливостей підлітків, схильних до
агресивних реакцій [3].
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ПСИХОЛОГІЧНЕ МАНІПУЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ СПІЛКУВАННЯ
Актуальність. Тема маніпуляції свідомістю сьогодні активно
обговорюється представниками широкої громадськості, стає
предметом бурхливих наукових дискусій, гострої полеміки.
Дослідження проблематики маніпуляції свідомістю і розгляд її з
наукової точки зору нараховує лише кілька десятків років. Це
пояснюється опосередкованістю висвітлення даної теми у
контекстах інших, суміжних з нею явищ і процесів. Отже, питання
маніпуляції свідомістю з боку гуманітарних дисциплін, особливо
соціальної психології, залишається відкритим і остаточно не
дослідженим [2].
Ступінь досліджуваності проблеми. Уже з кінця ХІХ ст. ряд
європейських вчених (особливо Ле Бон) акцентували увагу на
значенні навіювання в суспільних процесах. Вони висунули навіть
гіпотезу про наявність у людини «інстинкту підпорядкування». У
1903 р. В.М. Бехтерєв опублікував книгу «Навіювання та його роль у
суспільному житті». У праці описано явище масового навіювання під
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впливом «психічного зараження», тобто при передачі інформації за
допомогою різних знакових систем.
Мета
дослідження.
Теоретично
обґрунтувати
роль
психологічного маніпулювання в процесі спілкування.
Сутність дослідження. У всіх психологічних тлумаченнях
наголошується, що маніпуляціям притаманні дві основні ознаки.
Перш за все відзначається їх прихований характер. Маніпулятивна
дія трактується як приховане програмування особистого ставлення
до фактів або подій (Єрмаков), неявна спокуса (Доценко), прихована
трансакція (Берн), форма духовного впливу, прихованого панування
(Бессонов), прихований примус (Шиллер). При цьому простежується
одностайність думки, про збереження в адресата впливу ілюзії щодо
самостійності прийнятого рішення, яке сформувалось в процесі
взаємодії і зовсім не знаходиться під контролем маніпулятора.
Другою характеристикою маніпуляції – є використання обману, як
різного роду спотворення дійсності: обманний непрямий вплив
(Йокояма), спонукання поведінки за допомогою обману (Рудінов).
Вміле використання майстерності впливу у поєднанні із складністю
маніпулятивних прийомів, призводить до реалізації маніпулятивних
намірів [1, с. 315].
Аналіз наукової літератури свідчить про те, що маніпуляція
розглядається у трьох різних контекстах. По-перше, маніпуляція
визначається
як
соціально-психологічний
феномен,
який
виявляється у міжособистісному спілкуванні. І тому, важливо
встановити цілі і способи маніпулювання, результати і умови, за яких
маніпуляція досягає найбільшого ефекту, способи захисту від
маніпуляції. По-друге, розгляд даної проблематики здійснюється в
межах психології впливу із акцентуванням на актах впливу,
відповідальності за наслідки тощо. По-третє, існують психологічні
чинники маніпуляції, серед яких прагнення отримати односторонній
виграш, використання гри на слабкість, схильність до використання
саме такої стратегії міжособистісної взаємодії [2, с. 116].
Основні висновки. Очевидно, що маніпуляція, як і будь-який
вид психологічного впливу, має як позитивний, так і негативний
характер. Однак, сучасні реалії життя переконують у тому, що
маніпуляція використовується у більшості випадків як вияв злого
умислу, заради збагачення чи власних амбіцій. Маніпуляція
суспільною свідомістю завжди перебуває під впливом інших людей, і
захистити себе від цього певним жорстким бар’єром ми, зрештою, не
можемо. Але будувати певну стіну захисту, а саме не сприймати все
на віру, вибудовувати внутрішні пріоритети, аналізувати і
аргументувати власні судження, віднаходити своє місце і
призначення у світі, має вчитися кожен.
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ПЕРСПЕКТИВИ ТЕХНОЛОГІЇ SOUSVIDE
Проблеми сьогодення, які пов’язані з екологічною ситуацією в
Україні, вимагають забезпечення населення високоякісними
харчовими продуктами зі збалансованим складом поживних та
біологічно активних речовин. Ризик більшості хвороб можна
нівелювати, змінюючи спосіб життя, а особливо характер та структуру
харчування, оскільки головним і єдиним керованим чинником, що
впливає безпосередньо на стан здоров’я людини, є саме харчування.
Багато кухарів в ресторанному сервісі зараз використовують
технологію «SousVide» (з фр. "під вакуумом", надалі "су-вид").
Технологія "Су-вид" була вперше відкрита Бенджаміном
Томпсоном в 1799 році. Першопрохідцем в ресторанному сервісі,
який почав використовувати технологію "Су-Від" для приготування
їжі, став Жорж Пралю у французькому ресторані Труагро в Роані,
який користувався цією технологією для приготування фуа-гра, щоб
страва не втрачала жир і зберігала текстуру. Паралельно з Пралю
цю технологію відкрив Бруно Гуссо-біохімік за освітою, який на
прохання друга ресторатора, спробував за допомогою вакуумування
зробити м'ясо соковитим і ніжним. Так одночасно в різних куточках
континенту виник новий напрямок в харчовій промисловості, а саме
в ресторанному сервісі. Технологія "Су-Від"- технологія приготування
їжі при низькотемпературному режимі у вакуумній упаковці. Це нове
віяння в ресторанному сервісі використовують зараз багато кухарів
для приготування і зберігання напівфабрикатів і простого
приготування страв. Технологія має на увазі приготування їжі при
температурах, що не перевищують температуру кипіння води, тобто
50-700С, однак при використанні технології «Су-вид» для
приготування страв йде часу більше (до 96 годин, все залежить від
виду продуктів), ніж при традиційних методах (смаження, варіння,
тушкування)
За
допомогою
технології
"Су-вид"
можливе
виготовлення страв з будь-яких видів продуктів: м'яса, риби, овочів,
морепродуктів. Кухарі помічають, що приготовлені таким методом
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овочі і морепродукти виходять набагато смачніше, ніж традиційними
способами. Дуже складно зберегти форму саме таким видам
продуктів, але при цьому додати м'якість і соковитість. Приготовлені
цим способом овочі зберігають хрустку і свіжу текстуру, чого майже
нереально досягти при звичайному варінні.
Мета технології "Су-вид" полягає в тому, щоб продукт
приготувався рівномірно, при цьому зберіг весь сік і аромат.
Суть технології Су-вид полягає в наступному: продукт
упаковують у вакуумний пакет, герметично його запаюють, після
цього поміщають у воду і, при підтримуванні постійного
температурного режиму, відбувається його приготування. Якщо
продукт готується для використання не відразу, а в подальшому часі
(тобто виходить напівфабрикат), то його піддають шоковому
заморожуванню, і після цього продукт «у вакуумі» може зберігатися
довгий час в холодильнику при певному температурному режимі.
З появою пароконвектоматів у багатьох ресторанах почали
готувати продукти саме в них. В даний час з'явилися спеціальні
прилади, що дозволяють готувати за технологією «Су-вид». До
однієї з переваг технології «Су-вид» можна віднести правильний
температурний режим приготування м'яса. Такий режим дозволяє
приготувати навіть найдешевший відруб ніжним і м'яким. Жорсткий
колаген в сполучній тканині м'яса може бути перетворений в
желатин без перегріву білка, внаслідок чого не посилюється
структура і не відбувається витіснення вологи з м'яса. Другим з
переваг є досягнення рівномірної температури всередині і на
поверхні готового виробу. Не відбувається окислення ліпідів, і як
наслідок не буває підгоряння або висихання продукту. Із
застосуванням
спеціальних
приладів
можна
економити
електроенергію на 20-28%. Вельми важливим плюсом в технології
"Су-вид" є зменшення втрат по масі продукту на 15-35 %, так як
клітинні мембрани зберігаються в цілісності і, отже, сік зберігається
всередині продукту. І нарешті, упаковка у вакуумі дозволяє зберегти
запах і смак продукту, сприяє кращому проникненню в продукт
спецій і маринадів. До того ж можна економити закладки спецій на 340 %, тому що концентрація прянощів і жири зберігаються через
відсутність оболонки. Зберігання продуктів, приготовлених за
технологією «Су-вид», набагато довше, ніж приготування
традиційними методами. Це все перевірено експериментальним
шляхом, наприклад, зберігання риби можливе протягом 4-6 діб,
м'яса – від 15 до 30 діб, овочів – протягом 45 діб.
На основі огляду науково-популярної літератури в галузі
харчової промисловості можна зробити висновок, що технологія «Су541
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вид» сприяє розвитку та вдосконаленню ресторанного сервісу.
З'явилася можливість приготувати страви для подальшого
використання, тому що зберігання у вакуумі дозволяє продуктам
зберегтися протягом більшого часу, так що багато сучасних закладів
ресторанів спеціалізуються на стравах, приготовлених за
технологією «Су-вид».
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БОРОШНА ТРИТИКАЛЕ
ТА ШРОТУ НАСІННЯ ГАБУЗА В ТЕХНОЛОГІЇ ТІСТА ДЛЯ ПІЦИ
Харчування є одним із найважливіших чинників навколишнього
середовища, що впливає на здоров’я населення в усьому світі, з
харчовими продуктами людина отримує речовини, необхідні для
нормальної життєдіяльності організму – білки, жири, вуглеводи,
воду, вітаміни, мінеральні речовини, поповнює амінокислотний склад
Екологічний стан навколишнього середовища більшості країн
погіршується:
довкілля
забруднюється
радіонуклідами,
промисловими відходами, продуктами переробки хімічного та інших
виробництв.
Такий стан справ призводить до збільшення серцево-судинних
і онкологічних захворювань, порушення функції щитовидної залози,
імунної системи та інших функцій діяльності організму людини – в
певній мірі пов’язані з сучасними умовами харчування. Згідно з
оцінкою експертів ВООЗ, здоров’я не менше ніж на 40%
визначається якістю спожитих продуктів, особливо їх біологічною
цінністю [2].
На сьогодні раціон харчування населення не відповідає
концепції здорового харчування, тому вивчення та раціональна
корекція денного раціону привертає все більше уваги з сторони
науковців та є актуальною проблемою сучасності. У зв’язку з цим,
вчені багатьох країн приділяють велику увагу створенню харчових
продуктів, спрямованих на вирішення конкретно поставлених
завдань. Вирішити проблему оптимізації харчування може збагачена
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біологічно активними речовинами рослинна сировина, що є
джерелами дефіцитних речовин [1].
Широкою
популярністю
серед
населення
України
користуються страви італійської кухні, а саме піца. Для виготовлення
тістової основи для піци використовують дріжджове та прісне тісто.
Основною складовою при виробництві тіста є борошно. Борошно –
це джерело білків, вуглеводів, вітамінів В1, В2, РР, органічних
кислот, мікро- й мікроелементів [1]. Водночас хімічний склад цього
продукту характеризується незбалансованістю основних поживних
речовин – підвищеним вмістом вуглеводів, особливо в продуктах з
борошном
першого
і
вищого
ґатунку,
неповноцінністю
амінокислотного складу.
Тритикале – озима або яра злакова рослина, штучно створена
селекціонерами шляхом схрещуванням жита з пшеницею [2].
Борошно з зерна тритикале має високу поживну цінність, оскільки
білок, що входить до складу цієї рослини, відрізняється підвищеним
вмістом незамінних амінокислот, а саме валіну, лізину, треоніну,
аргініну та гліцину. Кількість білку в тритикале на 4% більше ніж у
жита, і на 1,5% ніж у пшениці. До складу борошна тритикале входять
мінеральні речовини: Мідь, Фосфор, Калій, Магній, Кальцій, Натрій,
Цинк, Марганець і Залізо, а також вітаміни В1, В9, В5, РР і Е.
Борошно тритикале використовується в кондитерській
промисловості, оскільки вироби з нього (кекси, пряники, печиво)
виходять більш якісними, ніж борошна
пшеничного,
довше
зберігають свої смакові властивості і повільніше черствіють.
Шрот – це вторинний продукт виробництва рослинних олій.
Шрот з насіння гарбуза – отримують з рослинної сировини, з якої
попередньо екстрагують певну кількість олії. Екстракція збільшує
сорбційні властивості шроту, його здатність до зв’язування і
видалення з організму шлаків, радіонуклідів [3]. Ступінь подрібнення
шроту надає можливість організму засвоювати необхідні мікро- та
макроелементи, водо- та жиророзчинні вітаміни, амінокислоти й інші
нутрієнти та одночасно проявляти сорбуючі властивості.
Розроблено технологію прісного тіста з різною кількістю
борошна тритикале та шроту насіння гарбуза. За рецептурним
складом загальна кількість борошна пшеничного у традиційній
технології тістового напівфабрикату для піци становить 70 г.
Додавання до складу тістового напівфабрикату для піци
борошна тритикале та шроту насіння гарбуза збільшує в ньому
кількість білків, харчових волокон, вітамінів та мінеральних речовин.
Підсумовуючи вищезазначене можна зробити висновок, що
додавання борошна тритикале та шроту гарбузового насіння до
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прісного тіста покращує біологічну цінність напівфабрикату для піци
та фізико-хімічні показники готового виробу. Використання рослинної
сировини дозволяє розширити асортимент продукції із прісного тіста
в закладах ресторанного господарства, а регулярне споживання
таких страв знизить рівень цукру в крові, попередить розвиток
серцево-судинних захворювань.
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БІЗНЕС-ОСВІТА І БІЗНЕС: ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ
Актуальність. Розвиток сучасної економіки і загострення
конкуренції на внутрішніх і міжнародних ринках створюють ситуацію,
в якій досягнути комерційного успіху можуть тільки компанії, які
мають реальні конкурентні переваги. В епоху економіки знань
основним фактором їх конкурентоспроможності і економічного
зростання є інтелектуальні ресурси.
Ступінь і методи дослідження. Особлива увага в
корпораціях приділяється формуванню людського капіталу,
стимулюванню творчості, особистої зацікавленості, ділової
активності і мотивації співробітників. Формування людських ресурсів
потребує додаткових інвестицій в освіту і професійну підготовку
працівників. Саме тому все більша кількість великих компаній
перетворюється в головних споживачів освітніх послуг сучасних
школ бізнесу, яким доводиться розглядати своїх студентів як клієнтів
або партнерів по навчанню.
Сутність
дослідження.
Україна
намагається
стати
привабливою країною для іноземних інвестицій. Тому для неї дуже
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важливим є розвиток кадрового потенціалу, насамперед у сфері топменеджменту. Саме для цього й покликана бізнес-освіта, до якої
перш за все слід віднести програми МВА.
Програми МВА завоювали міцну позицію на ринку освітніх
послуг, не дивлячись на поки що суперечливе ставлення до них з
боку бізнесу, який говорить про надлишкову академічність програм і
відірваність від практики. Слід відмітити, що практика, про
відірваність від якої так часто говорять, – сама по собі сфера
неоднорідна і в ній присутній конфлікт інтересів. Так, для корпорації
головна потреба – освіта заради результату, заради реалізації своїх
стратегій, а також для підвищення якості свого персоналу.
Потреби індивідуумів – це перш за все розвиток кар’єри як в
організаціях, де вони працюють, так і самостійно, намагання
підвищити свій статус і дохід. Однак потреби топ-менеджерів, а
також власників дещо інші – це нове бачення реальності, здатність
генерувати нові ідеї, розуміти сучасні тенденції в бізнесі і
використовувати їх на користь своїх компаній. Потреба підприємців,
яку вони бажають задовольнити навчаючись за програмою МВА, –
особистий успіх в бізнесі. Очевидно, що потреби різних категорій
слухачів і їх професійна кваліфікація знаходиться в певному
протиріччі з точки зору пріоритетів. Особлива відповідальність
покладена на укладачів програм. В ідеалі, розробка програм повинна
здійснюватися спільно з представниками бізнесу для підвищення їх
ефективності та посилення практичної спрямованості.
Нарешті,
сама
бізнес-спільнота
потребує
отримання
бізнесосвіти для становлення, зміцнення, розвитку свого
професіоналізму, своєї ідентифікації серед спеціалістів. Саме тому
бізнесмени повинні активно включатися у розвиток бізнес-освіти і як
спонсори, і як викладачі, і як консультанти бізнес-шкіл.
Бізнес-школа, яка формує бізнес-бачення, дає знання, сприяє
відпрацюванню навиків практичної діяльності і яка об’єднує своїх
слухачів (бо контакти між слухачами річ настільки ж безцінна, як і
сам диплом і знання, які за ним стоять), багато в чому визначає і їх
подальший шлях в бізнесі.
При цьому, перш за все, саме завдяки слухачам і випускникам
бізнес-школа отримує зворотній зв’язок з різних компаній, що
забезпечує постійне оновлення навчальних матеріалів. Випускники
після навчання інтегрують свої новітні знання і досвід в роботу, що
дозволяє їм займати вищі позиції в бізнесі і сприяти подальшому
розвитку компанії.
Особливість сучасної бізнес-освіти – її намагання увійти в
систему
управління
знаннями
корпоративних
замовників.
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Корпоративні програми покликані створити управлінську команду на
дуже високому рівні. Програми, побудовані під корпоративного
замовника враховують специфіку бізнесу компанії, максимально
адаптуються до цілей і завдань, чітко відповідають плану
стратегічного розвитку. Освітній процес за такими програмами
повинен направлятися компанією і в ньому повинні брати участь
якомога більше внутрішніх фахівців компанії. Таким чином, сутність
співробітництва бізнес-школи і компанії зводиться до взаємного
збагачення знаннями [1].
Інститут вищої кваліфікації має досвід такого співробітництва з
компанією McDonald’s Ukraine щодо розробки та реалізації програми
МВА-Управління розвитком бізнесу.
Висновки. У результаті кризового періоду, який, хочеться
сподіватися, невдовзі закінчиться має відбутися низка позитивних
змін у програмах МВА і бізнес-освіті в цілому. Бізнес-школи повинні
усвідомити необхідність новаторських підходів і структурних змін в
бізнес-освіті, а також вийти на принципово інший рівень взаємодії з
бізнес-спільнотою.
ЛІТЕРАТУРА
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ НА
МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ
В умовах сучасної економіки перед підприємствами
ресторанного господарства постає важливе завдання формування
та
управління
торговельними
марками.
Особлива
увага
приділяється товарам, з якими підприємці планують вийти на
міжнародний ринок.
Науковці та практики представляють торговельну марку як
певне позначення, яке необхідне для ідентифікації товарів
конкретного підприємства. Торговельна марка може бути
представлена як у вигляді слова, так і окремих літер чи символів,
зображення, кольорів та комбінації слів, літер, символів та
зображень. При цьому торговельна марка надає товарам певних
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характеристик, які підкріплюють їх конкурентний статус на ринку,
зокрема, вона вказує, яке підприємство або група підприємств
відповідає за представлені на ринок товари; гарантує належний
рівень якості; полегшує сегментацію ринку; створює індивідуальний
образ товару та збільшує його престиж; сприяє просуванню товару
на новий ринок і т.п. [1].
Разом з тим, запровадження торговельної марки є досить
складним та довготривалим процесом. Для гідного представлення
товару на ринку, виконання правил міжнародної конкуренції
маркетологам необхідно дотримуватись певних принципів її
створення: простоти, індивідуальності, привабливості, охоронної
здатності, змістового навантаження, новизни.
На міжнародному ринку підприємці досить активно
використовують концепцію брендингу, оскільки з розвитком
конкуренції товарам надаються стійкі конкурентні переваги у
свідомості споживачів. Відтак, відбувається боротьба торговельних
марок та їх рекламних образів за передове місце у свідомості
споживачів. Результатом цього є переважання у поведінці
споживачів емоційних мотивів над раціональними. Як наслідок,
фактори успіху товарів базуються не на об’єктивно заданих, а на
суб’єктивно сприйманих споживачами переваг. Ці переваги
полягають в унікальності торговельних марок, здатності споживачів
ідентифікувати марки при здійсненні покупок і т.п. [2].
Запровадження торговельної марки на ринку певної країни
супроводжується своєрідними особливостями. Наприклад, розробка
стратегії торговельних марок на американському ринку вирізняється
простотою, прагматизмом і швидким досягненням задуманих цілей.
Одна з виняткових властивостей американського ринку полягає в
тому, що на ньому представлено різноманіття культурно-етнічного
споживання, що є важливим чинником в маркетингових рішеннях.
На
східному
ринку,
наприклад,
японці
зазвичай
використовують незвичайні, делікатні назви марок. Споживчий ринок
даної країни характеризується тим, що як тільки споживачі
впевнились у тому, що дана марка є престижною – все, що пов’язане
з нею стає популярним. У практиці придбання товарів японцями
існує правило не купувати товари з невідомими марками, а спочатку
отримати консультацію щодо неї, провести оцінку товару та вивчити
відгуки на нього, а вже пізніше прийняти рішення щодо його купівлі.
Європейський ринок, натомість, має більш національний
характер, незважаючи на те, що Європа вже кілька десятків років
переживає процес інтеграції. Розвиток стратегії євромарок має бути
в майбутньому видозмінений, хоча досі не відомо, чи ці процеси
будуть пов’язані із зникненням національних марок. Надалі вони
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займають сильні позиції на ринках і мають сильні основи в
національних культурах.
Важлива увага урядів країн приділяє відсутності в товарах
шкідливих для здоров’я споживачів компонентів. Так, на
європейському ринку дозволяється виробляти і продавати товари
тільки тих торговельних марок, які не завдають шкоди здоров’ю
споживача. Закони окремих країн, наприклад Франції, передбачають
інформування споживачів про характеристики товару, а у разі
недотримання закону передбачається кримінальне покарання. У
США також діють досить високі вимоги щодо реалізації товарів під
торговельними марками. Відповідно до законодавства важливим
моментом в перевірці якості імпортованих у країну товарів є їх
відповідність національним стандартам, в першу чергу за змістом
солей, вітамінів, мікроелементів. Особливо ретельно контролюється
якість м'ясної, курячої, рибної продукції [1] .
Отже, важливим елементом успіху діяльності підприємств
ресторанного господарства на міжнародному ринку є використання
торговельної марки. Вона слугує об’єктивною характеристикою
товару та дозволяє задовольняти вимоги найвибагливішого
споживача.
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ПРИЙОМИ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НА УРОКАХ ОХОРОНИ
ПРАЦІ
Сьогодні
перед
професійно-технічними
навчальними
закладами стоїть завдання задовольнити потреби економіки України
у кваліфікованих робітниках з активною життєвою позицією, які були
б готовими змінюватися самі і змінювати світ навколо.
Для тривалого й успішного професійного життя здобувачі
професійно-технічної освіти повинні бути конкурентоспроможними
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на ринку праці. Тому свідоме ставлення до свого здоров’я є однією з
умов успішного навчання, а згодом — тривалої і продуктивної
професійної діяльності.
На уроках охорони праці здобуваються системні знання щодо
безпеки праці за обраною професією, засвоюються вимоги
виробничої санітарії та гігієни праці, пожежної безпеки та
електробезпеки, вивчаються правові та організаційні основи охорони
праці й формуються навички надання домедичної допомоги.
Результатом навчання є розвиток ціннісного ставлення до
людського життя і здоров’я. Успішна самореалізація, професійний
розвиток, матеріальний добробут і психологічний комфорт,
конкурентоспроможність на ринку праці залежать від свідомого
дотримання вимог охорони праці.
Статут (Конституція) Всесвітньої організації охорони здоров’я
називає здоровий розвиток дитини чинником першорядної
важливості, а здатність жити гармонійно в мінливих умовах
середовища — основною умовою такого розвитку. Здоров'я — це не
тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів; воно є станом повного
фізичного, душевного і соціального благополуччя [1, с.1].
Позитивна психологія — галузь психології, яка займається
дослідженням позитивних аспектів психіки людини. Таких аспектів є
чимало: чесність, доброта, креативність, лідерство, соціальний
інтелект, критичне мислення та ін. В момент переживання
позитивних емоцій люди схильні мислити глобально та бачити
цілісну картину.
Слід пам’ятати, що охорона праці — це не тільки заземлення,
протигази і вогнегасники. Охорона праці — це загальноприйняті
цінності: збереження життя і здоров’я особистого та працюючих
поруч, довге і продуктивне життя. Тому в процесі формування
здоров’язбережувальної компетентності учнів ПТНЗ на уроках
охорони праці доцільно розвивати навички рефлексії, звертати увагу
на зв'язок особистих якостей людини з її ставленням до безпеки
праці та почуттям власної відповідальності за своє здоров’я. Кожна
людина — унікальна, і має свій неповторний набір психологічних
характеристик. Тому у одній і тій же виробничій ситуації люди діють
по-різному.
Незалежно від особливостей психіки важливими є здатність
виконувати вимоги охорони праці та адекватно реагувати на можливі
позаштатні ситуації. Аби переконатись, що кожен здатний правильно
діяти в нестандартних умовах, необхідно самостійно проаналізувати
риси свого характеру і визначити, які з них сприятимуть адекватній
поведінці в критичній ситуації. Кожен опинявся у ситуації, коли він
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швидко зреагував, правильно діяв в критичних умовах. Такі вчинки
не обов’язково мають бути масштабні та значущі. Головне —
віднайти позитивний досвід розв’язання проблеми. [2, с.42].
Необхідною умовою формування здоров’язбережувальної
компетентності є база знань із проблеми здоров’язбереження
відповідно до специфіки професій, за якими здійснюється підготовка
у конкретному ПТНЗ, а також відповідні вміння й навички, необхідні
для здійснення здоров’язбережувальної діяльності. Здоровий спосіб
життя повинен бути життєвим пріоритетом. [3, с.23].
Таким чином, застосування досягнень позитивної психології у
поєднанні з особистісно орієнтованими технологіями навчання
сприяють
розвитку
здоров’язбережувальної
компетентності,
дозволяють виявити, задіяти і збагатити суб'єктивний досвід
здоров’язбереження. У процесі вивчення охорони праці формується
культура безпеки праці, розвивається ціннісне ставлення до здоров’я
та позитивна налаштованість на успішну роботу за обраним фахом.
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АНТИОКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЕЦІЙ
Головна перевага спецій – високий вміст антиоксидантів. Ці
речовини здатні послабити руйнівну дію вільних радикалів, що
викликають в організмі окислювальний стрес, який винен у багатьох
наших бідах – від появи зморшок на шкірі до виникнення серйозних
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захворювань – раку, діабету і серцевих недуг. У дрібці спецій
антиоксидантів міститься більше, ніж в стакані ягід [2, с.63].
Саме це підтвердили у своєму дослідженні вчені з
університету Пенсільванії (США). Вони встановили, що такі спеції, як
кориця, розмарин, материнка, чорний перець і куркума, здатні
зменшити шкоду від жирної їжі.
У ході дослідження протягом 2 днів шістьом добровольцям
(огрядним, але здоровим чоловікам 30-65 років) пропонували
приправлені й контрольні страви: каррі з курчати, італійський
трав'яний хліб і коричний бісквіт. Кожну порцію було приправлено 2
ч.л. спеціями. Контрольні страви були такими самими, але не
містили спецій. Протягом трьох годин кожні півгодини після
приймання їжі у випробовуваних брали кров на аналіз.
Аналізи показали, що вживання страв зі спеціями зменшує
інсулінову реакцію на 20% і на 13% збільшує антиоксидантну
активність у крові.
Такі спеції, як кориця та куркума, зменшують окислювальний
стрес, який, за словами вчених, викликає хвороби серця, діабет і
артрит. Спеції-антиоксиданти здатні нейтралізувати цей стрес,
зменшити негативну реакцію організму на жирні продукти і таким
чином знизити ризик розвитку хронічних захворювань. Як відзначили
дослідники, додавання 2 ч. л. спецій до їжі не викликало жодних
проблем зі шлунком у випробовуваних [3].
Куркума – це прянощі, які широко використовують в азійських
культурах, вони також є компонентом карі. Але крім того, що дрібка
куркуми додає їжі смаку та кольору, вона має важливі цілющі
властивості, наприклад, є антиоксидантом, антидепресантом, має
протизапальну та антиканцерогенну дії. Для того, щоб використати
вище наведені властивості для вашої користі, куркуму потрібно
споживати щодня.
У цьому випадку, ви повинні знати, що куркума надає стравам
жовтуватий колір і легкий специфічний присмак. Проте, ви можете
додавати її до всіх видів супів, тушкованих страв, кремів, рису,
макаронів або соусів. Можна навіть додавати куркуму в десерти. [3].
Розмарин – одним з головних продуктів в будь-добре
укомплектованої кухні. Любителі м’яса знають, як він хороший з
часником і смаженою картоплею. Але, як і чебрець і м’ята, ця
рослина має свої переваги, які виходять далеко за рамки кулінарії.
Розмарин багатий цілющими властивостями і його можна виростити
самостійно. Багато з лікарських властивостей розмарину
відбуваються з-за його антиоксидантних властивостей, які
захищають клітини від ушкоджень токсинами і вільними радикалами.
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Виявилося, що найбільш сильні антиоксидантні властивості
має гвоздика. «З усіх прянощів гвоздика показала найвищу здатність
знижувати окислення ліпідів», – говорить один з авторів дослідження
Жуана Фернандез-Лопес (Juana Fernández-López). За словами
вчених, саме окислення ліпідів – одна з головних причин псування
продуктів, зниження їх харчової цінності і втрати смаку.
З метою продовжити термін зберігання продуктів в харчовій
промисловості часто використовують синтетичні антиоксиданти.
Однак останнім часом це викликало ряд питань про токсичність таких
добавок і побічних ефектів, які впливають на здоров'я людини. [1].
Спеції – дуже цінний продукт, який містить багато цілющих
властивостей. Вони послаблюють руйнівний вплив, який чинять на
організм вільні радикали. Кожна господиня може знайти в будь-якому
магазині потрібні спеції не тільки для додання блюдам пікантного смаку,
але і для того, щоб подбати про здоров'я своїх близьких. Навіть
дослідження вчених-медиків підтверджують користь спецій і приправ і
рекомендують їх використання в народній медицині. Саме тому
дослідників зацікавила можливість використання антиоксидантів з
натуральних продуктів – прянощів, лікарських рослин з тим, щоб згодом
ними можна було замінити синтетичні.
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СКЛАДОВІ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ОХОРОНИ ПРАЦІ,
ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ЕСТЕТИКИ УСТАТКУВАННЯЗАКЛАДІВ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Заклади ресторанного господарства містять у собі цілий
комплекс організації послуг харчування, виробництва кулінарної
продукції завдяки використанню різноманітних технологічних машин,
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що відповідають вимогам естетики та ергономіки, дотримання
людиною вимог охорони праці, техніки безпеки.
Дотримання правил охорони праці та техніки безпеки має
велике значення при експлуатації всіх видів устаткування.
Основними вимогами безпеки устаткування закладів ресторанного
господарства є збереження здоров’я та життя людини, надійність та
зручність експлуатації [1]. Загальні вимоги до технологічного
устаткування регламентується нормативною документацією. Основу
вимог складають показники надійності, що базуються на понятті
працездатності, довговічності, ремонтноздатності, безвідмовності.
Важливе значення у даній проблематиці відіграє технічна
естетика устаткування, яка сприяє зменшенню зорової втоми,
підвищенню виробничого настрою та комфортності обслуговування,
працездатності. Естетика – це наука, що вивчає специфічне
ставлення людини до навколишнього світу та її художню діяльність.
В умовах діяльності закладу ресторанного господарства важливе
значення
мають
зовнішні
форми
технологічної
машини
(устаткування), інструменту, конструкція приміщень, їхнє художнє
оздоблення та інше.
Різноманітні форми засобів праці, якими користується людина
в процесі праці, можуть по-різному впливати на її настрій, знижувати
чи підвищувати напруженість роботи окремих органів та м’язових
груп, по-різному на людину може впливати кольорове (художнє)
оформлення елементів виробничих приміщень та устаткування. Все
це має відповідне значення при створенні умов для
високопродуктивної праці.
Використання чинників виробничого естетичного впливу на
працівників у значній мірі може призвести до підвищення рівня
працездатності. До чинників естетичного впливу належить колір.
Правильний добір кольорового [2, с.9] забарвлення
устаткування дозволяє забезпечувати сприятливе зорове їх
сприйняття, підвищувати трудову активність, сприяти підвищенню у
виробничих приміщеннях ділової атмосфери, чистоти та порядку.
Зоровий аналізатор дозволяє людині розрізняти близько 150
кольорових тонів, які по-різному діють на психіку та викликають
відповідні емоції.
Кольорові тони залежать від відтінку й поділяються на теплі та
холодні. Застосовуючи холодні чи теплі кольорові тони, можна
«підвищувати» або «знижувати» сприйняття температури повітря у
приміщеннях, холодними кольорами можна знижувати нервове
напруження, а теплими тонами – втомлюваність від монотонної
праці. Компресори, холодильні установки, сушильні камери та інше
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устаткування фарбують у світло-сірий, світло-зелений кольори,
термічне устаткування – в алюмінієвий.
Червоний колір – це знак найвищої небезпеки. Він застосовується
для пофарбування елементів устаткування, щоб привернути увагу на
небезпеку, або засіб, за допомогою якого можна її уникнути. Відповідно
до цього, червоний колір мають лампочки «стоп», важелі термінового
включення або аварійної зупинки устаткування, електрошафи,
трубопроводи гарячої води, пари, місткості з гарячими речовинами,
пожежне обладнання та ін. Рухомі частини устаткування, внутрішні
поверхні кожухів, проводів лампи фарбують в оранжевий колір, що
попереджає працівників про небезпеку.
Жовтий колір використовують для попередження про
небезпеку і фарбують ним рухомі деталі устаткування, огородження
рухомих деталей різних машин. Жовтий колір мають сигнальні
лампочки. У жовтий колір з червоними смугами фарбують рухомі
частини навантажувачів, елементи вантажопідйомних машин (кранів,
кран-балок, тельферів та ін.) борти електрокарів та елементи
рухомих частин.
Зелений колір застосовують у сигнальних лампах, які свідчать
про нормальну роботу машини, а синій – для фарбування вказівних
знаків.
Отже, сучасні підходи до охорони праці, техніки безпеки,
естетики й ергономіки устаткування в закладах ресторанного
господарства спрямовані на збереження здоров’я людини, майна,
покращення умов праці, підвищення продуктивності праці,
задоволення роботою, випуску якісної кулінарної продукції тощо.
ЛІТЕРАТУРА
1. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р.
№ 2694.
2. Головко О.М. Організація готельного господарства:
Навчальний посібник / Головко О.М., Кампов Н.С., Махлинець С.С.,
Симочко Г.В. За редакцією О.М. Головко. – К.: Кондор-Видавництво,
2012. – 338 с.

554

Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 1. Суспільні науки

Аліна ГАРМАШ,
студентка ІІ курсу
Бердянського економіко-гуманітарного коледжу
Бердянського державного педагогічного університету
Науковий керівник: Вікторія КОСТЮКОВИЧ,
викладач (БЕГК БДПУ)
ЧУДОВІ ЧИСЛА. ЧИСЛА ФІБОНАЧЧІ
Призначення математики полягає у
тому, щоб знаходити прихований порядок
у хаосі,який нас оточує.
Н.Вінер
Розвиток математики як науки пов'язано з діяльністю відомого
італійського купця, який проживав в місті Піза, Леонарда (1180-1240).
Ця людина відома нам під іншим прізвищем – Фібоначчі. Доля була
до нього прихильною. Леонардо, знаходячись під заступництвом
імператора Фрідріха ІІ (з 1220 року) пише наукові роботи, такі як
«Книга абака», «Книга квадратів», «Практики геометрії». Вони були
настільки вдалі, що по них вивчали довгий час математику. Нові
віяння в науку вніс в 17 столітті Декарт.
У даній роботі ми розглянемо, які властивості мають числа
Фібоначчі. Цікавий факт полягає в тому, що якщо взяти два сусідніх
числа з цієї послідовності і знайти їх суму, то отримаємо значення
числа наступного в цій послідовності, тобто маємо ряд:
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 . . ., який математично задається
лінійним співвідношенням: F0= 0, F1= 1, Fn= Fn-1 + Fn-2, n ≥ 2.
Незважаючи на простоту даного ряду чисел, вони мають безліч
властивостей, що дозволяє їх застосовувати в різних сферах.
Наприклад, при вивченні шляхів, через які проходить промінь світла,
похило падаючий на дві складені разом скляні пластинки; в
торгівельних справах; в інформатиці (елементи послідовності
застосовуються при машинному сортуванні й обробці інформації,
генеруванні випадкових чисел), при дослідженні деяких частот звуків.
Проілюструвати таку числову послідовність можна:
1) На прикладі процесу розмноження бджіл: кожна жіноча
особа має двох батьків (матір і батька), в той час, як кожна чоловіча
– тільки батька. Відомо, що кожне покоління складається з такої
кількості особин, що дорівнює елементам ряду Фібоначчі (рис.1).
2) Шляхом з'єднання плавною лінією кутів прямокутників
отримаємо спіраль Фібоначчі, що зображена на малюнку (рис.2).
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Цікавим проявом якої є відношення частин обличчя та тіла людини.

Рис. 1 Схема розмноження
бджіл

Рис. 2 Спіраль Фібоначчі

Але є ще закономірність цих чисел. Суть її полягає в тому, що
якщо взяти і поділити будь-яке число послідовності на попереднє, то
отриманий результат буде коливатися біля значення 1,61803398875
... Це число називають «золотим перетином».
Послідовність Фібоначчі і «золотий перетин» пов'язані між
собою і будуть розглянуті на прикладах, взятих з історії, природи,
космосу. Наприклад, якщо розглянути, як розташовані листя навколо
насіння на соняшнику, то в цьому побачимо закономірність,
пов'язану з послідовністю Фібоначчі, а також виконання закону
золотого перетину.
Необхідно відзначити ще одну важливу особливість.
Закономірності чисел Фібоначчі грають велику роль в економіці: на
валютному ринку Форекс відбувається прогнозування трендів,
прогнозування напряму руху ціни.
Розглянуті в роботі приклади, підтверджують той факт, що ряд
послідовності Фібоначчі проявляється в різних сферах, і є
універсальним.
ІІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА
1. Ряди Фібоначчі. Числа Фібоначчі: шукаємо секрет
світобудови. Математична послідовність і світобудову. [Електронний
ресурс]. Режим доступу: https://bit.ly/2PDcNMs
2. Таємниця числа Фібоначчі. Чому воно настільки
популярно?
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
https://bit.ly/31rjdAR
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ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ НАДЛИШКОВОЇ ВАГИ У ПІДЛІТКІВ
ШЛЯХОМ КОРЕКЦІЇ ХАРЧОВОГО РАЦІОНУ
Одна з найбільш серйозних глобальних проблем зі здоров'ям,
які постали перед нами в XXI столітті – це ожиріння підлітків.
Епідемія ожиріння все більше поширюється в країнах, де населення
має низький або середній рівень доходу, особливо у містах. В даний
час в усьому світі більше 42 мільйонів дітей мають надлишкову вагу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показує помітне
поширення надлишкової ваги серед здобувачів освіти в професійнотехнічних закладах. Так, наприклад, у Бердянському економікогуманітарному коледжі Бердянського державного педагогічного
університету серед 180 здобувачів освіти, які опановують професію
«Кухар», 24 особи мають надлишкову вагу, що становить 13,3 %. Це
досить багато, якщо взяти до уваги, що професія кухаря передбачає
великі фізичні навантаження, крім цього кухар повинен готувати
корисну їжу, бути прикладом здорового харчування. Тому проблема
ретельного та всебічного вивчення цього явища серед молоді,
визначення ефективних шляхів і засобів боротьби з надлишковою
вагою має велике значення для формування здорового покоління
країни. Отже, обрана тема дослідження має актуальне значення.
Мета роботи: вирішення проблеми надлишкової ваги групи
здобувачів освіти коледжу шляхом корекції їх харчового раціону.
Завдання дослідження: проаналізувати харчування здобувачів
освіти професії «Кухар» БЕГК БДПУ з надлишковою вагою та надати
рекомендації щодо зміни їх харчового раціону для позбавлення
надлишкової ваги та покращення стану здоров’я.
Результати дослідження. У досліджуваної групи здобувачів
освіти коледжу з робітничої професії «Кухар» 2 та 3 курсу кількості 8
осіб було проаналізовано фактичне споживання ними основних
харчових речовин (білків, жирів, вуглеводів), вітамінів (тіамін,
рибофлавін, піродоксин, фолацин, ніацин, аскорбінова кислота,
ретинол, токоферол, кальциферол) та мінеральних речовин
(кальцій, фосфор, магній, залізо) та порівняно з рекомендованими
величинами споживання цих речовин для дівчат та юнаків 14-17
років, здобувачів освіти у закладах професійно-технічної освіти [1,
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с.239-240]. Виявлено, що харчовий раціон досліджуваної групи
складається з дешевої, але некорисної, багатої вуглеводами їжі з
дефіцитом повноцінних білків, жирів, вітамінів і мінеральних
речовин. А ненатуральні продукти швидкого приготування з
хімічними добавками, цукор та його штучні замінники, транс-жири
наносять величезну шкоду організму людини. Вони викликають
дисбаланс інсуліну та інших гормонів. Зі здобувачами освіти
досліджуваної групи проведено бесіду, запропоновано переглянути
харчовий раціон, запровадити збалансоване харчування, виключити
надмірне вживання вуглеводів, особливо рафінованих, пропуски їжі,
вживання
продуктів
з
хімічними
харчовими
добавками,
гідрогенізованих жирів, кофеїну. Було розроблене рекомендоване
тижневе меню, яке враховувало потреби в енергії та окремих
нутрієнтах, при цьому було різноманітним (без повторення одних і
тих самих страв протягом тижня), з включенням м’ясних, рибних
страв та страв з яєць та сиру, бобових. Запропоновані гарніри з каш,
макаронних виробів, які доповнювались овочами (огірками,
помідорами, капустою, буряком, морквою), здебільшого у свіжому
вигляді. В меню запропоновані десерти та напої з використанням
незначної кількості цукру та жиру. Було рекомендовано
чотириразовий прийом їжі з інтервалами не менше 3 і не більше 4,5
годин. Три особи з досліджуваної групи виконали рекомендації і
відчули покращення самопочуття та втратили вагу в середньому до
3 кілограмів за місяць.
Висновок. Однією з головних причин надлишкової ваги
здобувачів освіти з робітничої професії «Кухар» БЕГК БДПУ є
недотримання вимог збалансованого харчування, що поступово
призводить до порушення обміну речовин і гормональної рівноваги.
А шляхом корекції харчового раціону можна досягнути покращення
метаболізму і соматичного здоров’я, протидіяти накопиченню
зайвого жиру.
ЛІТЕРАТУРА
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молоді. Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні
орієнтації, Тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної
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2011, С. 182-185.
3. Пилипчук В.В., Августинович М.Б., Курінов О.Ю.
Надлишкова маса тіла студентів як проблема метаболізму і фізичної
активності. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми
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558

Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 1. Суспільні науки

Микола ГОЛУБ,
студент ІІ курсу
Бердянського економіко-гуманітарного коледжу БДПУ
Науковий керівник: Катерина ЗІНЬКОВСЬКА,
викладач (БЕГК БДПУ)
РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ – ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я
СТУДЕНТІВ
Протягом історії людського існування їжа завжди була і
залишається найважливішим чинником, який має тривалий вплив на
здоров'я людини. Харчування є багатокомпонентним фактором
навколишнього середовища, який містить більше 600 речовин,
необхідних для функціонування організму людини. Кожна з цих
речовин займає певне місце в комплексному гармонійному механізмі
біохімічних процесів, тим самим сприяє належному фізичному
розвитку людини.
Стан здоров'я та харчування молоді нашої держави заслуговує
особливої уваги, оскільки здоров'я молодих людей є умовами
створення сильного суспільства. Їжа, яку ми їмо, є джерелом енергії,
що тіло витрачає у процесі життєдіяльності. Чим краща їжа, яку ви
надаєте собі, тим швидше ваше тіло оновлюється. Здорове
харчування студентської молоді є однією з найважливіших проблем
сьогодення, яка формує здоров'я та благополуччя нації в цілому.
Правильно підібране харчування забезпечує нормальне зростання
та розвиток організму, визначає психічний та фізичний розвиток,
оптимальне функціонування всіх органів та систем, формування
імунітету та адаптивних резервів організму.
На сьогоднішній день в Україні принцип раціонального
харчування стає майже головною проблемою. Харчування є
важливим фундаментом, від якого залежить формування здоров'я та
здоровий спосіб життя молодого покоління. І якщо ви думаєте, що
лише вибираючи набір продуктів для кількості калорій, жирів,
вуглеводів, вітамінів, ви надали своєму тілу повне, збалансоване
харчування, то ви глибоко помиляєтеся.
Відповідно
до
недавнього
дослідження,
економічна
недоступність природних продуктів до населення та зусилля
виробників для зменшення вартості їх продукції через непродовольчі
інгредієнти (харчові добавки) призводять до значних змін якості їжі
для всіх сегментів населення . Встановлено, що майже 41%
студентів не їдять сніданок, 20% не обідають зовсім, 50% не їдять
обід або вечерю, більше 30% їдять лише двічі на день. Лише 31,2%
559

Бердянськи й державний педагогічний університ е т

споживають овочі щодня. Таким чином, за даними медичних
досліджень, з низькокалорійними та незбалансованими дієтами, а
також відсутністю їжі, організм автоматично перемикається на
метаболізм голодування. Це призводить до гормонального
дисбалансу і уповільнює споживання калорій та поживних речовин,
що стимулює утворення жирних резервів.
На основі сучасних наукових ідей виділено 7 основних законів,
яким слід придержуватися для здорового та збалансованого
харчування:
1) Закон кількісної достатності їжі. Енергетична цінність дієти
повинна відповідати витратам енергії тіла. Вага тіла повинна бути
оптимальною і залишатися незмінною в дорослому тілі.
2) Закон про якісне харчування. Дієта повинна містити
достатню кількість всіх поживних речовин, необхідних для
енергетичних процесів та регулювання фізіологічних функцій.
3) Закон балансу. Дієта повинна бути збалансованою з точки
зору різних поживних речовин.
4) Закон тимчасового розподілу продуктів харчування (дієти).
Їжа повинна надходити в організм в певний час, з регулярними
інтервалами. Краще 4-5 разів на день.
5) Закон адекватності. Склад їжі повинен відповідати не тільки
індивідуальним потребам, а й можливостям організму.
6) Закон естетичного задоволення. Їжа повинна мати приємний
вигляд, смак, аромат.
7) Закон безпеки харчових продуктів. Їжа повинна бути
нешкідливою та безпечною, тобто не містити патогенні
мікроорганізми, радіонукліди, токсини, важкі метали.
Дотримуючись цих 7 законів, ви можете зробити ще один крок
до власного здоров'я та молодості.
Харчування є раціональним, якщо повністю відповідає потреби
в кількісних та якісних умовах, відновлює всі витрати на енергію,
сприяє правильному зростанню та розвитку організму, підвищує його
стійкість до шкідливих впливів навколишнього середовища, сприяє
розвитку функціональності та підвищення ефективності людини.
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ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ ПОЕТИЧНИХ
ТВОРІВ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ЯК ЧИННИК УТВЕРДЖЕННЯ
УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО СЛОВА У СВІТОВОМУ
ЛІТЕРАТУРНОМУ КОНТЕКСТІ
Творчість Лесі Українки, що поєднує найхарактерніші
українські національні риси, національну свідомість та мотиви
всесвітньої культури актуальна у будь-який час. І сьогодні, на порозі
ХХІ століття, її спадщина сучасна, безсумнівно цікава не тільки для
українського читача, а й для іноземного. Твори Лесі Українки
перекладені на десятки мов народів світу.
Мета статті – обґрунтувати значення перекладу творів Лесі
Українки іншими мовами як одного з чинників утвердження
українського художнього слова у світовому літературному контексті;
здійснити спробу власної інтерпретації перекладу англійською
мовою поезії Лесі Українки з циклу «Сім струн».
Одним із вагомих чинників українського культурного
утвердження у світовому контексті є англомовні переклади
українського художнього слова. Творчість Лесі Українки була давно
відома у колах українських емігрантів та більш широких читацьких
колах англомовного світу, поступово поповнювала (як естетична
цінність) англомовну літературу.
У результаті ретельного вивчення англомовних перекладів
творів Лесі Українки ми можемо констатувати високий
перекладацький рівень останніх, з урахуванням особливостей
української та англійської мови й культури. Часто вони
супроводжуються передмовами, примітками, анотаціями, де йдеться
про Україну, її історію та політичне становище, про біографію та
творчість Лесі Українки. Також варто зауважити, що англомовна
поетична традиція в силу обставин історичного розвитку англійської
мови має до рим інші вимоги, ніж українська традиція, а саме: вона
більш лояльна до неточних рим. Саме тому англійському читачеві
поезії «не ріжуть зір» асонанси та дисонанси, що стали наслідком
багатовікової традиції англійського фольклору та давньої англійської
поезії, де основним принципом звукової організації тексту була
алітерація. Аналізуючи фонетичні особливості лірики Лесі Українки
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та її англійського відповідника у перекладах дослідників її творчості,
можна зафіксувати загалом дуже нечасту, але довершену практику
алітерації. Наприклад, відповідником рядка із вірша «Завітання» «І
хвилювала в повітрі, як море в негоду» [2] виступає «Whipped to wild
swirls in the wind, like the sea in bad weather» [2]. Також досить часто
у перекладах поезії Лесі Українки зустрічається відсутність
буквальної передачі авторських епітетів, а більше значення
надається їх експресивній функції, наприклад, «маленька іскра»
звучить англійською як «faint spark» [2], а «голоснії слова» – «ringing
words» [2]. У деяких випадках для збереження експресії
перебудовується граматична структура оригіналу: «знебулеє
серденько» – heart, about to break [2].
Досить цікавими, на наш погляд, є образні системи у поезіях
Лесі Українки циклу «Сім струн». Як відомо, життя Лесі Українки було
тісно пов’язане з музикою, вона була окремим джерелом її
натхнення. У зв’язку із хворобою письменниця не могла реалізувати
себе як музикант, однак музика навіть попри це пронизує всю її
літературну творчість. Це яскраво відображено у назвах поетичних
збірок, циклах поезій та багатьох віршах поетеси, які відповідають
певним музичним асоціаціям або звуковим образам («На крилах
пісень» (1893); «Мелодії» (1893–1894); «Невільничі пісні» (1895–
1896); «Ритми» (1901). Цикл «Сім струн» (1890) побудовано за
музичним принципом і представляє собою зашифровану вказівку на
тональність всього циклу – До мажор, на що вказує перша назва
кожної з семи поезій – щаблі від першого до сьомого звуків До
мажору. Кожен вірш циклу постає у ролі ноти.
Передаючи певний національний колорит оригіналу (поезія “Si”
з циклу “Сім струн”) у перекладі дуже вдало використовується
транслітерація «кобза – kobza» [2].
Багато віршованих творів Лесі Українки відтворено
англійською мовою до того ж окремі з них мають по декілька
інтерпретацій, що дуже важливо, оскільки більшості творів Лесі
Українки властива певна варіантність інтерпретацій. Маючи певне
бачення перекладу поезії Лесі Українки “Si” з циклу “Сім струн”, ми
здійснили власну спробу інтерпретації перекладу англійською
мовою.
Творча спадщина геніальної української поетеси Лесі Українки
перекладена багатьма мовами майже в усіх країнах світу. Вона
цікава іншомовному читачу та є предметом як лінгвістичних, так і
міждисциплінарних наукових розвідок.
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ
ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
У сучасному світі жодна середньостатистична людина не може
обійтися без Інтернету і соціальних мереж. Це зручно, адже, просто
перебуваючи вдома або стоячи в заторах, зі смартфоном в руках,
можна бути в курсі всіх новин і подій. Телефон – перше, що Ви
берете до рук, прокидаючись зранку, і, мабуть, тільки прогорнувши
стрічку Facebook або Instagram, заплющуєте очі пізно вночі.
Створюється ілюзія спілкування, ілюзія присутності в соціумі.
Сьогодні, чи не головну роль, у висококонкурентній боротьбі
ресторанів за кожного відвідувача, відіграє саме інтернет.
Застосування інтернет-ресурсів в ресторанному бізнесі дозволяють
рестораторам підвищити ефективність свого господарства,
знаходити нові резерви підвищення якості обслуговування, надання
нових послуг.
Соціальна мережа є одним з рекламних інструментів у
ресторанній індустрії. Для більшості власників ресторанів реклама
на ТБ і радіо практично недоступна, зовнішня реклама також дуже
дорога. Відносно недорого можна створити сайт, але його дорого
вивести на першу сторінку в пошукових системах. Такий інструмент
як контекстна реклама також є дорогим задоволенням. Соцмережі є
більш оптимальним способом просування. Створити сторінку в
соцмережі, на відміну від створення сайту, більшість може
самостійно. Просування в Facebook або Instagram може бути також
безкоштовним, якщо цим буде займатися обізнана людина. Сторінки
ресторанів в соціальних мережах – це додатковий канал для
комунікації з відвідувачами. Важливо вчасно відповідати на
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повідомлення та коментарі, ставити «like» людям, які виставили
фото із закладу, адже тоді зростає ймовірність отримати хороший
відгук про заклад, що надалі вплине на вибір інших споживачів, які
шукатимуть ідеальне місце для проведення дозвілля.
Увагу відвідувачів, насамперед, привертає інформація про
страви, ціни на них, і акції. В середньому соцмережі можуть
залучати від 10 до 50% відвідувачів, в залежності від розташування і
віку цільової аудиторії [2].
Існує кілька способів залучення відвідувачів до ресторану
через соцмережі. По-перше, пропонувати підписатися або
зарекомендувати сторінку в обмін на заохочення. Наприклад, коли
людина ставить «like», – отримує чашку кави або лимонад в
подарунок. Це сприяє укладенню такого собі «віртуального»
договору з рестораном. А ресторан отримує доступ до сторінки
користувача. По-друге, прохання відзначати себе на фотографіях,
якщо вони були зроблені в ресторані. Це сприяє розширенню
кількості підписників і відвідувачів сторінки ресторану. По-третє,
існує пряма реклама, коли по таргетингу розширюється аудиторія
ресторану, наприклад, розсилається пост любителям ресторанів,
кафе, піцерій.
З кожним роком, популярності набуває крос-маркетинг – спосіб
просування своїх товарів або послуг спільно з іншою компанією, яка
доповнює Ваш продукт і має схожу цільову аудиторію [1]. В
соціальних мережах такий тип маркетингу працює, але в
ресторанному бізнесі України він дещо обмежений, активно в цьому
напрямку мало хто працює. Торгові, офісні, розважальні центри
домовляються про спільне просування, але не так часто. Ресторану
доречно працювати з продуктом, який в ньому працюватиме, це
може бути бренд віскі або пива, спільна акція або подання цієї
продукції в ресторані. Таким чином, відбувається не просто кросмаркетингова активність, а існує інфопривід, і тоді це дійсно працює.
Отже, успіхи у розвитку закладів ресторанного господарства за
останній десяток років безумовно можна присвоїти інтернетресурсам, оскільки за цей проміжок часу, соціальні мережі стали
ланкою між закладом і відвідувачем. Якщо раніше клієнти вибирали
ресторан, переглядаючи невеликі оголошення, опубліковані в
журналах і газетах, або дотримуючись рекомендацій друзів і родичів,
то сьогодні, достатньо просто знайти ресторан в інтернеті, прочитати
коментарі відвідувачів та порівняти наявні пропозиції. Отож,
ресторани роблять все можливе, щоб використовувати цей
комунікаційний феномен для залучення людей і створення нової
бази клієнтів.
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ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА УСПІШНОГО ЖИТТЯ
Фінансова грамотність поступово стає однією з умов фінансової
незалежності людей і запорукою їх успіху в сучасному світі.
Актуальність проблеми низького рівня фінансової грамотності
людей особливо загострилася в останні десятиліття, у зв'язку з
поглибленням процесів глобалізації світової економіки і світових
фінансів і вкрай важлива для українського суспільства, має ряд
об'єктивних причин:
1. нестійкість української економіки на загальному тлі
зростання політичної нестабільності та військового конфлікту на
Сході;
2. зростання боргових зобов'язань України на внутрішньому і
зовнішньому ринках;
3. ускладненням фінансових ринків і появою нових фінансових
продуктів і послуг.
До того ж, слід також відзначити, що фінансова грамотність
поряд
з
підприємницькою
компетентністю
є
ключовими
компетентностями
людини
21
століття,
задекларованими
Європейською комісією в 2006 р
Це положення знайшло своє відображення і в новому Законі
України «Про освіту» (ст.12) [2].
У зв'язку з цим, в українських школах в рамках положень
«Концепції Нової української школи» (2016 г.) впроваджена
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навчальна програма курсу за вибором «Фінансова грамотність» для
учнів 10, 11 класів [1].
Поняття і структура фінансової грамотності.
Фінансова грамотність – рівень знань і навичок в галузі
фінансів, раціональному плануванні бюджету і його управлінні, а
також про способи накопичення і вкладення власного капіталу.
Фінансова грамотність включає 4 ключові складові:
1. Раціональне планування бюджету та облік доходів і витрат.
Огляд літератури про способи набуття
фінансової
незалежності дозволив сформулювати ідею про те, що саме вміння
ефективного планування і управління своїми фінансовими потоками
є ключовим навиком здобуття фінансової стабільності.
Однією з найпоширеніших думок, які можна зустріти в різних
джерелах є думка про те, що шлях до фінансової свободи полягає
саме з набуттям досвіду оптимізації своїх витрат: «Чи не ваші
доходи, але економія зробить Вас багатим» [3, с.122]
Другою складовою фінансової грамотності, на мій погляд, є
правильне ставлення і переконання щодо грошей і багатства.
Всі ми не раз чули про типові установки в нашій свідомості по
відношенню до грошей, наприклад: «гроші – це зло», «гроші – це
важко», які за своєю суттю є обмежуючими і не дають можливості
реалізуватися внутрішньому потенціалу людини. Ці установки не
відображають справжнє «Я» людини і як правило формуються під
впливом суспільства, батьків і т.п. Всі вони означають підвищену
концентрацію, прив'язку і зайву увагу людей до грошей. Тому,
більшість гуру успішного життя проповідують в першу чергу, зміну
ставлення до грошей, усунення негативних переконань щодо
багатства і генерацію правильного мислення щодо грошей і
фінансів.
Третьою основою фінансової грамотності є взаємодія й
співпраця з різними інститутами фінансового ринку: банками,
страховими компаніями, брокерами і т.п. Дуже важливо навчитися
грамотно застосовувати у своєму житті різні фінансові інструменти і
продукти, які пропонують ці організації.
На сьогоднішній день, існує чимало IT-продуктів, послуг,
всіляких додатків, які дозволяють ефективно управляти своїми
фінансами. Наприклад, додаток Monefy, дає можливість планувати
свій бюджет і вести облік своїх витрат. Різні банкінг-послуги типу
«Скарбничка» дозволяють легко і непомітно економити гроші.
І нарешті, четвертою складовою фінансової грамотності є
знання про організацію пасивного доходу і інвестування.
Слід враховувати, що інвестування завжди пов'язано з
певними ризиками. Тому для грамотного інвестування необхідно
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оволодіти відповідними принципами диверсифікації фінансових
ризиків.
Таким чином, навички ефективного управління фінансами
відкривають можливості до набуття фінансової незалежності.
ЛІТЕРАТУРА
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SMART-ОСВІТА ЯК ОСВІТНЯ СИСТЕМА НОВОГО ТИПУ
Актуальність. Smart-освіту можна визначити як здійснення
освітньої діяльності в інтернет мережі на базі спільних стандартів,
технологій та відносин, що встановлені між мережею навчального
закладу та колективом викладачів і студентів. Smart-освіта, як
правило, передбачає широку доступність знань в інтерактивному
освітньому середовищі за допомогою контенту з усього світу, що
перебуває у вільному доступі.
Ступінь і методи дослідження. Із розвитком хмарних
технологій, соціальних мереж, Google інструментів, YouTube, Twitter,
тощо освіта стає доступнішою. Завдяки інтернету сьогодні можливим
є навчання в будь-якій точці світу та в будь-кий час. В інтернет
мережі існує велика кількість різноманітних онлай-курсів, значна
частина яких є безкоштовними. У світовій практиці навчання
виокремились такі тенденції щодо останніх освітніх трендів,
озвучених журналом FORBS:
1) дистанційна освіта в якості лідера навчальних технологій за
рахунок зростання кількості відеокурсів на Your Tube та iTunes, а
також електронних навчальних матеріалів;
2) персоналізація навчання – з акцентом на індивідуальних
психологічних характеристиках особистості, що сприяє підвищенню її
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мотивації до навчання, розвитку інтелекту, творчості та креативності;
3) гейміфікація освіти, що сприяє впровадженню ігрових
технологій в неігрові ситуації;
4) інтерактивні підручники, що мають докорінно змінити
«традиційні» подання та інтерпретацію навчального матеріалу;
5) навчання через відеоігри як унікальна можливість надати
знання про реальний світ через інтерактивне занурення у світ
віртуальний [1].
Сутність дослідження. Smart-освіта становить собою таку
освітню систему, що покладена в основу освіти нового типу, котра
передбачає адаптивну реалізацію навчального процесу, в якому
використовуються інформаційні смарт-технології. Використання
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій вимагає змін
освітньої парадигми: переходу від традиційної моделі навчання до
електронного навчання (e-learning), а від нього до Smart-освіти
(Smart education). Цей процес передбачає створення віртуального
освітнього середовища, використання інтерактивних засобів ІКТ,
регулярне оновлення і поповнення контенту і моніторингу якості
освіти, а також співпрацю вищих навчальних закладів [2].
Smart освіта має всі передумови для того, щоб стати найбільш
ефективною інноваційною моделлю здійснення освітньої діяльності в
умовах глобального інформаційного суспільства. Головною ознакою
цієї освітньої моделі є система гнучкого навчання в інтерактивному
освітньому середовищі, що дозволяє здійснити перенесення частини
навчального процесу в електронне середовище [3].
Висновки. Розвиток суспільства знань вимагає перегляду
класичної освітньої парадигми та переходу до реалізації парадигми
Smart – освіти, спрямованої на здобуття компетентностей для
гнучкої і адаптивної взаємодії з оточуючим середовищем. Вже
найближчим часом розробка та просування Smart-освіти на основі
нових інформаційно-комунікаційних, мобільних, сенсорних та інших
технологій буде основою роботи закладів вищої освіти майбутнього,
які будуть навчати студентів через інтернет мережу за допомогою
YouTube, iTunes та інших сервісів. При цьому варто пам’ятати, що
знання редуковане до інформації, стає знеособленим, а тому
запровадження та ефективне існування Smart-освіти неможливе без
відповідальної та кропіткої роботи викладача, який повинен
наповнювати навчальні курси актуальним змістом, координувати
роботу студентів в освітньому середовищі та забезпечувати їх
всебічну підтримку.
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ТАРГЕТИНГ. МЕХАНІЗМ ТАРГЕТИНГУ
Розвиток інтернет-технологій відкриває нові можливості в
сфері маркетингу. Аналітичні системи, внутрішні трекери сайтів
дозволяють відстежувати поведінку користувачів – інтереси,
місцезнаходження, географічні дані, пошукові запроси та ін. Така
статистика дає можливість поділити аудиторію на сегменти.
Традиційна реклама, наприклад, на телебаченні, радіо, в ЗМІ
охоплює всіх споживачів, включаючи й тих, хто не є цільовою
аудиторією рекламодавця. Перевагою ж таргетированої реклами є
можливість вибору групи користувачів, які потенційно зацікавлені в
продукті. Така реклама є більш ефективною з точки зору підвищення
коефіцієнту конверсії й зниження маркетингових витрат компанії.
Отже, таргетинг ( від англ. target – ціль) – це маркетинговий
інструмент, що дозволяє виділити цільову аудиторію, що відповідає
заданим параметрам ( географічним, демографічним, поведінковим
та ін.) й донести до неї рекламне повідомлення {1, c. 25}.
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Інструменти таргетингу досліджували такі автори як
С. Щербаков, Р. Каден, Т. Браун, Р. Чалдіні та інші.
Розглянемо механізм таргетингу.
1. Під час збору інформації моніториться аудиторія. На
першому етапі таргетингу відстежуються смаки споживачів,
спеціалісти дізнаються, які веб-сторінки, магазини вони відвідують,
які дії роблять в інтернет-просторі, чим цікавляться .
2. Етап аналізу інформації дозволяє зі значного обсягу даних
про велику кількість користувачів зробити висновок про переваги
цільової аудиторії, смаки, способи комунікації, способи купівлі тощо.
Відповідно, для рекламної кампанії відбираються тільки ті цільові
групи, до яких належить найбільша кількість потенційних адресатів
вашої реклами.
3. На наступному етапі можна вигідно для цільової аудиторії
презентувати інформаційне повідомлення про певний продукт чи
послугу. Після того, як аудиторію визначено, створюється рекламноінформаційне повідомлення.
4. Реклама розміщується тільки на тих інформаційних
ресурсах, які відвідує потенційна аудиторія (певні сайти, сторінки,
розділи магазинів, розділи в журналах тощо).
Як працює таргетинг на практиці?
Наприклад, користувач зареєстрований у Facebook. В його
профілі вказано, що він проживає у м. Запоріжжя. Відповідно до
цього параметру, користувач буде бачити у Facebook рекламу, яка
налаштована рекламодавцем на місто Запоріжжя.
Існує чимало видів таргетингу: тематичний (показ рекламних
повідомлень на тих інформаційних майданчиках, що відповідають
певній тематиці), географічний ( показ реклами цільовій аудиторії,
що обмежена певним географічним регіоном), соціальнодемографічний (націленість на певний вік, стать, дохід, соціальний
статус тощо), поведінковий (збір інформації про поведінку
користувача: маршрути пересування, способи здійснення покупок,
улюблені місця відвідування тощо)
Таким чином, таргетинг дозволяє створювати більш
персоналізовану за змістом рекламу, а це надає можливості
компаніям значно знижувати маркетингові витрати й збільшувати
аудиторію потенційних споживачів. Крім того, таргетирована
реклама надає переваги не тільки рекламодавцям, а й споживачам,
особливо в період розширення інформаційного простору, яке
перевантажено великим обсягом непотрібної інформації та реклами.

570

Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 1. Суспільні науки

ЛІТЕРАТУРА
1. Албитов А.В. Facebook: как найти 100000 друзей для
вашего бизнеса бесплатно / Андрей Албитов. -3-е изд. –М.: «Манн,
Иванов и Фербер», 2012. – 184 с.
2. Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях / Д. Халилов. –
М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2017. – 240 с.
Олексій ЄРЬОМЕНКО,
студент ІІ курсу
Бердянського економіко-гуманітарного коледжу
Бердянського державного педагогічного університету
Науковий керівник: Тетяна ГРУНТКОВСЬКА,
Викладач біології та хімії (БЕГК БДПУ)
ДЕРЕВНІ ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ
ПРОМИСЛОВО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ
Відомо, що на територіях промислових підприємств
створюються зелені зони які виконують санітарно-гігієнічну та
естетичну функції. Ефективність їх функціонування визначається
оптимальним добором рослин [3].
До вирішення цієї проблеми необхідно підходити комплексно.
При цьому обґрунтовується тип насаджень, їх економічність,
здатність створювати стійкі високо декоративні штучні фітоценози в
умовах підвищеної забрудненості довкілля. Деревні та чагарникові
рослини відіграють при цьому головну роль.
Проте відомо [2], що озеленення забруднених та “чистих”
місць принципово відрізняється. На територіях, що знаходяться під
постійним промисловим тиском, не повинно бути суцільних деревних
насаджень. Це пояснюється необхідністю постійного провітрювання
довкілля, що зменшує негативну дію викидів промисловості та
транспорту на людину.
Велике значення на озеленювальних територіях має
співвідношення деревних і трав’янистих рослин. Оптимальним
співвідношенням деревних рослин і відкритого ґрунту можна
вважати 1:2. Тому приблизна частка дерев у відносно
незабруднених умовах з півночі на південь України повинна
збільшуватися з 20-30% до 70-80%, на територіях з промисловими
забрудненнями повітря від 10-20% до 30-35%[3].
При проведенні озеленення промислових підприємств
перевага повинна надаватись аборигенним видам, що мають високі
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декоративні якості. Серед деревних порід необхідно широко
використовувати листяні породи, тому що хвойні рослини мають
низьку стійкість до промислових токсичних речовин. Дерев’янисті
рослини підібрані з урахуванням місцевих природно-кліматичних
умов та характерних особливостей озеленювальних територій здатні
надати особливу неповторність навколишньому середовищу.
З трав’янистих рослин до цих цілей найбільш підходять
рослини родини Злакові.
На деревні рослини, що використовуються для озеленення
територій промислових підприємств, крім токсичних газів негативно
впливають низькі температури повітря й ґрунту взимку та часті
посухи влітку. Все це разом призводить до низької життєстійкості та
вкорочення життєвого циклу цих рослин. Однак вірно підібрані види
рослин дозволяють в деякій мірі невілювати ці негативні прояви й
зменшити собівартість утримання таких зелених зон.
Для улаштування деревних угруповань в умовах техногенних
територій перспективними є клен польовий, клен гостролистий,
верба біла. Ці породи мають крони декоративної форми та яскраво
забарвлені вегетативні частини, що дозволяє цим видам зберігати
свою декоративність навіть після листопаду.
Якщо територія відрізняється невисоким рівнем забруднення
то важливо використання самшиту вічнозеленого та ялівця козачого,
бо вони стабільно зберігають декоративність протягом всього
вегетаційного періоду.
Крім зазначених видів ми пропонуємо для озеленення деревні
й чагарникові породи різних родин. Чагарникові породи можуть бути
представлені
родинами
Розові,
Жимолостеві,
Кипарисові,
Маслинові, Гортензієві, Вербові, В’язові. Деревні породи краще
використовувати з родин Бобові, Соснові, Кленові, Липові,
Шовковицеві [1].
Таким чином, одним із способів розв’язання проблеми
екологічної стабілізації території, що потерпає від промислової
загазованості, є упровадження окремих, але гармонійно поєднаних
між собою та іншим оточенням мікро угруповань різноманітних
декоративних рослин на фоні переважно газонного покриву та з його
участю.
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ПЕРЛИ ПРОСТОЇ КАРТОПЛІ
Картопля...
Вона
належить
до
найважливіших
сільськогосподарських рослин і, нажаль, нам не відомо ім'я
першовідкривача цієї шанобливої всіма культури. Картопля має
всебічне використання і є винятково важливим продуктом харчування.
Недарма її вважають другим хлібом. Цінність картоплі визначається її
високими смаковими якостями і сприятливим для здоров'я людей
хімічним складом та поживними властивостями. Для споживання в їжу
до картоплі застосовують всі існуючі у світі кулінарії засоби теплової
обробки. Вона може споживатися в їжу навіть у сирому вигляді, а також
у якості самих вишуканих картопляних страв, які досягли найвищого
визнання світових гурманів і стали популярним національним брендом
багатьох країн світу.
Картопля дуже поширена давня культура, яка була відома ще
14-15 тисяч тому на території Північної Америки, але в Європі, більш
точніше, в Іспанії картопля з’явилася в 1570 році. Саме із цієї країни
в Європі поширилося картоплеробство.
Перше друковане повідомлення про картоплю було зроблено
в Іспанії мандрівником Педро Сьєза де Леоном у 1553 році. А ось
ботанічну назву цієї рослини дав швейцарський ботанік Каспар
Баугин. Усвоїй книзі, виданій у 1596 році в Базелі, він назвав її
Солянум Туберозум – картопля звичайна або «паслін
бульбоносний». Ця латинська назва збереглася і донині. На Україні
картоплю називають по різному в залежності від регіону, це –
бараболя, бульба, барабій, бурка, бандурка, магдебурка,
мандибурка, грулі, баришка та інші. В Європі здебільшого з коренем
трюфель.
Проста картопля з наших городів, але осяяна перлами. Образ
картоплі постає на полотнах видатних художників, таких як Вінсент
Ван Гог «Вечеря картоплею». Поетичним шедевром Максима
Рильського називають світлу елегію «Коли копають картоплю».
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Картоплі присвячені вірші, балади. Зустрічається вона в піснях,
гуморесках та казках. Знайомі всім вірші Павла Григоровича Тичини
«Чистила мати картоплю», Євгена Гуцала «Княгиня картопля як
народ тебе поважає», Яківа Іваншевича «Балада про картоплю».
Валентин Грабовський до дитячого вірша «Ходить гарбуз по
городу» додає: «Так дай же Боже, щоб на наших ланах і городах у
нашій Україні завжди були живі і здорові всі родичі гарбузові, щоб
завжди обзивалася квасоля, а за нею й бараболя».
Юрій Андрухович у нарисі «Дума про картоплю» пише:
«Картопля для України – як манна. Звісно – земна, не небесна. Лише
вона, лише вона лишилась нам із ситих часів і тільки її наявність у
коморах і льохах дає нам упевненість у майбутньому за будь-якої влади
чи глобальної кризи». Олена Аніко у своєму надбані «Свята картопля»
уподоблює цей бульбоплід: «Картопля з немитим личиком ангелів».
Картоплю прославляв у своїй музиці великій Йоган Себастьян
Бах. Поет А. Жаров написав слова до пісні «Картопля, картопелька», а
Ю. Ентін до пісні «Антошка». У кожному дитячому танцювальному
колективі виконується дітьми відомий в хореографії – танок «Бульба».
Оспівана картопля і Великим Кобзарем. Досліджуючи тему
картоплі, стало відомо, що 26 листопада 1844 року Т. Г. Шевченко
писав своєму товаришу, українському письменникові Я. Кухаренко:
«Був я у той рік на Україні, був у Межигорського Спаса. І на Хортиці, і
скрізь був, і все плакав – сплюндрували нашу Україну». Страшна
картина постала перед поетовими очима: нащадки славних
запорожців стогнали в кріпосній неволі на землі политій кров’ю їх
батьків. У степах, якими їхав Кобзар на Хортицю, хазяйнували
земельні магнати свої і чужі. Поєт на власні очі побачив, як на
Хортиці за порогами: «І на Січі мудрий німець картопельку
садить...». Ці слова спонукали дослідити тему картоплі у житті
українців і присвятити дослідження великій спадщині Т. Г. Шевченка,
а саме 175-річчю слів: «І на Січі мудрий німець картопельку
садить…» і з послання «І мертвим, і живим, і не народженим
землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнєє посланіє» ( 14
грудня 1845 рік).
Тема картоплі – цікава і актуальна, бо вона для українців –
справжній другий хліб. І зараз картопля не тільки в Україні, а і в
усьому світі майже повсякденна їжа у споживанні людей і є головним
постачальником вітаміну «С». Картопля корисна, але проста у
приготуванні. Як стверджують відомі кулінари світу, із картоплі
можна приготувати 999 страв, але їх по світу нараховують майже 2
тисячі. Картопля дуже популярна рослина.
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КУЛІНАРНІ ТЕНДЕНЦІЇ 2021 РОКУ
Харчування – важливий складник для профілактики та
лікування хвороби, для збереження здоров’я. Розгляд та вивчення
основних питань харчування як основи життєдіяльності людини
потребує ретельного наукового аналізу всіх компонентів цього
фізіологічного процесу. Тому їжа, яку ми вживаємо є джерелом
енергії, яку організм витрачає у процесі своєї життєдіяльності. Саме
вона дозволяє нашим клітинам і тканинам оновлюватися. Чим краще
харчування ви собі забезпечуєте, тим швидше оновлюється ваш
організм і тим він стає молодшим.
Здорове харчування – це унікальний інструмент, за допомогою
якого можна зміцнити здоров’я людини, покращити адаптаційні
можливості організму та, найголовніше, запобігти розвитку низки
захворювань. Здорове харчування – основа гарного самопочуття та
довголіття, проте його тенденції часто змінюються у зв'язку з появою
нових досліджень. Тенденціям підкоряються дозвілля і хобі,
подорожі і, звичайно, їжа. Деякі з них є постійними, а інші –
сезонними. Щороку фахівці сфери харчування і фуд-блогери
розповідають всьому світу, які фуд-тренди будуть актуальні в
найближчі дванадцять місяців. Не стали винятком і 2020 та
2021роки, які обіцяють бути насиченими у плані не тільки здорового
а й правильного харчування.
Правильне харчування – модна тенденція в житті людей, що
дозволяє смачно харчуватися і при цьому бути здоровим, а тіло
підтримувати у формі. Інтерес до здорового способу життя та
правильного харчування стимулює проводити нові дослідження, і
навпаки – нові дослідження з’являються через інтерес з боку
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суспільства. Люди стають більш свідомими, їх уже не влаштовують
поверхові знання, вони помічають, як впливає на якість життя зміна
харчових звичок, краще розуміють свій організм і його потреби.
Частіше вивчають етикетки, щоб знати в якій країні і як саме
виготовили продукт.
Людство все більше замислюється над тим, що саме воно
споживає. Тому прогнозами на 2020 рік для споживача продукт мав
бути універсальним – насиченим мінералами і вітамінами,
поживним. Таким, наприклад, як гриби – щільні, текстурні, насичені
поживними речовинами і адаптогенами сполуками, які захищають
організм від різних стресів і мобілізують сили. Їх можна їсти в безлічі
варіацій.
Але 2020 рік приніс труднощі та зміни для багатьох людей у
всьому світі. Наші повсякденні звички та поведінка різко
трансформувалися. Через значний вплив COVID-19 на фізичне та
психічне самопочуття змінилися і наші пріоритети: багато людей
заново зосереджуються на своєму здоров’ї та самопочутті. У
результаті відбулися зміни і у культурі харчування. Зростає інтерес
до вживання продуктів, які позитивно впливають на здоров’я. Тому у
2021 році їжа не буде лише для запобігання голоду, але й для
покращення здоров'я.
COVID-19 став нагадуванням про те, що стан здоров’я є
тимчасовим і може змінитися в будь-який час. Для багатьох із нас це
розуміння стало поштовхом зміцнення імунної системи, щоб краще
підготувати організм до коронавірусної хвороби.
Так, однією з основних тенденцій цього року стала
популярність натуральних продуктів харчування, що підтримують
імунітет організму.
У відповідь на це харчова промисловість буде виробляти
продукти з додаванням поживних речовин (селену, цинку, вітамінів),
які можуть підтримувати імунну функцію та загальний стан здоров’я.
Серед популярних тенденцій 2021 року – зелена соя,
конопляне та гарбузове насіння, авокадо, насіння кавуна та
золотистої хлорели. Окрім білка, ці рослинні продукти також містять
чимало корисних амінокислот. Ресторани та підприємства
відповідним чином реагують на нові тенденції та включають рослинні
продукти до своїх меню.
У цьому році, швидше за все, обмежувальні дієти та програми
схуднення зміняться збалансованим харчуванням. Нарешті люди
будуть прагнути до здоров’я, а не меншого розміру джинсів. Вірус
дав зрозуміти: короткотермінові дієти не такі ефективні як постійне
здорове харчування. Замість того, щоб приймати жмені дієтичних
добавок, відбудеться перехід до натуральних продуктів.
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Отож, тенденцією 2021року це правильне та збалансоване
харчування – основа міцного здоров'я та гарного самопочуття,
дотримання здорових харчових звичок та збалансованого й
різноманітного раціону, враховуючи особливості власного організму.
ЛІТЕРАТУРА
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АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ І АСОРТИМЕНТУ СТОЛОВОЇ БІЛИЗНИ
Швидке зростання світового виробництва текстильних виробів,
пов’язане із підвищенням рівня життя і науково-технічним прогресом,
а зміни в дизайні інтер’єрного текстилю зробили текстиль однією із
найбільш стабільних складових інтер’єрного середовища.
Ринок інтер’єрного текстилю досяг домінуючого рівня не лише
завдяки новим технічним досягненням і використанню нових
сировинних матеріалів, але і за допомогою художньої виразності
самого текстилю, кожен бренд має свій особливий фірмовий стиль.
Особливе місце в інтер’єрному текстилі належить столовій
білизні. Асортимент столової білизни різноманітний та щорічно
оновлюється за рахунок широкого використання хімічних волокон,
ниток і пряжі нових структур, нових видів опорядження текстильних
полотен, покращенню їх художньо-колористичного оформлення та
інтеграції нанотехнологій у текстильне виробництво.
Розширення асортименту столової білизни зумовлено, в першу чергу
бажанням споживачів демонструвати високу здатність реагувати на
оновлення життєвого простору за допомогою матеріальних
предметів, якими вони будуть користуватися довгий час і які повинні
доставляти естетичне задоволення. Так, столова білизна з ознаками
577

Бердянськи й державний педагогічний університ е т

культурних або пам’ятних подій в оформленні приміщення завжди
може перетворити будь-який, навіть самий звичайний стіл, у
дизайнерське рішення, яке запам’ятається надовго. На столову
білизну покладено відразу кілька функцій. Поряд з тим, що вона
виконує основне призначення – створює зручність і полегшує процес
приготування їжі, вона також ще і відіграє роль додаткового, а часом
і головного елемента в інтер’єрі. Головним критерієм вибору
столової білизни є волокнистий склад, оскільки саме від нього
залежить якість виробу, включаючи його екологічну безпечність. Крім
того, властивості текстильних матеріалів повинні забезпечувати
дотримання найважливіших вимог до даної групи товарів.
Так, для столової білизни найголовнішими характеристиками
є: екологічна безпечність (відсутність токсичності та потенційних
алергенів); гігроскопічність, повітропроникність, вологовіддача;
стійкість до багаторазового прання, чищення; зносостійкість та
формостійкість. Сучасний асортимент столової білизни, яку
випускають текстильні підприємства України та імпортують на її
територію, різноманітний та складний. Видовий асортимент столової
білизни включає: скатертини, серветки, фуршетні спідниці, мулетони
(нижня скатертина, яка використовується для захисту стільниці від
пошкоджень);
наперони
(верхня
скатертина,
яка
може
використовуватися як прикраса), плейсмати (підтарільники), новий
тренд раннер-столова доріжка, фуршетні спідниці, килимки на стіл,
аксесуари для сервірування столу, рушники різного призначення,
ручники, подушки, чохли для стільців, хлібниці, сухарниці, корзинки,
прихватки та рукавички кухонні, фартухи, текстильні мішечки для
зберігання харчових продуктів, різноманітні столові набори.
Столова білизна виготовляється із різноманітних матеріалів,
має різні характеристики та обробку. Постійне оновлення структури
асортименту цієї групи товарів вимагають вдосконалення існуючої
системи класифікації, яка б в повній мірі задовольняла потреби
споживачів. За результатами систематизації інформації по різних
джерелах,
виділені
наступні
класифікаційні
ознаки,
які
характеризують сучасний асортимент столової білизни, а саме:
характер художніх особливостей та способів виготовлення;
промисловий, авторський та вироби народних промислів; спосіб
виробництва – ткані, трикотажні, неткані, плівкові, паперові;
волокнистий склад використаної сировини – бавовняні, льняні,
конопляні, бамбукові, кокосові, шовкові, вовняні, в комбінації різних
видів пряжі і ниток; вид переплетення – полотняного, саржевого,
дрібновізерункові, жаккардові, комбіновані та іншими; спосіб
оброблення – сурові, вибілені, вибивні, гладкофарбовані,
строкатоткані (строкатов’язані), пістрявоткані, меланжеві, з набивним
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малюнком, з вишивкою; вид спеціального оброблення –
брудовідштовхувальним,
вогнезахисним,
незминальним,
антимікробним та іншим обробленням; фактура – з чітким ткацьким
малюнком переплетення на поверхні, з рівною матовою поверхнею,
з рівною блискучою поверхнею, з рельєфно-візерунчастою
поверхнею; термін використання – довготривалого (багаторазового)
та одноразового; спосіб використання – повсякденна, святкова,
урочиста; колірна гамма та різноманітність малюнків; різноманітність
геометричних форм – круглі, овальні, прямокутні, квадратні,
фантазійної, тощо; тематика – новорічна, різдвяна, весільна, дитяча,
корпоративна; розміри; ціна, бренд (виробник).
У результаті проведеного дослідження, виокремлено основні
ознаки класифікації сучасного асортименту столової білизни.
ЛІТЕРАТУРА
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КОРИСТЬ КВАШЕНОЇ КАПУСТИ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ
Для нормального функціонування людського організму кожен
день потрібно споживати достатню кількість овочів та фруктів.
Однак, нажаль, ці продукти є сезонними і вони не є у вільному
доступі протягом цілого року. Тому, зазвичай, ці продукти
консервують на період їхнього дефіциту. Проте цей метод не можна
назвати здоровим, він, навіть, є в деякій мірі шкідливим, адже
призводить до втрати певної кількості вітамінів та мінеральних
речовин з продукту.
У цій ситуації на допомогу приходить лактоферментована
продукція, найбільш відомим продуктом якої являється квашена
капуста. Всі добре знайомі з нею з самого дитинства, адже вона
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широко розповсюджена на території України, проте мало хто знає
всю правду про користь цього неймовірного продукту.
Тому метою нашого дослідження було визначити користь
квашеної капусти та проаналізувати біологічну цінність продукту.
Квашена капуста – це продукт, виготовлений зі свіжої
білокачанної капусти з додаванням солі, приправ, прянощів, який
піддається молочно-кислому бродінню.
Молочнокисле бродіння – процес анаеробного окиснення
вуглеводів, кінцевим продуктом якого є молочна кислота. Цей
процес відбувається за рахунок життєдіяльності молочнокислих
бактерій.
У процесі консервації овочів за допомогою молочнокислого
бродіння колоїди клітинної тканини під дією солі і кислоти частково
руйнуються або необоротно коагулюють, сильно набрякаючи. Це
призводить до втрати клітиною життєвих функцій, внаслідок чого в
ній припиняються всі біохімічні процеси гідролітичного та окисного
характеру, властиві живій тканині. Під впливом кислоти і солі
припиняється або гальмується також життєдіяльність більшості
мікроорганізмів (гнильних бактерій і багатьох цвілей), дія яких в
звичайних умовах призводить до загибелі овочів.
Лактобактерії, які розвиваються при квашенні, є дуже
корисними для людського організму. Вони осідають на стінках
шлунку та кишечнику, і допомагають організму розщеплювати білки
та вуглеводи, а також знищують шкідливу мікрофлору та
підтримують рівень кислотності шлунку. Саме тому, квашену капусту
рекомендовано їсти людям з дисбактеріозом.
Проте, через значу кислотність, квашену капусту не
рекомендують споживати людям хворим на гастрит та виразкову
хворобу.
При квашенні капусти, змінюється хімічний склад капусти.
Зменшується кількість води з 90 % до 88 %. Також, за рахунок
молочнокислого бродіння значно зменшується кількість цукрів.
Зменшена кількість цукрів, в свою чергу, сприяє зменшенню
кількості калорій в продукті. Людський організм при перетравлюванні
100 грам квашеної капусти отримає близько 14 ккал. Тоді, як
енергетична цінність свіжої капусти становитиме близько 27 ккал.
Саме тому, її можна споживати, як повноцінну дієтичну страву,
особливо для людей хворих на цукровий діабет.
Також, щодо дієтичних властивостей квашеної капусти, варто
зазначити, що вона містить тартронову кислоту. Ця сполука
являється певним інгібітором, котрий запобігає перетворенню
зайвих калорій у власний жир організму.
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Правильно заквашена капуста, також, буде характеризуватися
і високими харчовими властивостями. Наприклад, при квашені,
краще будуть зберігатися клітковина, вітаміни та мінеральні
речовини. Так, 200 грамів квашеної капусти може містити майже
половину добової норми вітаміну С.
Також, квашену капусту досить часто використовують у
народній медицині. Через наявність у продукті кислоти, капусту
часто застосовують, як засіб проти гельмінтів. Деякі ентузіасти,
використовують маски для обличчя з квашеної капусти, вона
допомагає освітлити шкіру обличчя та позбутися вугрів. Також
квашена капуста містить речовини, котрі являються інгібіторами
канцерогенів, що допомагають попередити онкозахворювання.
Отже, квашена капуста, являє собою незамінний продукт в
раціоні людини, а метод квашення дозволяє зберегти максимум
поживних речовин.
ЛІТЕРАТУРА
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ПІДВИЩЕННЯ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ СУЧАСНОЇ САЛАТНОЇ
ПРОДУКЦІЇ В ХАРЧУВАННІ СПОРТСМЕНІВ
Заняття спортом та фізичними вправами вимагають від
людини не тільки високих психічних, фізичних, морально-етичних
випробувань, але й дотримання збалансованого харчування і норм
здорового способу життя, що в подальшому впливає на його фізичні
результати і здоров’я організму в цілому.
Займаючись спортом необхідно вживати шість основних груп
натуральних цільних продуктів – овочі та бобові; фрукти; горіхи,
насіння і натуральні олії; м’ясо, риба і морепродукти; цільні злаки;
молочні продукти, які дозволять забезпечити організм людини всіма
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необхідними поживними речовинами – білком, вуглеводами, жирами,
вітамінами та мінеральними речовинами.
Для того, щоб правильно працювали м’язи, а також
відбувалося нарощування м’язової маси, в раціон необхідно
включати більше білку, який бере участь у відновленні клітин та
тканин організму людини. Спортсменам, які нарощують м’язи, білок
необхідно споживати після тренувань, якщо мета – схуднення, то
варто споживати білкову їжу перед тренуванням, що дозволить
спалити більше калорій. Задовольнити організм людини білком
можна за рахунок споживання м’яса курятини, індички, сирів, яєць,
бобових, насіння, горіхів та продуктів переробки зернових культур
(висівки, шроти).
Одним із методів підвищення харчової цінності страв для
людей, які займаються спортом є використання насіння гарбуза та
кунжуту, а також використання кедрової олії, яка за вмістом
мінеральних речовин значно переважає інші види рослинних олій.
Хімічний склад харчових добавок наведено у таблиці
Для підвищення харчової цінності, виробництва страв
оздоровчого харчування варто застосовувати насіння кунжуту – одна
з найбільш важливих олійних культур у світі. З кунжуту готують
арабську пасту – тахіні, в Японії – найрізноманітніші джеми, пасти,
пудинги, додають до сиру «Тофу», морозива, бісквітів, прикрашають
торти, додають в салати.
Споживання 100 грамів кунжуту дозволяє збагатити організм
людини кальцієм, який засвоюється краще ніж кальцій з молока.
Насіння кунжуту містить фосфор, магній, залізо, цинк, мідь, вітаміни
групи В, А, Е, РР. Насіння гарбузу – цінний продукт, який містить у
своєму складі велику кількість білку, жирів (36-52%) без
холестеролу, органічні кислоти, вітаміни Е, А, К, вітаміни групи В,
мікро- і макроелементи (цинк, залізо, магній, фосфор).
Кедрова олія – унікальний продукт із ядер кедрового горіху, який
виготовляють шляхом холодного віджиму, зберігаючи при цьому всі
лікувальні властивості та біологічно активні речовини. В кулінарії
кедровим маслом можна замінити будь яке інше, при цьому значно
збагативши страву багатим комплексом мікро- і макроелементів (йод,
фосфор, цинк, магній, калій, кальцій), насиченими і ненасиченими
жирними кислотами, вітамінами (А, В, Е, РР).
Раціональну кількість харчових добавок в рецептурі холодної
страви – салат «Грецький», визначено на основі органолептичної
оцінки якості за наступними показниками: зовнішній вигляд, смак,
запах, колір, консистенція.
Використання в рецептурі холодної страви – салат «Грецький»
насіння кунжуту, соняшнику та олії з кедрових горіхів, позитивно
582

Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 1. Суспільні науки

впливає на харчову цінність, за рахунок збільшення вмісту білку – на
64,5%; жиру – на 99,27%; вуглеводів – на 9,33%; харчових волокон –
на 28,92%; вміст вітамінів: А – на 2,15%; В1 – в 4,5 рази; В2 – на
136,84%; В4 – на 23,02%; В5 – на 15,24%; В6 – на 6,19%; В9 – на
35,48%; Е – в 4,26 разів; РР – в 4,5 рази; мінеральних речовин: калію
– на 50,77%; кальцію – на 66,81%; магнію – в 6,56 разів; натрію – на
1,27%; фосфору – в 3,06 рази; заліза – в 2,87 разів; селену – в 1,73
разів; цинку – в 5,3 рази.
Таким чином, проведені дослідження доводять, що
використання насіння гарбузу, кунжуту та олії з кедрових горіхів в
технології салатів є доцільним і перспективним з точки зору
підвищення вмісту білку, жирів, вуглеводів, харчових волокон,
вітамінів та мінеральних речовин, що дає можливість рекомендувати
розроблену страву – салат «Грецький» з насінням соняшнику,
кунжуту та кедровою олією для використання в лікувальнооздоровчому та спортивному харчуванні.
ЛІТЕРАТУРА
1. Харчування людини і сучасне довкілля: теорія і практика :
монографія / І. Пересічний, М. Ф. Кравченко, О. М. Григоренко. – К. :
Київ. нац. торг.-екон ун-т, 2003.
2. В. Г. Захарчук, Т. А. Кунділовська, Г. Є. Гайдукович
Технологія продукції ресторанного господарства: навчальний
посібник. – Одеса: ОНЕУ, Атлант ВОІ СОІУ, 2016 р. – 479 с.
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ВПЛИВ ХАРЧУВАННЯ НА ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Актуальність. Здорове харчування студентської молоді –
одна з найважливіших проблем сьогодення, яка формує здоров’я і
добробут нації в цілому. Правильне харчування забезпечує
нормальний ріст і розвиток організму, визначає розумовий і фізичний
розвиток, оптимальне функціонування всіх органів і систем,
формування імунітету та адаптаційних резервів організму [2].
Сучасна студентська молодь, на жаль, не усвідомлює, що
якраз достатнє здорове харчування, високий рівень фізичної
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активності є необхідними передумовами якості й належної
тривалості життя в майбутньому. Саме через це кожен студент
повинен володіти необхідними знаннями про харчування, складові
їжі, про їх роль у життєдіяльності здорового та хворого організму.
Ступінь досліджуваності проблеми. Огляд науковометодичної літератури засвідчує зростання інтересу багатьох
науковців до проблеми здорового харчування, зокрема, студентської
молоді. Цінними у дослідженні цієї проблеми є роботи українських та
зарубіжних науковців: Говорушко Т., Должанського І., Дороніна А.,
Жаринова А., Покровського А., Смоляр В., Яцунь О. та ін.
За останні 10 років захворюваність серед студентів
збільшилася на 35% [2], спостерігається виразна тенденція до
набирання зайвої маси тіла та поширення ожиріння, порушення
обміну речовин, ендокринні та онкологічні хвороби. Однією з
основних причин цієї тенденції є нераціональне харчування. Отже,
обрана тема дослідження має актуальне значення.
Мета дослідження. Вивчити та узагальнити представлені в
науковій літературі стан і складові впливу збалансованого
харчування на здоров’я студентської молоді.
Сутність дослідження. Британський Фонд психічного
здоров’я ( Mental Health Foundation) повідомляє, що проведене
наукове дослідження встановило зв'язок між розладом уваги,
депресією, хворобою Альцгеймера та шизофренією, з одного боку,
та фаст-фудом і відсутністю у раціоні жителів великих міст ряду
необхідних жирів, вітамінів, мінеральних речовин – з іншого [1,
стор.182].
Значна частина студентської молоді мають проблеми зі
здоров’ям через вживання шкідливих, малопоживних продуктів і
напоїв («фаст-фуд», «джанк-фуд»), що призводить до розвитку, так
званого, «прихованого голоду», дефіциту мінеральних речовин і
вітамінів [1, с. 184].
Також причиною більшості проблем зі здоров’ям у студентів є
порушення режиму харчування: ранок проходить без сніданку,
замість обіду – «фаст-фуд», а найбільша кількість їжі споживається
перед сном. Таким чином, перевантажується шлунок, порушується
його робота. За даними дослідників, 60% студентів, які навчаються
задовільно, харчуються лише два рази на день, у той час ті, що
навчаються на «добре», у 80% випадків дотримуються триразового
харчування [3, с. 239].
Слід зазначити користь сніданку впродовж першої години після
пробудження, адже сніданок: запускає роботу мозку, насичує його
енергією та підтримує ефективну працездатність протягом дня;
поліпшує концентрацію уваги та здатність до запам’ятовування;
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людина, яка звикла снідати вранці, менше схильна до стресів і більш
стійка до різних захворювань; запас енергії підвищує працездатність
на 30%; покращує настрій та процеси метаболізму [3, с. 247].
Зауважимо, також, що негативним фактором погіршення
здоров’я студентів є шкідливі звички: в Україні палять 45 % юнаків і
35 % дівчат, 68 % юнаків і 64 % дівчат вживають алкоголь, а 13 % –
легкі наркотики.
Відзначене є значним відхиленням від рекомендацій МОЗ у
забезпеченні фізіологічної потреби організму в нутрієнтах та
енергоцінності раціону [2].
Основні висновки. Фактичне харчування більшості студентів
полі-дефіцитне
та
розбалансоване.
Вирішити
проблему
збалансованого харчування студентів в Україні можливо тільки за
умови вдосконалення державної політики у соціально-економічній
сфері і об’єднанні зусиль виробників харчових продуктів, працівників
торгівлі, освіти, засобів масової інформації.
ЛІТЕРАТУРА
1. Нагорна І.С. Ожиріння як соціальна проблема сучасної
молоді. Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні
орієнтації: тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної
конференції студентів та молодих учених. Хмельницький: ХІСТ,
2011. С. 182-185.
2. Норми фізіологічних потреб населення України в основних
харчових речовинах і енергії. Наказ МОЗ України від 03.09.2017 р. №
1073. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1206-17#Text
3. Олійник Н.А. Оцінка і корекція збалансованого харчування
студентів з метою запобігання виникнення ознак перевтоми.
Сільське господарство та лісівництво. 2017. – Вип. 6. Том 2. С. 238247.
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ФЛАМБУВАННЯ – ФЕЄРИЧНА ІННОВАЦІЯ РЕСТОРАННИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ГОСТИННОСТІ
Фламбування – спосіб приготування їжі чи, частіше, кінцевий
етап приготування , що полягає в обробці страви палаючим спиртом.
Для цього їжу поливають невеликою кількістю спирту чи міцними
алкогольними напоями, які можуть горіти, після чого підпалюють. В
результаті страва набуває характерного смаку та аромату. Спирт
може залишатися в малій кількості, і тоді його смак також додається
до страви, однак за звичай він вигорає повністю.
Завдяки ефектності часто цей прийом використовують не так з
кулінарною метою, як для видовищності. Найчастіше фламбування
використовують для для м’ясних страв, щоб надати їм присмаку,
який схожий на той, що виникає під час приготування на вогнищі.
Також часом фламбують кондитерські вироби, але тут це виключено
видовищний ефект – спиртом збризкують не сам виріб, а посуд.
Фламбування є досить ризикованим прийомом, тож в
ресторанах зазвичай його роблять на підносах з глибокими
кришками, щоб в разі чого загасити полум’я, накривши страву.
Фламбування завжди було вищим кулінарим шиком, до якого могли
прибігати лише висококваліфіковані фахівці, оскільки цей прийом
вельми ризикований і вимагає особливого навику, а також високої
якості сировини ( коньяків кращих марок з вмістом спирту вище 40
градусів або рому).
Для фламбування потрібна спиртівка й спеціальна сковорода з
довгою ручкою. Спирт підливається з боку, неглибоким ополоником,
а сковородку із блюдом, нагріта попередньо, обертається над
спиртівкою таким чином , щоб полум’я зі спиртівки перейшло на
краю сковороди. Якщо полум’я здіймається занадто високо, то його
негайно гасять, закриваючи блюдо кришкою, яка входить в комплект
для фламбування і забезпечує щільне прилягання до сковороди і
миттєве згасання полум’я. Взагалі ж, щоб уникнути всяких
несподіванок, навіть професійні кухарі попередньо перевіряють на
кухні, як веде себе в даному блюді дана рідина, обрана для
фламбування, і як працює спиртівка.
Необхідний інвентар для фламбування і його підготовка :
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- візок або підсобний столик (гарідон) з двома полицями для
розміщення всього необхідного для фламбування і подачі;
- дві спиртівки для доведення до готовності і фламбування
трав; Набір різних приправ, спирт для підпалювання та алкогольний
напій; Набір посуду і наборів для фламбування – дворіжкова
виделка, ложка, сковорідка. Весь інвентар повинен утримуватися в
чистоті і мати естетичний вигляд.
Одержавши замовлення на фламбування, офіціант підвозить
підготовлений для фломбування візок до відвідувачів, які зробили
замовлення, і встановлює так , щоб він нікому незаважав і
відвідувачі могли його бачити.
Послідовність виконання робіт:
- запалюють або посилюють вогонь у спиртівці;
- кладуть на сковорідку певну кількість вершкового масла, щоб
розтопити його;
- укладають шматочки продукту, млинці або підготовлені
фрукти і ягоди;
- при смаженні продукт злегка помішують і перевертають, не
проколюючи виделкою, щоб не витік сік;
- наприкінці смаження виріб поливають алкогольним напоєм,
який необхідний для фламбування і підпалюють;
Отже, фламбування є вищим кулінарним шиком.
Кілька хвилин вогняної феєрії і перед захопленими поглядами
присутніх постає коронна страва. Фламбування – це яскраве шоу.
ЛІТЕРАТУРА
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ФІЗІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЕЦІЙ ТА ПРЯНОЩІВ
Спеції та прянощі – це групи допоміжних харчових продуктів,
які використовуються протягом тисяч років для підвищення смаку та
аромату їжі. Вони мають дуже давню історію.
Вважається, що прянощі стали додавати в страви навіть
раніше, ніж сіль, оскільки прянощі мають рослинне походження.
П'ять тисяч років тому прянощі використовували народи
Стародавнього Китаю, Індії та Єгипту.
Оскільки кожна зі спецій має мінімум одну корисну для
здоров'я властивість – існує також можливість синергії між ними,
тобто при взаємодії двох або більше факторів їхня дія суттєво
переважає ефект кожного окремого компонента.
Попит на спеції, прянощі і приправи пояснюється, в тому числі
і тим, що вони можуть урізноманітнити смак повсякденних страв і
можуть змінити запах страви. Прянощі впливають на фізіологічне і
психологічне налаштування нашого організму, що допомагає
кращому засвоєнню їжі. Вживання прянощів стимулює обмінні і
захисні функції організму. Більшість прянощів містять в своєму
складі антиоксиданти, що перешкоджають старінню. Більшість
спецій володіють також антибактеріальними властивостями.
Дослідження американських вчених з Університету Берклі
довели, що речовина додеценал, що міститься в багатьох приправах
та спеціях, вдвічі ефективніше бореться з бактеріями, ніж відомий
антибіотик гентаміцин.
Найбільша антибактеріальна дія, за словами американських
дослідників, властива коріандру. Коріандр також використовується для
профілактики онкологічних захворювань. Протистояти раку можуть
також душиця, розмарин, тим’ян, шавлія, імбир, перець чилі і аніс. А
терпеноїди, що містяться в кмині та кропі не тільки перешкоджають
появі злоякісних пухлин, але і допомагають знизити рівень холестерину
в крові. Куркума володіє цілим набором цільових властивостей,
перешкоджає розвитку раку, оскільки містить антиоксиданти. У східній
медицині куркума використовується для лікування діабету. Вона
володіє цілим рядом корисних властивостей. Відвар куркуми допомагає
при простуді, а також використовується для полоскання горла при ангіні
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і фарингіті. Лікувальні властивості куркуми зберігають навіть при
термічній обробці. Знизити кількість цукру в крові і знизити рівень
холестерину допоможе також кориця. А шафран і перець допоможе
підвищити імунітет. Крім того, шафран заспокоює нерви і
використовується в якості сечогінного та потогінного засобу. Впоратись
з нервовим перенапруженням допоможе і корінь імбиру, а ще він
допомагає при простуді, а його сік позбавляє ревматичних болей.
Окрім лікувальних властивостей спеціям також характерно:
- покращувати обмін речовин. Пекучі спеції трохи підвищують
температуру тіла, прискорюючи метаболізм приблизно на 8%. Перш
за все, цією властивістю володіє перець чилі, в ньому багато
капсаїцину – речовини, яка й забезпечує гострий смак. Схожий
ефект отримують від чорного перцю й імбиру. Доречі, капсаїцин
здатний вбивати деякі види ракових клітин – це підтвердили
експерименти на тваринах;
швидке насичення їжею. Канадські дослідники встановили,
що якщо перед обідом перекусити чимось гострим, то обідаючи, ви
з'їсте на 200 ккал. менше. Причина у тому ж капсаїцині, що викликає
почуття ситості;
- знімати біль в м'язах. Всім, хто активно займається спортом і
фітнесом, варто щоденно вживати трохи імбирю: він допомагає м'язам
розслабитись і відновитись після тренування. Крім того, імбир володіє
антимікробними та протизапальними властивостями.
Отже, спеції є природньо-необхідними компонентами
щоденного раціону людини. Вони покращують зовнішній вигляд їжі,
надають їй більш виразного смаку та аромату. На сьогоднішній день
нараховується понад сотню видів спецій. Їх застосовують не тільки в
кулінарії, але і в медицині, парфюмерії, косметології. Кожна спеція
різниться своїм індивідуальним неповторним смаком та ароматом.
Спеції та прянощі здатні покращувати обмін речовин за рахунок
стимуляції травлення. Слід уникати вживання приправ та спецій, що
містять синтетичні добавки у складі, наприклад, глутамат натрію, або
барвники чи ароматизатори, які можуть завдати шкоду здоров‘ю.
ЛІТЕРАТУРА
1. Status and Future Prospects for Processing and Value Addition
of Major Spices [Електронний ресурс] // Food And Beverage News. –
2017. – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/3ru0v6b .
2. Як спеції та приправи впливають на наше здоров’я?
[Електронний ресурс] //MEN'sLIFE – Режим доступу до ресурсу:
http://www.menslife.com/health/kak-spetsii-i-pripravy-vliyayut-na-nashezdorove.html.
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ВПЛИВ КОНЦЕПЦІЇ СЕНСОРНОГО МАРКЕТИНГУ
НА СПОЖИВАЧІВ
У сучасних умовах жорсткої конкуренції відбувається
активізація боротьби за прихильність покупця. Завдання
ускладнюється тим, що традиційні маркетингові засоби нині
втрачають свою ефективність: спокушених відвідувачів вже не
здивуєш подарунковими пакетами, яскравими вивісками чи
черговими акціями. Це спонукає заклади до пошуку нових
інструментів
маркетингової
діяльності.
Порівняно
новим
інструментом продажу товарів та послуг є сенсорний маркетинг, що
актуалізує дослідження його впливу на збут продукції та послуг.
З розвитком ринкових відносин широко ставиться проблема
інформаційного забезпечення споживачів про товари. За способом
передачі і сприйняття, інформація про товар може бути: візуальною
(передається видимими образами і символами); аудіальною
(передається звуками); смаковою (передається за допомогою смаку і
запаху) і тактильною (передається відчуттями) [2].
В Україні, останнім часом, стало популярним поняття для
маркетингових комунікацій – сенсорний маркетинг. Сенсорний
маркетинг – тип маркетингу, основним завданням якого є вплив на
почуття покупців, на їхній емоційний стан, з метою збільшення
продажів. Маркетингові консультанти впевнені, що так званий
сенсорний маркетинг (нейромаркетинг) допомагає виробити у
людини умовний рефлекс – чітку асоціацію мелодії, звуків, запахів,
кольорів з певними брендами. Головне завдання сенсомаркетинга
(sensory marketing): поліпшити настрій покупця, адже більшість
споживачів чекають від шопінгу приємних емоцій.
Ідея сенсорного маркетингу належить Мартіну Ліндстрому –
відомому «будівельнику» брендів і консультанту корпорацій Disney,
Mars, Pepsi, American Express, Mercedes-Benz, McDonald's, Microsoft.
Концепція ідеї – використовувати не тільки візуальне сприйняття
бренду, але і підключити для цього всі п'ять органів почуттів людини.
Нейромаркетинг давно став предметом пильної уваги як в
науковому співтоваристві, так і в ЗМІ. Відносно мала кількість
досліджень, проведених в цій галузі, не заважають зробити висновок
про те, що нейровізуалізація – інструмент майбутнього, що відкриває
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широкі можливості перед маркетологами. Його головна перевага
полягає в тому, що він дає доступ до інформації, недоступної
звичними способами. Відповідно до теорії більш 90% розумової
діяльності людини, в тому числі емоції, відбувається на рівні
підсвідомості, тобто це неконтрольоване протягом свідомості. Дана
версія дуже зацікавила гігантів ринку і політики, які зрозуміли: якщо
вдасться впливати на підсвідомість громадян за допомогою тих чи
інших інструментів, можна досягти небувалого успіху.
Дослідження впливу інструментів сенсорного маркетингу на
покупця показують: якщо покупка супроводжується приємним
звуком, то готовність придбати товар зростає на 65%. Приємний
смак прискорює ріст цієї готовності на 23%, приємний запах – на 40
%. Товар, приємний на дотик, люди готові придбати на 26% швидше,
а приємний на погляд – на 46 % [1]. Сенсорний маркетинг дарує
споживачеві особливі відчуття. Піддавшись магії кольорів, звуків і
ароматів, занурившись в приємну атмосферу, залишивши в пам'яті
найкращі асоціації від процесу покупки, споживач неодмінно захоче
повернутися до продавця. Тим самим маркетологи створюють
міцний емоційний зв'язок зі споживачем, який забезпечує успішність
бренду. Враховуючи різні характеристики аудиторії, виходячи з
особливостей товару, можна змоделювати найбільш благополучну
для бренду споживчу поведінку.
Унікальність сенсорного маркетингу полягає в тому, що можна
впливати на аудиторію не тільки при безпосередньому контакті на
місцях продажів, але й через рекламу, посилаючи покупцям не
стільки раціональні мотиви покупки, скільки емоційний заклик
згадати, відчути, доторкнутися. Таким чином, кожен канал чуттєвого
сприйняття може бути задіяний для побудови більш якісного,
сильнішого й довготривалого бренду. Крім того, кожна з цих точок
дотику може бути захищена товарним знаком для забезпечення її
унікальності і щоб уникнути копіювання конкурентами. До числа
компонентів, які формують цю атмосферу, за традицією прийнято
відносити відповідний бренду дизайн місця продажів (включаючи
підбір матеріалів, освітлення, грамотний мерчандайзинг, наявність
кваліфікованого персоналу. Теорія нейромаркетинга якраз і
передбачає маніпулювання підсвідомістю споживача, вплив на його
думки, емоції і найглибинніші рівні підсвідомості з метою збільшення
продажів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Линдстром М. Чувство бренда. Воздействие на пять органов
чувств для создания выдающихся брендов [Текст] / М. Линдстром. –
М. : Экмо, 2006. – 272 с.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОВОЧЕВИХ СТРАВ В ЗАКЛАДАХ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Одним з напрямів створення кулінарної продукції нового
покоління є використання технології су-від, що у буквальному
перекладі означає «приготування без повітря», тобто під вакуумом.
Основний принцип роботи технології су-від це поєднання
приготування у вакуумній упаковці при низьких температурах з
подальшим швидким охолодженням і регенерацією.
Дану технологію називають на французький манер «су-від»,
виходячи з місця її виникнення – країни кулінарних гурманів,
рестораторів, які знаються на їжі – Франції. З’явився метод близько
40 років тому, його винахідником був шеф-кухар Жорж Прале, що
працював в ресторані «Труагро» у Франції.
Метод вакуумування пов'язаний не тільки з приготуванням їжі,
але і з її зберіганням. Опис методу полягає в наступному: свіжий
продукт за допомогою вакуумної пакувальної машини упаковують у
вакуумний пакет для варіння, в який при необхідності кладуть спеції,
потім його занурюють в ємність з нагрітою водою і готують певний час
при певній температурі, потім продукт у вакуумі піддають шоковому
заморожуванню. Таку заготовку можна зберігати в холодильній камері
довгий час. Перед подачею на стіл, страви з м’яса можна додатково
злегка обсмажити на гарячій сковороді або грилі для утворення
золотистої скоринки і посилення пряного аромату.
Основні риси технології су-від:
1. новий погляд на традиційні кулінарні прийоми – це теплова
обробка у киплячій воді, парою або гарячим повітрям продуктів,
упакованих у вакуумні пакети. Приготування у вакуумі дозволяє
зберегти колір продукту, досягти стану медіум;
2. застосування в кулінарії креативних правил: особливі
методики приготування страв у бойлерних пароконвектоматах. Це
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дозволяє знизити втрати маси на етапі теплової обробки, при
зберіганні та знизити енергозатрати;
3. максимальне розкриття справжніх смаків продукту,
збереження його консистенції, однорідності і корисних речовин.
Страви готують без консервантів, стабілізаторів, загусників,
забезпечується дієтичне харчування за рахунок зниження кількості
солі, насичених жирів;
4. ефективність та оптимізація ресторанного бізнесу. Така
організація
технологічного
процесу
дозволяє
раціонально
розподілити зайнятість персоналу протягом дня;
5. посилений контроль виробництва, втрат і якості.
Продукти виготовлені методом су-від захищені вакуумом від
зовнішніх забруднень, хворобливих мікроорганізмів здатні тривалий
час зберігатися при температурі від 0 до +3°С.
Під час розробки технології овочевих страв за технологією
sous vide дотримуватись основних етапів:
1. вакуумування продукту;
2. приготування в спеціальній водяній бані з термостатами.
Метою дослідницько-пошукової діяльності є дослідження
технології і показників якості овочевих страви. Контрольним зразком
був салат з гарбуза печеного приготовлений за традиційною
технологією, а дослідним зразком – салат з гарбуза «су-від». Гарбуз
вакуумований готовився в водяній бані при температурі 70°С
протягом однієї години. Згідно з органолептичним контролем
напівфабрикат гарбуза приготовленого за технологією су-від мав
текстуру більш щільною, а смак – насиченим. При дослідженнях
якості готової страви і її однозначної оцінки.
Аналізуючи отримані дані, можна дійти висновку, що
приготування
овочевих страв, дозволяє залишити склад
мікроелементів продукту в незмінному стані (вітаміни, білки,
вуглеводи і жири) і одержати страви високої харчової цінності. Таким
чином, вакуумний метод технології су-від не приводить до
органолептичних змін овочевих страв, які можуть виникнути при
традиційній тепловій обробці, і при дії високих температур, які
впливають, перш за все, на колір, запах, смак, вагу і засвоюваність
харчового продукту.
ЛІТЕРАТУРА
1. Архіпов В. В., Іванникова Т. В. Ресторанна справа :
ассортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному
ресторані : навч. пос. – Центр учбової літ., 2016. – 384 с.
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Бердянського економіко-гуманітарного коледжу БДПУ
Науковий керівник Ірина ХІВРИЧ,
викладач (БЕГК БДПУ
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ МОЛОДІ
Актуальність. У сучасних умовах зниження духовного
потенціалу та здоров’я молоді, особливо підлітків, стає відчутною
реальністю необхідність формування їхніх духовних потреб,
здорових звичок, фізичного загартування, в цілому здорового
способу життя – одного з пріоритетних напрямів діяльності сучасної
освіти України. Адже близько 75% хвороб у дорослому віці є
наслідком умов та способу життя в дитинстві та юності.
Ступінь досліджуваності проблеми. Аналізуючи стан
проблеми здоров’я, зокрема, студентів, видно, що система
формування здорового способу життя істотно підірвана, а нова –
тільки створюється. Відсутні реальні соціальні та економічні методики
впливу на причини несприятливих зрушень здоров’я кожної людини і
всієї нації в цілому. Ні для кого не секрет, що це одна з причин
поганого ставлення студентів до свого здоров’я, до здорового способу
життя, і це тягне за собою негативні наслідки. У сучасному місті
студенти витрачають дуже багато часу на дорогу, з огляду на те, що
деяка частина з них витрачає на це близько 2-х годин, а іноді і більше.
Додатковим фактором, що обтяжує навчання у вузі, є постійна
необхідність поєднання навчання з роботою. Часто студенти зайняті
малокваліфікованою працею: працюють вантажниками, офіціантами,
двірниками, охоронцями, як правило, це відбувається у вечірній або
нічний час. Уже на перших курсах навчання з роботою поєднують
більше 30 відсотків юнаків і 15 відсотків дівчат. Це призводить до
значного порушення режиму дня. Близько третини студентів
приймають гарячу їжу тільки один раз на день.
Мета дослідження. Виховання відповідального ставлення до
збереження особистого здоров'я та життя, пропагування здорового
способу життя.
Сутність дослідження. Найбільш сильною мотивацією молоді
до занять фізичними вправами є можливість зміцнення свого
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здоров'я та профілактика захворювань. Благотворну дію на організм
фізичних вправ відомо давно. В даний час її можна розглядати у
двох взаємозалежних напрямках: формування здорового способу
життя та зменшення вірогідності захворювань, в тому числі і
професійних; лікувальний вплив фізичних вправ при багатьох видах
хвороб. При виконанні фізичної роботи простежується зниження
продуктивності праці, яке відбувається внаслідок його монотонності,
одноманітності. Безперервне виконання розумової діяльності
призводить до пониження відсотка сприйняття інформації, до
більшого числа професійних помилок. Виконання спеціальних
фізичних вправ для м'язів всього тіла і зорового апарату значніше
підвищує ефективність релаксації, ніж пасивний відпочинок, і
задоволення від самого процесу занять фізичними вправами.
Основні висновки. Кожна розсудлива людина хоче прожити
своє життя довго і щасливо. А ось здоров’я не купиш і не отримаєш в
дар. І ніякий інтернет-магазин подарунків в цьому не допоможе. Тому
потрібно робити все, щоб зберегти його, поки не стало занадто пізно.
Звичайно, внаслідок неправильного способу життя у людини
з’являються нервові розлади, різні хвороби, проблеми на роботі і
вдома. Але ж потрібно просто задуматися: чи все можливе ми
робимо для збереження свого здоров’я? Адже часто походів до
лікаря можна уникнути, якщо правильно вибудувати свій образ
життя.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бальсевич В.К. Здоровье и движение / В.К. Бальсевич. – М.:
Советский спорт, 1988. – 21 с.
2. Компанієць Ю. А. Щодо визначення сутності поняття
«Здоровий стиль життя». Пед. психол. та мед.-біолог. пробл. ФС і С.
№10, 2007. С. 75-78.
3. Магльований А.В. Концептуальний підхід до визначення ролі
фізичної активності в формуванні здорового способу життя /
А.В.Магльований // Здоров'я і освіта : всеукр. наук.-практ. конфер. –
Львів, 1993. – Т. 4. – № 1. – С. 163 – 165.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА
Останнім часом поряд з традиційними повно сервісними
ресторанами з’явилися спеціалізовані підприємства зі скороченим
набором пропонованих послуг і страв, на приготуванні національних
страв, сніданків, вечері. Поширення набули ресторани швидкого
обслуговування (мережа фаст фуд McDonald’s). Особливо актуальні
є тематичні ресторани: Дикий Захід, рок-н-рол, літаки тощо.
Іноземні системи дали поштовх для розвитку національних
систем на основі франчайзингу. Одним з перших таких проектів
стало створення мереж національних ресторанів швидкого
харчування «Швидко», «Мак Смак», «Домашня кухня», «Пузата
хата». Перша з них була відкрита 1999 р. у Києві. У деяких регіонах
України з'явилися свої оригінальні підприємства, наприклад
«Домашній кухар» (Черкаси), «Жарю парю» (Одеса), мережа
ресторанів «XXI століття» в Києві.
Останніми роками в ресторанному бізнесі формується новий
напрям – демократичні ресторани, що поєднує в собі «швидкі»
технології фаст фуду і якість національної (або змішаної) кухні, що
потребують індивідуального підходу.
«Фрі фло», або free flow, означає «вільний рух». Стосовно
підприємств ресторанного господарства – це вільний рух як
відвідувачів, так і їжі. Ознаки таких підприємств – приготування страв
у присутності гостей, відсутність офіціантів, відкрита кухня, багатий
асортимент.
Ця
демократична
концепція
ресторанного
обслуговування характерна для мереж «Автогриль» (Італія),
«Казино» (Франція), «Лідо» (Латвія), ресторанів «Граблі», (Україна).
Суть концепції «фрі фло» полягає в максимальній
демократичності стосунків з гостями. Вона дає можливість
відвідувачам самостійно обрати місце, комфортно розміститися,
почуватися невимушено.
Частина демократичних ресторанів об'єднана в мережі, на
недорогих ресторанах спеціалізуються компанії, що вже мають
практику реалізації різних концепцій («Планета Суш», «Патіо-Піца»,
T.G.I. Fridays). Мережа «Якиторія» прийшла до нас з Японії, а
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компанія «XXI століття» відкрила мережу національних ресторанів
швидкого харчування «Швидко». Усі салати і напівфабрикати
готують на центральній кухні, а потім розвозять їх по ресторанах
мережі. У закладах мережі «Якиторія» через специфіку японської
кухні страви готують безпосередньо в ресторані, а всі кухарі
попередньо проходять тренінги.
Серед звичайних закладів ресторанного господарства є такі,
що привертають увагу своєю оригінальністю. Так, ресторан у Дубаї
розмістили в капсулі, що піднімається на висоту 50 метрів. Ресторан
розрахований на 22 відвідувачів, яких обслуговують 6 офіціантів. З
метою безпеки відвідувачі пристебнуті до столу і крісла-раковини.
На Тайвані є ресторан, де всі елементи інтер'єру виконані у
формі унітазу, дизайн страв і посуду відповідають також цій
тематиці. Відвідувачам одного з новозеландських ресторанів
пропонують посидіти на секвої висотою 60 метрів.
В Україні безумовним лідером за кількістю та, мабуть, і за
якістю концептуальних закладів ресторанного господарства є Львів.
У Львові є багато нових ресторанів незвичних форматів,
запорукою успіху яких є проривна ідея з чітким бізнес-планом.
Підприємства вже через місяць після відкриття повинні давати
прибуток. Прикладом таких закладів є «Криївка», «Старий трамвай».
Для останнього спеціально викупили призначену для брухту колісну
базу старого трамвая, за старими світлинами відновили і збудували
вагончик. Ідейно «Криївка» пов'язана з історією УПА.
Отже, в умовах безперервних економічних змін інновації
стають основним чинником, що сприяє динамічному розвитку і
підвищенню
результативності
функціонування
підприємств
ресторанного господарства. Міжнародний досвід успішної діяльності
підприємств
готельного
господарства
свідчить
про
безальтернативний шлях виживання в умовах глобальної
конкуренції побудований на інноваційній основі при активному
використанні сучасних науково-технічних досягнень, а також
готовності готелів до інновацій та нововведень.
ЛІТЕРАТУРА
1. Дмитрієв М.М. Економіка туристичного ринку: підручник /
М.М. Дмитрієв, М.Н. Забаєва, О.М. Малигіна. – К.: Юнити-Дана,
2010. – 312 с.
2. Мальська М.П. Готельний бізнес: теорія та практика:
підручник / М.П. Мальська, І.Г. Пандяк. – 2-е вид. перероб. та доп. –
К.: Центр учбової літератури, 2012.472 с.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Актуальність. За останній час інформаційні технології отримали
глобальне поширення, і без них не можна уявити життя людства.
Водночас, більш успішним буде та людина, яка володіє оперативною
інформацією та використовує сучасні комп’ютерні технології для її
своєчасного отримання, швидкого оцінювання та прогнозування.
Сьогодні велика увага приділяється процесам інформатизації сучасного
суспільства. В свою чергу, вона також вплинула на освітній процес у
вищій та середній школі, який завдяки використанню інформаційних
технологій піднявся на якісно новий рівень.
Ступінь досліджуваності проблеми. Серед інформаційних
технологій виділяються дві технології, які відрізняються своїми
можливостями і функціями. Інформаційно-комп’ютерна технологія бере
на себе функції збереження й обробки інформації та повністю
ґрунтується на застосуванні комп’ютера. Телекомунікаційна технологія
застосовується для передавання і приймання інформації та охоплює,
одночасно з комп’ютером, широке коло засобів масової комунікації
(радіо, телефон, телебачення, локальні і глобальні комп’ютерні мережі).
Мета і методи дослідження. Доведення необхідності
використання інформаційних технологій в освітньому процесі.
Сутність дослідження. Інформатизація системи освіти як
одна із ланок загального процесу розвитку суспільства, з одного
боку, має на меті підвищення ефективності навчання завдяки
розширенню обсягів інформації та вдосконалення методів її
застосування, а з другого, спрямована на те, щоб користувачі могли
застосовувати інформаційні технології у особистій професійній
діяльності та навчально-виховному процесі.
Головною відмінною рисою навчання з використанням
інформаційних технологій є безпосереднє застосування комп’ютера
як засобу навчання, використання якого кардинально змінює
систему форм і методів викладання дисциплін.
Інформатизація освіти є не тільки наслідком, але й стимулом
розвитку інформаційних технологій. Нові технології в освіті сприяють:
розкриттю, збереженню і розвитку індивідуальних здібностей тих, хто
отримує знання, властивістю для кожної людини унікального поєднання
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особистісних якостей; формуванню в пізнавальних здібностей,
прагнення до самовдосконалення; забезпеченню комплексності
вивчення взаємозв’язку між природничими, гуманітарними науками та
мистецтвом; постійному динамічному оновленню змісту, форм і методів
процесів навчання та виховання.
Для
проведення
семінарських
і
практичних
занять
інформаційні технології мають величезні потенційні можливості для
підвищення
ефективності
отримання
знань
за
рахунок
індивідуальної роботи здобувачів освіти з електронної інформацією.
У цьому сенсі ефективними є методи, які дозволяють отримати
значні переваги під час організації діяльності здобувачів, а саме:
забезпечення можливості самостійного пошуку потрібної інформації
серед величезної кількості електронних джерел; використання
хмарних технологій для збереження інформації; забезпечення
комунікації між студентами та викладачем; використання різних
форм контролю досягнень студентів; проведення олімпіад, вебінарів
та інших форм діяльності.
Слід
зазначити, що інформаційні
технології
краще
використовувати у поєднанні різних форм навчання задля
отримання максимального ефекту. Так, презентації, пошук
інформації в Інтернет, текстовий процесор часто використовуються у
проектній діяльності, під час якої здобувачі разом виконують проект
у вигляді певного практичного завдання.
Особливої актуальності набуває проблема розробки,
створення та впровадження розвивальних освітніх програм, які
сприятимуть адаптації до життя в інформаційному суспільстві.
Основні висновки. Доцільне використання Інформаційних
технологій дозволяє посилювати інтелектуальні можливості
здобувачів освіти, впливаючи на пам’ять, емоції, мотиви, інтереси,
створює умови для перебудови структури його пізнавальної та
продуктивної діяльності. Розвиток технологій відкриває нові
перспективні можливості для отримання знань.
ЛІТЕРАТУРА
1. Булах І.Є. Новітні комп’ютерні технології навчання та
передумови їх впровадження / Київський державний ун-т. – К., 1994.
2. Винославська О.В. Нові інформаційні технології в структурі
діяльності викладача технічного університету // Теоретичні і прикладні
проблеми психології та педагогіки: зб. наук. пр. 2002. №3(3).
3. Ісак О. Застосування нових інформаційних технологій в
системі вищої освіти: переваги та недоліки // Технологічна освіта:
досвід, перспективи, проблеми.
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РЕКРЕАЦІЙНІ ТЕРИТОРІЇ МІСТА БЕРДЯНСЬКА
Рекреаційна територія – складова земельного фонду, що
використовується в туризмі, лікуванні та відпочинку; система
взаємопов'язаних природних, природно-соціальних і соціальних
компонентів, функціонування яких покликано забезпечувати
рекреаційний попит населення [1].
Перші бальнеологічні курорти в Україні виникли на
мінеральних водах у Шкло (1576 р.), в Трускавці (1827 р.) і в
Моршині (1877 р.) Львівської області; Березівці під Харковом (1862
р.), в Миргороді Полтавської області (1917 р.); грязьові – на
Сакському озері в Криму (1799 р.), на Одеських лиманах (1829 р.), на
Слав’янських озерах у Донбасі (1832 р.), в Євпаторії (1890 р.) і в
Бердянську Запорізької області (1902 р.).
Рекреаційна діяльність у місті Бердянськ здійснюється
дитячими оздоровчими таборами, санаторіями, базами відпочинку.
Для цього використовуються лікувальні властивості оточуючого
середовища. Особливе значення надається мінеральним водам,
лікувальним грязям і клімату, що застосовуються для лікування
різних захворювань.
Грязьовий та кліматичний приморський рівнинний курорт
степової зони Бердянськ знаходиться на північному березі
Азовського моря. Клімат помірно-континентальний. Основні
лікувальні засоби курорту – намулисті грязі та ропа озер Червоне,
Велике й затоки Азовського моря, а також мінеральні хлорні й
натрієві води.
Хімічний склад мінеральних вод подібний до хімічного складу
органів і тканин організму людини. При вживанні мінеральних вод і
прийманні ванн органічні й неорганічні речовини, що містяться в цих
водах, проникають крізь шкіру й слизові оболонки тіла людини й
мають виразний фізіологічний і лікувальний вплив. Те ж саме
відбувається й при застосуванні лікувальних грязей, до складу яких
входять речовини, подібні до гормонів та вітамінів.
Особливо корисною для людського організму є кліматотерапія.
Кліматичні чинники впливали на людину впродовж всього її
еволюційного становлення, тому в організмі з’явилися особливі
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пристосувальні механізми, які допомагають зберігати здоров’я.
Доведено[2], що санаторно-курортне лікування не тільки
істотно доповнює медикаментозне, але часто використовується як
самостійний, альтернативний спосіб лікування. Вплив природних
фізичних чинників, режим рухової активності, раціональне
лікувальне
харчування
сприяють
підвищенню
захиснопристосувальних сил організму.
На відміну від більшості лікарських засобів, фізичні чинники є
найбільш фізіологічними, природними для організму, мобілізують
його резервні можливості, не викликають побічних небажаних явищ й
алергічних реакцій.
Курортно-рекреаційні заходи поліпшують роботу систем
кровообігу й дихання, укріплюють імунітет, сприяють гармонійному
розвитку дитячого організму, підтримують на належному рівні
здоров’я дорослих та дітей.
Діяльність рекреаційних закладів міста спрямована на
поліпшення функціонування серцево-судинної системи, системи
органів дихання, опорно-рухового апарату, сечостатевої системи,
шкіри.
Внутрішні озера (Кругле, Велике, Далеке) забезпечують водота грязелікування. Хімічний склад повітря оздоровчих територій
підтримує гомеостаз людського організму. Рослинний та тваринний
світ сприяє збереженню цілющих властивостей природи та
приносить естетичну насолоду відпочиваючим.
Але, протягом останніх десятиріч значно скоротився період
надання послуг санаторіями, які працюють тільки в літній період, так
само, як бази відпочинку та дитячі оздоровчі табори. Це зумовлено
багатьма різноманітними чинниками сьогодення.
Незважаючи на це, ми сподіваємось на збереження наших
унікальних оздоровчих територій, їх своєчасне та грамотне
відновлення й використання.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії, туризму,
рекреалогії та рекреаційної географії – К.: «Палітра», 1997. – 130 с.
2. Екологія міст і рекреаційних зон: Матеріали наукової
конференції. – Одеса: Астропринт, 1998. – 388 с.
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ТЕХНОЛОГІЯ БОРОШНЯНОЇ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
З ПІСОЧНОГО ТІСТА ДЛЯ ВІЙСКОВИХ АТО
За сучасними науковими поглядами, норми харчування з точки
зору фізіології харчування повинні відповідати наступним основним
вимогам: вміщати в певних співвідношеннях необхідну кількість
харчових речовин (білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних
речовин), достатніх для забезпечення росту і функціонування
організму; забезпечувати організм певною кількістю енергії,
достатньою для підтримання процесів і поповнення різних
енергетичних витрат; складатися з продуктів, які добре засвоюється.
На
сьогоднішній
день
складне
соціально-економічне
становище в державі все більше вносить негативні корективи в
харчування військовослужбовців, що проявляється в недостатньому
споживанні повноцінної за вмістом білка, поліненасичених жирних
кислот, вітамінів, мінеральних речовин їжі.
У кондитерському виробництві все частіше розробляються
технології, які передбачають застосування різних сумішей для тіста,
оздоблювальних напівфабрикатів, начинок тощо. Перевага їх
використання при виготовленні борошняних кондитерських виробів –
підвищення харчової цінності виробів, зменшення тривалості
технологічного процесу, економія витрат жиру і цукру, розширення
асортименту, стабільність якості, збільшення термінів зберігання і
зниження витрат при виробництві продукції. Підвищення харчової
цінності кондитерських виробів можна здійснювати регулюванням
хімічного складу сировини та введенням біологічно активних добавок.
Оптимізація раціону військовослужбовця може бути досягнута за
рахунок використання біологічно активних добавок, асортимент яких
постійно розширюється. Завдяки ним можна оптимізувати обмінні
процеси та функції організму з урахуванням стану здоров’я.
У даному дослідженні пропонується використати в пісочному
тісті такі інгредієнти як: сублімований порошок банану (від маси
борошна не більше ніж 15 %) та сухий соєвий лецитин у вигляді
порошку (від маси вершкового масла не більше ніж 10 %).
Сублімований порошок з бананів містить наступні харчові
інгредієнти: залізо, що сприяє покращенню кисневого обміну в
організмі; калій – мікроелемент, що регулює обмін рідини в організмі,
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сприяє поліпшенню діяльності нервової системи, так само калій
необхідний для скорочення м’язів та при великих силових
навантаженнях прискорює їх відновлення; магній допомагає серцю
нормально працювати, нормалізує сон; натрій необхідний для росту
організму, бере участь у скороченні м’язової тканини, участь в
перенесенні різних речовин в організмі, наприклад, цукру в крові;
фтор в організмі бере участь в утворенні кісткової тканини і зубної
емалі, від фтору залежить стан скелета і його міцність [1].
Кальцій, як і фтор, відповідає за міцність кісток. Так само
кальцій впливає на роботу м’язової тканини. Крохмаль сприятливо
впливає на слизову оболонку кишківника і шлунка. Пектин стабілізує
обмін речовин в організмі, знижує рівень холестерину в крові.
Також у порошку містяться вітаміни групи B, PP, E, C. Вітаміни
групи В допомагають впоратися зі стресами і безсонням. Вітамін С є
сильним антиоксидантом, що уповільнює процес старіння. Банани
сприяють виробленню в організмі гормону серотоніну. Цей гормон
ще часто називають «гормоном щастя». Він допомагає впоратися з
депресією, поліпшити настрій [1].
Додавання у харчовий продукт соєвого лецитину в свою чергу
призводить до зниження рівня холестерину в крові і стінках
кровоносних судин, а також підвищує здатність жовчних кислот
виводити це з'єднання з кровотоку. Біологічний ефект лецитину- його
нейротропну дія, яка проявляється в зниженні, дратівливості,
стомлюваності, поліпшення показників уваги, здатності і пам'яті.
Лецитин є гепатопротектором. Його використовують при лікуванні
хвороб печінки та жовчного міхура та є антиоксидантом, що
перешкоджає старінню кондитерських виробів [2].
У результаті вдосконалення технології пісочного тіста
планується отримати кондитерську продукцію зі збалансованою
рецептурою,
яка
стане
частиною
здорового
харчування
військовослужбовців, а також буде мати максимальний термін
зберігання, що дозволить безперешкодне використання його в
умовах АТО для оптимізації здоров’я військовослужбовців України.
ЛІТЕРАТУРА
1. Банан – це фрукт, чи ягода. Корисні властивості банану.
[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://chicagorazom.com/banantse-frukt-chi-yagoda-korisni-vlastivosti-banana .
2. Лецитин. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Лецитин.
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ФІТБОЛ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ КОРЕКЦІЇ ПОСТАВИ
Актуальність. Новий вид коригуючої гімнастики (фітболгімнастика),
широко
поширений
за
кордоном,
зараз
використовується в лікувальній практиці і в Україні. Найчастіше групи
для дошкільнят з порушенням постави зустрічаються у фітнесклубах, куди не кожен батько може відправити свою дитину. На
жаль, в Україні дуже мало дошкільних установ оснащених
фітболами, але з кожним роком їх кількість збільшується на 10-15%
(за даними сайту medicall).
Ступень досліджуванності проблеми. Процес фізичного
виховання здійснюється через використання різних форм занять, на
яких діти оволодівають предметом фізичної культури, роблячи його
своїм надбанням, формуючи та збагачуючи особисту фізичну культуру.
Мета дослідження. Велика кількість і різноманітність вправ на
фітболах вимагає їх упорядкування і, отже, класифікації, що, в свою
чергу, дозволить розробити найбільш доцільну послідовність їх
освоєння і застосування в програмах.
Сутність дослідження. Фітбол в перекладі з англійської –
«м'яч для опори», вправи, якими тренують вестибулярний апарат,
розвивають координацію рухів і функцію рівноваги. Вони мають
стимулюючий вплив на обмін речовин організму, активізують
моторно-вісцеральні рефлекси, поліпшують обмін речовин, кровообіг
і мікродинаміку в міжхребцевих дисках та внутрішніх органах,
сприяють розвантаженню хребетного стовпа, мобілізації різних його
відділів, корекції лордозів і кифозів. Заняття з фітболу своєю
фізіологічною дією сприяють лікуванню остеохондрозу, сколіозу,
неврастенії, астеноневротичного синдрому та ін., проводяться в
спеціалізованих, корекційних та реабілітаційних медичних центрах.
М'ячі різних розмірів і кольору впливають на психічний стан і
фізіологічні функції дитини. Крім колірного впливу на організм м'ячі
мають ще й вібраційний вплив. Г. В. Каштанова, Е. Г. Мамаєва,
О. В. Сливина, Т. А. Чуманова в посібнику «Лікувальна фізкультура і
масаж. Методики оздоровлення дітей дошкільного та молодшого
шкільного віку» розкривають вібраційний ефект фітбол-гімнастики.
Автори підкреслюють, що механічна вібрація надає специфічний
вплив практично на всі органи і системи людини; безперервна
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вібрація діє на нервову систему заспокійливо; коливання м'яча
впливають на хребет, міжхребцеві диски, суглоби і навколишні їх
тканини. Імпульси отримує і головний мозок, в результаті
прискорюється вироблення нових умовно-рефлекторних зв'язків,
особливо необхідних при психічному та інтелектуальному розвитку
дітей. Поліпшується здатність до самоконтролю і самоаналізу.
З дошкільного віку слід розвивати і тренувати вестибулярні
функції (велике значення має нормальне функціонування мозочка,
який є руховим мозком дитини). Заняття з дітьми 5-7 років на
фітболах зміцнюють м'язи спини і черевного преса, створюють
хороший м'язовий корсет, сприяють формуванню правильного
дихання, моторних функцій, але головне формують в звичайних
умовах навик правильної постави, дозволяють ефективніше освоїти
різноманітні рухові вміння і комплексно розвивати фізичні якості
дітей.
Висновок.
Використання
фітбол-гімнастики,
розширює
кругозір людей в галузі фізичної культури (фітнесу), сприяє
формуванню правильної постави, профілактики захворювань
хребта. Поліпшується емоційна і психологічна атмосфера заняття.
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