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ПОЧАТКОВА ОСВІТА
Захарова Г.Б.,

Вовченко М.Д.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТ-КАРТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В
ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ЗАСІБ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ
Захарова Г.Б.,
к.п.н., ст.викладач кафедри початкової освіти
Криворізького державного педагогічного університету
Вовченко М.Д.,
студентка 4-го курсу спеціальності Початкова освіта
Криворізького державного педагогічного університету
У сучасному освітньому просторі за останні роки збільшився обсяг

інформації, яку учням молодшого шкільного віку, інколи дуже важко сприймати.
Деякі вчені розглянули питання про те, що потрібно ввести нові методи для
розуміння того, що викладається, і тому були введені нові засоби навчання, що
допомагають

учневі

розуміти

навчальний

матеріал.

Таким

одним

із

найвідоміших засобів навчання стала «інтелект-карта». Вона дуже добре
допомагає засвоїти навчальний матеріал, при цьому розвиває логічне мислення
учнів. Велике значення використовувати «інтелект-карт» є саме на уроці
математики.
Використання інтелект-карт на уроках математики в початковій школі як
засіб формування логічного мислення учнів є актуальним, оскільки з тим, що в
наш час діти більше навчаються дистанційно і взагалі за допомогою інтелекткарт.

© Захарова Г.Б., Вовченко М.Д.
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Проблемою використання ментальних карт на уроках математики
займалися, як зарубіжні вчені (Е. Б’юзен, Б. Б’юзен, Х. Мюллер, Б. Санто), так і
вітчизняні вчені Д. Безуглого, Н. Копняк, Т. Крупської, М. Лавренової, Н.
Луньової та ін. [1,2,4].
Важливою невід’ємною складовою в сучасній школі є розвиток логічного
мислення молодшого школяра.
Музика Ю. О. розглядає поняття «логічне мислення», як вид мислення,
який формується у процесі навчально-пізнавальної діяльності, яка може бути
організована саме вчителем і формує в учнів виділяти головне, робити висновки,
аналізувати все, що її оточує [6].
Під час формування логічного мислення саме у дітей молодшого
шкільного віку потрібно пам’ятати про те, що воно відрізняється від дорослого
тим, що учням легше дається логічні судження, аналіз, узагальнення та
мислення. Діти дуже полюбляють розв’язувати логічні задачі. У формуванні
логічного мислення допомагає саме наука математика [5].
Логічне мислення, як і будь-який вид діяльності має свої особливості для
молодшого школяра такі, як:
‒

може здійснюватися синтез переважно в наочній ситуації;

‒

ще несформовані здібності, які допомагають узагальнювати

матеріал;
‒

немає вміння виділяти суттєві ознаки, що дозволяє замінювати їх

зовнішніми яскравими якостями;
‒

може переважати діяльнісний аналіз над абстрактним [7].

Під час формуванням логічного мислення потрібно також дотримуватися
певних умов. Деякі вчені (Г.С.Костюкова, Н.І.Кондакова, З.І.Калмикової,
К.Д.Ушинського) [3] виділили три головні умови розвитку логічного мислення.
Першою умовою формування логічного мислення є розуміння саме
дитиною змісту та значення вивченого. Для цього вчитель ставить перед собою
головну мету, а саме визначити, що саме він повинен розповісти учневі на уроці,
8
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щоб учні могли проаналізувати нову тему. Другою умовою – наявність нового
матеріалу, як у змісті так і в підході, що допомагає розкрити тему. Третьою
умовою – емоційна привабливість навчання [3].
Основним завданням під час формування логічного мислення є опанування
учнями логічні операції: аналіз, синтез та узагальнення.
Важливе значення, як вже було зазначено вище, у розвитку логічного
мислення є використання засобу інтелект-карта.
Вперше даний термін був застосований у 1974 році англійськими
психологами Е. Б’юзен та Б. Б’юзен. Вони визначили «інтелект карти», як схему,
яка може візуалізувати інформацію, або як спосіб процесу мислення за
допомогою структуровано-логічної схеми [2].
Аналізуючи вчених, які розглядали поняття «інтелект карти», можна
сказати, що визначення даного терміна схожий на «карти міст». Оскільки в них
присутні: основне питання, тобто ідея, яке нагадує центр міста, проспекти,
проспекти та широкі вулиці, що йдуть від цента міста, які можна вважати
основними думками, а от другорядними думками вчені вважали, що це можуть
бути вулички міста. Таку теорію можна можна використовувати на різних уроках
в школі, пояснюючи учням, що таке ментальні карти [1].
Аналізуючи літературу можна сказати, що створенням карт знань
цікавився С. Шипунов, який висунув до їх створення свої основні вимоги, щодо
стилю (він має бути власним, а не когось, він має бути перебільшеним, мати
трохи гумору), папір (білий, А4 або А3), центральний образ (в центрі паперу,
кольоровий та яскравий, щоб краще запам’ятати), структура (зрозуміла та
асоціативна), слова (ключові), кольори (виділення тексту, чим більше ти краще)
[1, 4].
Дослідивши використання інтелект-карт у початковій школі, а зокрема на
уроках математики, то можна сказати, що вони є ключовим предметом у
вивчення різних тем. Вони застосовуються у будь-яких сферах життя, зокрема у
математичній мові. Оскільки математична мова інколи складна, і зазвичай для
© Захарова Г.Б., Вовченко М.Д.
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неї потрібно логічне мислення, то метод «інтелект-карт» є дуже важливим, і тому
він має ряд переваг при використані на урокі математики:
‒

може поліпшити пам’ять, нагадати деякі забуті факти, слова;

‒

допоможе розвинути логічне мислення при використані асоціацій;

‒

може надихнути на пошук рішень, виділяти головні питання та

другорядні;
‒

структурувати власну роботу при аналізі нової інформації;

‒

дає здатність підсумовувати власне свою роботу при аналізі нової

інформації [2].
Використовувати ментальні карти у сучасній школі можна по-різному,
оскільки в будь-якому випадку вони допоможуть учням. Під час вивчення
математики, то багато вчених, зокрема українських (А. Горячев, С. Колесніков,
М. Левшин, Г. Ломаковська, Ю. Первін, Й. Ривкінд), вважають, що вони
використовуються під час:
‒

заняття;

‒

самостійної (домашньої) роботи;

‒

роботи, які можуть бути пов’язані з проектно-дослідницькою

діяльності;
‒

дистанційного навчання [4].

Інтелект-карти завжди учнями малюються у зошитах або на папері або на
дошці, але вони завжди потребують перебудови, оскільки вони можуть бути
неакуратні, що може впливати на якість картки. Але з рахунком тим, що
інформаційні технології не стоять на місті, то виникли різні програмні засоби,
які можуть покращити створення карти знань, які можна використовувати на
уроках математики. Досліджуючи кожну програму, можна виділити три
найголовніші та найпопулярніші [4], якими користуються учителя.
FreeMind – саме найпопулярніша програма створення ментальних карт.
Вона дуже проста та легка. Перевагами даної програми можуть бути:
‒ зрозуміле управління, як для дітей, так і для дорослих;
10
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‒ зберігаються карти знань у будь-якому зручному форматі;
‒ присутні різні стилі структури та схеми.
XMind – вона допомагає створювати карти знань та діаграми. Дана
програма є безкоштовною. Її перевагами є:
‒

може створювати різноманітні схеми;

‒

присутній красивий дизайн та яскраве оформлення;

‒

велика кількість різноманітних інструментів, які допомагають

створювати карту знань.
iMindMap – створений відомим психологом Тоні Б’юзеном. Але нажаль
вона не безкоштовна. Перевагами її можуть бути:
‒ створює інтелект-карти, мозковий штурм, фіксує ідеї та думки;
‒ дає можливість створювати зображення та аудіофайли;
‒ має близько 130 видів стилів.
Отже, у зв’язку модернізації освіти стало більше навантаження на
навчальний матеріал, тому дітям більш складно стало запам’ятовувати багато
інформації. Оскільки через те, що учні не в змозі запам’ятати багато інформації,
вчені вирішили запровадити нові технології навчання, які допоможуть
молодшому школяреві не тільки запам’ятати навчальний матеріал, а ще
розвинути в них логічне мислення. Логічне мислення є дуже важливим для
молодшого школяра. Воно допомагає розвивати такі логічні операції, як: аналіз,
синтез, узагальнення. У розвитку логічного мислення дуже важливе значення
відіграють засоби навчання. Найсучаснішим засобом навчання в початковій
школі є інтелект карти. Діти дуже добре можуть за допомогою нього засвоїти
навчальний матеріал. Вони не тільки можуть доповнювати їх, але й створювати,
при цьому використовувати вимоги, які саме задали вчені до їх створення. Також
дітям можна пояснити, що не тільки їх можна створювати на аркуші паперу, а ще
й за допомогою різноманітних програм таких, як: FreeMind, XMind, iMindMap.
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Сучасне життя стрімко розвивається, тому в системі освіти відбулися
значні зміни. Вчитель, навіть найталановитіший, вже не може бути єдиним
джерелом інформації. Традиційна технологія навчання – це переважно
авторитарна педагогіка вимог. Навчання дуже слабо пов’язане із внутрішнім
життям учня, різними потребами, умовами для розвитку спеціальних здібностей,
творчих рис особистості, репродуктивної діяльності і цьому не надають
пріоритету в навчанні, яке має відповідати вимогам свого часу. Системи освіти в
будь-якій країні світу повинні сприяти організації основних проблем соціальноекономічного та культурного розвитку суспільства. У сучасну епоху шкільної
освіти питання активної інтелектуальної діяльності учнів має особливе значення
у зв'язку з вищою освітою.
Темп науки і технологія, потреби освічених людей, здатність швидко
розв’язувати ситуації, іншими словами, здатність діяти самостійно з різними
поєднаннями ідей, здатність мислити самостійно – ці питання можна вирішити
лише в активному навчальному середовищі, яке спонукає учнів бути розумово
активними. Процес набуття знань та набуття їх може бути фактором посилення
© Захарова Г.Б., Пархоменко В.Ю.
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сили розуму, повністю розвиненої особистості, а також активного, творчого
життя.
Сучасна освіта, якісна освіта, вища освіта. Усі ці фактори не лише у центрі
уваги вчителів. Їм байдуже до випускників, ними займаються батьки, держава
просуває питання забезпечення якісної освіти як одне з головних питань. Для
того, щоб вчитель був кваліфікованим, вчитель повинен розуміти, що
педагогічна діяльність повинна бути зосереджена не лише на вивченні учнями
уроків, навичок, а й на оволодінні методами, прийомами та розробці нових,
незнайомих навичок навчання які допоможуть набути досвіду в шкільних партах
у вирішенні проблем незалежності реалізації своїх зусиль в освіті і у суспільстві
загалом.
Ця проблема вимагає впровадження сучасної шкільної системи –активного
підходу до організації навчально-виховного процесу, що, у свою чергу,
пов’язано із суттєвими змінами у роботі вчителів із застосуванням нових
стандартів. Змінюються і освітні технології, що дозволяє підвищити якість
освіти, ефективніше використовувати час викладання, зменшити частку
відтворення учнів. Школа пропонує широкий спектр освітніх педагогічних
технологій, що використовуються в навчальному процесі.
Що таке педагогічна технологія?
• Технологічний комплекс – галузь педагогічних знань, що відображає
особливості поглибленої педагогічної діяльності, особливості їх співпраці,
забезпечить необхідну ефективність управлінської підготовки.
• Комплект технічного обладнання для видів та методів проведення
публічної практики, а також цього процесу.
• Набір методів організації навчальної та пізнавальної діяльності, або:
послідовність діяльності, пов’язана з конкретною роботою вчителя, а також
технологічний ланцюжок.
Ми маємо прийняти виклик перетворити буденний освітній процес на
процес розвитку особистості дитини, накопичення знань, умінь та навичок.
14
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Відмова від традиційних занять із використанням нових технологій у
навчальному процесі дозволить усунути особливість освітнього середовища та
особливість навчання, створить умови для зміни діяльності учнів та реалізує
принципи здоров’я. Для здійснення навчальної та творчої діяльності учнів
застосовуються сучасні освітні технології, що дозволяє підвищити якість освіти,
вони орієнтовані на індивідуалізацію, дистанційне навчання, зміни навчального
процесу, навчальні досягнення учнів незалежно від віку, рівня освіти.
Рекомендується вибирати технологію залежно від змісту курсу, мети
уроку, рівня підготовленості учнів, можливості задоволення освітніх потреб,
вікової категорії учнів.
Найважливішими є наступні технології:
інформація і
комунікаційні
технології

критична технологія
для розвитку
критичного
мислення

технологія дизайну

технологія навчання
прискорення
навчання

технології охорони
здоров’я

проблемна
технологія навчання

ігрові технології –
це модульні
технології

Приклад – інтегрована технологія навчання.
Групові технології – традиційні технології (система класів) ось деякі з тих,
які я часто використовую на своїх заняттях:
1) Інформаційно-комунікаційні технології.
Вважається, що інформаційні технології можна використовувати на різних
етапах уроків математики.
• самостійне навчання з відсутністю або відмовою вчителя;
© Захарова Г.Б., Пархоменко В.Ю.
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• часткова заміна (довільне часткове, необов’язкове використання)
матеріал);
• використання навчальних програм;
• самостійне домашнє завдання և творчі завдання.
• використання комп’ютера для розрахунку, планування;
• використання інформації реферальні програми.
Візуальні компоненти розуму відіграють важливу роль у житті людини, а
це означає, що їх використання в навчальних матеріалах ІКТ підвищує
ефективність графічної анімації, допомагаючи студентам зрозуміти складні
логічні математичні структури.
Комп’ютер можна використовувати на всіх етапах навчального процесу.
Пояснюючи новий матеріал, він поєднує, повторює, контролює та виконує різні
функції для учня: учитель, робочий зошит, предмет, спільна група.
2) Технологія критичного мислення.
Критичне мислення – це здатність аналізувати інформацію за допомогою
логічних, особистісно-психологічних підходів для застосування результатів до
звичайних, незвичних ситуацій, проблем, проблем. Цей процес характеризується
відкритістю до нових ідей.
1. Критичне мислення – самостійне мислення.
2. Інформація є початковою точкою критичного мислення, а не кінцевою
точкою.
3. Критичне мислення починається із задання питань та пошуку рішень.
4. Критичне мислення базується на переконливих аргументах.
5. Критичне мислення – це громадська думка.
Ця технологія сприяє не тільки певній освіті, а й соціалізації дитини,
розвитку доброзичливого ставлення до людей. Коли ви вивчаєте цю технологію,
технологія створюється не для запам’ятовування, а для створення проблеми,
пошуку рішення, творчого мислення про світ.
3) Технологія проблемного навчання.
16
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Наш час змінюється. Його цікавлять люди, здатні приймати нестандартні
рішення, які мають соціальний, високий професійний рівень - бізнес, творче
мислення. Уряд нашої країни заявив, що якісна освіта є одним із пріоритетів
розвитку України. У сучасному суспільстві студент стає все більш затребуваним
як людина, здатна вирішувати проблеми на різних рівнях. Діти повинні
розвивати стабільний спосіб життя для активних умов життя, виховання,
самоосвіти, критичного мислення.
У зв'язку з цим у традиційній системі освіти, заснованій на проблемному
навчанні, є суттєві недоліки.
• Застосовувати навички, набуті під час організації самостійної діяльності,
для отримання нових знань із різних джерел інформації.
• Підвищувати самооцінку учнів, оскільки будь-яка ідея чується або
спостерігається під час розв’язання проблеми.
Проблемна ситуація може виникнути, коли наявні знання та вміння є
недоречними.
Другий тип викладу нового матеріалу виникає тоді, коли виникає
запитання, яке вимагає від дітей самостійного порівняння ряду засвоєних ними
фактів чи явищ, висловлення своїх думок та висновків або поставлення перед
ними конкретного завдання самостійного вирішення.
4) Технологічні майстерні.
Майстерня – це унікальний спосіб організації роботи учнів у малій групі за
участю вчителя-майстра, який починає вивчати

творчий характер дитячої

роботи. Ця технологія зазвичай використовується в творчих гуманітарних
класах. Але це також має місце в математиці.
5) Кейс-технологія.
Ця технологія є максимально інтерактивною, тому діти мають можливість
продемонструвати активність, ініціативність та незалежність. З точки зору
викладання математики, наприклад, технологія використовується під час роботи
з новими матеріалами, у загальноосвітній школі, під час вивчення результатів
© Захарова Г.Б., Пархоменко В.Ю.
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навчання. Головна особливість технології полягає в тому, що здобувачі освіти
повинні застосовувати свої знання на практиці. Діти отримують конкретну
задачу або завдання, пов’язані з розв’язанням певної проблеми (завдання, що
описує реальні життєві ситуації), які вони аналізують, повідомляють через
рішення та відповіді.
Учні груп опрацювали проблему, як її вирішити. Потім дається час
обговорити, вибрати найкраще рішення, а також саме рішення. Водночас деякі
здобувачі освіти обирають рішення та відкидають його. Практика показує, що
чим більше можливостей у вас буде, тим приємнішим буде урок.
6) Оздоровчі технології.
Здоров’я – це найбільша цінність людини.
Працюючи на уроці математики в організації освітньої діяльності, ми
зосереджуємось на таких факторах:
• навчальна гігієна та дотримання гігієнічних умов;
• правильний зв’язок між швидкістю праці класу;
• планування занять, засноване на працездатності учнів;
• створення атмосфери дружби, позитивного емоційного настрою,
успішних ситуацій емоційного полегшення в класі, як і будь-яких дій, особливо
психічних, емоційних, психологічних атмосфер;
• чітка організація навчальних заходів для запобігання втоми. При
плануванні уроку, ми уявляємо зміну діяльності, зміну різних видів діяльності:
розумово-емоційно-рухової;
• динамічні перерви для здоров’я для зняття стресу, збільшення
навантаження, хвилин здоров’я (вправи для очей, вправи на відпочинок, вправи
на правильну поставу); вправи, що пропонуються на фізичних хвилинах,
органічно включені до навчальної програми;
• на уроці ми обговорюємо питання, пов’язані з поняттями «здоровий
спосіб життя», «правильне харчування», «екологія»;
• особливе ставлення до учнів з урахуванням їх особистих можливостей;
18
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• щоб зменшити стурбованість учнів, проводяться невеликі заняття, такі як
«Навчись підтримувати одне одного», «Привітання різні», «Мій успіх».
Вправи та перерви на уроці математики – це короткі перерви, що усувають
застій, спричинений тривалим сидінням за столами. Необхідно бачити, чути,
розслабляти м’язи тіла (особливо спини) та малі м’язи кисті. Хвилинки вправ
допомагають підвищити увагу дітей і активність на наступному етапі уроку. На
уроці в основному використовуються очі, яким потрібна релаксація,
фізкультхвилинки для рук. Таким чином, гімнастика очей запобігає зоровій втомі
у здобувачів освіти.
Одне з головних завдань учителя – організувати навчальну діяльність, щоб
учням потрібно було творчо змінювати свої навчальні матеріали для отримання
нових знань. Робота над посиленням неупередженої діяльності означає
вироблення позитивного ставлення до навчання учнів, створення бажання
глибше вчитися. Основне завдання вчителя – підвищити інтерес учнів до
навчання.
Навчальна діяльність можлива лише за умови зацікавленості учня
виконаною роботою. Цікава тема – це та, яка стала для учнів «метою», глибоким
інтересом до знань, потребою в самоосвіті. Цікавлячись своєю темою, я не лише
експериментую, а й зміцнюю впевненість кожної дитини у своїх силах,
незалежно від її здібностей. Слабкі учні повинні розвивати свої творчі здібності,
не дозволяти більш здібним дітям стати на ноги, навчати всіх їх волі, сильному
характеру та цілеспрямованості у вирішенні складних проблем. Вся справа в
розвитку творчої особистості в широкому розумінні цього слова.
При використанні незвичайних уроків у практиці кожного вчителя, такі
заняття підвищують ефективність навчання, включаючи творчий підхід вчителя.
Як ми вже бачим, ми мусимо перейти від "освіти" до "навчання вчитися"
та "навчитися жити". Сучасним учням не слід пропонувати тему, їх слід навчити
розуміти, тоді вони будуть шукати інформацію, яка допоможе їм вирішити
проблему. Тож це викликало у нас бажання викликати інтерес учнів до
© Захарова Г.Б., Пархоменко В.Ю.

19

Сучасні тенденції та
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки
Початкова освіта

www.openscilab.org

математики, зробити навчання цікавим, активізувати їхнє бажання вчитися. Нові
педагогічні технології навчання допоможуть вирішити проблеми, що стоять
перед освітою.
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Послідо́вність – множина певних об’єктів, розміщених у певному
порядку. Послідовностями можна вважати розташування букв у слові, кольорів
у веселці, місяців у році тощо. [3]
Числова́ послідо́вність

— відображення, що кожному натуральному

числу n ставить у відповідність дійсне число. Це число називають елементом або
членом послідовності. Всі члени однієї послідовності позначаються однією
латинською літерою з нижнім індексом, що відповідає номеру елемента
послідовності. Наприклад, n-ий член послідовності, якщо ми для позначення її
членів обрали літеру a, буде позначатись як 𝐚𝐚𝐧𝐧 .

Тобто числовою послідовністю називається відображення 𝐚𝐚: ℕ →

ℝ. {𝐚𝐚𝐧𝐧 : n ≥ 1}[1].
© Борець М.М.
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Числова функція, задана на множині натуральних чисел, називається
нескінченною числовою послідовністю. Функція, задана на множині перших
кількох натуральних чисел, називається скінченною числовою послідовністю.
[2]
Загальні відомості про прогресії
Прогресія — послідовність чисел, кожне з яких зв'язане особливим чином
з попереднім. Для них є певна величина, що є сталою для всіх членів.
Так в арифметичної прогресії сталою є різниця між сусідніми членами,
геометричної – відношення сусідніх членів, в гармонічої – різниця чисел,
обернених до членів прогресії.
Прогресії мають довгу історію, яка починається за багато сотень років до
Нашої Ери. Так серед математичних задач Стародавньої Греції та Стародавнього
Єгипту ми можемо знайти деякі завдання, пов’язані з прогресіями. Також
Архімед (287 - 212 рр. до н.е.) описував деякі властивості прогресії у своїх
роботах. [i2]
Сам же термін «прогресія» був введений римським автором Боецієм у 6
столітті і розумівся в більш широкому сенсі як нескінченна послідовність чисел.
Формулу суми доданків арифметичної прогресії довів давньогрецький
учений Діофант у ІІІ ст., а формула суми доданків геометричної прогресії
наведена в книзі Евкліда «Елементи» в 3 столітті до нашої ери.
За

всі

ці

тисячоліття

прогресії

не

перестають

цікавити

як

всесвітньовідомих математиків, так і допитливих студентів. Звісно, за цей час
прогресії обросли легендами, які заслуговують уваги усіх,

хто цікавиться

математикою. Такі історії вчителі мають переповідати разом із формулами, щоб
зробити цю неймовірну тему ще яскравішою. Учні ж в свою чергу мають робити
правильні висновки та вчитись «дружити» з прогресіями. Також школярі мають
прагнути бути такими ж талановитими математиками, як Гаусc, який ще в школі,
до знайомства з прогресіями, відкрив цікаву формулу, тісно пов’язану із
формулою для суми арифметичної прогресії.
22
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Звісно ж ми не можем розглядати прогресії, не згадуючи такі яскраві
історії. Тому детальніше ми на них зупинимось у наступному розділі.
Окрім того важливо зупиняти увагу на тому, що прогресії зустрічаються у
різних галузях науки та мистецтва. Так, у літературі існують віршові розміри,
тобто схеми, за якими наголошуються склади у рядку. У більшості
найпопулярніших віршових розмірів під наголосом кожний другий, а в деяких –
кожний третій склад. Відповідно номери наголошених складів утворюють
арифметичні прогресії з різницею 2 та 3 відповідно.
В ядерній фізиці існує поняття періоду напіврозпаду. За цей час кількість
частинок зменшується приблизно вдвічі. Тут кількість частинок через кожний
одиничний проміжок часу утворює геометричну прогресію, в якій кожний
наступний член вдвічі менший за попередній.
Геометрична прогресія актуальна і для банківської сфери, адже розмір
вкладів кожного року збільшується в геометричній прогресії, якщо за вкладом
діє система складних відсотків.
Також можна зустріти елементи геометричних прогресій в біології при
дослідженні кількості особин в популяції.
Отже, тема прогресії була і залишається актуальною впродовж багатьох
епох і з ними зустрічаються багато спеціалістів не тільки математики, а й фізики,
хімії, біології, економіки, навіть літератури та інших сфер.
Арифметична прогресія
Арифметичною прогресією називається послідовність, в якій різниця між
членами постійна. Тобто a2 − a1 = a3 − a2 = ⋯ = an − an−1 = d. Число d

відповідно називається різницею даної арифметичної прогресії.

Наприклад, послідовність 5, 7, 9, 11, 13, 15 є арифметичною прогресією з

першим членом 5 та різницею 2.

© Борець М.М.
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Члени арифметичної прогресії традиційно позначаються літерою 𝑎𝑎 з

нижнім індексом, що відповідає номеру члена. В іноземній літературі також
зустрічається літера t (від слова term).

Виведемо формулу для n-го члена арифметичної прогресії. (Важливо, щоб
учні, які вивчають як цю, так і інші математичні теми не просто заучували
математичні формули, а й усвідомлювали, як вони виводяться, могли за
допомогою логічних та математичних міркувань їх відтворити).
Нехай маємо арифметичну прогресію, для якої відомо її перший член та
різницю. Цього достатньо, щоб однозначно визначити цю прогресію.
За означенням арифметичної прогресії

a2 − a1 = d, тобто a2 = a1 + d,

a3 − a2 = d, отже a3 = a2 + d = a1 + d + d = a1 + 2d, тобто при переході від

попереднього члена до нового додається по одному новому d. Щоб перейти від
a1 до an , треба номер члена збільшити від 1 до n, тобто на n − 1, що теж саме,

що й збільшити номер члена n − 1 на один. Кожного разу, коли ми збільшуємо
номер члена на 1, до його значення додається d. Ми збільшили номер на один

n-1 раз, отже до його значення було додано n-1 раз число d. Отже,
an = a1 + (n − 1)d.

Ці логічні міркування є дещо неформальними, однак допоможуть учням

відтворити дану формулу, не заучуючи її, а лише розуміючи, звідки вона
береться.
Чітке ж доведення можна наводити за допомогою методу математичної
індукції.
Припущення

індукції

–

твердження,

яке

необхідно

довести:

an = a1 + (n − 1)d для nϵℕ.
База індукції:
n=1.

a1 = a1 + (1 − 1)d = a1 + 0d = a1 – справджується.
24
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Примітка: з попередніх міркувань ми побачили, що ця формула
виконується також для n=2 та n=3, однак для бази індукції достатньо показати
тільки для n=1.
Крок індукції: нехай для n=k виконується:
ak = a1 + (k − 1)d.

Тоді для n= k + 1 маємо:

an = ak+1 = ak + d = a1 + (k − 1)d + d = a1 + kd =

= a1 + ((k + 1) − 1)d=a1 + (n − 1)d.

Таким чином, ми бачимо, що для числа 1 формула виконується, а з того,

що формула виконується для деякого натурального числа 𝑘𝑘 випливає, що вона

виконується

і

для

наступного

числа

k + 1. Отже, отримуємо що формула виконується для всіх натуральних чисел.

Отже, аналітична формула, яка задає послідовність, що є арифметичною

прогресією, буде an = a1 + (n − 1)d, де a1 , d – певні задані для даної прогресії

числа.

Рекурентно арифметичну прогресію задати ще простіше. Також для цього

достатньо знати тільки a1 та d.
a1 ; an = an−1 + d.

Кожний член арифметичної прогресії, починаючи з другого, є середнім

арифметичним двох своїх сусідів:
an =

an−1 +an+1
2

; n ≥ 2.

Дійсно, an = a1 + (n − 1)d;
an−1 = a1 + (n − 2)d;

an+1 = a1 + nd;

an−1 + an+1 = 2a1 + (2n − 2)d;

Отже,

an−1 +an+1

© Борець М.М.
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=

2a1 +(2n−2)d
2

= a1 + (n − 1)d = an .
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Також є формула, яка дозволяє знайти 𝑆𝑆𝑛𝑛 − суму n перших членів

арифметичної прогресії.

Sn = a1 + a2 + a3 + ⋯ + an−2 + an−1 + an (*).

Також можна переписати доданки в іншому порядку:
Sn = an + an−1 + an−2 + ⋯ + a3 + a2 + a1 (**).

Якщо просумувати формули (*) та (**), отримуємо наступне:
2Sn = (a1 + an ) + (a2 + an−1 )+(a3 + an−2 )+…+(an−2 +a3 )+(an−1 +a2 )+

+(an +a1 ).

Це є сумою n доданків, взятих в дужки.
У

кожних

дужках

маємо

суму

+d(n + 1 − i − 1) =2a1 + d(n − 1) = a1 + an .

ai + an+1−i =a1 + d(i − 1) + a1 +

Отже, 2Sn = n(a1 + an ).
Sn =

n(a1 +an )

.

2

Якщо an невідомо, проте відомо різницю прогресії d, то можемо

використати формулу n-го члена прогресії:

Sn =

an = a1 + (n − 1)d

n(a1 + an ) n(a1 + a1 + (n − 1)d) n(2a1 + (n − 1)d)
=
=
2
2
2

Цю формулу можна використовувати для підрахунку суми перших
n натуральних чисел.
Дійсно,

послідовність

натуральних

чисел

можем

розглядати

як

арифметичну прогресію.
Першим членом буде число 1: a1 = 1.

Другим число 2 і т.д. Отже, різниця прогресії d=1.

Тоді

26

Sn =

n(2 ∗ 1 + (n − 1) ∗ 1) n(2 + (n − 1)) n(n + 1)
=
=
.
2
2
2
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Отже, сума n перших натуральних чисел 𝐒𝐒𝐧𝐧 =
Дійсно, 1=S1 =
1+2=3=S2 =

2

2(2+1)

1+2+3=6=S3 =
І т.д.

1(1+1)

2

=

3(3+1)
2

=

2∗3
2

=

1∗2

;

𝐧𝐧(𝐧𝐧+𝟏𝟏)

;

2

𝟐𝟐

.

3∗4
2

.

Отже, бачимо, що дана формула справджується.
Ця формула, 𝐒𝐒𝐧𝐧 =

𝐧𝐧(𝐧𝐧+𝟏𝟏)
𝟐𝟐

називається формулою Гаусса. І, хоча ця формула

була відома задовго до народження великого німецького вченого XVIII-XIX ст.
Йоганна Карла Фрідріха Гаусса, вона носить його ім’я. Це пов’язано з цікавою
легендою, яку ми анонсували у вступі до цієї роботи.
Як розказують, Гаусс, коли сам ще був маленьким хлопчиком і теж ходив
до школи, отримав від вчителя цікаве але кропітке, на думку, вчителя завдання:
порахувати суму натуральних чисел від 1 до 100. Мотив вчителя зараз у різних
джерелах пояснюють по-різному, адже ця легенда вже стала народною. Чи то це
завдання було для всього класу, щоб учні потренувались сумувати натуральні
числа, чи то вчитель хотів дати якмога важче завдання учням, щоб їм була робота
на весь урок, чи то це взагалі було індивідуальне завдання для Гаусса, оскільки
він швидше за всіх зробив завдання, які планував вчитель на весь урок. [i3] [5]
Єдиний факт, який в усіх версіях легенди збігається, це те, що Гаусс
неочікувано для вчителя впорався із завданням всього за кілька хвилин. Він,
ймовірно, ще не знав формули для суми арифметичної прогресії, однак сам
здогадався групувати найбільше число з найменшим (1+100), далі (2 +99) і т.д.,
отримавши так 50 рівних доданків, кожний з яких становив 101. Отже, після
з’ясування цього факту Гауссу не склало труднощів з’ясувати, що сума перших
100 натуральних чисел рівна 50*101=5050 [5].
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27

Сучасні тенденції та
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки
Середня освіта

www.openscilab.org

Рисунок 1. Схема додавання чисел, яку використав Гаусс

Розказуючи цю легенду школярам, варто зауважити не тільки талант
Гаусса чи метод доведення формули для суми натуральних чисел. Цей приклад
демонструє ще й те, що навіть розв’язання школярем простої однак трудомісткої
задачі нетривіальним але простішим способом може внести цей розв’язок в
історію. А отже, у школярів при достатньому натхненні є можливість, сидячи за
шкільною партою, відшукати свою формулу, яка увійде в історію під їх ім’ям.
Задачі,

які

можна

запропонувати

учням,

що

познайомились

з

арифметичними прогресіями:
Для початку варто переконатись, що учні усвідомлюють, що таке
арифметична прогресія та вміють її вирізняти серед інших послідовностей.
№1.1
Визначити, які з послідовностей є арифметичними прогресіями.
a) 1, -1, 1, -1, 1, -1;
b) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
c) 1, -10, -21, -32;
d) 1, 2, 4, 7, 10;
e) 0, 0, 0, 0, 0.
Якщо учні розуміють, які з послідовностей є арифметичними прогресіями,
можна з ними зробити задачу на дослідження їх властивостей.
№1.2
28
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Послідовність a1 , a2 , a3 , … an є арифметичною прогресією. Також є інша

послідовність:

c1 , c2 , c3 , … cn−2 , для якої ci = ai+2 для кожного i:
1 ≤ i ≤ n − 2.

Чи є послідовність {сi : 1 ≤ i ≤ n − 2} арифметичною прогресією?

Далі для засвоєння формул для суми арифметичної прогресії можна
використати такі задачі:
№1.3
a) a1 =-1, a6 =-10. Знайти S6 ;

b) a1 =7, d=5. Знайти S5 ;

c) a1 =2 𝑆𝑆3 = 9. Знайти d.

Щоб подальші тренування у застосуваннях формул для арифметичних

прогресій були цікавішими для учнів, додаємо текстові та прикладні задачі.
№1.4
Пташиний ключ летить наступним чином: в першому ряду одна птаха,
лідер. В другому ряду дві птахи і т.д.
В останньому ряду 20 птахів. Знайти, скільки всього птахів у даному ключі.
№1.5
a) Знайти загальну кількість крапок, розміщених на усіх гранях грального
кубика.
b) Знайти кількість крапок на всіх кістках набору доміно.
Примітка: Цікавий факт, який можна розказати учням після розв’язання
задачі 1.5 (а).
© Борець М.М.

29

Сучасні тенденції та
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки
Середня освіта

www.openscilab.org

Сума на протилежних гранях стандартного грального кубика зазвичай
рівна 7 (ще легше сумувати методом, яким це зробив Гаусс на своєму уроці). [6]
Учні, які розв’язали цю задачу, можуть заключити парі з тим, хто цього не
знає, що зможуть вгадати, яке число знизу кубика, не підіймаючи його (знаючи
тільки, що випало на кубику).
Відповідно, щоб сказати, що знизу на кубику, достатньо відняти від числа
7 те число, що на ньому згори (тобто число, що випало на кубику).
№1.6 [4]
У змаганні із стрільби за кожну хибу в серії з 25 пострілів нараховуються
штрафні бали. За першу хибу 1 штрафний бал, а за кожну наступну – на 0.5 балів
більше, ніж за попередню.
Стрілець має 7 штрафних балів. Скільки разів він успішно вразив ціль?
№1.7 [4]
В деякій арифметичній прогресії:
a1 + a3 + a5 = −12; a1 ∗ a3 ∗ a5 = 80. Знайти a1 та d.
Вказівки до задач з теми «арифметичні прогресії»:
№1.1
Щоб переконатися, чи є послідовність арифметичною прогресією, можемо
знайти різницю між другим та першим елементами (d), а потім перевірити, чи
зберігається вона між наступними.
a2 − a1 = −2 ≠ a3 − a2 = 2 => не є арифметичною прогресією.
d = a2 − a1 = 1. Арифметична прогресія.

d = a2 − a1 = −11. Арифметична прогресія.

a2 − a1 = 1 ≠ a3 − a2 = 2 => не є арифметичною прогресією.
d = a2 − a1 = 0. Арифметична прогресія.
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№1.2
Так, різниця між сусідніми членами {с𝐧𝐧 : n ≥ 1} така ж, як і в арифметичної

прогресії {𝐚𝐚𝐧𝐧 : n ≥ 1}, стала => {с𝐧𝐧 : n ≥ 1} – арифметична прогресія.
№1.3

a) a1 =-1, a6 =-10, S6 =

a1 + a6
2

∗ 6 = −33;

b) a1 =7, d=5. Знайти S5 . S5 =

c) a1 =2, S3 = 9. Знайти d. S3 =

2a1 +4d
2

∗ 5 = 85;

2a1 +2d
2

∗ 3 = 3(2 + d) = 9 => d = 1.

№1.4
Оскільки різниця між кожними сусідніми рядами становить 1, то кількість
пташок у кожному з рядів утворюють арифметичну прогресію. d=1; a1 = 1, an =

20.

Нехай Sn – загальна кількість птахів (сума пташок у всіх n рядах разом).
Знайдемо n:

a1 + (n − 1)d = 1 + (n − 1) = n = 20.
Тепер власне можемо знайти суму:

𝑆𝑆𝑛𝑛 = 𝑆𝑆20 =

(1+20)
2

∗ 20=210.

Відповідь: 210 пташок.
№1.5

а) Кількість крапок на гранях кубика – від 1 до 6.
Отже, маємо суму натуральних чисел від 1 до 6. За формулою Гаусса
маємо:
n(n+1)
2

=

6∗7
2

= 21.

б) На кісточках доміно всі числа від 0 до 6 зустрічаються по 8 разів (в парі
на кісточках з кожним із чисел від 0 до 6, в тому числі на «дублі» двічі). 0 на суму
не впливає, тому сума становить 8*21=168.
© Борець М.М.
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№1.6
Кількість штрафних балів утворюють геометричну прогресію. a1 = 1,

d = 0.5, Sn = 7.
Sn =

n(2a1 +(n−1)d)
2

n2 + 3n=28;

=

n(2+(n−1)0.5)
2

=

0.5n2 +1.5n
2

=

n2 +3n
4

= 7=>

n2 + 3n-28=0;

n1 = −7; n2 = 4.

Кількість хиб не може бути від’ємною, тому стрілець схибив 4 рази,
відповідно вистрілив влучно 21 раз.
Відповідь: 21.
№1.7
a1 + a3 + a5 = a1 + a1 + 2d + a1 + 4d = 3a1 + 6d = −12
Поділимо обидві частини останньої рівності на 3.

a1 + 2d = −4

a3 = a1 + 2d, отже a3 = −4

Тоді маємо наступну систему:
a + a5 = −8
� 1
a1 ∗ a5 = -20
a5 = −a1 − 8
� 2
a1 + 8a1 -20=0
a1 = −10 або 2

a5 = 2 або − 10 відповідно

Якщо a1 = −10, то − 4 = a3 = a1 + 2d = −10 + 2d => d=3
Якщо a1 = 2, то − 4 = a3 = a1 + 2d = 2 + 2d => d=-3

Відповідь: a1 = −10; d = 3 або a1 = 2; d = −3
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ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
Пантелеєв В.П.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ
ЕКОНОМІСТІВ АГРОСФЕРИ
Пантелеєв Володимир Павлович,
д.е.н., професор,
головний науковий співробітник відділу агроресурсного потенціалу
ІВПіМ НААН України
Завдання. Забезпечення кваліфікованими кадрами розвитку аграрної
сфери економіки країни зумовлює вирішення складних завдань навчального
процесу, оволодіння студентами сучасними знаннями, застосування набутих
знань на практиці та постійне вдосконалення фахівцями своєї професійної
майстерності. Потрібний пошук нових шляхів формування сучасних думок у
подальшому

розвитку

економічної

освіти

України.

Реалізація

своїх

можливостей стає важливою складовою життєдіяльності працівника.
Додана вартість у агросфері. На початку ХХІ стор. активно розвиваються
нові напрями розвитку економіки – орієнтація діяльності господарюючих
суб’єктів

на

максимальну

додану

вартість

та

на

сталий

розвиток.

Удосконалюються нова парадигма розвитку та механізми забезпечення високої
доданої вартості,

формується експорт, інтегрований у глобальні ланцюжки

створення доданої вартості, утворюється економіка замкненого циклу,
реалізуються шляхи створення та використання потенціалу збільшення експорту
продукції з високою доданою вартістю а також їх вбудовування в глобальні
ланцюжки виробництва, наприклад, продукція глибокої переробки, постачання
якісної продукції з високою доданою вартістю; задоволення зростаючого попиту
на продукцію України
34
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доданої вартості агросфери - важливий

елемент мотивації менеджменту до

створення вартості компанії. Орієнтація на збільшення частки продукції
переробки й продукції з високою доданою вартістю зазначено пріоритетним
напрямом розвитку вітчизняного агросектору [1]. При цьому враховується тренд
на

турботу

про

навколишнє

середовище,

безвідходне

виробництво,

орієнтуються на розумне споживання ресурсів, розбирається мода на здорову
їжу, відродження культури автентичної національної кухні тощо.
Шляхи

вирішення

завдань.

Основним

напрямом

розв`язання

поставлених завдань вважається запровадження новітніх технологій у освітній
процес. Він передбачає поступове сходження студента до істини, формується
перехід на новий, більш високий та досконалий рівень майстерності із
відповідною сертифікацією особи, втілення концепції сталого розвитку та
самоосвіти, нарешті, навчання протягом життя. Підвищення професійних знань
та кваліфікації працівниками підприємства - випускниками ЗВО, оцінюються як
інвестиції у людський капітал підприємства та сприяють збільшенню ринкової
вартості підприємства [2]. Доречно також сприяти підвищенню кваліфікації на
робочому місці, що дозволяє одночасно виконувати поставлені компанією
завдання та отримувати нові знання працівнику. У своїй роботі фахівці вивчають
статистичні взаємозв'язки між тенденціями галузей та показниками економіки та
окремих компаній. Аналітики використовують економічні, галузеві та ділові
публікації та інтернет-ресурси як джерела інформації. Вони також звертаються
до інформації від галузевих асоціацій, конкретних цільових компаній, які вони
аналізують, а також від конкурентів, постачальників та клієнтів цих компаній.
Аналітик із чудовими знаннями про характеристики, умови та тенденції галузі
має конкурентну перевагу в оцінці інвестиційних переваг компаній у галузі.
Необхідність забезпечити фінансову безпеку підприємству та уникати
фінансових ризиків, що може вплинути на рівень його конкурентоспроможності,
спонукає підприємство на посилене управління фінансовими ризиками. Тому
обґрунтовується пошук нових рішень для втримання фінансової стабільності
© Пантелеєв В.П.
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підприємства та випуску якісної продукції для задоволення потреб споживачів,
збільшення вартості підприємства. Це можливо шляхом залучення ефективних
інструментів управління фінансовими ризиками для фінансової стабільності на
ринку. Саме тому необхідність управління фінансовими ризиками, що є дуже
важливим в нинішніх світових економічних умовах (темпи інфляції, зниження
ділової активності тощо), тобто зростає потреба у високому рівні математичних
знань студентів [3]. При виконанні такої задачі слід врахувати підвищення ролі
знань з актуарної математики в підготовці економістів-аналітиків.

Доречно

також використовувати потенціал STEM-освіти в Україні. Природничоматематична освіта (STEM-освіта) повинна стати одним з пріоритетів розвитку
сфери освіти, складовою частиною державної політики з підвищення рівня
конкурентоспроможності національної економіки та розвитку людського
капіталу, одним з основних факторів інноваційної діяльності у сфері освіти, що
відповідає запитам економіки та потребам суспільства [4]. Незважаючи на
суперечливу оцінку впливу COVID та форми дистанційного навчання на якість
освіти, продовжиться використання EdTech-проектів (від англ. education —
«освіта» и technology — «технології»— проекти в галузі технологій освіти) у
процесі підготовки [5].
Аграрна

сфера

у

підвищенні

обороноздатності

держави.

Слід

враховувати, що агросфера забезпечує вирішення стратегічного завдання –
утворення продовольчої безпеки держави. У навчальному процесі доречно
виокремлювати тактичні та стратегічні завдання, формування та раціональне
використання ресурсів, врахування людського фактору, виховання командирівпатріотів тощо. Серед студентів та викладачів з`явиться прошарок осіб, які вже
пройшли фронт, мають бойовий досвід, тому при підготовці фахівців вищого
рівня слід рахувати психологію патріотів-переможців. Можливо, війна буде
тривалою, тому як відомо, що коли боротьба приймає

затяжний характер,

результат її вирішує моральна, а не фізична сила [6].
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Результативні освітні програми та продукти у сфері навчання
передовим технологіям країн з ринковою економікою. Зростають вимоги до
обізнаності суб`єктів господарювання Іспанії у пріоритетах стійкого розвитку. З
серпня 2022 року буде обов’язковим запитувати клієнта про його переваги ESG.
Це буде суттєва зміна, оскільки вона змінює взаємодії з клієнтом. Завдання
полягає в тому, щоб навчити клієнта різним підходам, щоб індивідуальний
інвестор, не будучи експертом, міг висловити свою точку зору. І це передбачає
певну складність. Положення містить технічні умови та багато інформації, а
головне — як з усім цим боротися, і як зробити це зрозумілим для клієнтів.
Заощадження все більше спрямовуються на компанії з найкращими практиками
ESG, і це питання, щоб добре пояснити це клієнтам, щоб не упустити цю
можливість [7]. Ефективні освітні програми у сфері сталого розвитку будуть
винагороджені у Болгарії. Консалтингова компанія PwC Болгарія оголосила
конкурс на стійкі бізнес-практики та ефективні стратегії ESG – «ESG Awards».
Ініціатива спрямована та те, щоб нагородить організації з ефективними
освітніми програмами

з позитивним впливом на навколишнє середовище.

Нагороду в цій категорії може отримати організація, яка проводить освітню
кампанію, програму чи ініціативу для підвищення обізнаності про ESG [8].
Висновки. Нестача якісних фахівців-економістів зростає й основною
причиною, що гальмує розвиток вітчизняного кадрового забезпечення аграрного
ринку – стає відсутність комплексної програми підготовки та перепідготовки
кадрів. Провідна роль належить підготовці економістів у ЗВО. Реальними
шляхами виконання завдання є запровадження новітніх технологій у освітній
процес, забезпечення високого рівня математичної грамотності фахівців,
формування високої конкурентоспроможності суб’єктів господарювання через
підвищення конкурентоспроможності фахівців аграрної сфери.

Потрібна

підтримка позитивного культурного іміджу України та символів держави,
культурний та історичний контексти, які формують суспільство, визначають
цінності за які варто боротися, сприяють
© Пантелеєв В.П.
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конфліктувати, ламати

стереотипи, суперечити канонам, усталеним нормам, відкидати звідане та
освоювати незвідане, відволікати, сваритися, йти на свідомий ризик, виявляти
свою підприємливість, боротися, долати свої слабкі сторони, бачити
перспективи та використовувати сильні сторони та вирішувати завдання,
посилювати вміння працювати в команді, стимулювати нові види діяльності,
знаходити позитивні приклади реалізації політики, використовувати резерви
(потенціал), додатково залучати ресурси, у тому числі людські та інформаційні,
шукати однодумців, колег, сміливо освоювати нове.
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Вступ. У сучасних умовах здоров’я людини розглядається як здатність
організму адаптуватися до комплексу зовнішніх змін, а хвороба – як стрес і
порушення адаптації [1-4]. Саме нервова система, в першу чергу, реагує на
комплекс зовнішніх дій. Відомо, що стрес – це захисна реакція організму на будьякий сильний подразник і є проявом адаптивного синдрому. Сполучною ланкою
між тілом і психікою є вегетативна нервова система (ВНС). Відомо, що
вегетативній нервовій системі (її симпатичному і парасимпатичному відділам)
належить важлива роль в регуляції діяльності різних вісцелярних систем. Саме
ВНС забезпечує пристосування організму до змін умов зовнішнього і
внутрішнього середовищ. Вплив ВНС проявляється у вигляді вегетосудинних
реакцій. Отже, оцінка функціонального стану вегетативної нервової системи має
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важливе значення для визначення ступеня пристосованості організму до тих або
інших дій, або ступеня адаптованості організму [5, 6].
До надсегментарних вегетативних дисфункцій неможливо застосувати
принцип синдрому випадання або подразнення окремого вегетативного центру.
Тому вони розглядаються як синдроми дезінтеграції, тобто порушення
злагодженої роботи емоційних, вегетативних, моторних і ендокринних систем у
забезпеченні гомеостазу [6].
Для сучасних студентів актуальною проблемою давно стали вегетативносудинні розлади, з урахуванням способу життя, який вони ведуть і поняття
«здоровий спосіб життя». За зміною вегетативних реакцій можливо відстежити
адаптивні

можливості

молодого

організму

студентів

в

умовах

передекзаменаційного напруження.
У своїй педагогічній діяльності ми спостерігаємо фізичне та емоційне
нездужання у студентів-медиків на тлі інтенсивного навчального стресу, що
розвивається

через

велику

кількість

інформації,

особливо

в

період

екзаменаційної сесії та перед нею. Значне та тривале психоемоційне напруження
може призводити до суттєвого зниження адаптаційних процесів та можливому
виникненню психосоматичної патології.
Вегетативний тонус і реактивність дають уявлення про гомеостатичну
можливостість організму, вегетативну забезпечення його життєдіяльності - про
стан адаптивних механізмів. Вегето-судинна дистонія (ВСД) - дуже «модний і
сучасний» діагноз. Кількість молодих людей мають синдромом вегетативної
судинної дистонії, що неухильно зростає, і за різними даними подібні порушення
вегетативної нервової системи різного ступеня вираженості відзначають 8 із 10
людей молодого віку.
Мета роботи: Оцінити показники, що характеризують стан вегетативної
нервової

системи

і

реактивність

вегетативної

діяльності

у

студентів

Харківського національного університету в умовах передекзаменаційного
напруження.
© Тесленко О.О., Тихонова Л.В., Трубчанінова В.В.
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Матеріали і методи: Стан ВНС оцінювали практично здорових 40
студентів-медиків в умовах передекзаменаційного напруження, вік яких
становив 20-22 років.
використовували

Для виявлення ознак вегетативних порушень

опитувальник

Вейна

(«Анкета

оцінки

вегетативної

дисфункції»). Одна частина цієї анкети (суб'єктивної) складалася з самостійної
оцінки стану ВНС студентами. При сумі балів більше 15 відзначали наявність
ознак синдрому ВСД. Інша частина анкети (об'єктивна) заповнювалася
дослідником. При сумі балів більше 25 відзначали наявність ознак синдрому
ВСД.
Оцінку функціонального стану лімбіко-ретикулярного комплексу (системи
вегетативної

регуляції)

дали

шляхом

дослідження

(рефлекторна

регуляція

серця

Даньіні-Ашнера,

серцево-судинних

кліностатічний

рефлекс

Даніелополу, ортостатичний рефлекс), судинних (вазомоторні шкірні реакції) і
шкірних вегетативних рефлексів (піломоторний рефлекс). Результати зіставили
з анкетними даними.
Результати дослідження: Тільки 10 (25%) студентів були практично
здорові. Примітно, що незважаючи на це, всі студенти відзначали підвищену
тривожність і вважали, що знаходяться в стані хронічного стресу і були впевнені,
що це не може не відбиватися на адаптивних здібностях ВНС.
За результатами опитувальника Вейна синдром ВСД було діагностовано у
30 (75%) студентів. Найбільш частими скаргами були постійний головний біль,
різноманітні розлади травлення і постійна тривожність. На цьому тлі студенти
відзначали: метеозалежність (70% випадків), а понад 80% непереносимість
замкнутого і задушливого простору, 95% - почервоніння або збліднення обличчя
при хвилюванні, 35% - часті м'язові посмикування і парастезії в кінцівках.
Дослідження очно-серцевого рефлексу показали, що частота серцевих
скорочень знижується на 6–12 уд / хв у 18 (67%) студентів. Це свідчить про
змішаний тонус ВНС. Зниження менш ніж на 6 уд / хв відзначали у 5 (33%)
студентів, що говорить про симпатикотонію ВНС. У всіх студентів результати
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наступних проб не виходили за рамки нормальних. Ортокліностатічні проби
показали збільшення частоти серцевих скорочень на 10–12 уд / хв.
Результати об’єктивного дослідження форми ВСД виявили що у 5 (17%)
студентів діагностовано синдром ВСД із гіперфункцією парасимпатичного
відділу ВНС тобто ваготонія, у 7 (23%) студентів - гіперфункція симпатичного
відділу, тобто симпатикотонія, у 18 (60%) студентів виявили змішаний тонус
ВНС, тобто змішана форма синдрому ВСД.
Висновки: Результати суб’єктивного дослідження ВНС встановили, що
90% обстежених студентів вважають себе такими, що мають синдром ВСД. Хоча
об'єктивно цей синдром підтверджений тільки у 75% студентів. У решти
студентів результати суб’єктивного і об’єктивного обстеження не співпали.
Виявлена хороша переносимість ортостатичного навантаження, знижена
реактивність ВНС за симпатичним або частіше змішаним типом.
Таким чином, кількість студентів, які мають, об’єктивно, тенденцію до
порушення адаптаційних можливостей ВНС становить більше половини
студентів 4 курсу ХНМУ. Найчастіше причини, що викликали вегетативні
розлади у студентів, формувалися при неправильному плануванні емоційного і
фізичного навантаження, недотриманні режиму праці та відпочинку, а також при
порушеннях сну та малого прийняття води. Ці фактори призводять до емоційної
лабільності, невмотивованого надмірного збудження або навпаки, швидкої
стомлюваності і, як наслідок, втрати інтересу і мотивації до навчання.
Список використаних джерел
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БЕЗОПАСНОСТИ ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА КАФЕДРЕ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ, ФАКУЛЬТЕТА
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ НАУКИ HАЦИОНАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ СЛУҖБЫ В ВЕНГРИИ
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Адюнкт кафедры правоохранительной теории и истории,
Факультета правоохранительной науки
Hационального университета общественной слуҗбы в Венгрии
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7661-4485
Национальный университет общественной службы Венгрии был создан
1-го января 2012. года. Одним из составляющих частей университета являлся
Колледж правоохранительных органов. После университетского преобразования
колледж

стал

Факультетом

правоохранительной

науки

Национального

университета. В учебной программе университета, как базового учреждения для
высшей подготовки кадров поступающих в государственную службу, важные
места занимают разные дисциплины истории. Например, в группе дисциплин
(Ludoviceum I.) для трех классов базового курса университета (BA), содержит по
предметам грамотность, культура, ценности, три дисциплины по истории.
Первый, для I-го курса: Anthologia Philosopphico-Politca – главы из истории
политического мышления. Второй для II-го курса: Anthologia Historica: разделы
истории Венгрии и Европы. Tретий для III-го курса Anthologia Hungarica:
выдержки к концепциям культуры, идентичности и нации. А среди истории
профессиональных служб, на Факультете правоохранительной науки преподают
и историю правоохранительных органов Венгрии. [1]
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Рядом с вышеуказанными историческими предметами, на кафедре
преподаётся и современная история сферы частной безопасности Восточной и
Западной Европы.
Негосударственная сфера безопасности (НСБ) России охватывает
широкий спектр организаций и является одной из важных отраслей экономики.
В настоящее врем это одно их самых «молодых» направлений развития бизнеса,
поскольку его становление началось только в 90-х годах ХХ века с принятием 11
марта 1992 года Закона «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации» [2]
По данным Общероссийского профсоюза негосударственной сферы
безопасности, в России, уже к середине 2010-тых, в 2015 году спрос на рынке
охранных услуг сократился на 20%. При этом число компаний, занимающихся
охранной и разыскной деятельностью, за 2014 год увеличилось на 2 тыс., а
количество лицензированных секьюрити — на 30 тыс. человек. Эксперты
объясняют этот парадокс просто — из-за кризиса на рынке появилось много
непрофессионалов, готовых работать за невысокую плату. Как выяснили
«Известия», в России с началом экономического кризиса расло количество
ЧОПов (частные охранные предприятия) и частных охранников. Так, по данным
сервиса ООО «Коммерсант-картотека», на 31 декабря 2013 года в едином
государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) было зарегистрировано
37242 частных охранных предприятий, а на 31 декабря 2014 года — уже 37729.
То есть за год появилось 487 новых ЧОПов. При этом число компаний, не
носящих аббревиатуру ЧОП, но имеющих по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности (ОКВЭД) право заниматься охранной и
розыскной деятельностью и вовсе за год увеличилось на 2395, с 58 420 в 2013
году до 60 815 — в 2014-м. Основной рост числа фирм пришелся на вторую
половину 2014 года, когда Россия попала под санкции и в экономике страны
стали всё больше прослеживаться кризисные явления. [3]
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По вопросам координации взаимодействия институтов гражданского
общества с органами государственной законодательной и исполнительной
власти всех уровней, местного самоуправления в интересах дальнейшего
совершенствования и развития негосударственной сферы безопасности был
создан постоянно действующий совещательный, экспертно-консультативный
коллегиальный орган: Координационный Совет Негосударственной Сферы
Безопасности (KC НСБ РФ) Текущая деятельность КС НСБ России
осуществляется советами при КС НСБ России по направлениям деятельности,
которые возглавляют руководители ведущих отраслевых и некоммерческих
организаций. В структуру КС НСБ России входят 36 Советов и 85 НКО
руководители которых являются членами КС НСБ России. Основное внимание
КС НСБ России направлено на координацию взаимодействия отраслевых
институтов

гражданского

предпринимательского

общества,

сообщества

некоммерческих
с

органами

организаций

и

законодательной

и

исполнительной власти на федеральном, региональном и местном уровне. [4]
Частная охранная организация (далее также - охранная организация) по
законодательству

Российской

Федерации:

организация,

специально

учрежденная для оказания охранных услуг, зарегистрированная в установленном
законом порядке и имеющая лицензию на осуществление частной охранной
деятельности. A частный охранник - гражданин Российской Федерации,
достигший восемнадцати лет, прошедший профессиональное обучение для
работы в качестве частного охранника, сдавший квалификационный экзамен,
получивший в установленном настоящим Законом порядке удостоверение
частного охранника и работающий по трудовому договору с охранной
организацией. [5]
Правоохранительная

система

является

частью

государственного

управления, типом (подсистемой) системы общественной безопасности. Её
общественное

предназначение

–

наделенная

монополией

на

законное

физическое насилие – предотвращение, устранение или снижение опасностей,
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связанных с незаконным поведением человека,а также подготовка уголовного
правосудия, восстановление нарушенного правопорядка, в интересах охраны
общественной

безопасности,

безопасности

и

общественного

государственной

правоохранительной

системы

правоохранительными

порядка,

границы.

Венгрии:

национальной

Составляющие
полиция

полномочиями;полиции

части

с
с

общими
особыми

полномочиями;гражданские службы национальной безопасности; таможенная
служба; служба исполнения наказаний; орган гражданской обороны и
ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий. [6]
Индустрия частного охранного бизнеса развивается активными темпами
не только в России, но и во всем мире. Из-за регулярных сообщений о
террористической угрозе, стихийных бедствиях, разгуле криминала, массовых
волнениях и возрастающей нестабильности в обществе, люди все чаще
прибегают к услугам частных охранников и детективов. Первые частные
охранные предприятия появились в США еще в 80-е годы XX века, а затем идея
была подхвачена и Западной Европой. Сначала охранные службы выполняли в
основном примитивные функции сторожей: наблюдение за объектом и
своевременный

вызов

полиции

или

пожарной

службы.

Популярность

использования охранных услуг резко выросла после того, как страховые
компании стали предлагать скидки клиентам, нанимающим физическую охрану
для обеспечения безопасности объектов, так как это повышает шансы
застрахованного имущества на сохранность. Сегодня во всемирной охранной
индустрии функционируют тысячи частных предприятий, трудятся миллионы
частных охранников, внося весомую лепту в безопасность своих стран. Многие
аспекты работы ЧОП Западных стран можно принять за образец. Это касается
всего — и опыта работы, и технического обеспечения, и прогрессивных
технологий, и сотрудничества с государственными органами. Современные
частные

охранные

обеспечивают
48

компании

личную

охрану

предоставляют
граждан

и

широкий

спектр

безопасность

услуг:

важнейших
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государственных и частных объектов, патрулируют городские кварталы,
проводят частные расследования, борются с мошенниками и кражами,
осуществляют сопровождение грузов и инкассацию, обеспечивают техническое
оснащение объектов, осуществляют мониторинг обстановки, оказывают
детективные услуги, поддерживают порядок на массовых мероприятиях. Иными
словами, частные охранные предприятия частично заменяют государственные
структуры и действуют в тех сферах, которые им обозначило государство.
Границы этой сферы определяют государственные инстанции, а их решения, в
свою очередь, зависят от общей ситуации в стране и за рубежом. В частности,
наиболее радикальные изменения в законодательстве о частных охранных
службах вносились после крупных терактов — в 1986 г. во Франции, после 11
сентября 2002 г. — в США и Канаде. Как правило, они вели к расширению
полномочий и возможностей ЧОПов. [7]
ЧОПы из Великобритании, Венгрии, Франции и Канады активно
привлекаются

для

охраны

важнейших

государственных

органов

и

диппредставительств ЕС, в том числе за рубежом и в «горячих точках»: Бейруте,
Кабуле, Исламабаде, Бенгази, Иерусалиме, Порт-о-Пренсе, Эль-Рияде, Сане,
Триполи. В административной столице ЕС — Брюсселе — охрану дипслужбы
ЕС, Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента несут свыше 1,5 тысячи
сотрудников частной британской охранной фирмы «G4S». Такая же ситуация
складывается и в США, где ЧОПам переданы полувоенные, конвойноохранительные,

антитеррористические

и

диверсионно-разведывательные

функции. Число частных охранников в Европе в 2010 году составило 1,6
миллиона человек. Количество частных охранных предприятий — 44 896. В
абсолютных цифрах, больше всего частных охранников в Турции (257192),
Великобритании (250000), Германии (170000), Польше (165000) и Франции
(159000). Страны с наименьшим количеством частных охранников: Италия,
Испания, Мальта, Дания, Бельгия и Литва. По данным Федерации европейских
служб безопасности количество частных охранников превышает количество
© Deák József
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полицейских в Болгарии, Чешской Республике, Финляндии, Венгрии, Ирландии,
Люксембурге, Польше, Румынии и Словении. Лидером является Венгрия, где на
10 тыс. жителей имеется 105 частных охранников и только 40 офицеров полиции.
На втором месте Румыния, затем следуют Ирландия, Польша, Финляндия,
Люксембург, Болгария, Чешская Республика и Словения. В Австрии, наоборот,
около 20500 полицейских и 11200 частных охранников. Заработная плата
охранников Европы составляет в среднем €1000–1500 в месяц (за 163 часа, по
ТК), плюс к этому могут быть предусмотрены дополнительные надбавки и
бонусы («за вредность», за переработку или за квалификацию). Для Европы это
очень немного (в Финляндии, например, охранники зарабатывают до €5000 в
месяц). Сотрудники ЧОПов ежегодно получают отпуск продолжительностью 31
день, однако отпускные им не выплачивают, и каждый отдыхает за свой счет. Изза невысокой зарплаты охранники периодически выходят на забастовки. США.
Нигде в мире государство так часто не прибегает к помощи ЧОПов, как в
Америке. Услуги полиции здесь сравнивают с услугами государственного
здравоохранения: государство предоставляет некий минимум, а если нужны
дополнительные или узкопрофильные услуги, следует обращаться к частной
фирме. Количество охранников работающих в США приближается к отметке в
1,2 миллиона человек, что значительно превышает численность полицейских.
Только в одной компании Capitol Spesial Police трудится свыше 1,5 тысяч
человек. [8]
В обеспечении и в охране общественной безопасности, и общественного
порядка, включая в этом и безопасность - возрастающего во всём мире - туризма,
гостиниц, туристических объектов, все большую роль играет негосударственная
сфера безопасности. [9] [10]
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АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО
СПЕКТРУ З СІМ’ЄЮ І ФАХІВЦЯМИ
Лариса Дрозд
Старший викладач кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9722-7444
Частота розповсюдженості дитячого аутизму та розладів аутистичного
спектру невпинно зростає згідно із статистичними даними наукових досліджень.
За останні роки в Україні кількість захворювань на аутизм зросла в 2,5 рази.
Впродовж останніх ста років ракурс дослідження цієї проблематики змінювався
від клінічного до соціально-педагогічного.
У різний час виникали різні гіпотези аутизму. У своїй першій роботі
Каннер Л. охарактеризував РДА (ранній дитячий аутизм) як особливий стан із
порушенням комунікативних, мовних та моторних навичок, які він відніс до
станів із спектру «шизофренії» [1]. У наступні роки РДА розглядався як
особливий конституційний стан. Багато дослідників захищали поліетіологію
РДА, пов’язуючи їх походження з органічними, реактивними причинами,
наслідками порушення симбіозу між матір’ю та дитиною – порушенням
адаптаційних механізмів у незрілої особистості [1; 2].
У 1990-ті роки розлади аутистичного спектру дедалі частіше розглядали як
неспецифічний синдром різного генезу. У психофізіологічних та клінічних
дослідженнях початок дитячого аутизму пов’язують з порушенням психічного
тонусу, неспання та низькими сенсорними [1].
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Психологічні дослідження аутизму зосереджені насамперед на вивченні
когнітивних процесів. Основна увага приділяється опису розладів мовлення
(дисфазія за Вебером) і пов’язаних з ними труднощів у поводженні зі знаками та
символами [1; 2]. Особливого значення для корекції та психологічного
супроводу таких дітей мають особливості взаємодії з сім’єю та фахівцями.
Протягом багатьох десятиліть низкою зарубіжних та вітчизняних вчених
широко досліджується питання аутизму. З другої половини ХХ ст., науковці все
частіше звертають увагу на особливості сім’ї, в якій виховується аутистична
дитина, її психолого-педагогічні проблеми. З’ясувалось, що сім’я, в котрій
зростає аутистична дитина, – чи не найменш захищена ланка суспільства. Якщо
раніше корекційна діяльність акцентувалася лише на дитині, то тепер головну
увагу зосередили на соціально-психологічних проблемах сім’ї [1; 3; 4].
Сім’я зазвичай залишається у тісному контакті з педіатром, поки дитині не
виповниться рік. Це дозволяє лікарю як ставити точні запитання, а й пропонувати
методи профілактичної роботи, уникаючи гіпердіагностики (інтерпретації
окремих тривожних тенденцій розвитку як встановленої патології). Але це
можливо тільки в тому випадку, якщо лікар у своїй оцінці розвитку цієї дитини
орієнтується не тільки на норми фізичного, сенсомоторного та мовленнєвого
розвитку, але й уважно розглядає перші ознаки емоційних труднощів, порушення
контактності дитини із близькими.
З віком така дитина все ж таки більше за інших потребує ретельного
догляду педіатра. Це пов’язано з особливою фізіологічною незрілістю таких
дітей. Часто батьки дітей дошкільного віку з аутизмом знаходять найбільше
розуміння у педіатрів, які найкраще знають про проблеми незрілості.
Дефіцитарність соматичної сфери у таких дітей може виявлятися у досить
важких формах: порушеннях обміну речовин, алергічних реакціях, розладах
травлення, загальною фізичною слабкістю, схильністю до частих простудних
захворювань. Надмірна вибірковість цих дітей у їжі, стійка відмова від м’ясних,
© Дрозд Л.І.
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молочних продуктів та фруктів змушують задуматися про необхідність розробки
індивідуальної дієти та режиму харчування[3; 4].
В наш час зрозуміло, що фармакотерапія, навіть якщо вона справді
необхідна, має проводитися паралельно із психолого-педагогічною роботою.
Дитина з аутизмом може наражатися на більший ризик небезпек, ніж інші діти, і
дуже важливо, щоб така дитина знаходилася під пильним наглядом лікаряпсихоневролога. Психологічна допомога дітям з розладами аутистичного
спектру дуже функціональна.
По-перше, йдеться про психологічну діагностику - визначення наявного
рівня, відповідних можливостей взаємодії дитини з людьми та навколишнім
середовищем[3].
По-друге, велику роль відіграє психологічна допомога сім’ї, її підтримка в
організації загального розпорядку, створення емоційного клімату життя, а також
навчання близьких до дитини людей методів спеціальних занять з дитиною[3].
Крім того, психологи сприяють як налагодженню взаємодії спеціалістів та
сім’ї, так і координації діяльності у колективі фахівців. Неможливо досягти
хорошого результату без вироблення консенсусу в оцінці проблем дитини, без
встановлення спільних цілей роботи. Неправильна поведінка дорослих може
дуже зашкодити дитині. Наприклад, якщо одні працюють над активізацією
емоційних контактів, а інші наполягають на тому, щоб дитина була перш за все
організована на заняттях, слухняна і «комфортна» вдома, то конфлікти в
колективі неминучі і у дитини виникнуть нові страхи, які посилять її аутизм.
Робота з дитиною з розладами аутистичного спектру може тривати роки.
Тривала спільна діяльність неминуче тягне за собою як періоди успіху, загальної
єдності та ентузіазму, і періоди втоми, сумнівів і розчарувань, які призводять до
ускладнень у відносинах[5; 6].
Основну частину психологічної роботи становлять психологічні заняття з
дитиною, у ході яких фахівець створює їй умови для переходу до більш активних
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і складних контактів з людьми, допомагаючи сформувати осмислений, отже,
цілісний та зв’язний світогляд.
Нові враження та досвід, які дитина набуває на заняттях, послідовно
зберігаються і стають основою для розвитку її повсякденних відносин зі світом.
Що старша дитина, то важливішим у команді фахівців стає педагогдефектолог. Розвиток навичок емоційного контакту дозволяє приступити до
роботи з розвитку моторики, мовлення, розвитку адаптаційних здібностей у
побуті, а потім підготувати дитину до початкового навчання - малювання,
читання, рахунку та навчання письма. Спочатку заняття організуються
індивідуально, звичайно, їх повинен проводити педагог-фахівець, який знає
специфіку таких дітей та вміє коригувати та адаптувати традиційні методи
навчання[5; 6].
Водночас на певному етапі педагогічної роботи необхідно залучати дитину
до життя школи або спеціально організованого класу. В цей час взаємодія зі
шкільним учителем має особливе значення. Він може бути як дефектологом, так
і звичайним учителем, від його готовності допомогти часто залежить успіх усієї
подальшої роботи. У початковій школі загальне ставлення класу також пов’язане
з позицією вчителя, настроєм дітей на підтримку або виживання не «такого як
усі» однокласника.
Багато дітей з розладами аутистичного спектру справляють відмінне перше
враження в елітних школах чи гімназіях, престижних музичних школах і
шахових гуртках. Їхніми творами захоплюються в художніх студіях, але потім,
виявивши труднощі звичайного навчання, інтерес до них у більшості випадків
згасає. Це також не справедливо до таких дітей, тому що терпляча робота з ними
може дати дуже цікаві результати і привести до справжніх професійних успіхів.
У центрі уваги всього колективу фахівців є сама сім’я. Оскільки страждає
розвиток дитини в цілому, то і для виправлення цього потрібна особлива
організація всього життя, потрібно продумувати всі дрібниці повсякденних
ритуалів. Особливого значення має постійна емоційна підтримка родичів та їх
© Дрозд Л.І.
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готовність рухатися вперед разом із дитиною. Корекційна робота з такою
дитиною полягає в лікувальному вихованні, поступовому осмисленні побуту
разом з дитиною, спонукання його до більш активної взаємодії та допомога у
оволодінні тими формами життя, в яких ця діяльність може здійснюватися[4].
Найкращим вчителем у ситуації взаємодії з аутичною дитиною членів сім’ї
та різних фахівців, що найбільш точно підказують, що і як робити далі,
найчастіше стає сама дитина. Така позиція може уберегти від багатьох помилок.
Одна з них може полягати в тому, щоб дитина була «зручною». У відповідь на
скарги батьків лікар та психолог справді можуть зробити її більш спокійною, але
чи допоможе цей успіх подолати аутизм, розвинути та соціалізувати дитину? Ще
одна можлива помилка - намагатися будь-що звести дитину з розладами
аутистичного спектру до шаблону вікової норми. Часто це пов’язано з бажанням
показати іншим людям інтелектуальні здібності своєї дитини, її здатність до
навчання. Однак така залежність від думки сторонніх може призвести до втрати
надійних орієнтирів у роботі з дитиною.
Звичайно, виховання дитини з аутизмом вимагає від рідних та близьких
великих душевних та фізичних сил, які вкрай важливо навчитися зберігати,
відновлювати та розподіляти. Для батьків дуже важливий емоційний контакт із
дитиною, що стає головним джерелом сили для близьких людей[3].
Отже, розлади аутистичного спектру у дитячому віці – це актуальні та
перспективні дослідження у психології та клінічній медицині. Аутизм зазвичай
характеризується як порушення міжособистісних відносин, проте когнітивний
дефіцит при аутизмі також одна із провідних ознак. Враховуючи всі особливості
спілкування таких дітей та взаємодії з близькими дорослими, а також з людьми,
які надають їм протягом усього життя професійну допомогу медичного,
психолого-педагогічного, соціального та культурного характеру, можна
звернути увагу на кілька важливих аспектів, що сприяють розвитку та зміцненню
тісного емоційного контакту з такими дітьми:
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- відвертість до нового досвіду в сім’ї такої дитини, намагатися бачити
прогресивні моменти в житті з дітьми з розладами аутистичного спектру;
- намагатися випробувати різнобічні методи підтримки дитини, батьків та
всієї сім’ї вцілому;
- прийняти як щасливу даність народження, виховання та розвиток такої
особливої дитини.
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ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ
Вакарчук М.Б., Пасько А.М.

ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ, НАВИЧОК І КОМПЕТЕНЦІЙ,
НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ,
У ЗДОБУВАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«СЕРЕДНЯ ОСВІТА. МАТЕМАТИКА»
Вакарчук Михайло Борисович
канд. фіз.-мат. наук, доц., доцент кафедри математичного аналізу і теорії
функцій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Пасько Анатолій Миколайович
канд. фіз.-мат. наук, доц., доцент кафедри математичного аналізу і теорії
функцій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
За наших часів, часів швидкоплинного наукового та технічного прогресу,
невпинних соціальних змін, світ навкруги може, і навіть не раз, невпізнавано
змінити своє обличчя протягом одного покоління. Відмирають, стають геть
непотрібними одні професії, з’являються, поширюються, стають надзвичайно
затребуваними інші. Ці нові, яких ще пару десятків років тому ніхто й уявити
собі не міг, потребують від людей цілком нових знань, яких не дали, бо, певна
річ, не могли дати в школі. Тому на перший план виходить не тільки засвоєння
школярем конкретних знань, що, безумовно, теж важливо, але й формування ним
навичок засвоєння нових знань та строгого логічного мислення.
Надзвичайно важливою з цього погляду стає роль шкільного учителя,
особливо вчителя математики. Адже що, як не математика, сприятиме розвитку
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логічного мислення в майбутніх дорослих людей, фахівців найрізноманітніших
професій?
Ми зосередимось на формуванні в майбутніх учителів математики
компетентностей, пов’язаних із викладанням диференціального числення. Такий
вибір зумовлений тим, що, на нашу думку, поняття й теореми диференціального
числення, з одного боку, відносно нескладні й цілком доступні школярам, з
другого, дозволяють чітко проявити логічні взаємозв’язки між поняттями та
теоремами цього розділу аналізу.
На нашу думку, метою шкільної математичної освіти має бути
прищеплення школяреві математичного мислення, математичної культури, що
сприятиме формуванню зі школяра інноваційної особистості, на необхідності
чого наголосив В. Кремень [1]. Шлях до цієї мети – у певному зміщенні акцентів
із боку механічного розв’язання задач у бік засвоєння логічних зв’язків між
математичними

поняттями,

ідеями,

методами,

в

нашому

випадку,

диференціального числення. Засвоєння логічних зв’язків у математиці може бути
досягнуто вивченням доведень математичних теорем, вивченням, здебільшого
знехтуваним

у

викладанні

алгебри

та

початків

аналізу.

Теореми

диференціального числення особливо до цього придатні, бо доведення багатьох
із них не складні та цілком доступні школярам профільних класів, а з іншого
боку, в них особливо чітко й опукло проступають зв’язки між різними
математичними поняттями, як-от: строга монотонність функції на проміжку
випливає зі сталості знаку похідної на цьому проміжку з допомогою теореми
Лагранжа; характер точки локального екстремуму залежить від зміни знаку
похідної; опуклість вниз (угору) випливає зі сталості знаку другої похідної на
цьому проміжку.
Таким чином, необхідно орієнтувати майбутнього вчителя математики на
послідовне викладання доведень основних фактів і теорем диференціального
числення. Вчитель математики повинен чітко знати сам та вміти викладати
учням визначення локальних екстремумів, доведення теореми Ферма, теореми
© Вакарчук М.Б., Пасько А.М.
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Ролля, відтак теореми Лагранжа. Щодо доведення теореми Лагранжа, вчитель
повинен не лише формально визначити допоміжну функцію, але чітко
усвідомлювати та вміти пояснити учням її зміст як різниці між самою функцією
та лінійною функцією, що інтерполює її в кінцях відрізка. Після доведення
належить будувати ілюстративний графік і чітко витлумачувати його зміст.
Учитель математики повинен уміти сформулювати означення зростання та
спадання функції на інтервалі; спираючись на теорему Лагранжа, довести ознаку
строгої монотонності.
Перейдемо до формування компетентностей, пов’язаних із поняттям
опуклості. Учитель мусить уміти ввести поняття опуклості функції на інтервалі,
визначаючи опуклість вниз (угору) як розташування графіка функції на цьому
інтервалі не нижче (не вище) дотичних до графіка, як це зроблено, наприклад,
у [2]. За тією самою схемою, як це зроблено в [2], спираючись на теорему
Лагранжа, провести доведення достатньої умови опуклості.
Інша проблема, що постає перед шкільним учителем математики,
пов’язана з тим, що учні недостатньо мотивовані до вивчення математичних
абстракцій, оскільки не бачать перспективи практичного застосування
отриманих знань. Щоб досягти кращих результатів, слід мотивувати школярів
тим, що математичні знання будуть необхідними й корисними для них
у подальшому; показати, як математика застосовується на практиці в техніці,
фізиці, хімії, економіці, медицині, екології, а також у побуті. Учитель мусить
уміти розглянути на уроках математичні задачі з практичним змістом, у яких
застосовується похідна функції: задачі на швидкість і прискорення руху
матеріальної

точки

(механіка),

на

швидкість

розмноження

колонії

мікроорганізмів (біологія), швидкість хімічної реакції (хімія), дослідження
виробничої функції (економіка), функції ступеня реакції організму на дозу ліків
(медицина) та ін.
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Матвєєва С. Л., Шевченко О.С.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ФТИЗІАТРІЇ АНГЛОМОВНИМ
СТУДЕНТАМ В УМОВАХ ДИСТАНЦИЙНОГО НАВЧАННЯ
С.Л. Матвєєва,
к. мед.н., доцент,
Харківський національний медичний університет
О.С. Шевченко,
д.мед.н., професор
Харківський національний медичний університет
У сучасних умовах стрімкого прогресу науки і техніки особливої
актуальності набуває поняття якості освіти, саме тому інтерес викликають
інноваційні технології, що дають змогу удосконалювати дану сферу діяльності.
COVID-19 внес певні корективи в сферу медичної освіти. Організувати якісне
онлайн-навчання за короткий проміжок часу, заряджати мотивацією до
навчання і бути готовим до технологічних проблем — ось не повний перелік
проблем, що постали перед викладачами. Однак стрімкий злет інтеграції
інформаційно-комунікаційних

технологій,онлайн-інструментів

у

життя

суспільства останніми десятиріччями став підготовкою для вирішення завдань
та

проблем.

Кафедра

використовувала

декілька

технічних

моделей

дистанційного навчання. Лекції з фтизіатрії проводяться в форматі онлайнконференції в програмі Microsoft Teams. За кожною темою студенти проходять
тестування в системі Moodle відповідно до календарно-тематичному плану,
отримують результат, який викладач конвертує в бали, за критеріями
оцінювання. Під час онлайн-заняття в Zoom або в Google Meet викладач опитує
тему, корегує відповідь, використовуючи попередньо завантажені матеріали —
презентації, відео, фото та рентгенограми, що допомагає засвоїти матеріал.
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Дистанційне навчання — це цілеспрямований процес взаємодії викладача та
студента, що ґрунтується на використанні сучасних інформаційних і
телекомунікаційних технологій, які дають змогу проводити навчання на відстані,
що актуально в умовах пандемії COVID-19.
Невпинний ріст кількості хворих з епідемічними формами туберкульозу
(ТБ/ВІЛ і МРТ, поєднання туберкульозу з НЗЛ та ін.) вимагають включення в
програму навчання студентів медичних факультетів нових розділів фтизіатрії, а
також збільшення об’єму матеріалу, що вивчається [8]. В освітній галузі України
реалізується Концепція підготовки лікарів, яка розроблена у відповідності до
вимог Всесвітньої Федерації медичної освіти та основних положень Болонського
процесу. Освітня галузь, як і медична освіта зокрема, ставши на шлях
кардинальних реформ й входження до європейського освітнього простору,
потребує приведення всіх її компонентів до загальноприйнятих міжнародних
стандартів [2, 3, 4, 5]. Маючи великий досвід у підготовці спеціалістів для
зарубіжних країн, кафедра фтизіатрії і пульмонології розглядає цю роботу як
питання державної ваги, що, піднімає авторитет України за кордоном, розвиває
і зміцнює міжнаціональні, партнерські, взаємовигідні зв’язки. На кафедрі
фтизіатрії і пульмонології навчальний процес проводиться за кредитномодульною системою, що сприяє реалізації положень Болонської декларації.
Навчальні плани для англомовних студентів приведені у відповідність до вимог
і не відрізняються від базових програм, за якими навчаються їх українські
ровесники.
На кафедрі для студентів англомовного відділення розроблено банк тестів з
легеневої патології КРОК-2 для англомовних медичних факультетів англійською
мовою [2]. З метою забезпечення високого рівня фахової підготовки іноземних
громадян, за ними закріплені найдосвідченіші викладачі, поступово готуються
молоді асистенти, які добре володіють англійською мовою.

Відповідно до

кредитно-модульної системи програма навчання студентів четвертих курсів
медичних факультетів передбачає аудиторну (лекційні та практичні заняття),
© Матвєєва С.Л., Шевченко О.С.
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позааудиторну (самостійну) роботу студентів та підсумковий модульний
контроль [2, 9].
Аудиторна робота зі студентами передбачає проведення лекцій, практичних
занять, на яких визначається висхідний рівень знань, їх аналіз і корекція та
самостійна

робота

студентів.

Учбовий

матеріал

відображається

у

мультимедійному форматі, із застосуванням таблиць, графіків, рентгенограм,
результатів лабораторно-інструментальних досліджень. Формат лекцій та
практичних занять різноплановий, широко застосовуються інтерактивні лекції,
які дають змогу студентам не лише слухати лектора, але й брати активну участь
в проведенні лекції. Календарно-тематичний план лекцій та практичних занять
для студентів усіх факультетів представлений на сайті кафедри та кафедральних
стендах, що дозволяє студентам систематично знайомитися з інформацією.
Щорічно в лекційний матеріал та практичні заняття вносяться доповнення та
зміни. Проведення відкритих лекцій дозволяє обговорити їх на засіданнях
колективу

кафедри,

провести

корекцію

та

доповнення.

Попередньо

ознайомитися зі змістом лекцій студенти можуть у вільний час в кафедральній З
урахуванням рівня підготовки студента, ставляться навчальні завдання різної
складності, тобто проводиться індивідуальна робота з кожним із них. Тестови
завдання, які підготували викладачі кафедри систематично поповнюються і
оновлюються. Ці тести використовуються для визначення висхідного і
проведення поточного та заключного контролів рівня знань студентів. Контроль
знань проводиться на довільній вибірці тестових завдань. Після виконаного
завдання студенти можуть відразу дізнатися про отримані результати, а також
самостійно перевірити правильність відповідей. Відповіді на тестові завдання
обговорюються викладачем та студентами. Тестові завдання подані на сайті
кафедри в Moodle, стендах та методичній літературі, тому студенти можуть з
ними працювати самостійно. Тестування дозволяє скоротити час для оцінки
рівня знань, проведення поточного і заключного контролю та підвищити його
якість. Звільнений час викладач використовує для впровадження сучасних
64

© Матвєєва С.Л., Шевченко О.С.

www.openscilab.org

Сучасні тенденції та
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки
Педагогіка вищої школи

новітніх технологій та поглиблення інформаційного матеріалу [6]. Результати
тестування студентів дозволяють викладачеві планувати проведення занять з
урахуванням виявлених недоліків.
Самостійна робота студентів на практичному занятті. Одним із компонентів,
що впливає на сумарну ефективність навчального процесу є самостійна робота,
що вимагає сучасного інформаційного забезпечення. Для кожної теми
практичного заняття створені ситуаційні задачі, набори рентгенограм, навчальні
історії хвороби, методичні вказівки для студентів та методичні рекомендації для
викладачів. Практичне заняття будується як діалог спілкування викладача і
студента, а також студентів між собою. Студент вчиться критично мислити,
вирішувати проблеми на основі аналізу відповідної інформації, приймати
продумані рішення [2,9]. Для проведення самостійної роботи широко
використовується метод реальних ситуаційних задач, що містять всі необхідні
дані та умови для їх вирішення.
Позааудиторне (самостійне) навчання студентів. Самостійна форма навчання
студента може бути ефективною за умови достатнього навчально-методичного і
матеріального забезпечення, тому на кафедрі розроблені і видані англійською
мовою тексти лекцій, методичні вказівки, орієнтовні карти, тестові лекцій,
методичні вказівки, тестові завдання різного ступеня складності. Наявність
електронних носіїв кафедри дозволяє всебічно використовувати навчальну
літературу, яка регламентована МОЗ України та МОНМС України. Всі
комп’ютерні версії навчальних планів та методичних напрацювань подані
українською, російською та англійською мовами. Опрацьована система
самостійної позааудиторної роботи широко використовується студентами при
підготовці до практичних занять за спеціальністю “фтизіатрія” та дозволяє
скоротити час на засвоєння матеріалу, що позитивно впливає на якість та
результативність проведення підсумкового модульного контролю [2, 3].
Підсумковий модульний контроль передбачає комп’ютерне або письмове
тестування з наступним усним опитуванням, яке оцінюється незалежно.
© Матвєєва С.Л., Шевченко О.С.
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Організована система перескладання поточних незадовільних оцінок, що
проводиться за аналогією практичного заняття в позааудиторний час. [4, 10].
Доброзичливе відношення до кожного іноземця, з урахуванням їх проблем на
всіх рівнях, викликає в них довіру до викладача, сприяє кращому
взаєморозумінню, а значить робить освітній процес високоефективним.
Впродовж навчання важливо сформувати у студентів-іноземців професійні
цінності, якими завжди керувались в роботі українські лікарі: людяність, теплоту
і терпимість.
Кафедра поповнила фонд медичної літератури англійською мовою в
бібліотеці університету [8,9, 10,11]. Проблеми самостійної роботи студентів
також вирішує можливість доступу до необхідних медичних світових ресурсів в
Internet, наявність навчальної і спеціальної літератури на електронних носіях.
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ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ
Кеба М.Є.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ПИТАНЬ ВИКОРИСТАННЯ СВЕЮ (НАХИЛУ У
БІЧНІЙ ПЛОЩИНІ ТІЛА) В ЄВРОПЕЙСЬКИХ БАЛЬНИХ ТАНЦЯХ
Кеба Мирослав Євгенович,
заслужений працівник культури України, відмінник освіти України,
доцент кафедри хореографічного мистецтва
Київського національного університету культури і мистецтв, Київ

Технічні аспекти виконання фігур європейських бальних танців описані в
підручниках Гая Ховарда (Gay Howard. Technique of Ballroom Dancing. London.),
новітніх підручниках Всесвітньої федерації танцювального спорту (WDSF), а
також підручнику Джеффрі Херна (Geoffrey Hearn. A technique of advanced
standard ballroom figures. London.).
Підручники та навчальні посібники з Теорії та методики викладання
європейських бальних танців дають нам умовний опис такого складного процесу
як танець і інформація, викладена в них, завжди буде відрізнятись від того, що
відбувається на паркеті. Рух в танці відбувається не в простому трьохвимірному
просторі. Цих вимірів набагато більше. Перші три виміри – це рух в трьох
площинах: фронтальній (вперед, назад), латеральній (праворуч, ліворуч) та
сагітальній (вверх, вниз). Ще один вимір - це музичний матеріал. Наступні
виміри – це повороти, робота стоп, зміна позицій в парі, нахили (Свей), зміна
позицій голови, обертання, розтягнення та інші внутрішньо тілесні дії. Базова
техніка не стоїть на місці. Вона розвивається, ускладнюється. Разом з цим і
підручники в середньому кожних 5 років збагачуються

відповідною

інформацією і перевидаються. Підручник Гая Ховарда видавався у 2007, 2011 та
© Кеба М.Є.
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2016 роках, підручники Всесвітньої федерації танцювального спорту (WDSF)
видавались у 2013 і 2017 роках.
Узагальнення питань використання Свею (нахилу у бічній площині тіла) в
європейських бальних танцях. Завдання – знайти загальні правила, які
допоможуть танцюристам та студентам вищих навчальних закладів не просто
вивчити теорію з підручника, а і зрозуміти загальні правила коли, як, навіщо ми
використовуємо Свей, який тип Свею ми застосовуємо і як їх запам'ятати. За
визначенням, Свей – це відхилення тіла від вертикалі у бічній площині.
Питання перше – коли використовується свей і коли не використовується?
Свей виникає на другому кроці фігур з поворотами і, як правило, зберігається на
третьому кроці. Найпростіший приклад - Натуральний поворот Повільного
вальсу. Величина повороту визначається в стопах, але навіть якщо в стопах нема
повороту, але є в тулубі, то Свей все рівно є. Наприклад, Перо крок у Повільному
фокстроті (в стопах нема повороту, але в тулубі є). Закриті зміни у Повільному
вальсі – та ж ситуація. Тепер визначимось коли нема Свею. Свею нема, коли нема
повороту в тулубі, або він незначний. Наприклад, фігури Віск та Віск назад
Повільного вальсу. Свей відсутній і при

дуже великій величині повороту.

Наприклад при виконанні Півотів, Оверспінів. У назві таких фігур іноді
добавлено «перекручений». Наприклад, Перекручений натуральний спін
поворот. Підсумуємо: Свею нема при незначних величинах повороту і при
надмірному обертанні.
Наступне питання – як, або в яку сторону виконується Свей? В бік руху
або в протилежний бік? Нахили розподіляються на «маятникові» і «метрономні».
Маятниковий свей – нижня частина тіла рухається більше ніж верхня.
Наприклад, другий крок Натурального повороту Повільного вальсу (рух тіла
ліворуч, а Свей виконується праворуч). Метрономний свей – нижня точка
нерухома, а голова рухається. Наприклад, початок третього кроку Відкритого
імпетусу, Відкритого телемарку.
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Третє питання – навіщо. Навіщо потрібно виконувати Свей? Свей
потрібен:
- для створення дизайну;
- для балансу (маятниковий);
- для ініціації та посилення руху (створення овербалансу), тобто виходу
зі стану статики (метрономний).
Якщо починаємо рух в танці зі статики або після виконання позування, то
застосовуємо Метрономний свей для ініціації руху. Якщо ж ми продовжуємо
рух, то Метрономний свей посилить наш рух, виведе зі стану ховеру (зависання)
(наприклад, кроки 2 і 5 фігури Плетиво з променадної позиції, крок 3 фігури
Контрачек). Маятниковий свей виконується в бік протилежний до напрямку
руху, а Метрономний свей виконується по напрямку руху.
Наступне питання – який тип Свею ми застосовуємо? Існують декілька
типів Свею. Перший тип – Технічний свей, дуга через все тіло від стопи до
голови. Тип другий – Ламаний свей, від талії до голови і стегна при цьому не
змінюють свого положення. Третій тип свею – Косметичний свей, невеликий
нахил у верхній частині тулубу і створюється у верхній частині плечей і лопаток.
Технічний свей застосовується при великій швидкості руху і значному обертанні.
Наприклад, кроки 2 Натурального та Зворотного поворотів Повільного вальсу.
Ламаний свей використовується в статиці або коли рух незначний. Наприклад,
на кроках 5 і 6 Натурального повороту з Хезитейшн, у фігурах-лініях
(позуваннях) особливо в танці Танго. Косметичний свей застосовується коли під
час руху нема або майже нема обертання, а також при великій швидкості руху.
Наприклад у Віденському вальсі (велика швидкість руху), кроки 3 та 6
Натурального повороту у Повільному вальсі (невеликий поворот). Дуже часто
застосовується поєднання різних типів Свею. Наприклад, в Натуральному
повороті Повільного вальсу на кроці 2 застосовується Технічний свей вправо, а
на кроці 3 – Косметичний свей вправо.
© Кеба М.Є.
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І останнє питання – як запам'ятати який Свей застосовується у кожній
фігурі і в який бік він виконується? В переліку описаних фігур у чотирьох танцях
(не врахуючи розвинені фігури) приблизно 160 фігур. В середньому кожна з
фігур складається із чотирьох кроків. Загалом маємо опис використання Свею
більше ніж на 600 кроках. Як запам'ятати весь цей об'єм інформації? І не варто
запам'ятовувати. Треба вивчити просте правило – Свей виконується в сторону
протилежну нозі на якій виконуємо підйом. Підйом виконується на лівій нозі –
нахил вправо, підйом на правій нозі – нахил вліво. Винятки з цього правила є,
але їх небагато. Якщо підйом виконується на двох кроках підряд, це правило
також працює. Для прикладу розглянемо фігуру Біжуче плетиво з променадної
позиції (Повільний вальс). У цій фігурі підйом виконується на кроках 2 (ліва
нога) і 3 (права нога). Свей відповідно буде на другому кроці вправо, а на
третьому кроці вліво. Якщо у фігурах підйом виконується на двох кроках підряд,
можливі ще два варіанти. На прикладі Прогресивного шасе вправо. Підйоми
виконуються послідовно на кроках 2 (права нога) і 3 (ліва нога). Свей на цих двох
кроках можна виконати по другому кроку, тобто вліво, а можна і по третьому –
вправо. Цей вибір залежить від наступної фігури.
Висновки:
- Свей – це відхилення тіла від вертикалі;
- Свей появляється на кроці 2 фігур з обертанням і на кроці 3 зберігається;
- по відношенню до напрямку руху (вниз і зверху вниз) Свей буває
маятниковий і метрономний;
- Свей використовується для дизайну, для балансу, для ініціації та
посилення руху;
- типи Свею: технічний, ламаний і косметичний;
- Свей виконується в сторону протилежну нозі на якій виконуємо підйом.
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Формування

творчої

індивідуальності

керівника

хореографічного

колективу − складний і багатосторонній процес, в основу якого закладено
гуманістичні,

духовно-моральні

цінності

світової

художньої

культури,

своєрідність і неповторність культурних традицій національного мистецтва, що
забезпечують всебічне і гармонійне становлення особистісних властивостей,
якостей і професійної компетентності учасника хореографічного колективу.
Проаналізувавши науково-методичні праці у галузі хореографічної
майстерності, можемо відзначити, що діяльність керівника хореографічного
колективу характеризується багатоаспектністю і багатофункціональністю і
включає наступні компоненти:
1) організаційно-управлінський

(керівник хореографічного колективу є

організатором колективу та управляє його функціонуванням);
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2) балетмейстерський (керівник хореографічного колективу є головним
балетмейстером-постановником, окрім тих хореографічних колективів, у яких
працюють запрошені балетмейстери);
3)

репетиторський

(керівник

хореографічного

колективу

здійснює

репетиційний процес, виконуючи функції балетмейстера-репетитора);
4) навчально-виховний (навчання виконавській майстерності, моральне,
духовне, естетичне виховання);
5)

розвивальний

хореографічному

(формування

колективі

всебічно

відбувається

розвиненої

шляхом

особистості

поєднання

в

фізичного,

емоційного, розумового, творчого удосконалення учасників хореографічного
колективу);
6) контролюючий ( контроль знань, умінь та навичок як окремих учасників,
так і всього хореографічного колективу. У результаті встановлюється в колективі
зворотний зв’язок (зовнішній: учень – педагог-хореограф та внутрішній: учень –
учень). Завдяки цій функції балетмейстер має змогу визначити план вивчення
програмного матеріалу учасниками колективу, контролюючи засоби і методи
викладання) [2; 3; 5; 6].
Найбільша ефективність навчально-виховної роботи досягається за умови
стабільності колективу, постійно поповнюється за рахунок підготовчих груп;
відносної однорідності вікового складу учасників і рівня їх попередньої
підготовки. Тому при плануванні навчально-виховної та творчої роботи слід
враховувати:
- вид колективу (гурток, ансамбль, студія);
- жанрову спрямованість (народного танцю, класичного, бального,
естрадного, спортивного і т. д.);
- вік учасників (дитячий, підлітковий, молодіжний, дорослий, змішаний);
- рівень попередньої підготовки більшості учасників (без підготовки,
початкова, середня і тд.);
- стабільність складу учасників колективу в цілому;
© Фриз П.І., Хотинська О.В.
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- соціальний склад (за професією, місцем проживання та трудової
діяльності і т.д) [1].
Різностороннє поєднання зазначених характеристик впливає на зміст
навчально-виховної роботи і визначає вибір її форм. Однак робота у
хореографічному колективі має свою специфіку, з якою не зіштовхується жоден
керівник. Це обмеження часу (два-три рази на тиждень),

різні здібності

учасників, відмінність за віком, ступінь підготовленості учасників, поповнення
та відсів членів колективу.
У процесі навчально-постановочної

діяльності керівник повинен

згуртувати учнів, незважаючи на різницю у віці, рівень культури і вихованням,
зосередити увагу вирішенні спільних завдань. Тому керівник хореографічного
колективу повинен

проявляти такт і чуйність вихователя. Тому «для

ефективності занять хореографією треба орієнтуватися на основні принципи
дидактики − поєднання свідомого та емоційного, теоретичного і практичного,
послідовності, наочності, творчого підходу» [1, 13].
До основних форм відносяться:
- практичні заняття з розучування танцювального матеріалу, акторської
майстерності,
- репетиційна робота над репертуаром;
- теоретичні бесіди та лекції з історії хореографії, історії і теорії музики.
Додаткові форми − це колективні заходи за межами основних занять,
пов'язані з їх змістом. Так само як участь в масових заходах культурнопросвітнього закладу, концертах, тематичних вечорах, пізнавальні заходи:
бесіди, відвідування музеїв, театрів, виставок, концертів з подальшим їх
обговоренням; позанавчальний заходи колективу − виїзди в зони відпочинку,
привітання учасників. У колективах пртйнятними є і форми самоосвіти:
самостійні заняття з відпрацювання складних елементів розучуваного
танцювального репертуару, надання допомоги в освоєнні матеріалу учасникам
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всього колективу, підготовка матеріалу на основі ЗМІ, з урахуванням
актуальності модних напрямів хореографії.
В якості методів для ефективності занять хореографією слід постійно
орієнтуватися на основні принципи дидактики:
- поєднання свідомого та емоційного,
- теоретичного і практичного,
- послідовності,
- наочності,
- творчого підходу до досліджуваного матеріалу [2].
Усі форми навчально-виховної роботи тісно взаємопов'язані. Процес
навчання неможливо відокремити від процесу виховання. Робота над танцем
передбачає розширення естетичного кругозору, формування художнього смаку,
тобто вже містить в собі елементи виховання. При плануванні необхідно
конкретизувати заходи організаційної роботи − це залучення учасників до
вирішення творчих, організаційних завдань, формування творчих і побутових
традицій свого колективу.
Хореографія надає значний простір для «використання в процесі занять усіх
принципів навчання і виховання, і чим вони гармонійніше використовуються в
навчання учнів колективу, тим ефективнішим буде результат. Поєднання
емоційного і логічного є неодмінною умовою проведення занять, репетицій,
постановочної роботи. Вивчені таким чином

рухи надовго залишаються в

пам'яті, значно легше піддаються інтерпретації» [4].
Наочність – це основа навчання та удосконалення. Зоровий, м'язовий і
слуховий аналізатори, які активізуються під час занять хореографією,
допомогають учням сприйняти і запам'ятати рух, м'язово перевірити його.
Велике значення має образне слово − метафора, логічні пояснення. Показ,
анотація, знову повторний показ з поясненням можна вважати основними
прийомами педагогічного процесу на заняттях з хореографії. Щоб досягнути
© Фриз П.І., Хотинська О.В.
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ефективності виконання руху, необхідно враховувати поступовість його
сприйняття учасниками колективу.
Однак чимало залежить від педагога: наскільки точно він зможе показати
рух, виокремити в ньому головне, зосередити увагу на кардинальних пунктах
руху і донести їх до свідомості учасників.
Принцип системності викладання є в методиці різноманітних форм роботи
з дітьми і реалізується на основних етапах розвитку умінь і навичок.
У танцювальних група необхідним є

«стиснення» рухів «класичної

системи», щоб при застосуванні мінімуму її елементів можна було б досягнути
максимуму грамотності, танцювальності, музикальності, виразності. Треба мати
на увазі, що якщо максимум і мінімум засвоєння рухів залежить від часу занять
учня в колективі, то грамотність і міцність спираються на досконалість набутих
навичок та знань.
Принцип доступності слід розуміти у фізіологічному і психологічному
планах. Завжди постає

питання про «бар'єр» навантажень, про наслідки

неправильної постановки корпусу і ніг, про доступність рухів, які базуються на
тих чи інших координаціях. Доступність передбає розучування вправ і рухів за
допомогою методу фіксації окремих положень корпусу, етапів руху, які
відпрацьовуються окремо.
Проаналізувавши наукові та методичні доробки з проблеми дослідження,
визначимо компоненти індивідуального стилю балетмейстера:
• творча ініціатива, активність, індивідуальність:
1. Мотиваційно-ціннісний компонент творчої активності (ціннісні
орієнтації, способи ефективних прийомів і способів діяльності, рівні
прагнень особистості).
2. Операційно-змістовий компонент творчої активності (сукупність умінь і
навичок:

рухових,

перцептивно-рефлексивних,

комунікативних,

організаторських, гностичних і проектувальних).
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3. Здатність до висування власних ідей, швидкість вироблення власних
рішень.
• художня інтуїція:
1. Відмова від логічного мислення в моменти творчості.
2. Уміння прислухатися до інтуїції та почуттів.
3. Почуття безпосередності, здатність до передбачення.
• творча уява і фантазія.
1. Образність мислення.
2. Прагнення до створення нового, раніше ще невикористаного.
3. Яскравість бачення.
• художня рефлексія і сугестія:
1. Відсутність коливань у виборі власного творчого шляху.
2. Усвідомлення власної індивідуальності й неповторності.
3. Вибір засобів художнього втілення спонтанно і без зусиль.
4. Уміння втілювати власні творчі ідеї та переконувати в їх правильності.
5. Здібності в організації творчого процесу, контроль за ситуацією.
• професійні знання засобів танцювальної виразності:
1. Глибокі знання сутності руху та його можливостей.
2. Природні дані (крок, виворотність, стрибок і т.д.)
3. Психофізіологічна мобільність рухового апарату.
4. Знання законів біомеханіки і психомоторики.
• музично-ритмічні здібності:
1. Глибокі знання зв'язків музики і танцю.
2.Уміння розкрити закони музичної драматургії і продемонструвати їх у
хореографічному творі.
3. Досконале володіння ритмом і темпом руху.
• здібності до композиції:
1. Знання в області законів композиції руху і простору.
© Фриз П.І., Хотинська О.В.

79

Сучасні тенденції та
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки
Теорія та методика навчання

www.openscilab.org

2. Володіння різноманітними способами з'єднання рухів.
3. Знання законів логіки розвитку хореографічного твору.
• здатність до пластичної імпровізації:
1. Знання законів танцювальної імпровізації.
2. Здатність вільно імпровізувати під час постановочної роботи.
• здатність цілісного сприйняття хореографічного твору.
1. Знання законів художньої цілісності.
2. Володіння законами режисури.
3. Відчуття стилю і жанру.
Відтворення художніх образів хореографічного мистецтва передбачає
синтезуючу діяльність уяви, володіння мовою танцю і активний емоційний
відгук, а також творчу самостійність, багатство, яскравість і своєрідність
індивідуальності.
Отже, у керівника хореографічного колективу повинен бути сформований
комплекс не тільки загальних і професійних компетенцій, а й високий рівень
творчої індивідуальності, яка виступає своєрідним індикатором цілісності його
світогляду і формується в процесі становлення його професійної особистісної
сфери.
Список використаних джерел:
1.

Андрощук Л. М. Фахова підготовка майбутнього вчителя хореографії в

системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні. Науковий часопис
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5.
Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2019. № 70. С 9-14.
2.

Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи у школі і позашкільних

закладах / Л. Бондаренко. – К.: Муз. Україна, 1985. 198 с.
3.

Бугаєць Н. А. Методика роботи з хореографічним колективом: Навчальний

посібник / Н. А. Бугаєць, В. М. Волчукова, М. С. Пінчук. – Харків: ХНПУ імені
Г.С. Сковороди, 2009. 99 с.
80

© Фриз П.І., Хотинська О.В.

www.openscilab.org

4.

Сучасні тенденції та
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки

Голдрич О.С. Методика роботи з хореографічним колективом: Посібник

для студентів-хореографів мистецьких навчальних закладів України І-ІІ рівня
акредитації. Вид. 2-е – Львів: «Сполом», 2007. 72 с.
5.

Гузій Н. В. Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні аспекти:

монографія / Н. В. Гузій. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. 243 с.
6.

Забредовський С. Г. Методика роботи з хореографічним колективом : навч.

посіб. Київ: НАКККіМ, 2010. 135 с.

© Фриз П.І., Хотинська О.В.

81

Сучасні тенденції та
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки
Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

www.openscilab.org

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В
ОСВІТІ
Кречко М.І.

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ХМАРО-ОРІЄНТОВАНОГО
НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
Кречко Максим Іванович
студент Рівненського
державного гуманітарного університету
Швидкість соціальних і технологічних змін у навколишньому середовищі,
прискорене нагромадження інформаційних ресурсів і засобів навчання, які
стають доступними для більшості людей, мобільність населення зумовлюють
переосмислення функцій і результатів загальної середньої освіти.
Специфіка інформатики як науки і сфери діяльності людини полягає в
тому, що вона забезпечує своїми методами, засобами, технологіями інші галузі
знання, пізнавальної і практичної діяльності людини, а вміння й навички, що
формуються під час навчання інформатики у школі, за сучасних умов носять
загально навчальний, загально інтелектуальний характер і можуть бути
перенесені на вивчення інших предметів з метою створення цілісного
інформаційного простору знань учнів і формування ключових компетентностей
відповідно до соціального замовлення інформаційного суспільства.
Навчальна діяльність, основною характеристикою якої є якісні зміни в
самому суб’єкті навчання, має бути спрямованою на розв’язування системи
компетентнісних задач, для яких обов’язковим є застосування сучасних ІКТ як
засобу розв’язування, надання різнорівневої допомоги і критеріїв оцінювання
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як кінцевого результату, так і способів його отримання. Підхід «від загального
до конкретного», тобто від формування узагальнених закономірностей
інтелектуальної діяльності до їх використання на конкретному предметному
змісті, є підґрунтям розробки моделі інтелектуально-насиченого середовища на
основі системи компетентнісних задач і реалізується на практиці шляхом
застосування методу проектів, доцільно дібраних задач, таксономії навчальних
завдань з опорою на теорію поетапного формування розумових дій.
Найважливішою умовою, яку висуває сучасне інформаційне суспільство
до загальноосвітніх закладів середньої освіти, є готовність їхніх випускників
навчатися, працювати, комунікувати та жити в інформаційному суспільстві,
наприклад, уміння виважено працювати з різними видами та обсягами
відомостей сьогодні одним із найважливіших чинників успішності молодої
людини. Найкраще та найповніше такі вміння формуються і розвиваються під
час набуття інформатичної компетентності у процесі вивчення інформатики.

Рис. 1. Формування ІК здобувачів освіти на уроках інформатики

Інформатична компетентність – це інтегративне утворення особистості,
яке об’єднує знання про основні методи інформатики та інформаційні
технології, уміння використовувати наявні знання для розв’язання прикладних
задач, навички використання комп’ютера і технологій зв’язку, здатності
представляти повідомлення і дані у зрозумілій для всіх формі і проявляється у
прагненні, здатності і готовності до ефективного застосування сучасних засобів
інформаційних та комп’ютерних технологій для розв’язання завдань у
професійній діяльності і повсякденному житті, усвідомлюючи при цьому
© Кречко М.І.
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значущість предмету і результату діяльності [2].
Сучасні педагогічні інструменти у поєднанні з інформаційними і
комп'ютерними технологіями дозволяють професійно реагувати на проблемні
виклики сьогодення.
Маємо на увазі побудову і використання хмаро-орієнтованих навчальних
середовищ (ХОНС), які досить радикально змінили процес у закладах освіти.
Під хмаро орієнтованим навчальним середовищем (ХОНС) ми розуміємо
штучно побудовану систему, що за допомогою хмарних сервісів забезпечує
навчальну мобільність, групову співпрацю педагогів та учнів для ефективного,
безпечного досягнення дидактичних цілей [3]. Метою створення цього
середовища є досягнення дидактичних цілей, виконання педагогічних завдань,
об’єднання

суб'єктів

навчального

процесу

для

ефективної

співпраці,

орієнтованої на підвищення якості навчальних результатів учнів засобами
хмарних сервісів.
Компоненти ХОНС мають гнучку структуру і функціонал, адаптуються
до особливостей конкретного змісту середовища, потреб і здібностей як учнів,
так і вчителів. Фактично вчитель може проектувати навчальне середовище під
певний логічно завершений фрагмент навчання та з урахуванням пізнавальних
можливостей, здібностей, інтересів і рівня попередньої навчальної підготовки
конкретного учня.
ХОНС створює умови для активної співпраці, забезпечує мобільність
суб’єктів та віртуалізацію об’єктів навчання, доступне будь-де і будь-коли,
забезпечує розвиток творчості та інноваційності, критичного мислення, вміння
вирішувати проблеми; розвивати комунікативні, життєві та кар’єрні навички,
працювати з даними, медіа й розвивати компетентності з ІКТ як учнів, так і
вчителів.
Google Classroom – це хмарний сервіс для підтримки змішаного
навчання. Використання сервісу дає змогу спростити процеси створення,
публікування навчальних ресурсів та завдань, а також оцінювання рівня
84
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навчальних досягнень учнів. Сервіс є частиною хмарного пакету G Suite for
Education
Як показала практика, хмаро орієнтована платформа Google Classroom –
вдало використовується вчителями для організації

освітнього процесу, а

здобувачами освіти –для навчання.
Успіх сервісу зумовлений перш за все такими можливостями:
●

створенням навчальних курсів;

●

наповнення курсів різноманітними навчальними матеріалами;

●

перевіркою рівня засвоєння знань учнів;

●

широким набором інструментів для роботи – відео, зображення,

симулятори.
Google Classroom є зручною платформою для навчання, за
допомогою якої систему освіти можна зробити максимально гнучкою,
інтерактивною і персоналізовано.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF SIMULATORS APPLICATION IN THE
EDUCATIONAL PROCESS
Nikolenko V.V.
Senior Lecturer, Department of Mathematical Analysis and Optimization Methods
Sumy State University
Simulators in the broadest sense are modeling systems, computer models,
techniques that are created to prepare the individual for quick and quality decisions.
The use of simulators in the learning process helps to form students' skills of certain
actions, to understand the interdependence and the essence of the processes that take
place. In relation to the educational process the simulator can be defined as a model for
learning, which in terms of didactic and psychological requirements, must have three
necessary components: constructive, model and didactic [3].
Its constructive part reflects a copy of the workplace, the model part builds an
adequate image of the functioning of this model, modeling the implementation of the
main processes in it. The didactic part is a teacher's work platform with a program for
assessing student actions, or a system of automated control of his work.
The use of simulators in the educational process has a positive experience and
allows us to highlight the following points: individualization of the pace of work, the
student manages the educational process; reducing the time to create the necessary
skills; differentiation of the level of knowledge; growth in the number of training tasks;
increase the motivation of educational activities [1].
Computer simulators have a special place among all types of simulators. In this
type of simulators, all three components (model of the object of management, the
workplace of students and teachers) are implemented using computer software. In
essence, a computer simulator is a program designed to develop sustainable skills and
ensure the performance of the necessary functions of the teacher.
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The computer simulator should include: selection and generation of similar tasks
on the topic; demonstration of means of task performance (electronic calculator, test
editor, software module that works according to a certain algorithm); providing
consultations or sample solutions at the student's request; analysis of actions and their
qualitative assessment with recommendations for achieving the best results [2].
It is the interactive computer simulators, designed to study and consolidate
various practical skills, account for the largest share of interactivity. The complexity
of the perception of practical material lies in the fact that it is practical classes are
characterized by maximum interaction between student and teacher. The student must
perform the tasks of the teacher not only for assess, but also to learn algorithm.
Therefore, the teacher must be constantly monitoring each stage of work, control is
accompanied by recommendations, tips, and corrections. Often the teacher gives a
demonstration of the solution.
Interactive simulators are used at different stages of the lesson: setting the topic,
studying, and consolidating new material, updating knowledge, homework,
independent work, testing and control of knowledge.
Creating quality simulators is a complex process. First, it requires highly
qualified programmers, and secondly, detailed scenarios of simulators provided by
methodologists. High-quality and full-fledged simulators should combine the functions
of a teacher, demonstrator, and controller.
The combination of such functions provides:
• demonstration of the solution;
• mode of study (step-by-step solution), when the student's work is directed and
controlled at each step, prompts are displayed, incorrect steps are corrected;
• control mode, when the simulator does not interfere in the process of solving,
only the result is stated;
• preparation of a bank of tasks with the generated condition;
• conducting tests with the generated condition for each task.
© Nikolenko V.V.
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The principle of the interactive simulator is simple. These are duplication of the
"paper" work of the user, comparison of the results at the steps determined by the
methodologist ("checkpoints") and the reaction that corresponds to the chosen mode of
operation (correction, hint, evaluation).
The mathematical model of the simulator is simple and easy to fit into the theory
of deterministic automata. But despite the relative simplicity of the structure of the
simulator is quite complex.
The structure of the simulator includes blocks:
1) reading and interpreting the script, which is responsible for preparing data for
the simulator, including the object of material being studied, generating tasks, setting
the control mode, setting the logging mode;
2) graphical representation of the algorithm, derivation of formulas, construction
of graphs, formation of tables, options for visual representation of the algorithm;
3) data entry in a given form;
4) management that interprets the data entered according to the scenario and
provides feedback in the form of a given response (correction, hint, conclusions,
assessments);
5) control of the state of the algorithm, which on command changes the phase
state of the algorithm, i. e., makes the transition from one step to another, adjusting the
current state;
6) control and logging, which on command performs the reconciliation of data
entered by the user with, in fact, the calculated values, keeps a protocol, notifies the
control unit of the result.
Now let's talk about simulator scenarios. The simulator scenario is the
cornerstone on which the automation of the simulators themselves and their proper
functioning is based.
The scenario must contain all the necessary data for the operation of the
simulator, which determines the type of simulator. The scenario describes the input and
output data, the data generated, the generation parameters, the answer templates and
88
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formulas and, of course, the computational or other algorithm by which the computer
will calculate the reference values of user responses for each step [4].
This whole process is complex both in terms of methodological and in terms of
software and implementation. Using of simulators in the learning process is
increasingly popular because its effectiveness can significantly reduce the number of
errors, maximize the speed of action and decision making, reduce training time, more
adequately assess the level of knowledge and skills, individualize learning, draw
conclusions about the actions and skills learners.
Thus, due to the availability of simulators, a large selection of software for higher
education, simulators in modern education play an important role in forming and
consolidating knowledge, skills and abilities of learners and act as a pedagogical tool
to improve the quality of the educational process.
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У ХХІ столітті сучасний науковий запит спрямовує свій науковий
потенціал на уточнення ряду понять, що визначають напрямки мережевої
комунікації та на дослідження значень, які фіксують різні форми подання
мистецтва в мережевому просторі, що з’явилися в останні роки і стали вагомою
складовою арт-контенту [3].
Соціальна спрямованість мережевого простору пов'язана з питаннями
культурної власності. Легкість, безперешкодність та доступність, з якою
цифрова інформація може бути скопійована та керована, по-новому ставить
проблему концептуальної новизни. Сучасне українське медіа-мистецтво являє
собою систему цінностей, нові принципи мережевого простору. До нього
відносяться твори, які створюються та подаються за допомогою сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій, що допомагають висловити ідеї та
сенси.
Миттєвість «доступу» при вході в мережевий простір знаходить своє
відображення в художній онтології мережі. У процес створення мережевого
твору одночасно залучені авторський колектив художників-програмістів та
глядачі. На зміну інспірованому творчому акту приходить практика співпраці з
аудиторією, яка є базовою для авторів мережевих творів.
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Навколишній простір перетворений людьми, взаємодії в мережі Інтернет
мають неабиякий вплив на особистість. Актуальним на часі є питання щодо місця
медіа-мистецтва в системі мережевого простору та її вплив на формування
особистості в цілому.
Активне використання українською молоддю, яка відноситься до
цифрового покоління, соціальних платформ-месенджерів (Facebook Messenger,
WhatsApp, Viber, Instagram, Telegram) в якості інструментів повсякденної
комунікації активно змінює просторово-тимчасовий контентт [2]. Науковці
визначають ці соціальні платформи як «клієнтську програму для обміну
миттєвими повідомленнями між комп’ютерами чи іншими пристроями через
інтернет» [ 1, с. 50].
Вплив явищ інформаційного суспільства на розвиток людської культури і
на світ мистецтва має своїх дослідників у галузях: комп’ютерно-мистецькій
(А. Моль, В. Фукс, М. Касслер та ін.); соціально-інформаційно-культурній (Д.
Белл, М. Кастельс, Ф. Махлуп,

Е. Тоффлер, Ф. Уебстер, Й. Масуда, В.

Данильян, О. Дзьобань, М. Кириченко та ін.); інформаційно-суспільній як
історичній

фазі

можливого

еволюційного

розвитку

цивілізації

(М.

Колодинський, Б. Герук та ін.); впливу цифрової ери на розвиток мистецьких
явищ (Г. Веселовської, Г. Липківської, О. Акименко, К. Юдової-Романової, О.
Камишникової та ін.); відео-артів (О. Гнилицький, І. Чічкан, А. Савадов, Г.
Сенченко, К. Проценко та ін.).
Низка авторів розглядають медіа-мистецтво та пов’язані з ним проблеми
конструювання віртуальної реальності з позицій естетики та мистецтвознавства.
На їх думку – це новий вид екранних мистецтв (П. Борсук, С. Добротворський,
В. Савчук та ін.). Науковці JI. Манович, С. Жижек, О. Горюнова в центр
своїх наукових досліджень ставлять питання виникнення, становлення та
розвиток усього мультимедіа через детальне аналізування понять «віртуальне»,
«цифрове», «інформаційне» мистецтво.
© Сидоренко Т.Д.
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Виходячи з проаналізованого можна стверджувати, що медіа-мистецтво
існує в багатьох видах та напрямках, воно постійно змінюється за технологіями,
на яких базується, має багато жанрів та різновидів, які розвиваються, зокрема це
відеоарт, медіаінсталяції, медіа-перформанс, саунд-арт, мобайл-арт, інтернет-арт
або нет-арт та інші.
Термін «нет-арт» уперше був використаний 1996 році, коли Вук Косич
організував невеликий збір в Трієсті за допомогою розсилки платформи Nettime.
У тому ж році з’явилася перша критика цього терміну, яка невдовзі спровокувала
ширшу дискусію про мистецтво в мережі, яка викликана вбудованістю
мережевого мистецтва в інтернет-простір.
Саме нет-арт як вид медіа-мистецтва використовується для вираження
середовища глобального мережевого простору.. Сюди входять соціальні мережі,
визначені творами мистецтва, художнє використання аналогових мереж, а також
художні твори, що використовують цифрові мережеві сервіси, такі як Всесвітня
павутина або інші комунікаційні мережі.
Інтернет-мистецтво не має цінності для колекціонерів, адже передача прав
на твір нет-арту неможлива без його видалення з Мережі. Вилучити об'єкт нетарту з рідного середовища неможливо, адже він спрямований на комунікацію з
глядачами із залученням нових учасників. Твори нет-арту існують лише в
онлайні і є результатом інтерактивності віртуального простору. Це мистецтво
нове, демократичне. Воно розвивається, залучаючи художників до творчого
діалогу з глядачем.
Першопроходцями нет-арту можна вважати художників, які до появи
Інтернету працювали з комунікаційними технологіями (факсом, відеотексом,
телефоном та ін.) Джоана Хемскерка та Дірка Паесмана (арт-група Jodi).
Найвідоміший їх проект – це сайт, вихідний код якого є схемою водневої бомби,
намальованою в ASCII (назва кодування, набору).
Перший

нет-арт

проект,

створений

в

Україні

–

робота

Юрія

Кручака та Юлії Костєрєвої «БЕЙБІ/BABY» (2002). У 2007 р. відбувся нет-арт
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проект Анни Александрович «Зе Хазарів, чи реквієм за театром / The of the
Khazars, or requiem for the theater». Це був перший театральний перформанс в
Україні,

котрий одночасно транслювався на веб-сайті www.khazary.com.ua.

Українська мисткиня Маша Шубіна створила нет-арт проект «Цифровий
нарцисизм / Digital narcissism» (2007), в якому обрала формат сайтів інтернетзнайомств для презентації власних робіт. У цьому проекті художниця
комбінувала традиційні образотворчі техніки з мультимедіа. Проект існує
донині, хоч він і був створений з метою експонування в традиційному
виставковому просторі.
Сьогодні в Україні немає платформи, де митці нет-арту могли б
спілкуватися й давати лінки на свої твори. Оскільки інформації про
медіамистецтво мало, деякі медіа-митці загалом можуть не знати, що їхні
витвори належать до нет-арту (це стосується й інших напрямів – відео-арту,
медіа-перфомансу та ін.). Звісно, таке мистецтво не може бути головним видом
діяльності, частіше за все це етап на шляху освоєння можливостей віртуального
простору, який згодом може вилитися у нові твори медіа-мистецтва [4].
Будь-який художник, маючи доступ до мережі, може помістити свою
роботу в Інтернеті без попередньої цензури, схвалення або відбору з боку
громадських чи комерційних інститутів. Відповідно, будь-який глядач, маючи
доступ до Інтернету, здатний побачити цей твір, миттєво «увійти» в мережевий
образ або зануритись в його структуру. Крім того, можливість перегляду роботи
нет-арт художника досить велика: комп’ютер, що є основою розуміння
зображення, може бути безпосереднім «носієм» твору, засобом його здійснення,
передачі користувачеві безпосереднього досвіду.
Однією з головних функцій нет-арту є спрямованість на комунікацію, де
молоді художники роблять значущим спілкування з глядачем, залучення їх до
творчого діалогу. Користувач може вплинути на зміст твору, всіляко змінювати
його й таке інше. Тобто нет-арт дає змогу взяти миттєву участь у створенні
проєкту в мережевому просторі, перетворюючи глядача на співавтора, що бере
© Сидоренко Т.Д.
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участь у творі мистецтва, формує новий тип багаторівневої інтерактивної
художньої свідомості.

При цьому дійстві функція художника вбачається в

ініціюванні комунікаційно-творчих подій.
У мережевому просторі нет-арт як вид медіа-мистецтва обумовлений
новою інтенсивністю Інтернет-технологій, де з’являється можливість жити і
творити відразу в кількох просторах та часових режимах. Процес його
відтворення безмежний, завдячуючи комунікації, яка дозволяє здійснювати
взаємодію користувачів у режимі «миттєвості».
За час свого існування нет-арт пройшов шлях розвитку форм об’єктів від
текстових творів до складних інсталяцій змішаної реальності. Він активно
впливає на культуру та пропонує нові форми взаємодії з глядачами. Треба
сказати, що зараз співіснують дві форми мистецтва – це традиційний, як,
наприклад, живопис, скульптура тощо, і мистецтво нових медіа, яке відображає
дух часу. Форми класичного мистецтва досі актуальні, ми можемо їх створювати
та насолоджуватися ними, але повною мірою відображати сучасність можуть
лише нові способи, що виникають унаслідок розвитку науки, техніки,
комунікацій, суспільства та культури загалом.
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DEVELOPMENT OF IT-STUDENTS' TRANSLATION COMPETENCIES
USING NEURAL MACHINE TRANSLATION
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викладач кафедри іноземної мови та професійної комунікації
Східноукраїнського національного університету
ім. Володимира Даля
This paper proposes a re-thinking of students' translation competencies in the
face of the rapid technologization of the process of translation. Taking into
consideration the concept of students' translation competence and social approach to
translation training the paper aims to concentrate teachers' attention on the process of
delineating a competence that pertains to the student who is supposed to collaborate
with the machine. Such delineation would involve adding human aspect to translation
competence. The paper presents some learning practice designed to integrate neural
machine translation (NMT) into translation training to help IT-students to raise their
awareness of their professional self-concept as human. It suggests that it would be of
help to integrate NMT into translation training as early as possible with a focus on
helping students raise their awareness of their potential roles which are not limited to
post-editing and pre-editing. Students' translation training should include training
NMT systems, selecting and assessing training data and others. Such awareness would
also give students an opportunity of' learning to learn (i.e. to become lifelong learners)
in order to continue to confront the unknown and unpredictable future challenges NMT
will pose and embrace the opportunities it will offer.
The impact of NMT on the ability of translation makes teachers to re-think
students' translation competencies. And what is translation competence? Kiraly
explains it as "learning specific skills that allow students to produce an acceptable
target text in one language on the basis of a text written in another" [1]. The problem
© Тімошина Л.В.
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is this: is now the time to reconsider some aspects of this point of view. Nowadays
these specific skills to produce a target text in one language on the basis of a text written
in another are shared with machines. So, the training model that foregrounds the aim
of empowering the IT-students in the context of NMT has been suggested. The ITstudents were asked to "train" NMT system, select data, make judgements about the
quality on their own linguistic and translation expertise, evaluation the NMT output
and provide "a topology of errors in translation" and so on.
Analysis of students' commentaries on NMT has been made. In the
commentaries explained their views of the achievements and failures of NMT (the
translation of the word classes, idioms, especially, sentence length, word choice and
others). The analysis conducted reveals that positive as well as negative perception of
NMT can be observed in students' commentaries. Of great interest is the fact, that the
co-presence of fear and hope become explicit as the students talk about the future of
NMT.
It is no secret that the prevalence and quality of NMT will continue to increase
(and what is more, possibly in unexpected ways and directions). This puts us as
translation teachers in somewhat of a position where we try to find a way to "train" the
students for the future and help them to develop professional self-concept, however,
“nobody knows exactly what needs to be learnt”. (Engestrom and Sannimo 2010
quote).
Under such circumstances the present paper suggests that it would be of help to
integrate NMT into IT-students' English translation training and as early as possible.
Further research is needed to develop innovative learning approaches and
practices with the aim of expanding the skills and, knowledge and competencies of ITstudents and preparing for the future role as human experts including pre-editing and
post-editing and training NMT systems. This is even so if we seriously consider the
potential outcomes of computer scientists' outgoing research activities that target
enhancing the "translation performance and competence" [5] of NMT systems, which
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implies the very possibility that competence will become a construction shared
between the students and the machine in the context of translation.
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Високий етичний рівень – одна з основних рис педагога. Дійсно, адже саме
вчителі і батьки знайомлять маленьких діток зі світом, дають їм базові поняття
етики та моралі, пояснюють, як можна вчиняти, а як не слід. Педагог має бути
взірцем для своїх учнів та ніколи не порушувати тих принципів, які проповідує
дітям. Бути на належній моральній висоті вчителю психологічно важко ще й
тому, що він працює з молоддю – людьми, які за досвідом і знаннями стоять
набагато нижче від нього, і які часто не спроможні відрізнити позитивне від
негативного, і саме в цьому небезпека неправильної, необ’єктивної оцінки
поведінки і діяльності вчителя з боку учнів. [1]
Вчитель має дотримуватись загальнолюдських етичних норм, загально
професійних норм, педагогічних норм, норм академічної доброчесності а також
норм тієї науки, яку викладає (в нашому випадку – математики).
До загальнолюдських норм відносяться ті риси, які необхідні кожному
члену суспільства як на роботі, так і у щоденному житті. Це такі риси як чесність,
доброзичливість,

повага,

скромність,

толерантність.

[2]

(Уявімо,

яка

психологічна атмосфера у вчителя, який зневажає своїх учнів. Вони будуть
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ненавидіти такі уроки, а разом з ними і предмет, який може знадобитись їм у
житті. А вчитель, який дискримінує когось з учнів за будь-якою ознакою взагалі
має негайно бути звільненим без можливості продовження педагогічної
діяльності).
До загально професійних норм належать ті, дотримання яких вимагається
від кожного члена суспільства в той час, коли він/вона знаходиться на своєму
робочому місці. Це такі риси як дисциплінованість, комунікабельність,
ефективність, неупередженість.
До людей, які обрали для себе почесну професію педагога, передбачаються
підвищені моральні вимоги. Вчитель має бути культурним не лише у стінах
школи чи університету, а й у повсякденному житті. Н.М. Баранова так
характеризує справжнього ідеал Педагога: «мудра, добра, тактовна, вимоглива,
освічена людина, непересічна особистість, істинний громадянин Вітчизни,
котрий має власні тверді переконання та міцні моральні устої, здатний мужньо
їх відстоювати, талановитий вихователь, прекрасний фахівець, вільна й
незалежна натура, котра викликає повагу й симпатію учнів і співгромадян». [2]
Норми академічної доброчесності вимагають відсутності плагіату,
списування, видання чужої роботи за свою, корупційний чинник при виставленні
оцінок. Вчитель не має порушувати ці норми і мусить жорстко реагувати на факт
порушення цих норм учнями або колегами.
Математик має бути уважним та відповідальним за результати своїх
розрахунків. Час на перевірку свого розв’язання може виявитись набагато менш
цінним, аніж наслідки від недбалих розрахунків. Вчитель має роз’яснювати
учням всі можливі наслідки від помилки математика у професійній діяльності.
Розглянемо детальніше етичні завдання, які покладаються на кожного
викладача, а також на викладачів конкретно математичних дисциплін.
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Педагогічні проблеми
Вчитель доносить до своїх учнів основні гуманістичні принципи,
розповідає правила ввічливої поведінки в суспільстві, показує, як треба і як не
треба чинити з точки зору моралі, прищеплює любов до Батьківщини тощо.
Педагог повинен бути носієм глибоких і всебічних знань, при цьому
постійно вдосконалювати та актуалізовувати їх.
Важливо, щоб вчитель любив дітей та свою професію; цікавився
внутрішнім світом своїх вихованців а також знав їх психологію.
Вчитель має бути гуманістом і при цьому підтримувати дисципліну:
виявляти принциповість, вимогливість, справедливість і великодушність. [2]
Важливо, щоб педагог був авторитетом та взірцем для своїх учнів. Це
вимагає від викладача як члена суспільства дуже високі моральні риси. Вчитель
не має вживати ненормативну лексику, не повинен зловживати алкоголем та
палінням, з’являтись в школі на підпитку, бути учасником бійок (за
виключенням випадків, коли намагається зупини злочин, свідком якого став).
Звісно, всі такі обмеження не означають, що вчитель не може мати
особистого життя чи не має права на відпочинок з друзями. Однак при цьому
варто враховувати, що педагог має бути зразком моральності для своїх учнів,
навіть якщо вони зустрінуть його/її в неформальній атмосфері. Також це
стосується і соціальних мереж. Якщо сторінка педагога є у відкритому доступі
або доступ до перегляду публікацій має хоч хтось із учнів, то публікувати на
цьому ресурсі відверті фотографії, знімки, що зображують вживання алкоголю
чи паління не варто. Педагог – доросла людина, яка теоретично може мати
шкідливі звички. Однак дорослі відповідають за себе самостійно. Діти ж беруть
приклад з дорослих, але при цьому ще не несуть відповідальності за себе.
Побачивши вчителя в поганому світлі, вони можуть використати це як приклад
для унаслідування.
Отже, дуже бажано, щоб шкідливі звички були відсутні у вчителя взагалі.
Однак якщо вони все ж є, вони не мають проявлятись в публічному просторі.
100

© Борець М.М.

Сучасні тенденції та
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки
Науки про освіту та педагогічні науки в цілому

www.openscilab.org

Математичні проблеми
Окрім загальних етичних норм, вчитель має розбирати зі своїми учнями й
ті моральні виклики, які виникають при професійному зайнятті в даній галузі.
Для математиків такими проблемами можна вважати проблему морального
вибору при складанні алгоритмів, проблему балансу між часом та точністю,
проблема ризиків помилок тощо.
Розглянемо на конкретних прикладах можливі наслідки цих питань.
1) Безпека дорожнього руху
Зараз поступово вводиться рух автомобілей з автопілотом. Однак над
створенням програми для нього мають тривалий час попрацювати математики.
Важливо перевірити поведінку комп’ютера у різних ситуаціях. Передбачити все
неможливо, однак варто провести якомога більше тестувань системи за різних
умов, адже від цього залежить безпека учасників дорожнього руху. Отже,
розробникам необхідно шукати баланс між терміном випробувань та
впевненістю у безпеці.
Крім того, на дорозі можливі ситуації, в яких без постраждалих не
обійтись. Тобто математики, які розробляють автоматичну систему керування
автомобілем, постають перед проблемою, подібною проблемі вагонетки. Їм
необхідно обрати, ким жертвувати найсильніше в аварійних ситуаціях.
Проблема настільки складна, що було створено проект moralmachine
(https://www.moralmachine.net), який збирає думки суспільства, як саме програма
має чинити у безвихідних ситуаціях (мал. 1).
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Малюнок 1. Приклад вибору, який пропонується зробити в одному із завдань на проекті
moralmachine [4]

2) Проблему балансу між часом та точністю та проблема ризиків
помилок тощо.
Від помилок ніхто не застрахований, однак необхідно розуміти, що
помилка математиків та програмістів при створенні приладів може нести значні
наслідки.
Запобігти або хоча б зменшити кількість помилок можна багатократною
перевіркою алгоритму. Однак через економічні та людські чинники такі
перевірки не завжди проводяться в повній мірі. Незважаючи на це, важливо
розуміти, що математик несе моральну, а в певних випадках – і юридичну –
відповідальність за негативні наслідки, викликані його розробкою.
Так, у період з 2000 по 2014 рік на основі інформації, отриманої від
поштової системи обліку, були притягнуті до відповідальності 736
поштмейстерів - в середньому по одному на тиждень.
Деякі з них потрапили до в'язниці за неправдиву звітність і злодійство,
багато були розорені, позбулися сімей та нерухомості. [3]
Згодом виявилось, що звинувачення були хибними, програма їх висувала
внаслідок помилки в розрахунках. При цьому, незважаючи на масовість таких
помилок, слідування продовжувалось довго, за цей час встигли звинуватити
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нових жертв помилки програми. Навіть після однозначного доказу проблеми в
програмі, її все ще продовжили використовувати певний час.
Через чиюсь недбалість багато людей було незаконно засуджено!
Іншим не менш жахливим прикладом є Therac-25 - апарат променевої
терапії з комп'ютерним управління. Апарати цієї моделі були причетні до
щонайменше шести нещасних випадків між 1985 і 1987 роками, в яких пацієнти
отримували масові передозування радіації. Через помилки паралельного
програмування він іноді давав своїм пацієнтам дози опромінення, які були в сотні
разів більше за необхідні, чим спричиняв загибель або серйозні ушкодження. Ці
інциденти підкреслюють небезпеку комп'ютерних систем керування критично
важливих для безпеки систем, і вони стали стандартним прикладом досліджень
в інформатизації охорони здоров'я та розробці програмного забезпечення. Крім
того, самовпевненість інженерів та відсутність належної експертизи для
вирішення повідомлених програмних помилок підкреслюють як крайній випадок
надмірної впевненості інженерів у результатах їхньої роботи, та недовіра
скаргам кінцевих користувачів, що призвело до драматичних наслідків. [4]
Тобто в цьому прикладі бачимо, що такі негативні моральні риси як
недбалість, самовпевненість, лінь, жадібність призвели до багатьох зруйнованих
доль.
Вчитель має наводити такі приклади учням, щоб підкреслити важливість
дотримуватись моральних норм та бути максимально уважними при створенні
математичних продуктів.
Висновки
Отже, вчитель має не тільки досконало знати свій предмет, а й бути зразком
культури та моральної поведінки; особисто неухильно дотримуватись моральних
норм, а також вчити цьому дітей.
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Ситуація, яка склалася для України із розгортанням військових дій нашої
країни проти російської агресії, потребує подальшої консолідації українського
суспільства щодо прояву патріотизму, національної свідомості, любові до
Вітчизни та рідного краю. Концептуальні засади виховання ціннісного ставлення
до Батьківщини знайшли відображення у Законі України «Про освіту»,
Державній

національній

програмі

«Освіта»

(Україна

XXΙ

століття),

«Патріотичне виховання дітей та учнівської молоді в умовах сучасних
модернізаційних змін».
Важливим фактором щодо забезпечення такої державної політики має
стати національна освіта. При цьому найважливішою метою визначається
виховання,

соціально-педагогічна

підтримка

становлення

і

розвитку

високоморального, патріотичного, відповідального, творчого, ініціативного,
національно свідомого громадянина України. Питання щодо виховання людинипатріота на сьогодні є надзвичайно гострими та набувають нових визначень й
стосовно освіти. Національна система освіти України створювалась упродовж
багатьох віків. В її основі – створена самим народом система ідеалів, поглядів,
традицій, переконань, звичаїв, які покликані формувати у молодого покоління
національний світогляд, ціннісні орієнтири національного та гуманістичного
загальнолюдського спрямування.
Системі освіти відводиться провідна роль у формуванні ціннісних ставлень
© Матвієнко С.І.

105

Сучасні тенденції та
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки

www.openscilab.org

особистості в сучасному суспільстві, оскільки саме вона орієнтована на
соціальне замовлення в області морального виховання і має в своєму
розпорядженні науково обґрунтовані засоби досягнення цієї мети.
На сьогодні система освіти, орієнтована на національне відродження та
відповідний щодо цього соціальний запит у галузі виховання, формує ціннісне
ставлення дітей і молоді до Батьківщини та рідного краю, пов’язане із розвитком
почуття гордості за них, вірність моральним цінностям і національним духовним
традиціям.
М. Каган визначає ціннісне ставлення як позицію суб’єкта в системі
суспільних відносин і культурі, характер його потреб, інтересів, ідеалів, виявляє
те, до чого він прагне, що він відкидає і до чого байдужий, нейтральний [2, с.
161]. І. Шередько трактує поняття ціннісне ставлення як емоційно осмислений
зв’язок особистості з певними об’єктами навколишнього світу, в основі якого
лежить відчуття значущості цього об’єкта [6, с. 281].
Ціннісні ставлення до дійсності формуються в процесі соціалізації як
результат засвоєння людиною цінностей, норм, правил поведінки, рольових
позицій особистості, яка є включеною до міжособистісних ставлень, а також до
різних інституційних відносин.
Т. Гриців вказує на те, що ціннісне ставлення до Батьківщини знаходить
пряме чи опосередковане вираження в системі національного виховання і є
визначальним

критерієм

патріотизму,

в

якому

українські

дослідники

виокремлюють три різновиди:
− етнічний (ґрунтується на почутті власної причетності до свого етносу,
культури й історії),
− територіальний (ідентифікація себе з певною місцевістю),
− державницький патріотизм (його головна мета – виховання в дітей
державницького, громадянського світогляду) [6, с. 123].
З

106

робіт

Г. Андрєєвої,

К. Абульханової-Славської,

І. Беха,

І. Кона,

© Матвієнко С.І.

www.openscilab.org

Д. Ельконіна,

О. Кононко,

Сучасні тенденції та
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки

В. Мухіної,

І. Рогальської,

С. Рубінштейна,

Д. Фельдштейната ін., визначається, що ціннісні ставлення у моральній
структурі особистості закладаються в період дитинства. Вагомий внесок у цей
процес вносить найближче соціальне оточення, перш за все – сімейне.
Ціннісне ставлення людини до свого рідного краю, своєї малої
батьківщини пов’язане із тим ментальним образом, який сформований для неї у
процесі засвоєння навколишньої дійсності, соціально-культурного досвіду, а
також її розвитку у цілому. Середовище найближчого оточення, рідний дім,
місця, де живуть рідні людини, рідний край слугують для дитини джерелом для
становлення образу світу та образу Я.
Перший період формування ціннісного ставлення до рідного краю
пов'язаний із періодом дитинства, коли для дитини визначаються як реальні її
соціальні контакти. Цей феномен Д. Фельдштейн визначив як позицію «я і
суспільство», яка зумовлює її подальшу трансформацію у позицію «я у
суспільстві». Остання позиція дозволяє дошкільнику засвоювати механізми
соціалізації, вибудовувати картину світу, пізнавати навколишнє життя, історію,
культуру.
Проблема формування ціннісного ставлення дошкільників до Батьківщини
досліджувалося Т. Поніманською, Т. Гриців, О. Козлюк, Г. Марчук, В. Лаппо та
ін. вченими.
З аналізу наукових праць визначається, що ціннісне ставлення
дошкільників до батьківщини має свою специфіку, обумовлену віковими та
психологічними особливостями дітей. Вченими визначено старший дошкільний
вік як найбільш сприятливий щодо формування ціннісного ставлення до
дійсності. У дитини 5-6 років у контексті розвитку свідомості та самосвідомості
починає формуватися система уявлень про саму себе: свої уподобання, наміри,
чесноти, свій статус у соціумі тощо. Розвиток самооцінки та уявлень про себе
надає дитині можливість адекватно відображати ціннісну сферу її особистості:
що відіграє для неї першорядну значимість, що впливає на визначення
© Матвієнко С.І.
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уподобань, що вона цінує й так далі.
У процесі цілеспрямованого виховання дитина залучається до соціального
досвіду, системи загальнолюдських цінностей, традицій рідного краю, елементів
його культури тощо. О. Запорожець, О. Леонтьєв вказують на те, що найбільший
вплив на формування у дитини ставлення до рідного краю визначають ті
елементи культури, які дитина здатна зрозуміти, а потім відтворити у творчій та
предметно-практичній діяльності.
У період старшого дошкільного дитинства можливо формувати інтерес у
дитини до вивчення рідного краю, що слугуватиме основою подальшого
розвитку ставлення до нього як ціннісного. Інтерес до пізнання історії та
культури рідного краю у дітей старшого дошкільного віку це стійке емоційно –
позитивне ставлення дитини до культурно-історичних подій, суб'єктів і об'єктів
рідного краю, яке розвивається в активній практичній діяльності з його вивчення.
Вчена В. Лаппо визначила ряд передумов прилучення дітей старшого
дошкільного віку до етнокультурних надбань рідного краю:
− завдяки високому рівню пізнавальної активності, емоційній чутливості,
діяльнісній спрямованості старший дошкільний вік є найсприятливішим
для формування ціннісного ставлення до дійсності;
− в означеному віці діти виявляють зацікавленість до історичного минулого,
мистецьких творів, народних традицій рідного краю;
− старший дошкільний вік є первинним етапом в усвідомленні власної
приналежності до етнічної спільноти [3, с. 43].
Як зазначає Н. Охріменко, ознайомлення дітей із рідним краєм
відбувається на заняттях з ознайомлення із соціумом, заняття з народознавства;
заняття художньо-продуктивною діяльністю (з акцентом на малюванні, ліпленні
або аплікації), а також заняття з конструювання. Оскільки краєзнавчі заняття
складні як за змістом, так і за формою передачі, вихователь не повинен
обмежуватись у своїй роботі лише одним розділом програми або віддавати
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перевагу тому чи іншому виду занять [5, с. 33].
Щоб у дітей з'явився інтерес до історії та культури рідного краю, їм
потрібно про нього розповісти і показати його, познайомити з його знаменитими
людьми, пам'ятками, історією [4, с. 161].
Формування у дошкільників ціннісного ставлення рідного краю буде більш
успішним за дотримання, зокрема, наступних умов:
− розвитку у дітей емоційно-ціннісного ставлення до своєї малої
батьківщини;
− формування інтересу кожної дитини до минулого і сьогодення міста / села,
вміння бачити історію навколо себе (в архітектурі будинків, у назвах
вулиць, скверів, площ тощо) й виховання, відповідно, поваги й гордості за
людську працю, яка була докладена у розбудову міста або села;
− ознайомлення дітей з культурною спадщиною рідного краю;
− надання

можливості

дошкільникам

відчувати

себе

маленькими

городянами, учасниками життя міста та району;
Вихователь, формуючи у дітей ціннісне ставлення до рідного краю, має
здійснювати відповідну просвітницьку роботу серед батьків вихованців, а також
надавати особистий приклад дошкільнятам, долучаючи їх посильно берегти і
примножувати природне та культурно-історичне багатство рідного для них краю
[4].
Література
1.

Гриців Т. К. Виховання ціннісного ставлення до Батьківщини засобами

народної педагогіки як наукова проблема. Теоретико-методичні проблеми
виховання дітей та учнівської молоді. 2016. Вип. 20(1). С. 121-132.
2.

Каган М. С. Философская теория ценности. Санкт-Петербург : ТОО ТК

«Петрополис», 1997. 205 с.
3.

Лаппо В. В. Формування у старших дошкільників ціннісного ставлення до

© Матвієнко С.І.

109

Сучасні тенденції та
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки

www.openscilab.org

рідного краю засобами етнокультури (на прикладі гуцульського етнорегіону):
дис. … кандидата пед. наук: 13.00.08 «Дошкільна педагогіка». Івано-Франківськ.
2008. 287 с.
4.

Матвієнко С. І. Підготовка майбутнього фахівця дошкільної освіти до

використання елементів культури рідного краю. Наукові записки Ніжинського
державного університету ім. М. Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки».
2011. Вип. 4. С. 160-163.
5.

Охріменко

Н. П.

Форми

організації

роботи

щодо

ознайомлення

дошкільників з рідним краєм. Сучасні реалії та перспективи розвитку освіти :
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 9 жовтня 2020
р). Дніпро : Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2020. С. 32 – 34.
6.

Шередько І. Г. Формування ціннісного ставлення до батьківщини у

молодших школярів як проблема сучасного виховання. Науковий часопис НПУ
імені М. П. Драгоманова. 2019. Вип. 70. Сер. 5. Педагогічні науки: реалії та
перспективи. С. 280-283.

110

© Матвієнко С.І.

Самостійне електронне текстове
наукове періодичне видання комбінованого використання

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ
ТА КОНЦЕПТУ АЛЬНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ
ОСВІТИ І ПЕДАГОГІКИ
Матеріали
IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
(м. Київ, 27 травня 2022 р.)

IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки»
(м. Київ, 27 травня 2022 р.)
Адреса оргкомітету та редакційної колегії:
м. Київ, Україна
E-mail: conference@openscilab.org
www.openscilab.org

