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Шановні студенти, аспіранти та молоді вчені! 

 

Вища школа, як і вся система освіти, покликана ефективно сприяти 

створенню в суспільстві умов для пізнання людиною себе і світу, розвитку і 

самореалізації особистості в сучасному суперечливому і динамічному 

соціально-економічному середовищі. Виконання цих завдань неможливе без 

діалектичного поєднання процесів глобалізації й індивідуалізації, інтеграції і 

диференціації в діяльності закладів вищої освіти. Двадцять перше століття – це 

століття освіти, і з огляду на це виникає об‘єктивна необхідність створення 

системи інноваційної  освіти, початковим  пріоритетом якої повинне стати 

формування вільної і відповідальної особи, здатної конструктивно працювати в 

проблемних ситуаціях, поєднуючи професійну компетентність з цивільною 

відповідальністю. Саме тому Мукачівський державний університет 

започаткував випуск Збірника наукових праць студентів, аспірантів та молодих 

вчених – "Наука майбутнього". 

Сьогодні серйозної уваги потребують проблеми кадрового забезпечення 

навчального процесу вищої школи. Студенти, аспіранти, молоді науковці 

економічних, природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук 

матимуть змогу на сторінках збірника друкувати наукові  розвідки з 

найважливіших питань галузі, оприлюднювати результати науково-дослідної, 

дослідно-експериментальної, винахідницької та творчої діяльності. 

Будемо сподіватися, що публікації у збірнику не просто дадуть 

можливість сформувати за роки навчання і праці у вищому закладі освіти 

фахівця високого рівня, а й популяризувати різні галузі наук в університеті, 

розвивати інноваційну діяльність, надавати організаційну допомогу 

керівництву університету в оптимізації наукової та навчально-методичної 

роботи. 

Запрошуємо до активної співпраці з новим виданням сучасних, 

енергійних, активних і цілеспрямованих студентів, аспірантів, молодих учених, 

усіх, кому притаманне бажання розвиватися і самовдосконалюватися. 

Переконана, що Збірник буде забезпечувати рівень опублікованого матеріалу й 

оперативне його доведення до наукової спільноти та студентів. 

У цьому контексті слід вітати і підтримати перше видання Збірника, який, 

сподіваємося, швидко знайде своє місце на терені активної розбудови нової 

системи вищої освіти в Україні. 

 

З повагою,  

ректор МДУ проф. Тетяна Щербан 
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НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 

МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З 

ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ 

 

У статті охарактеризовано різні аспекти досліджуваної проблеми в 

роботах українських та зарубіжних вчених. Визначено, що основним та 

рушійним чинником мовленнєвої діяльності людини є потреба у спілкуванні. 

Мовлення розглядається як двовекторна діяльність, спрямована, на засвоєння 

мови та використання її в актах комунікації 

Ключові слова: мовленнєва діяльність, діти з вадами мовлення, тяжкі 

порушення мовлення. 

 

На сучасному етапі розвитку інтеграційних процесів в освіті проблема 

формування мовленнєвої діяльності, розвиток навичок мовленнєвого 

спілкування у дітей із порушеннями мовлення, адаптація їх до умов 

загальноосвітньої школи набула пріоритетного значення. Вирішення даної 

проблеми пов‘язано зі здійсненням індивідуального, диференційованого та 

поетапного корекційного логопедичного впливу; з удосконаленням методичних 

систем, які мають ураховувати неоднорідність контингенту дітей із тяжкими 

порушеннями мовлення й провідні тенденції оновлення змісту освіти.  

Різні аспекти досліджуваної проблеми представлено в роботах 

українських та зарубіжних учених. У сучасних наукових дослідженнях 

українських учених (Є. Соботович, В. Тарасун, М. Шеремет та ін.) 

представлено важливі для теорії та практики логопедії питання структури 

мовленнєвої діяльності в нормі та патології, психологічних механізмів 

мовлення, особливостей формування мовленнєвої діяльності дитини в 

онтогенезі. Тарасун В. розроблено систему превентивного навчання дітей із 

порушеннями мовленнєвого розвитку. Коноплястою С. представлено 
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комплексну систему психолого-медико-педагогічної допомоги дітям із 

ринолалією.  

Окремі часткові проблеми сучасної логопедії зосереджено в роботах 

українських учених, серед яких: розвиток та формування лексико-граматичної 

сторони мовлення у дітей із загальним недорозвитком мовлення 

(Л.Трофименко), формування інтелектуального компонента мовленнєвої 

діяльності у розумово відсталих дошкільників (В. Тищенко), корекція 

порушень писемного мовлення у дітей із дитячим церебральним паралічем      

(Е. Данілавічютє), формування мовленнєвої готовності до навчання в школі          

(Н. Пахомова), комплексна система корекції мовлення у дітей раннього віку  

(Н. Манько), вивчення особливостей мовленнєвого розвитку дітей із ЗНМ 3-4 

років (Ю. Рібцун), розвиток писемного мовлення (списування) у дітей із 

тяжкими порушеннями мовлення (Н. Чередніченко) та багато інших.  

Різні аспекти мовленнєвої діяльності досліджувались філософами, 

соціологами, психологами, лінгвістами, педагогами. Цій проблемі  присвячені 

роботи філософів (М. Бахтін, А. Брудний, Е. Маркарян, Ф. Михайлова, Б. 

Шорохова, М. Ярошевський та ін.), лінгвістів (Д. Баранник, І. Білодід, В. 

Гумбольдт, Ф. де Соссюр, О. Шахнарович, Л. Щерба, Н. Юр‘єва та ін.), 

психолінгвістів (Є. Верещагін, І. Зимня, Л. Калмикова, О. Леонтьєв, Т. Рябова 

та ін.), психологів (Л. Виготський, С. Рубінштейн та ін.), лінгводидактів         

(А. Богуш, М. Вашуленко, Н. Гавриш, Н. Луцан, Є. Пассов, В. Скалкін, Т. 

Ушакова та ін.), логопедів (О. Вінарська, О. Грибова, В. Глухов, Л. 

Єфименкова, Б. Ковшиков, Р. Левіна, Є. Соботович, В. Тарасун, Л. Халілова, С. 

Шаховська, М. Шеремет та ін.) [1; 3]. 

Жинкін М. вважає, що різні дисципліни, зокрема, „мовознавство у всіх 

аспектах., фізіологія в галузі проблем, пов‘язаних із діяльністю другої 

сигнальної системи, фізика в розділі акустики, логіки, і, нарешті, психологія – 

кожна з цих галузей знань, ідучи своїми шляхами та дорогами, вивчають 

однаковий об‘єкт – мовленнєву діяльність, але кожна розглядає її зі свого боку, 

вирішуючи свої певні завдання, виокремлює свої точки зору на істотні 

характеристики. При цьому виникає потреба не лише в принципових, 

філософських положеннях, які є загальними, але й у спеціальній розробці теорії 

питання, заснованої на системі фактів, що досить широко та глибоко охоплює 

матеріал, який вивчається для того, щоб можна було б зробити важливі 

практичні висновки‖ [2].  

Філософське розуміння мовленнєвої діяльності пов‘язується зі 

спілкуванням людини, її активністю, творчим перетворенням середовища,  

інтеграцією в соціум (М. Бахтін, А. Брудний, А. Коршунова, Е. Маркарян, Ф. 

Михайлова, Б. Шорохова, М. Ярошевський та ін.) [4].  
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Психологічний аспект у теорії мовленнєвої діяльності представлений 

дослідженнями Л. Виготського, О. Леонтьєва, О. Лурія, С. Рубінштейна та ін. 

Він був започаткований Л. Виготським, який трактував мовлення з позиції 

діяльності, умотивованості, евристичності, соціальної та предметної 

обумовленості. Вчений розробив оригінальну фазово-ступеневу теорію процесу 

продукування мовлення, покладену в основу моделей породження 

висловлювання послідовниками його вчення. Крізь всі роботи видатного 

вченого проходить думка про те, що в основі мотивації до мовленнєвої 

діяльності лежить потреба у спілкуванні. Потреба ініціює мотивацію, але 

одночасно з виникненням потреби, з‘являється й емоція.  

Подальший розвиток ідей Л. Виготського представлено в роботах А. 

Богуш, Л. Венгера, В. Грідіна, О. Запорожця, О. Леонтьєва та ін. Аналіз робіт 

українських та зарубіжних учених (В. Виноградов, Ф. Гольдман-Ейслер, В. 

Грідін, А. Дібнер, Г. Колшанський, Дж. Маль, Е. Носенко, Ч. Осгуд, П. 

Симонов, Н. Смирнова, М. Станкевич, А. Уфімцева, Д. Шмельов та ін.) дає 

підстави стверджувати, що основним та рушійним чинником мовленнєвої 

діяльності людини є потреба у спілкуванні; досягаючи певного рівня, потреби 

породжують мотиви, які утворюють складну мотиваційну систему, що складає 

основний елемент у фазовій структурі мовленнєвої діяльності; паралельно з 

мотивами виникають емоції, що відіграють певну регулятивну роль у 

діяльності людини.  

Розроблена Є. Соботович психолінгвістична модель мовленнєвої 

діяльності, в якій мовлення розглядається як двовекторна діяльність, 

спрямована, з одного боку, на засвоєння мови, а з іншого, – на використання 

мови в актах комунікації (говоріння, сприйняття мовлення, читання, письмо), та 

психологічних механізмів, що зумовлюють її формування, при цьому 

порушення специфічних мовленнєвих механізмів призводять до виникнення 

мовленнєвих порушень. Успішність здійснення логопедичної корекції 

мовленнєвої діяльності залежить від рівня оволодіння дитиною з порушенням 

мовлення фонетичною системою мови, що залежить від взаємодії 

мовленнєвослухового та мовленнєворухового аналізаторів, які забезпечують 

полімодальну єдність мовленнєвої функціональної системи [5].  

Отже, мовленнєва діяльність забезпечується роботою складних 

мовленнєвих механізмів, які забезпечують реальне здійснення звучання 

мовлення, проте по-різному розвиваються у дітей у нормі та при патології 

мовленнєвого розвитку.  
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The article has described various aspects of the researched problem in the 

works of Ukrainian and foreign scientists.  It has been determined that the main and 

driving factor of speech activity of a person is the need in communication.  Speech is 

considered as a two-vector activity aimed at learning the language and using it in 

communication acts.  

 Key words: speech activity, children with speech disorders, severe speech 

disorders. 
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ОСОБЛИВОСТІ «Я – КОНЦЕПЦІЇ» ЗАЛЕЖНИХ ВІД 

КОМП’ЮТЕРУ   

 

У статті розглянуто основні види діяльності, якими займаються юнаки 

за комп’ютером, з’ясовано самоставлення досліджуваних груп, виявлено рівень 

інтернет-залежності. Проаналізовано і доведено наявність достовірної 
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відмінності між окремими компонентами Я-концепції інтернет залежних 

юнаків та юнаків без ознак такої схильності. 

Ключові слова: Я-концепція, інтернет-залежність, ігрова залежність. 

 

Науково-технічна революція, яка останні десятиріччя характеризується 

стрімким поширенням комп‘ютерних технологій, не може не впливати на всі 

сфери життя людини, що змушує підпорядковуватися його новим вимогам які 

виникають у сучасному суспільстві. У сучасному інформаційному середовищі в 

особистості формуються нові компоненти психічної регуляції діяльності, що 

подібні до тих які виникають у процесі оволодіння письмовою мовою як 

знаковою системою. В таких умовах людина страждає від дії різних 

психогенних чинників, що призводить до пошуку альтернативних сфер 

самореалізації, однією з яких є віртуальна реальність. Зважаючи на це, 

актуальною психологічною проблемою є вивчення змін особистості в процесі 

пристосування до роботи чи спілкування у новому знаковому середовищі, при 

комп'ютеризації життя. Адже під таким впливом можуть змінюватися різні 

сфери особистості, зокрема Я-концепція (Ю.Д. Бабаєва, О.Є. Войскунський, 

В.О. Моляко, М.Л. Смульсон, С.В. Федоренко, О.Ю. Чекстере, Ю.М. Швалб та 

інші) [1].  

У сучасній науці активно здійснюється аналіз впливу комп‘ютерних 

технологій на Я - концепцію особистості (О.П. Бєлінська, В.М. Бондаровська,  

О.Т. Марків ). Науковці описують те, що найбільш суттєвою властивістю Я-

концепції особистості визнано те, що вона є чинною, динамічною структурою 

та активним утворенням, що може впливати на поведінку людини та бути 

джерелом її змін [2, 3]. Активна Я-концепція певним чином організує та 

інтерпретує попередній досвід особистості, виконуючи адаптивну та 

інтерпретативну функції, оскільки є своєрідним механізмом пристосування до 

змін, що виникають у соціальному середовищі, та залучається до пояснення цих 

змін (Г.О. Балл, О.Ф. Бондаренко, М.Й. Боришевський,  Т.М. Титаренко, Н.В. 

Чепелєва тощо) [4, 5].  

Набуває актуальності завдання вивчення змін в Я-концепції особистості 

під час входження людини до світу комп‘ютерних технологій, як нового 

соціокультурного чинника, зокрема до світу комп‘ютерних ігор та інтернету.  

Разом з тим недостатньо вивченими залишаються питання, пов‘язані зі 

специфікою розвитку особливостей «Я - концепції» залежних від комп‘ютерних 

ігор та / або інтернету, що підкреслює актуальність даного дослідження.  

Метою даного дослідження стало вивчення особливостей «Я – концепції» 

залежних від комп‘ютерних ігор, показали наступне. Для досягнення 

поставлених цілей нами було використано певний діагностичний 
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інструментарій, а саме: тест – опитувальник  Кімберлі Янг на з'ясування рівня 

Інтернет – залежності;  діагностична методика «Дослідження рівня залучення 

студентів до світу комп‘ютерних ігор»;  опитувальник самоставлення В.В. 

Століна, С.Р. Пантилеєва. 

За допомогою вступного опитування було з‘ясовано, що у середньому за 

комп‘ютером досліджувані юнаки проводять майже 20 годин на тиждень, а 

безпосередньо граючи – близько 8 годин на тиждень. Проте ці дані 

відрізняються для груп, в які студенти були розподілені залежно від того, який 

жанр комп‘ютерних ігор є для них улюбленим. Так більше всього часу 

проводять за комп‘ютером (близько 21 годин), а також більше всього грають 

(близько 10 годин на тиждень) ті студенти, які обирають активні агресивні  

рольові ігри. Найменше грають ті, хто обирають не агресивні ігри (близько 3 

годин та тиждень) і ті, хто, як декларує, не любить ігри. 

Якщо порівняти ігри з іншими видами діяльності, то їх привабливість 

знаходиться приблизно всередині. Безумовним пріоритетом для студенів є 

спілкування з друзями (середнє значення – 1,94, найулюбленіша активність 

рангувалася як перша). Також позитивну пріоритетність студенти відають 

заняттю спортом (Xсер.=3,58). Наступний вид діяльності який обирали 

студенти – перегляд художніх фільмів (Xсер.=4,22). Далі, з однаковими 

рангами йдуть: читання та робота з комп‘ютером (Xсер.=5,34). На телебачення 

більшість студентів не витрачають велику кількість часу (Xсер.=5,50). 

Виконання курсових робіт та підготовка до іспитів дещо відстали, їх середнє 

значення – 6,18. На останньому місці конкурують два види діяльностей: гра 

Xсер.=6,42 та ручна робота така як шиття, прибирання і тд. (Xсер.=6,48). 

Наступним кроком було дослідження самоставлення студентів. В 

результаті ми з‘ясували, що в студентів домінує шкала інтегральності яка 

змінює інтегральне відчуття «за» чи «проти» власного «Я» (Xсер.=73,61). 

Середній ранг цієї шкали є найбільш високим серед інших шкал. Такий 

результат свідчить про закритість, нездатність або небажання усвідомлювати та 

видавати значиму інформацію про себе, у крайньому вираженні – про пряму 

брехню та фальсифікацію результатів в бік соціально бажаних відповідей. 

Середні значення шкал «Самоповага» (І), «Самоінтерес» (VI), 

«Самокерівництво» (4), «Самоцінність» (6) та «Саморозуміння» (7) знаходять 

місце поруч одна з одною, (Xсер. 65,27). Ці значення є досить високими і 

можуть свідчити про уявлення суб‘єкта про те, що його особистість, характер 

та діяльність здатні викликати у інших повагу, симпатію, схвалення та 

розуміння. Такі люди переживають власне «Я» як внутрішній стержень, що 

інтегрує її особистість і життєдіяльність, вважає, що її доля знаходиться в її 

власних руках та вміє оцінювати власне «Я» щодо соціально – нормативних 
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критеріїв модальності. Порівняно низькі значення мають шкали 

«Самозвинувачення» (5) та «Очікуване ставлення до інших» (ІІІ) Xсер.=43,48 та 

Xсер.=53,26. Такі результати можуть свідчити про те, що студенти часто 

говорять про самозвинувачення й готові приписати собі провину за здійснені 

промахи та невдачі. Вони частіше очікують з боку оточуючих уваги, 

спілкування та взаємних відносин, ніж самі роблять перші кроки. Найнижче 

значення має шкала «Ставлення інших» (2) Xсер.=38,80. Показники даної 

шкали характеризують уявлення суб'єкта про нездатність викликати у інших 

людей повагу, симпатію. З цієї точки зору, позитивне ставлення оточуючих 

поширюється лише на певні якості та вчинки, в той час як інші особистісні 

прояви здатні викликати у них роздратування і неприйняття. 

Наостанок було проведено дослідження для з‘ясування рівня інтернет 

залежності в студентів у результаті чого було отримано такі результати: 24 % 

групи є інтернет залежними, що може бути зумовлено надмірним перебуванням 

у віртуальному світі яке розлучає людину з реальним світом, що призводить до 

постійно високого рівня тривожності, емоційної відчуженості, труднощів із 

концентрацією уваги. Сучасне середовище максимально залучає людину до 

використання комп‘ютерних технологій та різних технічних пристроїв. Дедалі 

більше людей не можуть відмовитися від користування Інтернетом, в 

результаті цього і виникає інтернет залежність яку мало хто може подолати. А 

інша частина досліджуваних це 76 % є інтернет незалежними, і це на нашу 

думку є порівняно позитивний результат. Такі люди наповнюють своє життя 

різноманітними подіями: відвідинами виставок, семінарів, курсів, театрів та 

інших цікавих місць і подій. Організовують пікніки, займаються спортом, при 

можливості відвідують міста, в яких ще не були. Ось так і можна знайти 

величезну кількість занять, які ніяк не пов'язані з Інтернетом. 

Для того щоб краще вивчити особливості «Я – концепції» залежних від 

комп‘ютерних ігор було пославлено за мету виявити чи є специфіка в 

порівнянні двох груп, а саме у студентів Інтернет залежних та студентів що не є 

залежними на формування у них «Я – концепції» нами було використано 

непараметричний метод порівняння вибірок, а саме критерій U-Мана Уітні. В 

результаті застосування критерію було доведено, що за двома шкалами, а саме: 

«Самоприйняття» та «Саморозуміння» спостерігається статистично достовірна 

відмінність між представниками груп інтернет залежних і групою, яка не мала 

ознак інтернет-залежності. 

В результаті проведеного порівняльного аналізу окремих елементів Я-

концепції інтернет залежних юнаків, та юнаків без ознак інтернет залежності 

нами було виділено достовірні відмінності лише за двома шкалами. Це свідчить 

про необхідність подальшого пошуку та виділення інших показників Я-
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концепції, які могли б більш чітко продемонструвати вплив комп‘ютерної 

залежності на формування особистості сучасного юнака. 
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The article explores the main types of activities that young people are doing at 

the computer. The self-analysis of the studied groups has been performed, and the 

level of Internet dependence has been found. The existence of a reliable difference 

between the individual components of the I-concept of Internet dependent youth and 

the one without signs of such inclination has been proven. 
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ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ПЕРЕЖИВАННЯ ВИКОНАВЦЯ-

МУЗИКАНТА 

 

У статті розглянуто теоретичні підходи до розуміння поняття 

емоційного стану переживання виконавця-музиканта. Розкрито сутність 

сценічних переживань. Проаналізовано підходи щодо подолання сценічного 

бар’єру.  

Ключові слова:  музикант, особистість, тривожність, емоційність, 

чуттєвість, психічне здоров’я. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства вивчення 

впливу особистісних характеристик вибору професійної діяльності актуальне як 

у теоретичному, так і практичному аспекті. Дедалі очевиднішим є те, що 

професія впливає на особистісні диспозиційні риси. Науковцями доведено, що 

професійна природність формується в ході самої трудової діяльності. На 

найбільш високому рівні розвитку професійного досвіду можна помітити, 

наскільки тісно реалізація творчого потенціалу об‘єднана з психологічним 

здоров‘ям особистості музиканта. 

 Переживання розглядається в літературі як перенесення будь-чого в 

живий стан, тобто, переведення події, відчуття, предмета, що оточують людину, 

у стан живого сприйняття, живого відношення. Процес переживання, за С. Д. 

Максименком, це репрезентація свідомістю самому собі того, що відбувається у 

довколишньому світі, біологічному тілі, або «всередині» самої особистості. 

Таким чином, термін «переживання» фактично є релевантним терміну 

«свідомість» [4, с. 160]. 

Аналіз останніх досліджень Е. Кемпа, Д. Коффмана, Н.В. 

Рождественської, О.А. Блінової, Б. А. Бараша, Д. К. Кірнарської, Г. Н. Ципіна, 

А.Л. Готсдінера, Л.Л. Бочкарьова, А.Б. Гольденвейзера, Е.Г. Гуренко, В.І. 

Петрушина  присвячені проблемі специфічності особистості музиканта [2].  У 
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працях Г.Г. Нейгауза, С.І. Савшинського, Ю.А. Цагареллі тощо розглянуто 

окремі види музичної діяльності (роботи). 

Специфіка музично-артистичної діяльності пов‘язана з багатьма 

факторами, єдність яких розкриває зміст інтерпретації музики. Однією з 

найсуттєвіших рис актуалізації ролі виконавця в світі музичного мистецтва на 

думку Барчі Б.В. було виокремлення суб‘єкта виконавської творчості [1]. 

Підготовка професійних музикантів у різних навчальних закладах віддавна 

відбувається завдяки спрямуванню усіх зусиль не лише на формування 

технічної майстерності. 

Беручи до уваги зазначені дослідження щодо проблеми хвилювання на 

сцені під час становлення фахівця у галузі музики, метою нашої статті є 

теоретично дослідити психологічні підходів щодо емоційного стану 

переживання виконавця-музиканта. 

Результати дослідження. Що стосується сценічних переживань, то саме 

відношення до навколишнього світу, зокрема до публічного виступу як до 

ситуації різного ступеню критичності, є одним із чинників або виникнення 

сценічних бар‘єрів у виконавців, або їх уникнення. Перед тим, як визначити 

поняття сценічний бар‘єр, коротко зупинимося на характеристиці тих 

емоційних станів, що переживають представники творчих виконавських 

професій (музиканти, співаки, актори) до і під час публічних, сценічних 

виступів.  

Успішність виступу на сцені виконавця є наслідком поєднання багатьох 

чинників, серед котрих необхідно відзначити сценічне хвилювання. Цей аспект 

залежить від рівня передконцертної психологічної підготовки й вміння 

контролювати свій стан під час виступу. Емоції виконавця повинні коритися 

його волі, і не втрачати контроль над собою, над своїми діями. Про це писали 

такі майстри сцени як Ф.І. Шаляпін, К.С. Станіславський та інші [1,5].  

Станіславський К.С. розглядав процес внутрішнього перевтілення як 

процес переживання ролі. Будь-яка сценічна роль вимагає психологічного, 

художнього і драматургічного розкриття сценічного образу. Успішність цього 

розкриття багато в чому залежить від індивідуального сприйняття і розуміння 

актором (співаком) характеру його героя. К.С. Станіславський розумів 

переживання як процес акторської творчості, його спрямованість і характер, які 

визначаються всім ладом художньої особистості виконавця, заданими 

обставинами ролі і п‘єси, певною дією і надзавданням. «Переживання», на 

думку К. С. Станіславського, є не початком, а підсумком процесу перевтілення, 

його вищою точкою і виправданням. «Переживати», означає залишатися 

живим, куди б не кинула актора мізансцена, йти від свіжого відчуття, а не від 
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штампу, залишатися творцем, а не тільки виконавцем чужої волі, прикритим 

режисером, художником.  

До другої групи характеристик сценічного хвилювання можна віднести 

переживання зовсім іншого роду – особистісне хвилювання, пов‘язане з 

виходом або (і) перебуванням самого актора (музиканта, співака) на сцені. Саме 

таке хвилювання є безпосередньою мішенню нашого аналізу, і саме таке 

хвилювання може носити як конструктивний (задоволення, творче щастя, 

натхнення), так і деструктивний характер (накопичення негативних емоцій 

може досягнути апогею, наслідком чого стає руйнування діяльності, 

виникнення сценічних бар‘єрів аж до повного зриву виступу) [5]. 

Різницю в поведінці музикантів, які по-різному сприймають сценічну 

ситуацію, і по-різному поводяться на сцені, відзначав ще Г. М. Коган. Автор 

вважав, що одні виконавці, щоб розкритися по-справжньому, певною мірою 

потребують доброзичливості, чуйності, схвалення слухачів. Без цього вони 

«зсихаються», в‘януть, як квіти без поливання: грають скуто, сухо, іноді так 

погано, що можуть здатися мало не бездарними [3, с. 54]. Такими були 

Фредерік Шопен, Олександр Миколайович Скрябін, Володимир 

Володимирович Софроницький. 

Іншим така теплична атмосфера зовсім не потрібна: недовіра, 

недружелюбність, навіть ворожість аудиторії їх не лише не плутають, але 

швидше електризують, підстьобують, надихають. У подібних обставинах вони 

навіть особливо розквітають, кидаються в бій, – і перемагають. Такими були 

Ференц Ліст, Федір Іванович Шаляпін. Можна стверджувати, що сценічні 

хвилювання, у тому числі і сценічний бар‘єр, – це необхідний елемент 

психологічного механізму творчості, що може впливати на сценічну діяльність 

виконавця конструктивно (активізація внутрішніх ресурсів особистості) або 

деструктивно (ускладнення, блокування діяльності аж до відмови від неї). 

Економова Е.К. описала три типи естрадних хвилювань виконавців у 

передконцертних і безпосередньо концертних обставинах: хвилювання-підйом 

– оптимальний, найбільш бажаний передконцертний стан: нетерпіння, бажання 

скоріше вийти на сцену, упевненість у здійсненні задуманого й у позитивному 

результаті виступу. Хвилювання-паніка – стан сильного збудження, підвищеної 

тривожності, страху, відсутність зосередженості. Такий тип хвилювання 

породжує нерегульовані, неконтрольовані психічні процеси, що призводять до 

несподіваних випадків на сцені й руйнування художньої концепції твору, 

задуманої і реалізованої виконавцем у процесі роботи над музичним твором. 

Хвилювання-апатія – стан пригніченості, безглуздості того, що відбувається, 

бажання скоріше закінчити виконання – також призводить до негативного 
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результату, що виражається в зниженні психічного тонусу виконання і, як 

наслідок, проявляється в невиразній інтерпретації  [2, с. 177]. 

Сценічне естрадне хвилювання – одне з форм психічного стану 

особистості перед і під час концертного виступу. Дефіцит наукових даних про 

природі й сутності сценічного хвилювання як одній з форм психічного стану 

особистості прирікає виконавців на емпіричні пошуки ефективних прийомів 

психологічної підготовки до концертного виступу. Найчастіше психічний стан 

музиканта істотно впливає на його виконання. Тому музикант-виконавець 

повинен мати стійку психіку, володіти прийомами психологічної регуляції 

своїх почуттів. Діяльність у зміцненні і тренуванні психічного стану, 

вироблення умінь і навиків подолання нервової перенапруги перед 

відповідальним виступом має надаватися виконавцям першочергового 

значення.  

Підводячи підсумки даного теоретичного дослідження особливостей 

емоційного стану музиканта-виконавця, а також специфічний вид діяльності 

музикантів, потрібно враховувати той факт,  що особистість музиканта-

виконавця відрізняється від представників інших професій. Чутливість до 

музичного твору, тривожний стан, невпевненість у собі  та своїх можливостях, 

рівень романтизму, властивість емоційності та вміння  самокритики є тим, що 

допомагає музикантам-виконавцям створити та виконати твори на сцені. Тому 

перспективою наших подальших досліджень вбачаємо розробку тренінгової 

програми з метою подолання сценічного бар‘єру.  
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The article deals with theoretical approaches to understanding the concept of 

the emotional state of the artist-musician. The essence of stage experiences has been 

revealed. The approaches to overcoming the stage barrier have been analyzed. 

Key words: musician, personality, anxiety, emotionality, sensuality, mental 

health. 

 

 

УДК 811.111:316.77:791(045)                            

 Блискун Л.  

 студентка 4-го курсу,  

спеціальність «Філологія (англійська)», 

Мукачівський державний університет 

Теличко Н.В. 

доктор педагогічних наук, доцент, 

Мукачівський державний університет 

 

ПОТЕНЦІАЛ ВІДЕОФОНОГРАМИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ БАЗОВИХ 

ЗАГАЛЬНОДИДАКТИЧНИХ І МЕТОДИЧНИХ ПРИНЦИПІВ 

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В 

АНГЛІЙСЬКОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ 

 

   У статті розглянуто вербальні та невербальні компоненти 

англійського діалогічного спілкування. Сконкретизано потенціал автентичного 

художнього фільму з точки зору реалізації загально-дидактичних та 

методичних вимог до формування комунікативної компетенції в англійському 

діалогічному спілкуванні. 

 Ключові слова: діалогічне спілкування, автентичний художній 

фільм, мовленнєво-розумова активність, вербальні невербальні засоби 

спілкування, відеофонограма. 

  

 В організації навчального процесу для формування іншомовної 

комунікативної компетенції в англійському діалогічному спілкуванні (ДС) з 

використанням відеофонограма (ВФГ), автентичний художній фільм (АХФ),  

зокрема, дає можливість ефективно реалізувати такі загальнодидактичні 

принципи - виховуючого навчання, активності, наочності, посильності, 

міцності та методичні принципи - комунікативності, поетапності.  

Одним із важливих загально-дидактичних принципів навчання є принцип 

виховуючого навчання ІМ, який реалізується в такій організації навчального 

процесу з формування іншомовної комунікативної компетенції в англійському 



22 

 

ДС з використанням ВФГ, що надає студентам можливість проявити себе як 

особистість, отримати гармонійний і всебічний розвиток, удосконалювати свої 

здібності, сформувати пізнавальні мотиви як домінуючі в навчальній 

діяльності. АХФ дозволяють зробити процес навчання ДС живим, цікавим, 

проблемним, емоційним, викликають ефект співчуття, оскільки інформація за 

допомогою ВФГ подається у двох планах: сенсорному і субсенсорному. Під час 

перегляду у студентів виникають естетичні почуття, співпереживання, 

позитивні та негативні емоції. Зміст АХФ пробуджує у студентів творчу 

особистість, викликає бажання обмінятися і обговорити те, що він побачив на 

екрані, тим самим створюючи комунікативний фон для обговорень та дискусій. 

Виховання під час навчання здійснюється змістом самого фільму.  

Велике значення для організації процесу формування іншомовної 

комунікативної компетенції в англійському ДС з використанням ВФГ має 

принцип активності, що передбачає високу мовленнєво-розумову активність 

студентів ― інтелектуальну, емоційну та мовленнєву ― в оволодінні 

іншомовною мовленнєвою діяльністю. Оволодіння іншомовним мовленням 

можливе за умови інтенсифікованої навчальної діяльності кожного студента, 

ВФГ, АХФ зокрема, дозволяє організувати навчальний процес так, що кожен 

студент становиться його активним учасником. Розуміння змісту АХФ 

обумовлює виникнення у студентів особливих емоцій і має специфічну 

емоціонально-раціональну структуру сприйняття: АХФ сприймається спочатку 

глобально, синтетично, завдяки уяві і емоціям, а аналіз включається пізніше з 

метою оцінки деталей [4, с.19]. Хоча під час перегляду АХФ студент  

знаходиться не в реальній, а в умовній ситуації, все рівно він є активним 

учасником тих подій, які відбуваються на екрані, приймає рішення, робить 

умовиводи, думає про те, щоб він зробив на місці дійових осіб. АХФ 

сприймається студентами на двох рівнях ― „буденному‖ і „творчому‖ [4, с. 18]. 

„Буденне‖ сприйняття здійснюється студентами на рівні глобального розуміння 

фабули, сюжету, образів дійових осіб; „творче‖ ― на рівні оцінки АХФ, умінні 

характеризувати його естетично, інтерпретувати закладені і реалізовані в ньому 

думки, висловлювати власне ставлення до цих думок. Саме другий рівень 

повинен домінувати з метою формування іншомовної комунікативної 

компетенції [5, с.18]. 

Цінним є потенціал ВФГ під час реалізації загальнодидактичного 

принципу наочності. Наочність відіграє важливу роль у формуванні 

іншомовних навичок і вмінь, засвоєнні мовного і мовленнєвого матеріалу. АХФ 

допомагає реалізувати мовленнєву, ситуативну, контекстну, графічну, картинну 

та емоційно-експресивну наочність. Реалізація принципу наочності у процесі 

навчання ІМ забезпечує успішне формування іншомовної комунікативної 
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компетенції в англійському ДС, оскільки слухова-зорова наочність ВФГ 

виконує функцію зразка автентичного спілкування, дозволяє показати емоційне 

забарвлення мовлення, відтворити акти спілкування в певних обставинах, 

створюючи великий вибір комунікативних ситуацій, які служать стимулом до 

мовленнєвої діяльності студентів.  

Під час формування комунікативної компетенції в ДС з використанням 

АХФ важливо дотримуватися принципу посильності, що передбачає ретельний 

відбір навчального матеріалу і видів вправ з цим матеріалом з урахуванням 

рівня підготовки студентів. На цьому принципі базуються критерії відбору 

АХФ, які обґрунтовані і детально описані у підрозділі 2.1 цього дослідження: 

урахування співвідношення вокабуляру фільму і лексикону студентів; 

порівняно нескладної, здебільшого лінійної послідовності подій у фільмі; 

урахування кількості дійових осіб; урахування темпу мовлення акторів. Цього 

загально-дидактичного  принципу важливо дотримуватися під час вправляння,  

поступово збільшуючи зростання складності ― від простого до складного: на 

початку для засвоєння студентам слід пропонувати менш складні за формою та 

значенням вербальні та  невербальні засоби спілкування, які під час 

ознайомлення та початку вправляння не викликають особливих труднощів.  

Особливе значення у формуванні іншомовної комунікативної компетенції 

в англійському ДС з використанням ВФГ набуває загально-дидактичний 

принцип міцності. Для здійснення іншомовної мовленнєвої комунікації в 

пам‘яті студента повинна утримуватися певна кількість лексичних одиниць, 

мовленнєвих зразків, словосполучень, розмовних кліше тощо. У навчальному 

процесі  міцність засвоєного мовного та мовленнєвого матеріалу може бути 

забезпечена шляхом підвищення змістовності навчального матеріалу, 

здійснення яскравого першого знайомства з новим матеріалом, що можливо з 

використанням АХФ, що дає підґрунтя  для створення стійких образів у пам‘яті 

студентів. Важливим є також систематичне виконання вправ, робота усіх  

аналізаторів ― слухового, зорового, моторного і мовленнєво-моторного ― у 

процесі засвоєння матеріалу, виконання великої кількості творчих завдань, 

систематичного контролю знання матеріалу.  

Одним із головних загально-дидактичних принципів є принцип 

свідомості у навчанні ІМ. За цим принципом передбачено цілеспрямований 

відбір навчального матеріалу, який забезпечує розвиток пізнавальних 

здібностей студентів. Усвідомлення явища, яке має бути засвоєним, 

забезпечується шляхом моделювання типових ситуацій спілкування, під час 

яких студенти, завдяки розумовій роботі, краще розуміють призначення цього 

явища та особливості його вживання. ВФГ створює можливості для 

моделювання різних ситуацій, забезпечуючи їх варіації під час навчання ДС.  
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Провідним методичним принципом, який сприяє успішному досягненню 

головної мети навчання ІМ ― навчити студентів іншомовному спілкуванню ― 

є принцип комунікативності [2, с.46], що передбачає побудову процесу 

формування іншомовної комунікативної компетенції в англійському ДС з 

використанням АХФ як моделі процесу реальної комунікації, яка має зберігати 

усі найсуттєвіші риси об‘єкта, що моделюється. Комунікативні ситуації, що 

використовуються у навчанні ДС, мають моделювати типові ситуації реального 

життя у відповідній сфері комунікації. 

Велике значення в навчанні ДС має побудова навчання з додержанням 

такого методичного принципу, як принцип поетапності. У сучасній методиці 

виділяють два основні підходи до навчання ДС. Перший підхід — „згори вниз‖ 

спрямований на оволодіння цілісними актами спілкування — багаторазове 

відтворення (читання, прослуховування, вивчення напам‘ять) готового зразка 

діалогу, який є еталоном для побудови подібних текстів з наступним 

варіюванням лексичного наповнення зразка, відпрацювання елементів та 

самостійне продукування аналогічних висловлень. З одного боку, навчання ДС 

з використанням базового діалогу є методично обґрунтованим, оскільки він є 

орієнтиром для усвідомлення студентами іншомовних засобів і способів 

актуалізації ДС, його слухове сприйняття разом з опорою на друкований текст 

сприяє створенню коректних слухових образів, а одночасність сприйняття по 

двох каналах  полегшує цей процес. Але з іншого боку, механічне заучування 

діалогів заважає адаптуватися у реальному спонтанному спілкуванні, засвоєні 

таким шляхом окремі частини міцно цементуються у свідомості у зв‘язку з 

певною навчальною ситуацією, створені стійкі асоціації заважають відібрати у 

певний момент потрібні елементи для розмови в різних ситуаціях [3, с.87].   

Другий підхід до навчання ДС — шлях „знизу догори‖ — передбачає 

іншу поетапну організацію навчання ДС від засвоєння спочатку одиниць ДС ― 

ДЄ на основі запропонованої навчальної комунікативної ситуації, що не 

виключає прослуховування діалогів-зразків. У цьому дослідженні надано 

перевагу шляху „знизу догори‖.  

Цінність автентичної ВФГ пояснюється тим, що сприймання 

повідомлення одночасно по слуховому і зоровому каналах має величезне 

значення для інтегрованого навчання студентів вербального і невербального 

компонентів ДС. Оскільки зоровий аналізатор структурно та функціонально 

пов‘язаний зі слуховим, у результаті їхньої синхронної взаємодії під час 

рецепції збільшується обсяг інформації, вона сприймається глобально та повно. 

Зорова модальність відіграє найважливішу роль у системі постійних та змінних 

зв‘язків поміж усіма іншими модальностями, вона вбирає та трансформує весь 

сенсорно-перцептивний досвід суб‘єкта, тому що пропускна здатність зорового 
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аналізатору дуже велика. ВФГ створює як раціональний, так і емоційний вплив 

на студента. Під час аналізу ВФГ ми виходили з того, що аудіоряд складається з 

двох компонентів: вербального та невербального.  

І. Вербальний компонент — це усне мовлення в діалогічній і 

монологічній формах у кадрі з видимим мовцем; усне мовлення в діалогічній і 

монологічній формах за кадром, без видимого мовця. 

ІІ. Невербальний компонент — фонації, паузи, зітхання, інтонація, музика 

і шуми.  

У відеоряді ми визначаємо чотири компоненти: 1) зображення людей — 

зовнішність, одяг, зачіска, макіяж; 2) динаміка мови тіла — кінесичні, 

проксемічні і такесичні елементи; артикуляційні рухи; поведінка; 3) вербальний 

компонент — письмове мовлення у формі листів, записок і написів; 

4) артефакти — обставини і предмети,  залучені до процесу спілкування.  

У ВФГ можуть бути наявними компоненти аудіо- та відеорядів у 

нескінченному числі комбінацій. Виділено три основні плани співвідношення 

аудіо- та відеорядів ВФГ: 1) семантичний план — ідентичність зорового та 

звукового рядів, контраст і контрапункт; 2) квантитивний план, який 

характеризує обсяг зорової і слухової інформації; 3) темпоральний план — 

одночасність або неодночасність представлення релевантної слухової і зорової 

інформації [1, с. 75].  

Підсумовуючи викладене вище, можна стверджувати, що ВФГ є 

ефективним дійовим засобом додержання в навчальному процесі педагогічних 

та методичних принципів. Наступний розділ цього дослідження присвячено 

технології навчання майбутніх філологів англійського ДС з використанням 

АХФ.  
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been substantiated. 
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ДИРИГУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ 
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У статті розкривається сутність дисципліни диригування, яка формує 

професійні навички майбутнього керівника інструментального колективу, 

сприяє інтелектуальному розвитку студента, виховує в ньому любов до своєї 

професії. 

Ключові слова: диригування, виховання високопрофесійного диригента, 

формування професійних навичок, інструментальний колектив, навчання в 

інституті мистецтв. 

 

Виховання високопрофесійного диригента – одна із складних проблем 

сьогодення, яка зумовлена тим, що серед інших професій диригентське 

мистецтво є чи не наймолодшим, хоч і має свою багатовікову історію. 

Диригування є однією із важливих навчальних дисциплін формування 

майбутніх фахівців-диригентів, керівників творчих колективів, сприяє розвитку 

їх інтелектуального рівня та особистісних якостей. 



27 

 

Дослідження проблеми формування диригентських навичок та інших 

аспектів диригентської підготовки завжди було в полі зору низки відомих 

музикантів-педагогів, відомих диригентів, мистецтвознавців. Наприклад, 

науковці І. Маркевич, К. Ольхов, О. Поляков розглядають розподіл 

диригування на ―мистецтво‖ та ―керування‖, доводять тезу доцільності 

розгляду діяльності диригента як поліфункціональної; комунікативний зв‘язок з 

виконавським колективом досліджує М. Багріновський; питання про 

пластичний бік диригентського висловлення, позицію у встановленні 

непохитного зв‘язку диригентської пластики з художнім образом твору та 

взаєморозуміння диригента й оркестрантів науково обґрунтовують Е. Ансерме, 

Ю. Домаркасі, М. Канерштейн , Дж. Кахідзе, М. Колесса, С. Кондрашев, Ф. 

Коробов, А. Пазовськиий, Б. Смірнов, Г. Макаренко. Особливий, підхід до 

мануальної техніки пропонує О. Поляков, що розглядає її як мову диригування. 

Професійні навички диригента, його особистісні якості, музична та загально-

гуманітарна освіченість, поза якими не може здійснитися виконавська 

інтерпретація стали предметом дослідження Л. Гінзбурга, Г. Деханта, О. 

Іванов-Радкевича, Е. Лайнсдорфа, Г. Макаренка, К. Ольхова, А. Пазовського, Л. 

Сідєльнікова, М. Римський-Корсакова, Є. Рубахи, В. Фуртвенглера, Г. Шерхена 

та ін. Зокрема, О. Іванов-Радкевич вважає, що ―…якщо вже для сформованого 

музиканта головним завданням в процесі навчання диригуванню є набуття 

спеціальної техніки диригування,то для молодого виконавця, який тільки 

починає своє музичне життя, диригування є перш за все засобом його 

музичного виховання. Центр ваги в заняттях з диригування переміщається в 

такому випадку із засвоєння специфічних технічних знань і умінь в сторону 

розвитку загальної музикальності в самому широкому розумінні цього слова‖ 

[2, c. 11-12]. 

Канерштейн М. зазначає, що ―…при наявності різних підходів до тих або 

інших питань викладання не виключена можливість узагальнення основних 

принципів методики, виявлення загального, що неминуче повинно зблизити 

викладання педагогів різних шкіл, різних напрямів. 

Кінцевою метою педагога, його основним завдання є виховання 

диригента - музиканта, який відповідав би високим вимогам сучасного ... 

мистецтва‖ [6, с. 5-6]. 

На думку відомого педагога, диригента, фундатора Української 

диригентської школи М. Колесси «…диригування – це таке ж саме виконавське 

мистецтво, як спів, гра на скрипці, кларнеті чи будь–якому іншому інструменті. 

І разом з тим диригування суттєво відрізняється від решти видів виконавського 

мистецтва: якщо музиканти–виконавці мають справу з   бездушним 

інструментом (фортепіано, скрипка, флейта, арфа та ін.), на якому вони грають 
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краще чи гірше в залежності від якості інструменту і від своєї майстерності, то 

диригент має перед собою багато різних індивідуальностей, хористів або 

оркестрантів, яких він повинен об‘єднати в єдине ціле, в один згуртований 

колектив так, щоб він зазвучав під його керівництвом як добре настроєний 

інструмент» [3, с. 3]. 

На думку М. Римського-Корсакова, «…диригенти, хормейстери і 

акомпаніатори формуються із тих же інструменталістів і співаків… Озброєний 

умінням володіти одним або двома інструментами, здібний, тобто з природним 

сольфеджіо, зі знаннями елементарної теорії і поняттях про гармонію та 

інструментовку учень легко стане диригентом або хормейстером, якщо володіє 

для цього достатньою кмітливістю і моральними якостями [8; с. 204]». 

Мета статті полягає у визначенні проблем та ефективних шляхів їх 

вирішення у процесі формування в студентів інститутів мистецтв професійних 

диригентських навичок. 

Диригування – складний, багатогранний творчий процес управління 

колективом, який опирається на широкий комплекс диригентської техніки – 

складної системи жестів, яка включає в себе техніку рук, корпуса, голови, 

міміку, дихання, за допомогою яких диригент здійснює керування музичним 

колективом. Водночас, диригування – це складний психологічний процес, який 

включає в себе як внутрішні переживання, так і емоційну віддачу, уміння 

підпорядковувати своїй волі дії виконавців оркестру та розкривати ідейний, 

емоційно-образний зміст твору, його музичну красу, виховувати любов до цієї 

професії, формувати професійні якості виконавців тощо. Звісно, що 

формування постаті диригента залежить від природних здібностей, але 

досягнути значного професійного рівня можливо музикантам з гарними 

музичними здібностями. Як правило, у яких добре розвинений музичний слух, 

відчуття ритму, такту, характеру твору,форми і стилю, музичного смаку та 

міри, пам‘яті, фантазії, пластичності рук, а також наявності уміння володіти 

собою, швидко орієнтуватися в партитурі, бути дисциплінованими, 

ініціативними, наполегливими, ерудованими та високоосвіченими, тактовними 

в педагогічній діяльності та володіти прекрасними організаторським 

здібностями. Лише за цих умов студенти в майбутньому можуть стати 

високопрофесійними вчителями-вихователями.  

Диригування – один із найскладніших видів музичного виконавства, 

управління колективом музикантів (оркестром, ансамблем) у процесі вивчення 

та публічного виконання ними музичного твору. За визначенням І. Маркевича, 

―…диригування є … мистецтво, наука і управління‖ [4, с. 116], яке складається 

із спеціально відпрацьованих схем жестів. Віддаючи належне мистецтву 

диригування, необхідно приділяти увагу теорії диригування, яка покликана 
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пояснити цей феномен, перш за, все як управління. Диригування здійснюється 

за допомогою спеціальних дій, жестів, які передають інформацію від диригента 

до музикантів, виховують їх. 

Учений К. Ольхов визначає диригування як «…своєрідний переклад 

музики на мову жестів, уміння за допомогою набутої техніки диригування, 

міміки впливати на колектив виконавців, передавати їм свої виконавські наміри 

[5, с. 22]». 

Майбутній диригент – керівник оркестрового колективу з допомогою 

диригентських жестів має спілкуватися із музикантами-виконавцями, 

забезпечуючи ансамблеву злагодженість й технічну досконалість виконання, 

передаючи всі свої художні наміри і творчий задум композитора. Основним 

завданням диригента є уважне, максимально точне відтворення авторського 

задуму, уміння його реалізовувати. У наш час майбутній диригент – це 

високоосвічена, з високим інтелектуальним рівнем загального та музичного 

розвитку, насамперед, володіє умінням пропагувати найкращі музичні зразки 

вітчизняної і світової музичної культури, розкривати зміст твору, бути 

професійним інтерпретатором, а також наставником-вихователем творчого 

колективу. Важливою навчальною дисципліною у вихованні майбутнього 

диригента є «Методика викладання диригування», яка навчає студента 

теоретичним та методико-практичним засадам постановки, вирішення художніх 

завдань, ознайомлення із усіма засобами та способами диригування, виховання 

естетичних якостей в музикантів-оркестрантів. Теорію диригування можна 

порівняти із мовною грамотою. Для того, щоб навчитися добре писати і читати, 

потрібно знати правила правопису і практику їх використання. Для того, щоб 

навчитися професійно диригувати, потрібно знати не тільки теорію 

диригування, але і вміло її поєднувати з практикою. Знання теорії диригування 

не є самоціллю, а необхідною умовою вдосконалення диригентської практики. 

Існує думка, що теорія повинна йти попереду практики. У цьому контексті 

фундатор теорії диригування Г. Шерхен зазначає про необхідність 

першочергового засвоєння ―... техніки диригування <…> до дрібних деталей, 

перш ніж учень уперше стане за диригентський пульт‖ [9, с. 631]. 

Диригування – це один із найскладніших видів музичного виконавства. 

Однак, деякі музиканти вважають, що це не мистецтво і навчатись йому не 

потрібно, інші переконують, що цьому навчитися можуть тільки особливо 

обдаровані люди. Дехто вважає, що для диригування потрібно мати тільки 

диригентське обдарування, а техніка прийде сама по собі, завдяки практичним 

діям. Усі ці думки є хибними, однак, певною мірою, у них є раціональне зерно, 

оскільки є багато відомих диригентів, які не отримали свого часу професійної 
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диригентської освіти і добре керували і зараз керують оркестрами чи хорами. 

Але це є рідкісний виняток. 

Для того, щоб стати за оркестровий пульт, потрібно пройти всю 

підготовчу роботу в класі з диригування, отримати певні диригентські 

практичні навички. Адже диригентом можливо стати лише у процесі 

систематичної, щоденної, кропіткої праці. Майбутній диригент повинен 

опанувати низку навчальних дисциплін: елементарну теорію музики, 

сольфеджіо, гармонію, поліфонію, інструментування, читання партитур, 

методику роботи з оркестром, аналіз музичних творів, історію музики, 

педагогіку, етику, естетику, психологію, історію, літературу та інші 

дисципліни, які йому допоможуть орієнтуватися у складних питаннях, що 

виникають у процесі роботи. Ці та інші дисципліни студент – майбутній 

диригент професійно опановує у ВНЗ. Багато хто із музикантів вважає, що 

диригування хором і оркестром мають велику розбіжність і специфічні 

особливості у техніці. Натомість, дослідник диригентської практики           І. 

Разумний переконує, що «…дійсно, оркестри і хори відрізняються своєю 

специфікою, але різниці в техніці диригування <…> немає. Для кожного 

диригента потрібні правильна постановка диригентського апарату, вільний, 

пластичний рух рук, художня жестикуляція. Щоправда, жестикуляція в хоровій 

практиці вживається більш легка, на меншій амплітуді<…>»  [7].  

Підсилює цю думку М. Колесса у своєму підручнику «Основи техніки 

диригування»(1981) [3]. Він для наочності подає приклади із хорової 

літератури, але вважає, що теорією диригування «…можуть користуватись 

однаковою мірою і майбутні оркестрові диригенти, тому що теорія і техніка 

тактування загальні для хорового і оркестрового диригування [3, с. 5]». 

Щоб підготовка в класі диригування була ефективною, необхідно щоб 

заняття відбувалися спочатку під супровід концертмейстера (фортепіано), а 

потім лише в оркестровому колективі. Час для занять студента в класі із 

концертмейстером чітко визначений і його необхідно навчитися раціонально 

використовувати та грамотно розподіляти, щоб за максимально короткий 

часовий відрізок відпрацювати основні завдання уроку й набути максимум 

знань, умінь та навичок диригування. Саме на таких заняттях в класі з 

диригування у майбутніх диригентів «… проявляється індивідуальність <…> й 

можна побачити справжнє злиття композиторської і виконавської думки [1, с. 

65-67]». Результативність підготовки майбутнього диригента значною мірою 

залежить від спільних дій викладача, студента і концертмейстера. Заняття в 

класі з диригування із концертмейстером передбачає основну мету – 

забезпечення студента навичками підготовчого, передрепетиційного етапу з 

оркестром. На цьому етапі навчання поведінка майбутнього диригента, його 
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робота за пультом, уміння демонструвати жестами покази та зняття фермат 

мають супроводжуватися поглядами в бік оркестрових груп або окремих 

солістів. 

Специфіка роботи з творчим колективом вимагає від майбутнього 

диригента уміння: 

 спланувати репетицію; 

 підготувати нотний репертуар (оркестрова партитура і партії); 

 підготувати приміщення до занять; 

 встановити з ними творчий контакт; 

 чути оркестрову партитуру і корегувати помилки у процесі 

виконавства (точно і лаконічно давати зауваження і виправляти помилки). 

Така практика диригентської підготовки має відбуватися згідно з планом. 

Тому необхідно, щоб у чітко визначений час на заняттях з «Оркестрового 

класу» працювали студенти-випускники над вивченням своїх власних 

оркеструвань і вдосконалювали професійні диригентських навички в роботі з 

творчим колективом. Натомість ми не виключаємо використання сучасних 

технічних записуючих засобів в навчальному процесі. У цьому випадку вони 

можуть стати корисними у набутті практичних диригентських навичок, 

наприклад, швидко й позитивно реагувати на характер твору, його динаміку, 

темпові відхилення, інтерпретацію, художній образ та зміст тощо. 

Підсумовуючи вищезазначене, слід констатувати, що висвітлення та 

акцентування на проблемних питаннях підготовки майбутніх диригентів в 

інституті мистецтв дадуть змогу покращити їх якість навчання. У цьому 

випадку велика відповідальність лягає на плечі як студента, який вирішив стати 

диригентом, присвятити себе диригентській професії, а також і на його 

педагога, який має обов‘язок виховати майбутнього високопрофесійного 

диригента. Пройти курс диригування у навчальному закладі ще не означає, що 

майбутній диригент уже став професіоналом. Він лише отримує основи 

диригентської техніки, які потрібно буде надалі розвивати і вдосконалювати у 

процесі кропіткої творчої роботи з колективом. 
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У статі розглянуто особливості церковно-співочих традицій хорового 

співу культури Закарпаття. Розкрито роль музичних діячів, диригентів, 

композиторів, які були добре обізнані з тогочасною хоровою літературою.  
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культура Закарпаття . 

 

Цікавим явищем музичної культури Закарпаття є літургійний 

багатоголосий хоровий спів. Збереження і поширення давніх традицій 

церковного співу тісно пов‘язано з монастирями, де вівся літопис, 

переписувались книги, працювали освічені монахи, видатні церковні та 

громадські діячі, зосереджувалась значна кількість богословської та 

богослужбової літератури, переписувались книги [2].   

Як відзначають дослідники церковно-пісенних традицій Закарпаття, у 

монастирській літургійній практиці з давніх часів відправи здійснювались 
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за участі двох хорів (правого і лівого клиросу), які антифонно виконували 

віршові рядки псалмів, стихир чи інших співів. Принцип двохорності, 

антифонності у християнських богослужбах носить давні коріння, що 

пов‘язують із старозавітнім храмовим співом, утвердженням у християн 

Антіохії. 

Відповідна виконавська практика зберігалась і на Закарпатті, про що 

йдеться у правилах (Regulae pro Scholis Munkacsiensibus) Мукачівської 

Богословської школи (1744–1776 рр.), затверджених єпископом Михаїлом-

Мануїлом Ольшавським [2]. У школі майбутні священики і дякоучителі 

музичну грамоту здобували на основі вивчення напівів ірмологіона з 

обов‘язковою щотижневою співочою практикою на двох клиросах. У закладі 

навчалась значна частина молоді з різних частин Мукачівської єпархії, зокрема 

у журналі успішності (Catalogus Auditorum Schola Munkacsiensis) за 1757 рік 

числилось 117 учнів, у 1760 році – 54 учні, що засвідчує збереження і 

поширення давніх форм ірмолойних напівів на парафіяльних осередках єпархії . 

Збереглись цікаві факти про особливості церковно-співочих традицій 

монастирів Закарпаття, у яких мистецька сторона співу регулювалась 

настановами та „монашими правилами‖. Так, зокрема, вимагалося співати і 

читати молитви неспішно, притримуючись середньої сили звучності. Також 

рекомендувалось співцям уникати низького та високого регістру, 

дотримуватись хорам двох крилосів точного порядку в антифонному співі, 

водночас неприйнятним вважався нарочитий, голосний спів [2]. 

Своєрідну практичну школу засвоєння і поширення багатоголосого 

хорового співу на Закарпатті репрезентував багаторічною діяльністю хор 

„Гармонія‖ (1833–1944), заснований в Ужгороді при Хрестовоздвиженському 

кафедральному соборі 1833 року Костянтином Матезонським (1794–1858). Як 

диригент і організатор К. Матезонський протягом 1833–1858 років, залучаючи 

до співу в хорі учнів гімназії,  студентів учительської та духовної семінарії 

виховав ряд послідовників диригентів-музикантів.  

Керівниками хору „Гармонія‖ були педагоги, священики: Михайло 

Лихварчик (1859–1860), Еміліян Талапкович (1861–1869), Йосиф Качановський 

(1869–1875), Юлій Дрогобецький (1875–1891), Еміліян Желтвай (1891–1899), 

Іван Бокшай (1899–1909), Алексій Чучка (1909–1915), Юлій Дюрко (1915–

1916), Степан Фенцик (1917–1920), Степан Дудинський (1920–1921), Уріил 

Сільвай (1921–1937), Степан Гладоник (1938–1940), Никифор Петрашевич 

(1941–1944), які своєю діяльністю сприяли поширенню багатоголосих 

літургійних композицій та в цілому розвитку хорового виконавства на 

Закарпатті [3 ] 
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Діяльність Матезонського мала велике значення для розвитку музичної 

культури Закарпаття. Вважають, що він був автором ряду багатоголосих 

духовних творів. Перші музичні діячі, диригенти, композитори були добре 

обізнані з тогочасною хоровою літературою. Деякі з них стали засновниками 

аматорських хорових колективів [ 1 ].  

Привертає увагу і творчість священика і композитора Е. Талапковича, 

який  є автором повного циклу співів Літургії, що надрукована у вигляді 

збірника під назвою «Церковно-народноє літургіческоє пініє» [5]. Кожен 

хоровий номер поданий у супроводі фортепіано, виклад якого дублює хорову 

партитуру. Літургія  складається із 78 номерів, окремі з яких частково 

дублюються, зокрема ектенії, Алилуя. 

Як зазначають дослідники, окремі номери Літургії Е.Талапковича 

увійшли до циклу співів Літургії Йоана Золотоустого збірника Церковноє 

Простопініє 1906 року Бокшая-Малинича, яке надруковане в Ужгороді. У 

даному збірнику також представлено повний цикл літургійних співів, які 

використовуються на сьогодні як у богослужбовій практиці Мукачівської 

греко-католицької єпархії,  так і за її межами.  

У подальшому багато літургійних творів, хорових циклів створив 

священик і композитор І. Бокшай, творчість якого досліджено Т. Росул [4, 

с.101-107]. 

Церковний спів на Закарпатті розвивався у складних політичних і 

мистецько-культурних умовах. У середині XIX ст. значно пожвавився розвиток 

багатоголосого хорового співу, що внесло значні якісні зміни, стимулювало 

композиторську творчість.  

У хорових композиціях, які складають цикл Літургії Е. Талапковича 

виразно проявились локальні риси, спорідненість мелодики з народним 

мелосом, передусім карпатського регіону. В окремих хорових композиціях 

органічно поєдналися місцеві традиції церковного співу із новими стильовими 

рисами, які притаманні добі романтизму. 

Саме ці риси забезпечили популярність, утвердження у практиці 

регіонального церковного богослужіння, витримали іспит часу і збереглись у 

широкому вжитку у навчальній, богослужбовій та концертно-виконавській 

практиці сьогодення.  

То ж на Закарпатті,  як і на Галичині у середині XIX століття священики-

композитори збагатили українську церковну музику творами, які вирізняють їх 

наявністю індивідуального почерку в музичній мові, в мелодизмі та гармонії,  

фактурі та формі. З одного боку їх твори приваблюють своєю доступністю, 

демократизмом, а з іншого – випромінюють  своєрідне звучання в осмисленні 
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сакральних текстів як у рамках окремих композицій, так і в хорових 

літургійних циклах.  

Завдяки своїм стильовим особливостям літургійні хорові цикли середини 

XIX століття стали певним орієнтиром у розвитку регіонального хорового 

виконавства, сприяли художньо-естетичному осмисленню християнських 

духовних цінностей, розширенню духовно-пісенного репертуару та граней 

композиторської техніки в мистецьких процесах XX століття.  
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The features of the church-singing traditions of the choral singing of the 

Transcarpathia culture are investigated in this article. The role of musical figures, 

kapellmeister and composers who were connected with the choral literature of that 

time is reviewed.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ 

 

У статті проаналізовано теоретико-методичні засади дослідження 

мовленнєвої діяльності дошкільників  із порушенням мовлення. Визначено, що 

філософське розуміння мовленнєвої діяльності пов’язується зі спілкуванням 

людини, її активністю, творчим перетворенням середовища,  інтеграцією в 

соціум. 

Ключові слова: мовленнєва діяльність, діти дошкільного віку, 

мовленнєвий розвиток. 

 

Спостереження за динамікою наукових досліджень у проблемному полі 

мовленнєвої діяльності дають можливість стверджувати, що простежується 

постійна увага до зазначеної тематики з боку вчених різних галузей науки.  

Різні аспекти мовленнєвої діяльності досліджувались філософами, 

соціологами, психологами, лінгвістами, педагогами. Цій проблемі  присвячені 

роботи філософів (М. Бахтін,  А. Брудний, Е. Маркарян, Ф. Михайлова,            

Б. Шорохова, М. Ярошевський та ін.), лінгвістів (Д. Баранник, І. Білодід,           

В. Гумбольдт, Ф. де Соссюр, О. Шахнарович, Л. Щерба, Н. Юр‘єва та ін.), 

психолінгвістів (Є. Верещагін, І. Зимня, Л. Калмикова, О. Леонтьєв, Т. Рябова 

та ін.), психологів (Л. Виготський, С. Рубінштейн та ін.), лінгводидактів          

(А. Богуш, М. Вашуленко, Н. Гавриш, Н. Луцан, Є. Пассов, В. Скалкін,             

Т. Ушакова та ін.), логопедів (О. Вінарська, О. Грибова, В. Глухов,                    

Л. Єфименкова, Б. Ковшиков, Р. Левіна, Є. Соботович, В. Тарасун, Л. Халілова, 

С. Шаховська, М. Шеремет та ін.). 

Аспекти мовленнєвої діяльності в спілкуванні розглянуто в працях          

А. Вербицького, В. Дружиніна, Г. Ксенофонтової, В. Куніциної, С. Нікітчиної, 

Г. Щукіної та ін. Аналізу спільності рецептивних і продуктивних видів 

мовленнєвої діяльності присвячено роботи В.Ільїна, З.Кличнікової,                   
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С. Толкачової і т. д. Діяльнісний підхід до вивчення мовленнєвих процесів 

відображено в дослідженнях В. Артемова, Л. Дергачової, М. Жинкіна,                

М. Красногорського, О. Леонтьєва, О. Соколова, Р. Тонкової-Ямпольської та ін. 

Питання формування та розвитку мовленнєвої діяльності у дітей із тяжкими 

порушеннями мовлення досліджували О. Вінарська, О. Грибова, В. Глухов,         

Л. Єфименкова, Б. Ковшиков, Р. Левіна, Є. Соботович, В. Тарасун, Л. Халілова, 

С. Шаховська, М. Шеремет та ін. 

Проте, незважаючи на поглиблену розробку проблеми мовлення й 

мовленнєвої діяльності, виступає вся складність і непослідовність її вирішення: 

термінологічна строкатість, широкомасштабність та багатоваріантність 

розумінь ученими її теоретичних засад. 

Дискусійні положення, які існують із цього приводу, свідчать про 

важливість та актуальність проблеми для різних наукових галузей, зокрема 

логопедії. Не втрачає актуальності твердження М.Жинкіна про те, що різні 

дисципліни, зокрема, «мовознавство у всіх аспектах.., фізіологія в галузі 

проблем, пов‘язаних із діяльністю другої сигнальної системи, фізика в розділі 

акустики, логіки, і, нарешті, психологія – кожна з цих галузей знань, ідучи 

своїми шляхами та дорогами, вивчають однаковий об‘єкт – мовленнєву 

діяльність, але кожна розглядає її зі свого боку, вирішуючи свої певні завдання, 

виокремлює свої точки зору на істотні характеристики. При цьому виникає 

потреба не лише в принципових, філософських положеннях, які є загальними, 

але й у спеціальній розробці теорії питання, заснованої на системі фактів, що 

досить широко та глибоко охоплює матеріал, який вивчається для того, щоб 

можна було б зробити важливі практичні висновки [3]». 

Мовленнєву діяльність вчені визначають як: 1) єдність «мови» та 

«мовних здібностей» (Ф. де Соссюр); 2) дві взаємопов‘язані сторони одного 

явища – мовленнєвої діяльності, що нерозривно пов‘язує «мову» та «мовлення» 

(Бодуен де Куртене); 3) «специфічний прояв людської поведінки» (Е. Косеріу); 

4) сукупність процесів висловлювання та розуміння (Л.Щерба); 5) процес 

використання людиною мови для спілкування (О.Леонтьєв); 6) один із 

універсальних, загальних механізмів культури, які діють при будь-яких проявах 

людської скооперованої соціальної активності (Е. Маркарян) тощо.  

Розглянемо філософський аспект мовленнєвої діяльності. Філософи         

М. Бахтін, А. Брудний, А. Коршунова, Е. Маркарян, Ф. Михайлова,                   

Б. Шорохова, М. Ярошевський трактують мовлення як діяльність людини, яка 

проявляється в спілкуванні з іншими людьми, як вираження і передачу думок 

засобом мови. Завдяки мовленнєвій діяльності в розумі певної людини 

відображення світу постійно поповнюється та збагачується тим змістом, що 

відтворюється в суспільному розумі, пов‘язується з досягненнями всієї 
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практики та культури людства. Професор Е. Маркарян підводить мовленнєву 

діяльність під поняття «діяльність», розрізняючи при цьому два аспекти: аспект 

актуалізації механізмів, завдяки яким стимулюється, програмується та 

здійснюється активність суб‘єктів дії, та аспект «суто діяльності», який 

відображає різні ділянки та форми людської активності. Для здійснення певної 

задачі включаються в дію різноманітні мовленнєві механізми, які виражають 

мотивацію діяльності, що задає ціль і слугує засобами її здійснення. Аналіз цих 

механізмів дає можливість зрозуміти, яким чином стимулюється, направляється 

та здійснюється діяльність [5]. 

Отже, філософське розуміння мовленнєвої діяльності пов‘язується зі 

спілкуванням людини, її активністю, творчим перетворенням середовища,  

інтеграцією в соціум. 

Щодо мовознавчого розуміння мовленнєвої діяльності, то варто 

відзначити, що В. Гумбольд та Ф. де Соссюр першими висловили думку про 

мову як діяльність.  

Уперше звернувся до наукового дослідження мовленнєвої діяльності 

людини В. фон Гумбольдт. Саме йому належить ідея мовленнєвої діяльності та 

розуміння мови як ланки, що з‘єднує соціум та людину [1].  

Він зазначав, що вивчення мови має здійснюватися у тісному зв‘язку зі 

свідомістю й мисленням людини, культурою й духовним життям етносу 

(народу, нації). Слово – це не відображення предмета, а його осмислення, тому 

воно є еквівалентом не предмета, а його розуміння в акті мовної творчості [8 ]. 

Учень В. фон Гумбольдта Г. Штейнталь, – на відміну від свого вчителя, 

який розглядав мову в динаміці, як частину психічної діяльності людини, 

суспільне явище, – розумів її тільки як процес. Мовознавець О. Потебня 

визначав мовленнєвий акт як явище винятково психічне, однак зазначав, що 

мова, слово вносить у цей акт культурний соціальний початок [1]. 

Найчіткіше розмежування поняттям «мова» та «мовлення» дає 

швейцарський лінгвіст Ф. де Соссюр, який вводить поняття «мовленнєва 

діяльність». Учений розмежовує поняття мова («langue») як абстрактну 

надіндивідуальну систему, мовну здібність («faculte du langage») як функцію 

індивіда. Ф. де Соссюр термін «мовна здібність» використовує у двох 

значеннях. З однієї сторони, він зазначає, що природнім для людини є не 

мовленнєва діяльність як говоріння, а здібність створювати мову, тобто систему 

диференційованих знаків – відтак наголошення на вродженість здібності. З 

іншої сторони, вчений зазначає, що над діяльністю різних органів існує 

здібність більш загального порядку, яка керує знаками і яка є мовною 

здібністю, а здібність артикулювати слова здійснюється лише за допомогою 

зброї, створеної та запропонованої колективом, тобто мови [6]. 
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Мовна організація людини передбачає виявлення змісту та організації 

«лінгвістичного архіву» носія мови. Виділяють такі компоненти мовних знань: 

фонетичний компонент – ментальна підсистема еталонів звуків мови;  

«внутрішній лексикон» – семантичні поля, що мають центр та периферію; 

граматичний компонент – зберігання процедурних знань морфологічної та 

синтаксичної зв‘язності лексичних одиниць; семантичний компонент – 

альтернативні моделі мовної поведінки з урахуванням соціального статусу, ролі 

особистості та контексту комунікативної ситуації [7]. 

Отже, з діяльністю Ф. де Соссюра прийнято пов‘язувати концептуальне 

розмежування мови («langue») та мовлення («parole»), тобто вважати мову 

ідеальною сутністю, а мовлення – матеріальним явленням. Факти мовленнєвої 

діяльності наявні як у первісних народів, так і у розвинутих, культурних націй, 

тоді як мова уявляється лише найважливішою частиною  мовленнєвої 

діяльності. Мова є соціальним продуктом, сукупністю необхідних умовностей, 

котрі приймаються певним колективом з метою забезпечення реалізації, 

функціонування здатності до мовленнєвої діяльності, яка існує у будь-якого 

носія мови. Ф. де Соссюр переконаний, що ―природною для людини є не 

мовленнєва діяльність як промовляння, а здатність створювати мову, тобто 

систему диференційованих знаків, які відповідають диференційованим 

поняттям‖. Таким чином, мова є соціальним продуктом, результатом 

соціального зв‘язку між індивідами. Більш того, мова – це готовий продукт, 

який ніколи не передбачає певного попереднього наміру і свідомо здійснює 

лише діяльність класифікації. Існування мови стає можливим завдяки наявності 

того, хто говорить, тому втрачає сенс теза про самостійне буття мови як певної 

сутності [7]. 

На думку Ф. де Соссюра, мова як позачасове явище не проявляє лінійних 

властивостей. Елементи мови не передують, а слідують один за одним, 

співіснують, знаходячись у просторі принципово інших типів відносин. 

Відношення між елементами мови вчений назвав поняттям «мовної цінності 

або вагомості» («value»). Ці відносини одночасні й ієрархічні, співпідлеглі одне 

одному. Такий тип одночасних та ієрархічних відносин між одиницями Ф. де 

Соссюр вважає системою, протиставляючи її лінійному характеру відносин у 

мовленні. На думку вченого, мовлення в силу своєї тимчасової природи, є 

лінійним однонаправленим потоком знаків. При цьому мовленнєва діяльність є 

суб‘єктивною, цілеспрямованою діяльністю, яка дозволяє упорядкувати 

знаковий досвід та застосовувати його в конкретних ситуаціях [7]. 

Діючими чинниками в індивідуальному акті мовної діяльності є психічне 

явище (породження в мозку поняття і відповідного йому звукового образу), 

фізіологічний процес (мозок передає імпульси органам мовлення, відповідно 
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звуковим образам) і, нарешті, суто фізичний процес (поширення звукових 

хвиль). Такий круговорот мовлення повторюється в кожному діалозі чи 

полілозі. Він складається з трьох частин: зовнішньої (звукової хвилі), 

внутрішньої (асоціативне породження понять і відповідних їм звукових 

образів), психічної частини і частини непсихічної, активної і пасивної частини. 

Активним є все те, що імпульсується асоціюючим центром. Локалізована в 

розумі психічна частина називається ученим екзекутивною (виконуючою), 

тобто такою, що активно проявляється, і рецептивною (сприймаючою), або 

такою, що пасивно сприймає. Круговорот мовлення не може не 

супроводжуватися такою немаловажною властивістю людини, як здатністю, 

спроможністю асоціювати, координувати певну частину знаків, актуальних для 

даної мовної ситуації як ланку цілісної системи мовотворення. Ця властивість 

має виключне значення для організації мовотворення як системи [7]. 

«Вивчення мовної діяльності,  – зазначає Ф. де Соссюр, – розпадається на 

дві частини: одна з них має своїм предметом мову, тобто щось соціальне за 

своєю суттю і незалежне від індивіда; це наука суть психічна; друга,— 

другорядна, має предметом індивідуальну сторону мовної діяльності, тобто 

мовлення, включаючи говоріння: вона – психофізична [7]». 

Отже, указавши на вододіл між мовою і мовленням, учений не виключає 

взаємозв'язку між ними. Мова потрібна для мовлення, щоб останнє виконувало 

всі належні йому операції. Мовлення ж потрібне для того, щоб установилась 

мова. Говорячи про них у діахронному плані, Ф. де Соссюр уважає, що мова 

формується з мовлення. Поштовхом до змін у її розвитку є трансформації у 

мовленні, мова інтерпретується, з одного боку, як знаряддя, а з другого, – як 

продукт мовлення. 

Найбільш ґрунтовну характеристику мовленнєвої діяльності дає Л. 

Щерба. У своїй роботі „О трояком аспекте языковых явлений и эксперименте в 

языкознании‖ відомий лінгвіст розглядає мовленнєву діяльність, мовну систему 

і мовний матеріал.  

Під мовленнєвою діяльністю вчений розуміє процеси говоріння та 

розуміння. При цьому Л. Щерба підкреслює, що процеси розуміння, 

інтерпретації знаків є не менш активними, ніж процеси вимови звуків, 

говоріння (оскільки ми розуміємо те, про що ніколи раніше не чули). Л.Щерба 

зазначає, що «цей механізм, ця мовленнєва організація людини не може 

порівнюватися із загальним мовленнєвим досвідом (говоріння та розуміння) 

даного індивіда, а має бути своєрідною переробкою цього досвіду [8]». 

Другим аспектом учений уважає мовну систему – перш за все, словник і 

граматику. На думку Л. Щерби, «правильно складені словник і граматика 
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повинні вичерпувати знання певної мови». Дослідник підкреслює, що мовна 

система проявляється в індивідуальних мовленнєвих системах [8]. 

Третій аспект, на думку вченого, – мовний матеріал. Це «не діяльність 

окремих індивідів, а сукупність усього, про що говоримо та розуміємо в певній 

ситуації в ту або іншу епоху життя даної суспільної групи. На мові лінгвістів це 

– тексти… [8]». 

Отже, відносини між мовленнєвою діяльністю та мовним матеріалом 

мають наступний характер: мовленнєва діяльність не тільки створює мовний 

матеріал, а й несе в собі зміни мовної системи, що свідчить про їх тісний 

взаємозв‘язок та взаємообумовленість.  

Щерба Л. відмічає, що мовленнєва діяльність зумовлюється складним 

мовленнєвим механізмом людини, або психофізіологічною мовленнєвою 

організацією індивіда. Ця мовленнєва організація не є підсумком мовленнєвого 

досвіду (говоріння і розуміння), а є його своєрідною переробкою, соціальним 

продуктом, що відтворює індивідуальні прояви мовної системи за умов 

використання мовного матеріалу [8].  

Учений розмежовує механізм (мовленнєву організацію людини) і процес 

(мовленнєву діяльність), а також процес (мовленнєву діяльність) і продукт 

(мовний матеріал). Л. Щерба вводить поняття «психофізіологічної мовленнєвої 

організації індивіда», що разом із мовленнєвою діяльністю, яку вона зумовлює, 

представляє соціальний продукт. Учений наголошує на системності мови, 

підкреслюючи, що це – певна соціальна цінність, яка є єдиною та 

загальнообов‘язковою для всіх членів конкретної суспільної групи відповідно 

до умов її життя. 

Таким чином, дослідник представляє три аспекти дослідження мовних 

явищ як альтернативу сосюрівській дихотомії мови й мовлення: мовні системи 

– словник і граматика, які встановлюються на підставі всіх актів продукування 

мовних одиниць та їх розуміння в певну епоху життя конкретної суспільної 

групи; мовний матеріал як сукупність всього, що висловлювалося та було 

сприйнятим цією групою; мовленнєву діяльність як безпосередньо процеси 

висловлювання (говоріння) та розуміння, зумовлені складним мовленнєвим 

механізмом, або іншими словами, – психофізіологічною мовленнєвою 

організацією індивіда. 

Залевська О. висловила думку про те, що в концепції Л. Щерби наявний 

ще й четвертий аспект – мовленнєва організація як готовність індивіда до 

мовлення, яка має статус механізму, тоді як мовленнєва діяльність є процесом. 

Дослідниця обґрунтовує свою думку, акцентуючи увагу на наступних 

моментах: 
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1)  мовленнєва організація людини є не пасивною скарбницею знань про 

мову, а динамічною функціональною системою; 

2)  підкреслюється постійна взаємодія між процесом переробки й 

упорядкування мовленнєвого досвіду та його продуктом (тобто нове в 

мовленнєвому досвіді, чого не існувало в межах системи, проте зумовлює її 

перебудову, а кожен наступний стан системи слугує підґрунтям для порівняння 

під час подальшого опрацювання мовленнєвого досвіду);  

3)  названі положення створюють базу для трактування мовленнєвої 

організації людини як самоорганізованої системи [4]. 

Таким чином, мовознавчий аспект мовленнєвої діяльності переконливо 

доводить існування мовної та мовленнєвої діяльності в їх тісному 

взаємозв‘язку. 

Психологічний аспект у теорії мовленнєвої діяльності представлений 

дослідженнями Л. Виготського, О. Леонтьєва, О. Лурія, С. Рубінштейна та ін. 

Він був започаткований Л. Виготським, який трактував мовлення з позиції 

діяльності, умотивованості, евристичності, соціальної та предметної 

обумовленості. Вчений розробив оригінальну фазово-ступеневу теорію процесу 

продукування мовлення, покладену в основу моделей породження 

висловлювання послідовниками його вчення. Крізь всі роботи видатного 

вченого проходить думка про те, що в основі мотивації до мовленнєвої 

діяльності лежить потреба у спілкуванні. Потреба ініціює мотивацію, але 

одночасно з виникненням потреби, з‘являється й емоція [2]. 

Подальший розвиток ідей Л.Виготського представлено в роботах А. 

Богуш, Л. Венгера, В. Грідіна, О. Запорожця, О. Леонтьєва та ін. Автори 

наголошують на існуванні не лише прямого зв‘язку між мотиваційно-

емоційним компонентом мовленнєвої діяльності та лексико-семантичною 

складовою реалізації мовленнєвої програми, а й зворотного зв‘язку, що 

проявляється у впливовості власних слів на емоційний стан людини та 

подальшу мотивацію її діяльності.  

Аналіз робіт українських та зарубіжних учених (В.Виноградов, Ф. 

Гольдман-Ейслер, В. Грідін, А. Дібнер, Г. Колшанський, Дж. Маль, Е. Носенко, 

Ч. Осгуд, П. Симонов, Н. Смирнова, М. Станкевич, А. Уфімцева, Д. Шмельов 

та ін.) дає підстави стверджувати, що основним та рушійним чинником 

мовленнєвої діяльності людини є потреба у спілкуванні; досягаючи певного 

рівня, потреби породжують мотиви, які утворюють складну мотиваційну 

систему, що складає основний елемент у фазовій структурі мовленнєвої 

діяльності; паралельно з мотивами виникають емоції, що відіграють певну 

регулятивну роль у діяльності людини. 

Отже, при реалізації мовленнєвої дії виокремлюються наступні етапи: 
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1. Підготовка висловлювання. На цьому етапі відбувається осмислення 

мотивів, потреб, цілей, здійснюється ймовірнісне прогнозування результатів 

висловлювання на основі минулого досвіду з урахуванням обстановки. Ці 

рішення завершуються складанням плану висловлювання, маючи різний 

ступінь узагальнення або конкретності. Успіх мовленнєвої дії залежить від 

рівня сформованості мовленнєвих умінь та навичок. 

2. Структурування висловлювання. Здійснюється вибір слів, 

розташування їх у необхідній послідовності, граматичне конструювання. За 

словами  А.Ксенофонтової, цей етап є найменш дослідженим у системі 

мовленнєвої дії, оскільки до сих пір остаточно нез‘ясованими залишаються 

механізми відбору слів та їх граматичного оформлення.  

3. Перехід до зовнішнього мовлення. Простежується процес звукового та 

графічного оформлення висловлювання. Цей етап визначає позитивний або 

негативний результат висловлювання. Результати мовленнєвої дії оцінюються 

за результатами сприйняття, тобто зворотного зв‘язку. 

Сприйняття мовлення включає наступні стадії: перехід від акустичного 

або графічного коду до коду внутрішнього мовлення, розшифрування 

синтаксичних структур, граматичних форм, розуміння загального плану 

висловлювання, задумів та мотивів висловлювання, оцінка отриманої 

інформації, розуміння вибору форми та мовних засобів.  
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ 

СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

У статті обґрунтовано важливість соціально-педагогічної діяльності 

вчителя початкових класів сучасної Нової української школи; акцентовано 

увагу на соціокультурній спрямованості навчально-виховного процесу 

початкової школи та професійних та особистісних якостях сучасного 

вчителя. 

Ключові слова: діяльність, педагогічна діяльність, соціалізація, 

соціально-педагогічна діяльність, Нова українська школа, компетентності 

школяра.  

 

Події, які відбуваються в сучасному суспільстві викликають потребу 

дослідження та вивчення становлення людини в соціумі, її ставлення та 

побудову взаємовідносин в колективі. Сучасне суспільство характеризується 

«відкритістю», розвиненістю, незалежністю, виступає системою, яка постійно 

змінюється. Його багатофакторність та різноспрямованість передає впливи на 

молоде покоління, несучи водночас як позитивні можливості для їх подальшого 

розвитку, так і певний негативний вплив на майбутнє покоління.  Виходячи з 

цього, виникає потреба у розробці, підборі наукових основ соціалізації і 

виховання дітей та молоді у взаємозв‘язку та єдності, соціальної корекції [7].  



45 

 

Методологічні основи проблем соціалізації та соціальної адаптації 

особистості розглядались у філософському, соціологічному, психологічному, 

культурологічному аспектах у наукових працях європейських та американських  

дослідників –  П. Бергера, М. Вебера, Е. Дюркгейма, Ч. Кулі, Т. Лукмана, Р. 

Мертона, Т. Парсонса, П. Сорокіна, Г. Тарда, У. Томаса та інших.  

Проблеми педагогіки соціалізації особистості як соціокультурного 

феномена вивчали О. Газман, М. Лукашевич, А. Мудрик, Г. Лактіонова, 

І. Рогальська, С. Савченко. Науково-педагогічному підходу до соціалізації 

молоді присвячено роботи Р. Вайноли, О. Безпалько, І. Звєрєвої, А. Капської, І. 

Кона, Н. Лавриченко, П. Плотнікова, С. Хлєбік, С. Харченка та ін. 

У сучасній педагогічній науці не існує єдиного підходу щодо 

визначення закономірностей соціально-педагогічної діяльності вчителя. 

Зазвичай ці закономірності стосуються процесів виховання чи навчання 

(С. Гончаренко, В. Краєвський, А. Макаренко, І. Підласий, 

В. Сухомлинський, А. Хуторський та ін.), професійної діяльності 

соціального педагога чи працівника соціальної служби (В. Бочарова, 

О. Безпалько, Р. Вайнола, А. Капська, Л. Міщик, С. Харченко, О.Будник та ін.). 

Адже динаміка соціально-педагогічних явищ у суспільстві зумовлює 

виникнення нових закономірностей, від яких залежить ефективність відповідної 

діяльності.  

Метою статі є аналіз теоретичних аспектів соціально-педагогічної 

діяльності вчителя початкових класів в Новій українській школі.  

Зміст, характер і результат постійної праці вчителя щодо підготовки 

молодого покоління до подальшого життя безпосередньо проявляється завдяки 

діяльності, яку називають педагогічною.  

У більшості педагогічних енциклопедій розглядають діяльність як 

специфічно людську форму активного ставлення до оточуючого світу, зміст 

якої складає доцільна зміна і перетворення цього світу. В «Українському 

педагогічному словнику» отримуємо інше трактування цього терміну: 

«Діяльність – це спосіб буття людини в світі, здатність її вносити в дійсність 

зміни. Основні компоненти діяльності: мета, відповідно до якої перетворюється 

предмет в об‘єкт; засіб реалізації мети, на який спрямовано діяльність; суб‘єкт з 

його потребами; результат діяльності» [2, с. 98].  

Аналізуючи праці сучасних вчених, можна зробити висновок, що 

педагогічна діяльність є особливим видом соціальної діяльності, спрямованої 

на передачу старшими поколіннями молодшим накопичених людством знань, 

соціально-морального досвіду, матеріальної та духовної культури, а також 

«створенням умов для особистісного розвитку і підготовки до виконання 

певних соціальних ролей у суспільстві» [3, с. 16].  
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Отже, оскільки під педагогічною діяльністю розуміється передавання 

набутого досвіду від вчителя дитині, тобто молодшому поколінню, то тут 

доцільно пов‘язати термін «педагогічна діяльність» з терміном «соціалізація 

дитини». Найпомітніше можна спостерігати за соціалізацією дитини в одному з 

провідних інститутів соціального виховання – школі. Школа – це досить 

складна структура, де переплітаються найрізноманітніші сторони людського 

життя. Тому саме школу, більшість науковців і дослідників вважають 

провідним і важливим інститутом соціального виховання. В загальноосвітній 

заклад дитина приходить як особистість, яка розвивається, прагне пізнавати 

навколишній світ. Тут продовжується процес соціалізації, який відбувається 

завдяки педагогічній діяльності вчителя. Саме вчитель допомагає дитині 

соціалізуватися в навколишньому середовищі: пізнавати оточуючу дійсність, 

пережити, вирішити конфлікти між однокласниками, знайти взаєморозуміння з 

іншими, взаємодіяти з однолітками тощо.  

Досить часто на етапі соціалізації особистості в період навчання в 

початковій школі виникають різноманітні соціально-психологічні проблеми в 

дитячому та підлітковому середовищі, між учнівським та педагогічним 

колективом, пов‘язаними з усвідомленням та розумінням власного «Я» -образу. 

Все це потребує відповідної організації соціально-педагогічної роботи з 

вихованцями загальноосвітніх закладів, яку має здійснювати спеціаліст, 

досвідчений педагог.  

На основі аналізу процесу соціалізації дитини в школі, вітчизняні та 

зарубіжні науковці сформулювали такі важливі завдання соціально-

педагогічної діяльності періоду навчання в початковій школі: 

– сприяти подоланню перешкод соціалізації дітей в соціально 

неблагополучних сім‘ях; 

– формувати в учнів основні навички соціальної компетентності, які 

дають можливість адекватно виконувати та дотримуватися норм і правил 

поведінки прийнятих в суспільстві, вирішувати проблеми, які виникають в 

повсякденному житті; 

– сприяти створенню позитивних змін в соціальному середовищі 

шкільного мікроклімату [6, с. 187-194]. 

У визначенні соціально-педагогічної діяльності орієнтуємось на 

культурологічний контекст досліджень І. Зязюна, котрий зазначає, що «освіта 

як спосіб відтворення людини в культурі передбачає не лише засвоєння 

дидактики існуючого соціального досвіду («сталої» культури) і розвиток 

особистості на цій основі, але і створення образу світу і свого образу в цьому 

світі» [4, с. 358].  
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Соціально-педагогічна діяльність також постає як різновид професійної 

діяльності вчителя, оскільки базується на загальних філософсько-

психологічних і педагогічних трактуваннях її сутності та структури, водночас 

втілює в собі соціальний аспект (соціальні проблеми вихованців, їх психолого-

медико-педагогічне вивчення, соціокультурні особливості шкільного 

середовища тощо). 

Сучасні вітчизняні дослідники (А. Капська, О. Безпалько, Р. Вайнола та 

інші) соціально-педагогічну діяльність розглядають як відкриту складну 

систему, яка активно взаємодіє з іншими соціальними системами, оскільки 

потребує від учителя використання знань з низки теоретичних дисциплін, 

вирішуючи професійні завдання різних галузей суспільної практики [1, с. 7]. 

Акцентуючи на специфіці змісту саме з соціальної точки зору, автори 

визначають сутність соціально-педагогічної діяльності через її загальну мету – 

створення оптимальних умов соціалізації дітей і молоді [1, с. 6].  

Соціально-педагогічна діяльність буде продуктивною і зможе надавати 

допомогу дітям лише при умові, якщо вчитель буде дотримуватися основних її 

функцій. Оскільки, функції – це основні напрями роботи, в яких і 

відображається її зміст.  

– Комунікативна функція діяльності – забезпечує налагодження взаємодії 

між особистостями, соціальними групами. Успішність контакту та володіння 

технологіями переконання – є основою успіху соціально-педагогічної 

діяльності. 

– Організаторська функція – характеризує соціально-педагогічну 

діяльність з точки зору соціального менеджменту, що полягає в структуруванні, 

плануванні, розподілі видів професійної діяльності та координації роботи з 

різними соціальним інститутами. 

– Прогностична функція – виконує змістовно-цільові (стратегічні) та 

організаційно-методичні (тактичні) завдання. Тобто, передбачення результатів 

зусиль учителя щодо різних аспектів його професійної діяльності. А також 

ідеальний підбір різноманітних технологій соціально-педагогічної діяльності, 

що зможуть забезпечити максимальну результативність.  

– Охоронно-захисна функція – спрямована на захист та відстоювання 

прав, інтересів дітей на основі державних та міждержавних документів з метою 

забезпечення дотримання норм, прав життєдіяльності дітей. 

– Діагностична функція – спрямована на виявлення окремих аномалій в 

певному мікросоціумі, описуючи та аналізуючи проблему особистості з метою 

адекватного вирішення соціально-педагогічних завдань.  

– Попереджувально-профілактична функція – спрямована на виявлення, 

запобігання та обмеження асоціальних явищ, причин соціальної дезадаптації 
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серед різних соціальних груп, забезпечення умов для формування позитивних 

соціальних настроїв.   

– Соціально-терапевтична функція – покликана на своєчасне виявлення 

та вчасне подолання кризових ситуації та проблем, які виникають в особистості 

на основі самоусвідомлення про ставлення оточуючих та навколишнього 

середовища до неї [6]. 

Спостерігаючи за економічним та соціальним розвитком європейських 

країн світу, зокрема за системою освіти, Міністерство освіти та науки України 

дійшло до висновку, що наша країна потребує докорінних змін в сфері освіти. 

Тому, Міністерством освіти і науки України був прийнятий закон «Про освіту», 

підписаний 25 вересня 2017 року, відповідно до якого поставлено за мету 

створити нову систему освіти, починаючи з Нової української школи [5]. 

Провідною метою кожної освітньої реформи, в тому числі і нинішньої, є 

підвищення якості освіти. Впливом на її підвищення та успішну реалізацію 

реформи безпосередньо впливають такі компоненти як: держава та органи 

місцевої громади. Вони є основними елементами, виходячи з «Концепції 

розвитку освіти на період 2015–2025 рр.», які повинні забезпечити успішність 

освітнього процесу, а саме: 

– мотивувати вчителя, давати йому творчу свободу, можливість 

професійно розвиватися; 

– проводити децентралізацію, яка надасть автономію навчальним 

закладам; 

– створення нової структури школи, яка дає можливість ефективніше 

засвоїти знання і оволодіти компетентностями для подальшого 

життя; 

– справедливий розподіл коштів між навчальними закладами, що 

сприятиме рівному доступу до освіти всім дітям, без винятку; 

– створення такого освітнього середовища, не лише в приміщенні 

навчального закладу, а й за межами нього, в якому будуть необхідні 

умови, засоби, технології для навчання учнів, праці педагогів, 

співпраці педагогів з батьками. 

Якщо ж розглядати детальніше якість початкової ланки загальної 

середньої освіти, то тут є свої чинники, які сприяють її якості. Найбільш 

впливовішими з них виступають:    

– навчанням охоплені усі діти молодшого шкільного віку;  

– різнобічне використання досягнень дошкільного періоду; 

– осучаснення та оздоровлення освітнього середовища; 

– впровадження методик особистісно і компетентнісно 

зорієнтованого навчання, виховання і розвитку молодших учнів; 
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– технологічність методик навчання; 

– моніторинговий супровід освітнього процесу; 

– адекватна підготовка педагогічних кадрів тощо. 

Відповідно до цієї реформи та затвердженої «Концепції розвитку освіти 

на період 2015 – 2025 рр.» українська школа XXI ст. має формувати людину, 

яка буде мати новий тип мислення, іншу свідомість, по новому бачити та 

сприймати світ. Школа має стати такою, де учням приємно вчитися, де вони 

будуть не лише здобувати знання, а й набувати навички, які допоможуть їм у 

житті. Проте має змінюватися не лише школа, а й шкільний учитель, який 

повинен по новому сприймати та бачити учнів. Розгледіти в них різносторонню 

особистість, якій потрібно допомогти розвиватися і знайти себе. В цій школі 

педагоги вчать не боятися висловлювати свої думки, не критикуючи 

дослухаються до кожного учня, вчать бути відповідальними громадянами, які 

можуть знайти своє місце в соціумі. 

Соціальні зміни, які проходять навколо впливають на школу, педагогів, 

учнів і ставлять перед ними нові завдання. Думка, що школа має забезпечити 

знаннями дітей на все їхнє життя є хибною, оскільки нестабільність в 

сучасному світі, швидкий науково-технічний прогрес, інтенсивні соціально-

економічні зміни, все це вимагає від сучасної молоді постійного росту в сфері 

освіти та саморозвитку. Цей процес зобов‘язує членів суспільства навчатися 

упродовж всього свого життя. А від шкільного вчителя, в соціально-

педагогічному аспекті, вимагається забезпечити не високий рівень володіння 

учнем інформації, а вміння оперувати інтелектуальними техніками, які є 

складовою освіти і культури. Дитина буде успішною в майбутньому, якщо буде 

активною і не боятиметься шукати нові способи виходу з тієї чи іншої ситуації.  

Ключові компоненти формули Нової української школи: новий зміст 

освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної 

самореалізації в суспільстві; умотивований учитель, який має свободу творчості 

й розвивається професійно; наскрізний процес виховання, який формує 

цінності; педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і 

батьками; орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитино центризм; 

нова структура школи, яка дає змогу добре засвоїти новий зміст і набути 

компетентності для життя; сучасне освітнє середовище, яке забезпечить 

необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, освітян, батьків не 

лише в приміщенні навчального закладу [5, с. 7], – це ті складові, які повинні 

лягти в основу соціально-педагогічної діяльності вчителя початкової школи. 

Отже, мета Нової української школи – допомогти кожній дитині 

зрозуміти сенс життя, усвідомити всі процеси, які відбуваються в 

навколишньому середовищі, знайти свій шлях, завдяки якому всі діти зможуть 
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стати гідними громадянами своєї держави. Школа має стати тією сферою, яка 

допоможе увійти в сучасну культуру, дасть ті знання та навички, які 

допоможуть йти в ногу з часом, відповідати новим стандартам в різних галузях 

і можливість реалізації в них, виходячи зі своїх інтересів.  

Школа майбутнього спрямована на організацію освітнього процесу з 

високим технологічним рівнем, новітніми навчально-методичним та 

інформаційним супроводами, потужним кадровим потенціалом. Саме від 

професіоналізму кадрового забезпечення в закладі освіти залежить успішна та 

якісна реалізація всіх завдань, які на сьогоднішній день держава ставить перед 

школою. Проте, під професіоналізмом розуміється не тільки виконання 

вчителем освітньої програми, але і виконання професійних обов‘язків. До них 

належать: дотримання педагогічної етики, утвердження настановленнями і 

особистим прикладом суспільної моралі, цінностей справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбності, виховання у дітей 

усвідомлення необхідності додержуватися Конституції України, захищати 

суверенітет і територіальну цілісність країни. Лише людина, яка сама 

дотримується цих норм і правил, бездоганно володіє собою, не піддається 

ніяким провокаціям, чітко планує своє власне життя, зможе передати свій 

досвід меншим поколінням і ефективно організувати освітній процес з 

школярами.  

Відповідність учителя вище перерахованим професійним навикам, 

виходячи з сучасної мети освіти, спрямована на виховання та різнобічний 

розвиток особистості школяра відповідно до його вікових та індивідуальних 

особливостей, його цінностей, бажань, інтересів. Формування в нього 

загальнокультурних, морально-етичних, ключових та предметних 

компетентностей, соціальних та життєвих навичок, створять основу для 

навчання в базовій та профільній школі, а в подальшому стануть 

фундаментальними навичками для життя в демократичному суспільстві. 
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В статті проаналізовані теоретичні підходи науковців до проблеми 

формування у дітей дошкільного віку міжособистісної культури, розглянуто 

особливості формування ціннісного ставлення до іншої людини (дорослого і 

однолітка). 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/%20media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/%20media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
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У дошкільному віці закладаються основи особистості дорослої людини. 

Ранній розвиток у дитини розуміння важливості сприятливих міжособистісних 

відносин формує певну культуру таких відносин, що дозволяє їй в майбутньому 

досягати значних успіхів в освоєнні навколишньої дійсності, творчо підходити 

до вирішення соціальних завдань, знаходити власне місце в суспільстві, 

розвивати особистісні, потенційно закладені, художні здібності. Завдяки 

сформованим основам міжособистісної культури, дитина в подальшому краще 

адаптується до нових соціальних умов.  

В рамках дошкільної педагогіки аналізується вплив міжособистісних 

відносин дошкільнят на спільну діяльність (Л. Божович, Р. Буре, Я. 

Коломінський, Т. Комарова, О. Савенков та ін.), вивчаються особливості 

міжособистісних відносин в різновікових групах дошкільнят (В. Бутенко та ін.), 

розглядається процес формування конструктивних міжособистісних відносин 

дітей один з одним при їх адаптації до умов освітнього закладу (Н. Шкурчева) - 

на прикладі навчання першокласників), а також приділяється увага 

формуванню міжособистісних відносин дітей 5 - 7 років в процесі естетичного 

виховання (В. Калашнікова) та в інших наукових роботах. У працях М. Б. 

Зацепін культура розглядається як основа для розвитку дитини дошкільного 

віку. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати можливості формування у 

дітей дошкільного віку міжособистісної культури через ціннісне ставлення до 

іншої людини. 

Ціннісне ставлення до дитини, до розвитку її особистості розглядається 

нами в рамках поваги свободи людини, в недоторканності її внутрішнього 

світу. Внутрішній світ людини не підлягає зміні, а лише його вивченню. 

Необхідно створювати такі умови, при яких поведінка дитини буде 

змінюватися, коригуватися, такими засобами володіє естетичне виховання. 

Коли дитина сприймає навколишній світ, він існує як об'єктивно, 

незалежно від неї, так і суб'єктивно у вигляді художнього образу, переносячи 

який в малюнок або виріб, вона ділиться своїм внутрішнім суб'єктивним 

естетичним ставленням до об'єктивно існуючого предмета, явища або іншої 

людини. Причому, виражене в художньому образі естетичне ставлення до 

об'єктивно існуючого предмета, явища або людини є багатшим, яскравішим, 

правдивішим ніж те, що може висловити дитина вербально, через слова. 

Калашнікова В. розглядає естетичне виховання дітей 5 - 7 років як основу 

для аксіодинамічного розвитку особистості. Під естетичним вихованням вона 

розуміє «процес, який формує здатність дитини освоювати загальнолюдські 
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цінності через сприйняття і оцінку, що розвиває естетичне ставлення до світу і 

духовної, творчої діяльності дитини за законами краси». Причому слід 

зазначити, що під міжособистісними відносинами вона розуміє досить 

традиційні характеристики взаємодії дітей на рівні їх особистісного розвитку 

«... процеси встановлення і розвитку контактів між людьми, що породжуються 

їх спільною діяльністю, і які включають обмін інформацією, вироблення єдиної 

стратегії взаємодії, сприйняття і розуміння один одного його суб'єктами. 

Художній образ іншої людини, створюваний дитиною, завжди 

орієнтується на прообраз самого себе. Дитина аналізує свій образ і переносить 

його на образ іншої людини. Часом цим пояснюється бажання дітей малювати 

людей своєї статі й прикрашати образ казкових героїв, переносячи свої 

бажання, наслідувати їх у вчинках і чисто зовні, в одязі. Ми можемо оцінювати 

і присвоювати тільки те естетичне ставлення до оточуючого нас світу, яке нам 

зрозуміло і в рамках нашого світорозуміння і відчуття. 

Створення художнього образу тісно стикається з проблемою морального 

виховання тому, що цей образ може бути як позитивний, так і негативний, 

особливо, якщо це образ іншої людини. З огляду на вікові особливості дітей 

дошкільного віку, ми нерідко відзначали в практиці, що моральні уявлення про 

людину часто співвідносяться з естетичними. 

Комарова Т. так вирішує проблему морального та естетичного виховання 

дошкільників. Вона пише: «Проблема залучення дітей до духовних цінностей 

суспільства передбачає в першу чергу формування моральних і естетичних 

якостей особистості. Тому багато вітчизняних і зарубіжних педагогів 

розглядають процеси морального і естетичного виховання дітей в тісному 

взаємозв'язку. Особливого значення такий підхід має при вихованні дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку, для яких в силу їх вікової специфіки 

прекрасне і добре, так само як погане і зле, нероздільні. [1, с. 3]. 

Позитивний або негативний образ іншої людини, який виник у дитини, 

виражається, перш за все, в її контактах з дорослими та іншими дітьми, в її 

потребі спілкуватися. Якщо розглядати спілкування людей один з одним як 

комунікативну діяльність, то центральним моментом є виявлення продукту, 

результату цієї діяльності. М. Лісіна передбачала, що таким продуктом є саме 

взаємини людей і духовний образ, який створюють діти, образ себе та Іншого. 

Цей образ поєднує в собі когнітивний компонент, виражений, на думку М. 

Лісіної, у відображенні особливостей – своїх і партнера, що виявляються в ході 

взаємодії, а також компонент афективний (оцінку відображених особливостей 

або ставлення до них). Пізнання і оцінка образу інших людей є продуктом 

спілкування, тому вони і спонукають цю комунікативну діяльність, тобто 

складають центральну частину потреби спілкування [3]. 
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У нашому дослідженні, ми розуміємо під культурою міжособистісних 

відносин, перш за все, можливість самовираження і створення у дитини образу 

іншої людини, однолітка. Спілкування з іншими людьми є результатом 

створеного у дитини образу Іншого, тому потребою спілкування виступає 

порівняння свого образу з образом однолітка і коригування цих образів. 

Розглядаючи потребу в спілкуванні, М. Лісіна визначає її загальну 

природу (прагнення людини до самопізнання і до самооцінки через пізнання і 

оцінку інших людей та з їх допомогою); підкреслює її специфіку; описує 

процес первинного становлення у дитини потреби в спілкуванні (він 

завершується до 2 місяців у сфері спілкування з дорослим і до 2 років у сфері 

спілкування дитини з іншими дітьми). Так, результати спостережень М. Лісіної 

за поведінкою дитини свідчать про те, що відразу після народження дитина не 

спілкується з дорослим, вона не відповідає на звернення старших і, звичайно, 

сама до них не адресується. Тільки після 2 місяців немовлята вступають у 

взаємодію з дорослим, яку можна вважати спілкуванням. На основі таких 

спостережень М. Лісіна виділила чотири критерії, одночасна наявність яких 

служить свідченням того, що у дитини вже є потреба в спілкуванні з дорослим. 

Вона позначає ці критерії наступним чином: 

1) інтерес дитини до іншої людини; 

2) емоційний відгук на її дії; 

3) прагнення привернути увагу до себе; 

4) з'ясувати оцінку іншими людьми своїх дій [3]. 

Різні модифікації змісту потреби в спілкуванні у дітей дошкільного віку з 

дорослим дозволяють М. Лісіній виділити форми спілкування: ситуативно-

особистісну, ситуативно-ділову, позаситуативно-пізнавальну, позаситуативно-

особистісну. Кожному віковому періоду дітей відповідає певна форма 

спілкування. Однак та чи інша форма спілкування у дитини з оточуючими 

людьми не виникає сама по собі або з віком, на її появу в онтогенезі впливають 

індивідуальні особливості дітей і умови їх виховання та навчання. 

Отже, після оформлення потреби в спілкуванні у дитини з оточуючими 

людьми, процес її розвитку не закінчується, скоріше можна сказати, що він 

тільки починається. Протягом багатьох наступних років позначена потреба 

перетворюється, видозмінюється. На кожному віковому етапі під впливом 

виховання та навчання дітей з урахуванням індивідуальних особливостей 

кожної дитини виникає новий зміст потреби в спілкуванні: що саме шукає вона 

в інших людях, заради чого до них звертається і що з їх допомогою бажає 

зрозуміти в собі. 

Концепція зв'язку змісту потреби в спілкуванні у дітей з дорослим з їх 

вибірковістю відношення до його впливів лягла в основу дослідження С. 
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Корницької про формування прихильності (приязні) дитини до дорослого. У 

цій роботі отримала підтвердження гіпотеза, що адекватне задоволення 

дорослим потреби дитини в спілкуванні повинно призводити до формування у 

дітей позитивно забарвленого ставлення, що виражається в схильності до 

взаємодії з цим дорослим.  

У роботах А. Рузської, яка вивчала контакти дитини з однолітком, 

уточнюється, що старший дошкільник не тільки більш активно обмінюється 

інформацією з однолітком, а й рівень функціонування його прагнення до 

співпереживання, взаєморозуміння з ровесником вище, ніж з дорослим. З 

дорослим дитина в меншій мірі прагне поділитися своїми переживаннями 

(виключення складають страхітливі ситуації, що вимагають захисту) і, скоріше, 

чекає від нього схвалення своїх морально-етичних оцінок. А з однолітком 

дошкільнику важливіше розрядити емоційний стан, ніж співвіднести свої оцінки 

і відносини. У момент найбільшого збудження дошкільник завжди прагне 

залучити у свої переживання  однолітка [4].  

Експериментальні матеріали А. Рузської підтверджують висунуту М.  

Лісіною гіпотезу, що єдина за своєю природою потреба в спілкуванні у 

дошкільнят в двох сферах комунікацій з дорослим і однолітком має ряд схожих 

рис і специфічних особливостей. Так, потреба до спільного співробітництва з 

однолітком має деякі відмінності від аналогічного прагнення дитини в 

спілкуванні з дорослим. Прагнення до співпраці з дорослим виникає у дітей в 

процесі оволодіння ними предметно-практичними діями. Дорослий виступає для 

них помічником, співучасником і носієм зразків діяльності (М. Лісіна, М. 

Єлагіна, Д. Ельконін). Бажання співпрацювати з однолітком виникає у 

дошкільнят в умовах спільної з іншими дітьми діяльності. Разом з тим дитина 

продовжує засвоювати знання, вміння і навички в предметно-практичній сфері 

діяльності спільно з дорослою людиною, педагогом. Дитина засвоює всі 

необхідні їй способи дії в спілкуванні з дорослим, потім вона практично апробує 

їх в спілкуванні з однолітком. Рівна позиція однолітка дозволяє здійснювати 

перенесення відомостей на образ однолітка і отримувати знання про свої 

можливості. Тому досить часто діти, які отримують освіту поза дитячого 

колективу, зазнають труднощів саме в сфері пізнання власного образу, як 

людини, учня та ін. 

Бажання дитини у визнанні її поглядів, думок і оцінок у взаємодіях з 

ровесником також пов'язано з пізнавальним змістом спілкування. Одна з 

характерних особливостей цього прагнення – суперечки з однолітком або 

дискусії. Причому правильність висловлених припущень, дитина прагне 

підтвердити у дорослого. І, як правило, приймає висловлену думку близького 

дорослого на віру, не вимагає доказів, і часто висловлює: «мені мама так 
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сказала». Якщо дорослий допускає по відношенню до дитини неповажні форми 

спілкування, а також брехливо представляє навколишній дитину світ, то в 

подальші роки дорослішання, дитина може скептично сприймати його виховні 

впливи [4]. 

Прагнення дітей до взаєморозуміння та співпереживання в спілкуванні з 

ровесниками не виникає у них без цілеспрямованої роботи з боку педагога над 

формуванням певних рис особистості. Взаєморозуміння передбачає здатність 

дитини викласти свою точку зору, вислухати думки іншого і випробувати збіг, 

гармонію станів – свого і партнера. Емоційним еквівалентом взаєморозуміння 

виступає співпереживання. Під співпереживанням мається на увазі однакове 

ставлення, подібна оцінка того, що відбувається, співзвучне почуття, викликане 

спільністю думок. При розгляді поняття «прагнення до взаєморозуміння і 

співпереживання дошкільника з ровесником» нам хотілося б особливо 

відзначити, що мається на увазі не беззастережне прийняття дитиною точки 

зору партнера і не здатність встати на неї, а вироблення в спілкуванні власної 

позиції шляхом співвіднесення своїх знань і досвіду з оцінками і точками зору 

інших дітей. 

Ціннісне ставлення до іншої людини виникає у дитини в більшій мірі не в 

результаті спілкування з оточуючими людьми, а в результаті спільної творчої 

діяльності, коли є нехай і утилітарна необхідність в іншій людині, наприклад, 

щоб впоратися з важким образотворчим завданням, створити якісний і 

ефектний малюнок або зробити красиву річ, розіграти театральну постановку. 

Тому спочатку дитина оцінює однолітка як партнера, його вміння, а потім вже 

з'являється потреба вивчити внутрішній світ іншої дитини, поспівчувати, або 

підтримати її в разі потреби. Цим і пояснюється, що спочатку дитина робить 

свій вибір на користь тих однолітків, діяльність яких, як правило, отримує 

схвальну оцінку з боку вихователя. Вже потім, коли дитина відчує в собі 

впевненість в технічних уміннях, вона може випробувати бажання надати 

допомогу однолітку не тому, що її просить вихователь або так потрібно, а тому, 

що їй шкода іншу дитину і хочеться, щоб і вона уміла робити такі гарні творчі 

роботи або виразно читати вірші, як вона сама. 

У висновку, хотілося б відзначити, що створення дошкільниками 

позитивного образу іншої людини, в тому числі однолітка, відбувається в 

процесі тривалої педагогічної роботи та не обмежується лише спілкуванням 

дітей з дорослими або однолітками, тому виникає необхідність діяльності, 

спільної з іншими дітьми. Позитивний образ іншої людини виникає і на етапі 

оцінки його діяльності. Оцінюючи діяльність визнаних майстрів 

образотворчого, театрального, кінематографічного та інших видів мистецтва, 

діти переймаються думкою про безмежність можливостей людини, вчаться 
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оцінювати результати діяльності з позицій нестандартного підходу, цінувати 

самобутність творчості. 
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ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ І ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

АНОТАТИВНОГО І РЕФЕРАТИВНОГО ВИДІВ ПЕРЕКЛАДУ 

 

У статті проаналізовано сучасний стан навчання анотативного та 

реферативного видів перекладу майбутніх перекладачів і дано 

психолінгвістичну та лінгвістичну характеристику цих видів переклад. 
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Нескінченна різноманітність сучасного світу передається за допомогою 

сучасних засобів інформації у відчуттях та інтерпретаціях численних учасників 

єдиного міжнародного інформаційного простору, у центрі якого в ролі 

медіатора постає перекладач. За таких тенденцій життя роль перекладу як 

засобу комунікації та підтримки економічних, суспільно-політичних, наукових, 

культурно-естетичних та інших відносин між народами значно зростає. 

На сьогодні спостерігається тенденція активного поширення та широкого 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні. Проте 

недослідженою залишається проблема навчання анотативного і реферативного 

видів письмового перекладу майбутніх філологів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що у методиці 

навчання перекладу існує кілька поглядів на необхідність навчання 

анотативного та реферативного видів перекладу. Дослідники І. С. Алєксєєва, Н. 

Д. Зоріна, В. Н. Коміссаров, Л. К. Латишев, З. Д. Львовская, В. В. Сдобніков, О. 

В. Петрова, А. Л. Семенов, О. І. Чередниченко анотативний і реферативний 

види перекладу називають різновидами мовного посередництва поряд з власне 

перекладом , Н. М. Гавриленко, Н. М. Нестерова, О. І. Новиков, І. В. Корунець, 

О. Г. Князева, Л. М. Черноватий визначають окремим типом скороченого 

перекладу або неповного виду перекладу, або гетеровалентного перекладу 

(термін Черноватого Л. М.) на противагу повному перекладу (еквівалентному 

перекладу), А. Є. Нямцу і В. В. Сафронова – різновидом письмової форми 

перекладу.  

Отже, незважаючи на множинність точок зору щодо цієї проблеми, 

науковці поділяють думку, що анотативний і реферативний переклади є 

окремими особливими видами письмового перекладу, якими повинен оволодіти 

перекладач.  

На сьогодні спостерігається тенденція активного поширення та широкого 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні. Проте 

недослідженою залишається проблема навчання анотативного і реферативного 

видів письмового перекладу, а саме їх психолінгвістична та лінгвістична 

 Основним критерієм якості анотативного та реферативного перекладів є 

семантична або дезідиративна адекватність, яку по відношенню до тексту 

загалом доцільніше назвати смисловою, яка є особливістю цих видів перекладу 

та, враховуючи їхню специфіку, дозволяє визначати наскільки правильно вони 

реалізують комунікативну установку, ініційовану одержувачем. Для досягнення 
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цієї мети варто слідувати певній послідовності етапів, що скеровують дії 

перекладача та представлені у різних моделях здійснення анотативного та 

реферативного перекладів.  

На сьогодні існує кілька моделей здійснення анотативного та 

реферативного перекладів: Модель здійснення анотативного / реферативного 

перекладу за Л. М. Черноватим та Модель здійснення анотативного / 

реферативного перекладу за О. І. Новіковим та Н. М. Нестеровою. 

Порівняємо обидві запропоновані вище моделі здійснення анотативного і 

реферативного видів перекладу. Варіант моделі О. І. Новікова, Н. М. 

Нестерової передбачає здійснення другого етапу у внутрішній формі, 

зливаючись із першим етапом, тобто анотація / реферат мовою оригіналу в 

експліцитній формі взагалі не складається, а перекладач відразу породжує текст 

перекладу мовою перекладу [6, с.11]. Для навчання перекладачів цим видам 

перекладу на початкових етапах видається доцільним їх розділення. У варіанті 

моделі О.І. Новікова та Н.М. Нестерової зникає етап редагування, присутність 

якого, як ми вважаємо, у моделі Л.М. Черноватого є абсолютно виправданою.  

Прибічники двоетапного підходу (Нестерова Н. М., Новиков О. І.) 

пропонують подібну модель, зводячи її до двох етапів: на першому етапі 

відбувається осмислення тексту оригіналу і його смислове згортання, тобто 

перехід від тексту оригіналу до його денотатного змісту, а змістом другого є 

власне створення мовою перекладу реферату чи анотації, що ґрунтуються на 

мовленнєвій компресії. 

Таким чином, порівнюючи ці дві моделі здійснення анотативного / 

реферативного перекладу, зазначимо, що модель, запропонована Л.М. 

Черноватим, є розгорнутим варіантом, характерним для початкових етапів його 

здійснення та навчання, тоді як модель, розроблена О.І. Новіковим і Н.М. 

Нестеровою є результатом інтеріоризації, що відбувається внаслідок виконання 

певного обсягу дій, спрямованих на анотування чи реферування тексту 

оригіналу мовою перекладу. Внаслідок згаданої інтеріоризації низка операцій, 

зокрема й другий етап загалом, імовірно переходить в імпліцитну форму, 

внаслідок чого він здійснюється без зовнішніх ознак, а тому непомітний для 

зовнішнього спостереження.  

Розглянемо та проаналізуємо етапи запропоновані вченими, які, на нашу 

думку, є важливими для здійснення анотативного і реферативного видів 

перекладу, а отже становлять основу процесу анотативного і реферативного 

перекладів (етап аналізу тексту оригіналу, етап згортання, етап породження 

тексту перекладу, етап редагування). На початковому етапі відбувається 

пізнавальне орієнтування в першоджерелі. Найпершою і найнеобхіднішою 

умовою анотування та реферування, як і умовою успішного перекладу, є точне і 
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повне розуміння першоджерела, тобто його аналіз та осмислення, які 

передбачені в обох запропонованих моделях.  

Відомо, що умовою адекватного перекладу, так як і анотування / 

реферування, є достатньо глибоке розуміння тексту, який сприймається. 

Розуміння є найбільш загальним у перекладі взагалі та в анотуванні / 

реферуванні зокрема, те, що об‘єднує їх. Беручи до уваги зв'язок цілісності і 

можливості згортання тексту, А. А. Леонтьєв підкреслював, що лише той текст 

по-справжньому осмислений, який можна виразити у якій завгодно короткій 

формі [5, с. 29]. Лише за умови розуміння виникає можливість оцінити, що в 

тексті є головним, важливим, а що другорядним, додатковим. Відповідно до 

праць О. І. Новікова та Н.М. Нестерової установка перекладача на анотування / 

реферування стимулює таке осмислення і розуміння тексту, яке призводить до 

формування в інтелекті перекладача мисленнєвого утворення [6, с.10], яке 

представляє текст цілому, але не має експліцитного вираження між вихідним 

текстом і кінцевим результатом, тим не менш є основою для формування 

кінцевого продукту цих видів перекладу, стає основою для повноцінного 

вторинного тексту перекладу. Це досягається за рахунок того, що під час 

проміжного етапу перехід до змісту робить «прозорою» внутрішню структуру 

тексту, задає місце і роль у ній складових елементів і їхній порядок.  

Виходячи з цього, І. В. Корунець вважає, що результат перекладу є не 

просто результатом редукції вихідного тексту, а результатом смислового 

перетворення, обов‘язковим і відмінним етапом якого є смислове згортання [3], 

що підтверджує той факт, що процес розуміння завжди супроводжується 

згортанням.  

Таким чином, у процесі згортання текст первинного документа не просто 

скорочується, а «згортається» так, щоб за потреби його можна було 

«розгорнути», подати більш повно, точно й, виходячи з нього, вирішити 

питання про доцільність звернення до першоджерела. Це значною мірою 

залежить від того, чи вдасться при перекладі експлікувати «закодовану» 

автором інформацію.  Сприйнятий текст компресується до певного комплексу 

смислів, ієрархія яких утворює загальний смисл оригіналу. Осмислення тексту 

відбувається шляхом розділення матеріалу на частини за допомогою його 

смислового групування і виділення так званих смислових опорних пунктів або 

смислових віх [2], які дозволяють зрозуміти певний відрізок тексту в цілому, 

певним чином стають його замінниками, які його презентують в оперативній 

пам‘яті. Таким чином, ці смислові віхи є не лише способом осмислення тексту, 

але і його попереднім результатом. Ці елементи тексту призначені для 

подальшого аналізу і для його розуміння в цілому. Тому, як проміжний етап, 

визначені у тексті смислові віхи запам‘ятовуються по мірі їх виділення, при 
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цьому, як передбачає О. І. Новіков, більшість із них фіксуються у пам‘яті уже 

на вихідній мові [6]. У зв‘язку з цим можна вважати, що процес перекладу 

здійснюється, головним чином, на етапі осмислення і аналізу тексту. А. А. 

Леонтьєв підкреслює, що відповідно у пам‘яті утримується лише «смисловий 

скелет» вихідного тексту, його «програма» [5].  

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що етап осмислення та 

аналізу супроводжується згортанням, яке відбувається паралельно та одночасно 

з другим етапом за моделлю Л. М. Черноватого. Розглянемо детальніше процес 

згортання. Суть процесу згортання полягає у визначенні рівня необхідності та 

достатньої інформативності повідомлення залежно від завдань згортання. 

Залежно від глибини відображення ознак тексту Н. М. Кушнаренко, В. К. 

Удалова розрізняють мікроаналітичне та макроаналітичне згортання [4, с. 15]. 

При мікроаналітичному згортанні наводять формальні відомості про текст і 

найзагальніші відомості про його зміст (анотація). У той час як при 

макроаналітчичому згортанні більш детально розкривається зміст тексту: 

основні та другорядні теми, аспекти їх розгляду (реферат).  

У рамках анотативного і реферативного видів перекладу 

використовується поняття трансдукції (нім. Transduktion), яке було 

запропоновано К. Хенгстом. А. А. Вейзе визначає трансдукцію (процес 

семантичного згортання) основною мовною трансформацією при 

реферативному перекладі, яка включає перекодування смислу відрізків тексту 

більших, ніж речення, іноземною мовою. На думку А. А. Вейзе, трансдукція є 

винятковою особливістю реферативного перекладу [1, с. 101]. При цьому ми 

вважаємо, що процес семантичного згортання є ідентичним, як у випадку 

виконання анотативного, так і реферативного перекладів. Принцип згортання 

інформації однаковий в обох випадках, відрізняється ступінь конденсації 

матеріалу, відповідно до якого в анотації інформація подається більш 

спресовано, конденсовано, ніж у рефераті мовою перекладу. Узагальнення 

передбачає глибоке проникнення в предмет діяльності, абстрагування від 

другорядних ознак і синтез найбільш істотних рис. При цьому вихідне значення 

формулюється в більш згорнутому вигляді, зв'язки і відносини між предметами 

і явищами висловлюються більш узагальнено. Найбільш поширеним способом 

зміни є структурно-семантичні трансформації – перефразування, об'єктом яких 

можуть бути як одне, так і кілька речень оригінального тексту [3]. 

Попри різноманітність варіантів структурування вторинних текстів, на 

нашу думку, структура повинна відображати логіку викладу матеріалу у тексті 

оригіналу і переклад має бути його скороченим «двійником», тобто бути 

семантично адекватним оригіналу.  
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Таким чином, анотативний та реферативний види перекладу мають низку 

психолінгвістичних і лінгвістичних особливостей, які суттєво відрізняють їх від 

інших видів перекладу і повинні бути враховані у навчанні майбутніх 

перекладачів, оскільки студент має бути добре обізнаним із жанровими 

особливостями та правилами побудови вторинних текстів, які він 

породжуватиме. 
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ЕКОЛОГОПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА З  МОЛОДДЮ  

 

Стаття присвячена питанню формування молодіжної екологічної 

культури з урахуванням екосоціалізації на регіональному рівні. Даний підхід 

дозволить підвищити ефективність психологічних та педагогічних засобів у 

різних навчальних закладах під час формування екологічної культури молоді. 

Ключові слова: молодь, екологічна культура, освіта, навчальні заклади. 

 

Параметри природнього середовища на регіональному рівні великою 

мірою залежить від багатьох аспектів (освітніх, соціальних, економічних, 

законодавчих і т. д.) які відбуваються в Україні. А саме всі види взаємодії  в 

системі «Людина-Природа», які пов‘язані з пізнанням, освоєнням та 

перетворенням природнього середовища. Оскільки природнє середовище 

регіону  тісно зв‘язане (спільні річні, перенесення мас повітря...) в плані 

взаємовпливу на нього, то постають два важливих аспекти для дослідження в 

соціально-педагогічний науці: дослідження процесу формування екологічної 

культури молоді та узгодженість основних аспектів процесу формування 

екологічної культури молоді (законодавчих, соціально-педагогічних і т. д.) в 

діяльності всіх інституцій як навчально-виховних так і тих, діяльність яких має 

відношення до процесу формування екологічної культури молоді. Одними з 

таких інституцій є громадські об‘єднання, які засновані на добровільних 

засадах, в основі яких є ініціатива від активних громадян. В їх діяльності є 

більше гнучкості у виборі форм та методів роботи, і можуть охоплювати 

ширший контингент молоді, від школярів віком від 14 років до молодого 

працівника 35 років.   

Висвітленням екологічної культури молоді на місцевому і регіональному 

рівні розглянуто в працях Гаць Я.М., Андронов В.А., Мірошніченко Р.В., 

Абалкіна  І.Л., Моткін І.О., Куркуленко С.С., Курняк Л.Д., Науменко Н.В., 

Процюк В.А.   

Метою даної роботи є висвітлення проблеми екосоціалізації з 

урахуванням природовідповідної моделі поведінки і  діяльності. 
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Рання  дорослість характеризується динамічним розвитком функцій, які 

пов`язані з психічними процесами на фоні зростання завантаженості та високої 

мотивації до успішного життя. В період ранньої дорослості,  а саме 

«студентський вік» (17-23 роки) досягають максимуму характерні найменші 

значення латентного періоду реакцій на  прості,  комбіновані  й  словесні  

сигнали.  Разом  з  тим  відмічається найбільша  здатність  освоєння  навичок  і  

психомоторних  операцій.  Також вважається,  що  прогрес  пам‘яті  

відбувається  до  25 років.  Разом  з  тим спостерігається високий рівень 

короткочасної вербальної, логічно-вербальної та асоціативної пам‘яті, 

зростання довготривалої вербальної пам‘яті. В період ранньої  дорослості  

формується  та  починає  досягає  свого  найвищого  рівня загальна система 

пам‘яті, а на її базі вже починає розвиватися спеціалізована система  пам‘яті,  

яка  буде  необхідна  для  конкретної  практичної  діяльності студента [2, с. 

230]. 

Формування екологічної культури молоді (ФЕКМ) включає процес 

екосоціалізації, тобто становлення людини як носія найкращих зразків 

поведінки людини в системі «Природа-Людина». Як і будь який процес 

формування особистості, формування екологічної культури відбувається під 

впливом різних чинників, а саме економічних, психологічних, ідеологічних, 

соціальних і т. д. [1, с. 409]. 

Психолого-педагогічні чинники мають важливе значення і вливають як на 

екологовідповідну поведінку та діяльність особистості, так і на організаційно-

педагогічні аспекти діяльності різних просвітницьких інституцій по 

формуванню екологічної культури молоді.  

Вимогою є наявність зв‘язку між системою основних екологовідповідних 

знань, навичок, вмінь (як моделей-прототипів екологовідповідної поведінки і 

діяльності) та ієрархічною системою потреб людини (потреби фізіологічні, 

потребі у безпеці, потребі у спілкуванні, оцінці та повазі, самовдосконаленні, 

знаннях і розумінні, естетичні потреби). На сьогодні не досліджена чітка межа 

між рівнем реалізації потреби людини і проявом екологовідповідної поведінки. 

Тому дослідження в цьому напрямі є особливо актуальними[1, с. 413].. 

Викликами в системі формування екологічної культури особистості, 

зокрема молоді є систематизація екологовідповідної змістовної компоненти, яка 

б відповідала регіональним вимогам природнього середовища. Відповідно до 

проведеного опитування серед учнівської та студентської молоді Закарпатської 

області стосовно знань про основні життєпридатні параметри природного 

середовища відповіді є відносно загальними без конкретизації об‘єктів 

природного середовища. Що свідчить про слабку включеність молоді у зв‘язок 

«Природне середовище-Людина». 
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Наступний аспект висвітлюється збільшення ймовірності реалізації 

екологовідповідної поведінки та діяльності навіть при несприятливому впливі 

різних чинників. Розгляд проблеми впливу економічного чинника на діяльність 

екологоосвітніх інституцій, зокрема педагогічне управління має місце при його 

розгляді у системі «вплив економічного чинника – виховний потенціал 

формування екологічної культури молоді в діяльності виховної інституції».  

Отже в психолого-педагогічній науці є також дослідження, які 

стосуються визначення оптимальних параметрів впливу різних чинників на 

організаційно-педагогічні аспекти формування екологічної культури молоді в 

діяльності виховних інституцій. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ КЕРІВНИКА У СУЧАСНІЙ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

 

У статті окреслено основні умови та напрями формування іміджу 

керівника на основі аналізу психолого-педагогічних досліджень. Узагальнено 

поняття, складові, функції іміджу керівника та етапи його формування. 
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Одним із важливих аспектів загального сприйняття й оцінювання будь-

якого явища, предмета, організації, суб‘єкта є враження, яке воно справляє, або 

імідж. Імідж – це об‘єктивний чинник, який відіграє суттєву роль в оцінюванні 

соціального явища, процесу чи особистості людини. Стосовно людини імідж 

багато в чому визначає те, що саме певна особистість робить, що говорить, 

яким є вияв її внутрішнього світу, її особистісні та професійні якості, риси 

характеру, манери, стиль спілкування, рівень вихованості та зовнішність. З 

огляду на те, що людина здатна всі ці якості змінювати, імідж можна 

спрямовано формувати, уточнювати або переробляти за допомогою модифікації 

діяльності, вчинків і мисленнєвих позицій [1, с. 51]. 

Імідж керівника є соціально-психологічною та управлінською категорією 

[2, 3]. Як управлінська категорія імідж керівника - це образ керівника, що 

склався в свідомості представників цільових контактних груп громадськості, та 

виконує певні функції у рамках його професійно-орієнтованої діяльності. Як 

соціально-психологічна категорія імідж керівника об‘єднує в собі не тільки 

соціальний статус, соціальні зв‘язки цього керівника, але і його психологічні 

особливості та якості [3, с. 8]. 

Імідж керівника – це цілісний несуперечливий образ керівника в 

свідомості оточуючих та підлеглих, який відповідає цілям, нормам, цінностям, 

прийнятим в організації і очікуванням, що пред‘являються до керівника [4]. 

Зміст поняття «імідж керівника» містить різні складові соціально-

психологічного характеру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складові соціально-психологічного характеру іміджу керівника. 
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Професіоналізм і компетентність займають найвищий щабель серед 

складових іміджу керівника. Професіоналізм управлінської діяльності 

передбачає вміле використання надбань науково-технічного процесу, наукових 

розробок суміжних з управлінням наук і складається з сукупності 

соціокультурних, загальнотеоретичних, спеціальних управлінських і 

психологічних знань, вмінь та навичок, якими повинен володіти керівник для 

ефективного здійснення управлінської діяльності та корекції цієї діяльності. 

Професіоналізм керівника характеризується певним рівнем готовності 

здійснювати управлінську діяльність [5]. 

Активність – це багатомірна категорія, яка реалізується в системі 

цільових установок, ціннісних відносин, ціннісних орієнтацій, що визначають 

мотиваційну сферу особистості, спрямованість її інтересів, вибір способів 

діяльності і спілкування. Формування активності полягає в прийнятті й 

засвоєнні цінностей особистістю [5]. Від високого рівня розвитку активності 

залежить динамізм та вміння керівника передбачати і швидко оцінювати 

ситуацію, вміння розумно ризикувати. Прикладами динамізму та активності 

можуть послужити такі професійно важливі якості керівника; яскраво виражена 

здатність до стратегічного планування та прогнозування; прийняття правильних 

і своєчасних перспективних рішень; неабияке вміння приймати творчі та 

раціональні пропозиції за умов великого ступеня ризику; велика схильність до 

інтуїтивного передбачення та абстрактного аналізу перебігу розвитку складних 

процесів і критичних ситуацій тощо. 

Солошко Н. І. складовими іміджу керівника організації визначають 

персональні (фізичні, психофізіологічні особливості, характер, тип особи, 

індивідуальний стиль ухвалення рішень тощо характеристики) та соціальні 

(статус керівника організації, який включає не лише статус, пов‘язаний з 

офіційно займаною посадою, але також і з походженням, особистим станом) 

характеристики. Соціальні характеристики включають: 

- зв‘язок лідера із різними соціальними групами: з тими, інтереси яких він 

представляє; з тими, які підтримують його і є союзниками; а також з тими, які є 

його опонентами; 

- особисту місію керівника, що виражає стратегічне бачення керівника, 

визначає те положення, в якому він знаходиться в даний момент, і те, чого він 

хоче досягти в майбутньому; 

- ціннісні орієнтації керівника: найбільш важливі припущення, що 

приймаються керівником організації і діють на організаційну культуру 

організації [6]. 

Імідж керівника залежить від тієї рольової позиції, яку він займає, від 

відповідності його корпоративній культурі. Очікування оточуючих не завжди 
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усвідомлюються керівником, бо мають неформальних характер, але вони 

істотно впливають на його імідж. Управлінцю потрібно знати про те, які 

стереотипи громадської думки заважають людям адекватно оцінювати його 

діяльність. Керівник часто стикається з ситуацією, коли оптимальний, з точки 

зору організації, вибір ставить під загрозу його власний авторитет. 

Вплив очікувань підлеглих (оточуючих) на імідж керівника підтверджує 

існування так званого «ідеального» іміджу, тобто усередненого уявлення 

підлеглих щодо образу керівника. Ідеальний імідж не може бути реалізований 

на практиці, він служить певним орієнтиром для проектування або 

удосконалення окремих складових існуючого іміджу управлінця. Крім того, 

відповідність іміджу керівника очікуванням людей впливає і на загальне 

визначення іміджу як «позитивного» або «негативного» [2]. 

Імідж керівника виконує ряд функцій.  

Комунікативна функція включає в себе три власне психологічних 

аспекти: комунікативна поведінка керівника, комунікативні явища і процеси 

його діяльності [5].  

Номінативна функція виділяє керівника серед інших працівників, 

підкреслює його переваги, відмінності, диференціює особистість керівника у 

середовищі. Позитивний, ефективний особистісний імідж є дієвим 

інструментом розвитку власної кар‘єри, тому проектування власного іміджу 

має для керівника і суто прагматичну мотивацію.  

Нормативна функція полягає в тому, що керівник задає норми поведінки 

в організації, що може бути основою формування соціально-психологічного 

клімату. Особистісні цінності керівника та його особиста місія впливають на 

корпоративну культуру організації, або освітньо-виховного закладу.  

Мотиваційна функція іміджу базується на бажанні підлеглих бути 

схожими на керівника професійними чи соціальними рисами. Імідж керівника, 

як мотиватор діяльності підлеглих, впливає на співробітників в плані їх 

самовираження, емоційного стану кожного працівника та соціально-

психологічного клімату колективу у цілому, причетності до роботи на фірмі з 

ефективним менеджментом. Особливість управлінських ролей керівника 

полягає в безпосередньому впливі на підлеглих, який має ґрунтуватися на 

особистому прикладі, регулярному спілкуванні, попередженні емоційної 

притупленості, сполученні вимогливості і демократизму, проведенні 

принципової лінії роботи, оптимізації власних амбіцій. Позитивний імідж 

управлінця постає важливим чинником більш досконалого функціонування 

організації [2]. 

Мотиваційна функція тісно взаємодіє із функцією соціального впливу 

іміджу, яка полягає у підвищенні ефективності управлінської діяльності 
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керівника, що має позитивний, чітко емоційно забарвлений та активний імідж 

[2]. 

Імідж керівника має певну структуру. Колодко А. В. виділяє такі 

компоненти іміджу керівника: соціально-демографічні характеристики – стать, 

вік, рівень освіти, життєвий цикл сім‘ї тощо; зовнішність; зовнішній вид 

(зачіска, одяг, аксесуари тощо); кінестетичний імідж (ходьба, положення тіла, 

жести); стиль поведінки; спрямованість особистості і позиції по відношенню до 

оточуючих (мотиви, здібності, установки, ціннісні орієнтації); мовні 

особливості (вербальна та невербальна поведінка); предметний імідж 

(обстановка в кабінеті, автомобіль); спосіб самовіддачі (важливість для 

керівника його робота та люди, які його оточую, ентузіазм та «зараження» цим 

ентузіазмом); стиль керівництва (демократичний, авторитарний або 

ліберальний); вчинки – форма поведінки людини у визначеній ситуації, саме 

вони слугують основою для виділення рис особистості [7].  

Знання керівником технічного інструментарію риторики забезпечує 

вмілий вплив на підлеглих за допомогою слова, який можливий за реалізації 

наступних чинників [5]: доступно і логічно викладати свої думки; викладати 

свої думки чітко і коротко, з урахуванням темпу мови; сміливо захищати свої 

погляди; прислухатись до поглядів іншої сторони; правильно задавати питання, 

проявляти активність при обговоренні проблеми; не відхилятись від основної 

теми розмови; завойовувати прихильність і увагу співрозмовника; вміло 

відповідати опоненту; вчасно зупинитись. 

Значний вплив на формування іміджу керівника, на думку зарубіжних 

іміджмейкерів, також впливають параметри не основної діяльності, а саме 

етапи професійної кар‘єри, активність особистості поза роботою (хобі, спорт), 

інтереси тощо, тому що значний вплив мають не абстрактні поняття, а 

переконливі життєві факти. 

Широкий спектр використання іміджу керівника, його значення в 

оптимізації різних видів діяльності, у тому числі, професійного, роблять 

необхідним свідомий підхід до його формування. Фахівці з соціальної 

психології, наприклад, виділяють первинну та вторинну стадії формування 

іміджу керівника. Первинна стадія включає такі елементи: первинну 

інформацію про особистість, перше враження і галоефект (ефект ореолу), які є 

пов‘язаними між собою. Елементи первинної інформації в процесі 

цілеспрямованого формування іміджу комплексно входять в структуру 

самопрезентації. Сучасні іміджмейкери пропонують наступні складові 

самопрезентації з точки зору особливостей реалізації: візуалізація обліку, 

комунікативна механіка, вербальний ефект та емоційний вплив. 
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Вторинні фактори формування іміджу активуються безпосередньо під час 

взаємодії управлінця з оточуючими, відбивають характерні риси фахової та 

управлінської діяльності і включають такі елементи: 

- професійні іміджеутворюючі фактори, які залежать від фахової 

підготовки, досвіду (у тому числі і управлінської діяльності), професійних 

досягнень. Базовою складовою професійних іміджеутоврюючих факторів є 

стиль керівництва, який може бути доповнено такими професійними 

характеристиками як індивідуальний стиль прийняття рішень, стиль 

розв‘язання конфліктів, звична манера поведінки при вирішенні професійних 

завдань. Основними якісними характеристиками іміджу керівника 

авторитарного стилю управління є: професіоналізм, лідерство, 

цілеспрямованість, системність мислення, здатність до полеміки. Щодо якісних 

характеристик іміджу демократичного керівника, то актуальними є тактовність, 

творчий підхід, вміння делегувати повноваження, емпатія, толерантність, 

ораторські здібності [3, с. 5]; 

- особистісні іміджеутворюючі фактори – соціальні характеристики 

(соціальний статус, соціальні зв‘язки) та особисті цінності (так звана «Я-

концепція» або особиста місія); 

- стиль вербальної й невербальної поведінки, що виражає співвідношення 

екстравертності та інтравертності в особистості та власне темперамент 

менеджера. Основою іміджеутворюючих характеристик для керівника-

інтроверта є емоційно-вольові якості (високий рівень самоконтролю, здатність 

прогнозувати ситуацію, забезпечувати виконання запланованого), а для 

екстраверта найбільш актуальними іміджеутворюючими якостями стають 

комунікативні (високі ораторські здібності, емоційність, образність мови) [3, 

с. 6]. 

Вплив елементів первинної стадії поширюється на елементи вторинної 

стадії, коли ефекту ореолу продовжує впливати на загальний характер образу 

керівника, який складається на вторинній стадії [3, с. 6]. 

Візуальний імідж керівника складає його зовнішній вигляд, куди 

належить етика спілкування, естетика одягу, приваблива зовнішність та манера 

поведінки, а також фізичні дані: стан здоров‘я та особливості фізичного 

розвитку, що є основою життєдіяльності та працездатності особистості. 

Висока культура управління керівника – це гарантія професійних знань і 

морально-психологічних можливостей, які, безумовно, залежать від 

інтелектуально-культурних здібностей особистості, що перебуває біля керма 

управління [5]. 

Отже, імідж керівника потрібно розглядати як управлінську та соціально-

психологічну категорію. Це дозволяє комплексно підходити до процесів 
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створення та удосконалення іміджу управлінця, враховуючи професійні та 

особистісні іміджеутворюючі фактори. За змістом імідж керівника є складним 

соціально-психологічним явищем. Психологічною основою для побудови 

уявлення про керівника стають його емоційно-поведінкові реакції, 

індивідуально-характерологічні прояви особистості та ділові якості, які він 

демонструє в процесі спілкування та вирішення управлінських завдань. 

Утворення іміджу – це тривалий процес, котрий проходить певні стадії, за яких 

відбувається перехід від первинних вражень про людину до системного 

уявлення про неї.  
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The article has outlined the main conditions and directions of forming the 

image of the manager on the basis of the analysis of psychological and pedagogical 

researches. The conceptions, components, functions of the image of the manager and 

stages of its formation have been generalized. 

Key words: image, image of the manager, the manager's culture, competence, 

professionalism, social characteristic. 
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У статті окреслено основні проблеми навчання і виховання 

гіперактивних дітей у початковій школі; висвітлена їх адаптація в колективі; 

вказано умови її педагогічної корекції негативних проявів гіперактивної 

поведінки учнів початкових класів. 

Ключові слова: молодший шкільний вік, гіперактивна поведінка, дефіцит 

уваги, індивідуальний підхід. 

 

З початком навчання дітей у школі батьки і педагоги зазнають чимало 

прикрощів через їхні труднощі в навчанні і поведінці. Постійно збуджені, 

неуважні, непосидючі й галасливі, – такі діти приковують до себе увагу 

вчителя, якому необхідно стежити, щоб вони спокійно сиділи, виконували 

завдання, не заважали однокласникам.  

Саме у молодшому шкільному віці гіперактивність дитини є 

визначальною для її повноцінного розвитку в особистісному та 

інтелектуальному аспектах. 

Проблеми готовності майбутнього вчителя до роботи з гіперактивними 

учнями , її різні аспекти привертала увагу вчених І.М. Богданова, А.М. Богуш, 

М.Б. Євтух, Є.Є. Карпова, З.Н. Курлянд, А.Ф. Линенко. Р.І. Хмелюк, О.С. 

Цокур. На думку науковців, гіперактивність як явище, має свої особливості та 
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потребує кваліфікованого педагогічного керівництва, адекватної допомоги і 

психологічного супроводу процесу навчання у масовій школі. 

На думку науковців, гіперактивність як явище, має свої особливості та 

потребує кваліфікованого педагогічного керівництва, адекватної допомоги і 

психологічного супроводу процесу навчання у масовій школі [1, 2]. 

Процес навчання гіперактивних дітей у школі, їх адаптація в колективі 

мають та вимагають спеціального аналізу й особливої організації. 

Глибоке знання індивідуальних особливостей учня необхідне для 

розв‘язання двох взаємопов'язаних завдань: 1) індивідуалізації – підтримки і 

розвитку як окремого, особливого, своєрідного індивіда (потенціалу 

особистості); 2) соціалізації – адаптації у соціальному середовищі і 

самореалізації особистості в ньому.  

Головною умовою інноваційних змін у системі загальної середньої освіти 

є впровадження компетентнісного та особистісно-орієнтованого підходів до 

навчання, виховання і розвитку школярів. Одним із основних принципів 

навчання виступає індивідуальний підхід, який передбачає глибоке вивчення 

особистості дитини, у тому числі особливостей її психічного розвитку. 

особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку, оскільки саме від 

учителя залежить, як він надаватиме педагогічну підтримку, щоб вмотивувати 

дитину, не позбавивши її бажання навчатися. 

У професійній діяльності педагога практичне спрямування має не 

вивчення психіки дитини, а орієнтація на підвищення ефективності навчання й 

виховання. Проте знання особливостей кожної дитини необхідне педагогові для 

забезпечення індивідуального підходу у роботі. При цьому досвід свідчить, що 

педагоги не поспішають поповнювати наукові знання з психології, а 

використовують наявні знання для визначення психолого-педагогічних 

характеристик своїх вихованців, простежують їх прояв у кожної конкретної 

дитини. Ось чому важливими є знання педагога з психології та розвитку дитини 

відповідно до віку. Це допоможе у розумінні причин певних проявів поведінки 

дітей, визначенні їхніх схильностей, створенні умов для їхнього розвитку та 

з‘ясуванні допомоги й підтримки, необхідної школяреві у певній ситуації. Саме 

виходячи з концепцій розуміння індивідуального розвитку учня з 

гіперактивним розладом, які мають вплив на навчання дитини, у своєму 

дослідженні ми зупинилися на психолого-педагогічній характеристиці учня з 

гіперактивним розладом [3]. 

Учні з ГРДУ під час тестування у середньому отримують значно менше 

за своїх однолітків. Учені пов‘язують низькі показники IQ не із самим 

розладом, а з низькою здатністю до навчання. І далі вони  підсумовують, що на 

низький рівень результату впливає порушення виконавчої функції, оперативної 
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пам'яті, а особливо – вербальна оперативна пам'ять та швидкість обробки 

інформації [85].  

Виконавча функція (ВФ) є набором психічних процесів, що дозволяють 

підключати досвід минулого із дією «тут і тепер». ВФ необхідна для виконання 

таких дій: планування, організація, розробка стратегії (звертаючи увагу на 

минулий досвід) і перенесення його в іншу ситуацію, управління часом і 

простором. ВФ включає широкий ряд функцій мозку, а саме: активувати, 

впорядковувати, інтегрувати і керувати іншими функціями, які дають змогу 

індивіду ефективно функціонувати. ВФ включає здатність дитини до 

узагальнення, цілеспрямованої поведінки, ініціювання, упорядкування та 

контролю складних поведінкових дій, розв‘язання задач. Порушення 

виконавчої функції може проявлятися через дезорганізацію процесів мислення, 

поведінку та прояви емоцій.  

Усвідомлення порушення ВФ дитини з ГРДУ допомагає педагогові 

зрозуміти, що фундаментальні проблеми учнів з ГРДУ пов‘язані з порушеною 

саморегуляцією. Тому такі діти часто вимагають від учителя високого рівня 

зворотного зв'язку, щоб знати, що саме вони роблять правильно, а що ні. Коли 

учні чують: «стоп!» вони насправді можуть не розуміти, на яку саме поведінку 

вчитель зараз вказує.  

Самоорганізація: організація завдання та підготовка необхідного 

матеріалу, оцінка часу, визначення пріоритетів під час виконання завдання, 

уміння розпочати його виконувати. В учнів із ГРДУ відзначається складність – 

надмірне зволікання. Вони досить часто відкладають початок роботи – навіть 

якщо це дуже важливе завдання – до останньої хвилини.  

Здатність зосереджувати увагу: зосередження, підтримання фокусу 

уваги, переключення уваги на завдання. Виявлено, що учні з ГРДУ досить 

легко відволікаються не тільки на те, що відбувається навколо них, але і на 

власні думки. Наприклад, зосередитися на читанні – одне з найскладніших 

завдань для учнів із гіперактивним розладом. Як правило, такі діти розуміють, 

як читати слово, проте досить часто їм доводиться перечитувати, щоб зрозуміти 

прочитане і запам'ятати. 

Вольова сфера: регулювання пильності, підтримування мотивації і 

швидкість обробки інформації. Багато учнів із ГРДУ, як зазначається у 

дослідженнях, можуть виконувати короткочасні завдання із хорошим 

результатом, але виконання роботи ускладнюється, якщо вона вимагає більших 

зусиль та є довготривалою. Складністю стає і виконання завдань, що вимагають 

обмеження у часі (самостійна робота, контрольна робота, тестове завдання).  

Емоції: управління та моделювання емоцій. Хоча ДСПР-IV не визнає 

будь-яких симптомів, пов'язаних з управлінням емоцій як прояв ГРДУ, але в 
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учнів із ГРДУ проявляються труднощі, пов‘язані з контролем таких емоцій як: 

розчарування, гнів, занепокоєння, хвилювання, бажання та ін.  

Дія: моніторинг, регулювання. Учні з ГРДУ мають труднощі з 

моніторингом та регулюванням, оскільки досить часто не зауважують, як люди 

поруч дивуються, відчувають біль або дратуються через їхню поведінку чи 

висловлювання. Проте самі «об‘єкти роздратування» не в змозі змінити свою 

поведінку в зв'язку з конкретними обставинами, що призвели до негативної 

реакції. Як наслідок, – їм важко налагоджувати соціальні взаємини та мати 

друзів, що, своєю чергою, стає причиною заниженої самооцінки.  

Пам’ять: функція робочої пам'яті і можливість відтворити набутий 

досвід. Люди з ГРДУ дуже часто володіють феноменальною пам‘яттю, 

особливо на те, що відбувалося давно, проте їм потрібно чимало зусиль,  щоби 

пригадати, де вони поставили якусь річ, або що їм було сказано щойно, про що 

вони тільки-но прочитали, що хотіли сказати. Люди з ГРДУ часто скаржаться 

на неможливість відтворення того, чого їх навчили.  

Попри те, що учні з ГРДУ мають низку труднощів, вони також 

характеризуються сильними сторонами: добре самовиражаються; швидко 

переносять у практику те, чого їх навчили; з ними весело; вони проявляють 

зацікавленість; мають почуття гумору; артистичні; енергійні; переповнені 

ентузіазмом.  

Отже, знання вікової психології та  розуміння особливостей прояву 

симптомів гіперактивного розладу у дітей допомагають педагогові в ранньому 

виявленні цього порушення і вчасному залученню сім‘ї та інших фахівців до 

підтримки дитини у навчально-виховному процесі. Це сприяє розумінню 

педагогом причини певних труднощів дитини з ГРДУ у вивченні математики, 

формуванні навичок письма та читання, а також ставленню до окремих проявів 

її поведінки  як особливості такої дитини, а не браку вихованості. 
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The article has outlined the main problems of teaching and upbringing of 

hyperactive children in primary school;  highlighted their adaptation in the 

collective;  has indicated the conditions of pedagogical correction of negative 

manifestations of hyperactive behavior of primary school pupils. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ, ЯКІ 

ВИХОВУЮТЬСЯ В ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАКЛАДАХ ОПІКИ 

 

У статті представлено аналіз наукових досліджень з питань  розвитку 

емоційної сфери дітей-сиріт та дітей які позбавлені батьківської опіки, що 

виховуються в інституційних закладах опіки. Вказано на особливості та 

чинники, що гальмують їх психічний розвиток. 

Ключові слова: діти-сироти, емоційний розвиток, емоційна сфера, 

сімейне виховання, інституційні заклади опіки. 

 

Проблема особливостей розвитку емоційної сфери дітей є актуальною як 

у теоретичному, так і суто прикладному аспектах (І.Д. Бех, О.В. Запорожець, 

О.І. Кульчицька, Я.З. Неверович та інші). Розкриття психологічних механізмів, 

що детермінують розвиток емоційної сфери, ускладнюється багатьма 

факторами. На формування емоційної сфери особистості дитини впливають 

також і характер стосунків між батьками та між батьками й дітьми; іншими 

членами сім‘ї; ставлення батьків до праці, їхня участь у суспільному житті, 

інтереси, моральні цінності тощо.  

На необхідності сімейного виховання як оптимальної умови гармонійного 

розвитку дитини свого часу вказували й педагоги-гуманісти: Г. Гмайнер, П. 

Лесгафт, О. Макаренко, Й. Песталоцці, В. Сухомлинський, К.Ушинський. Вони 

вважали , що сім‗я є одним із найважливіших інститутів соціалізації дитини, 
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розвивальним середовищем її формування. Саме в сім‘ї беруть початок такі 

важливі особистісні цінності як світогляд, мораль, духовність; формуються 

ідеали і смаки, норми поведінки, трудові навички, тобто усі ті якості, які згодом 

становитимуть її сутність.  

У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях представлена 

достатньо цілісна панорама, що розкриває особливості психічного розвитку 

дітей, які виховуються поза сім'єю, тобто в інституційних закладах опіки. До 

таких досліджень ми відносимо емоційний стан, процеси мислення, мови й 

мовлення, особливості спілкування та поведінки, взаємовідносини з 

однолітками й дорослими.  

Мета статті: окреслити проблеми емоційного розвитку дітей-сиріт та 

дітей позбавлених батьківської опіки. 

Порівняльний аналіз різних досліджень (І.Г. Головська, І.С.Кон, 

Т.М. Чебикіна та інші) дозволяє констатувати небажані тенденції, що 

спостерігаються в розвитку сучасних дітей. Це поступове збільшення кількості 

дітей, в яких виявляється підвищення фрустрації, емоційної напруги, 

депресивності, розладу в адекватності емоційного регулювання.  

В умовах інтернатного закладу недостатньо уваги приділяється й 

розвитку емоційно-вольової сфери дітей. Підтвердження цьому слугують 

експериментальні розвідки І. Залисіної, які представляють інтерес у розрізі 

нашого дослідження. Вчена здійснила порівняльний аналіз прояву 

експресивності та співпереживання у дітей старшого дошкільного віку, які 

виховувалися в сім'ї та інституційних закладах і виявила, що як вихованці 

інтернатного закладу, так і дитячого будинку не проявляють інтерес до 

емоційних переживань.  м відсутнє як реактивне співпереживання, що 

з'являється у відповідь на почуття інших людей, так й ініціативне - прагнення 

дитини розділити своє переживання з іншими людьми, залучити їх до 

співпереживання відносно себе та інших.  

Психолого-педагогічні дослідження рівня та особливостей 

інтелектуального розвитку вихованців дитячих будинків свідчать про те, що 

рівень розвитку уваги і пам'яті вихованців не має суттєвих відхилень від 

середньостатистичної норми.  Однак, дослідження виявляють слабко 

сформовану картину світу, підвищену ситуативність, яка у пізнавальній сфері 

виявляється у нездатності вирішення завдань, що вимагають внутрішніх 

операцій, без опори на практичні дії, зниження розвитку абстрактно-логічного 

мислення, особливо у дітей середнього шкільного віку.  Найбільш виражене 

зниження вербально - логічного мислення.  

Найбільші труднощі та відхилення від нормального становлення 

особистості вихованців дитячих будинків відзначаються всіма дослідниками в 
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емоційно-вольовій сфері: у порушенні соціальної взаємодії, невпевненості в 

собі, зниження самоорганізованості, цілеспрямованості, недостатньому 

розвитку самостійності, неадекватною самооцінкою, невпевненості в собі, 

нездатності вибудувати нормальні взаємини з оточуючими, аж до повної 

відсутності тенденції до співпраці.  

Активність у співпраці, прагнення і здатність щось робити разом з 

дорослими у дітей не виникає. Спроба дорослого аргументувати привабливість 

спільної гри, діяльності може викликати раптове відчуження, демонстрацію 

показної байдужості, що представляє варіант захисного поведінки, яке маскує 

переляк, невпевненість у собі і т. п. Дитина не вміє себе проявити у 

спілкуванні.   ї ніхто не розвивав в плані емоційної культури та культури 

спілкування.  Емоції є найважливішим компонентом в цілісній картині 

поведінки дитини дошкільного віку, її діяльності, ставлення до світу, 

оточуючих людей і самого себе [2 ].  

Специфічні умови життя в установі інтернатного типу, емоційна 

депривація порушують психічний розвиток дитини, спотворюють його 

емоційну сферу. Мінкова Е.А. перераховує своєрідні риси 

емоційного портрета вихованця дитячого будинку:  

− знижений фон настрою;  

− бідна гама емоцій, одноманітність емоційно - експресивних засобів 

спілкування, схильність до швидкої зміни настрою;  

− одноманітність і стереотипність емоційних проявів;  

− емоційна поверховість;  

− неадекватні форми емоційного реагування на схвалення і зауваження (від 

пасивності та байдужості до агресивності і ворожості);  

− підвищена схильність до страхів, тривожності і неспокою;  

− основна спрямованість позитивних емоцій - отримання все нових і нових 

задоволень;  

− нерозуміння емоційного стану іншої людини;  

надмірна імпульсивність, афективна вибуховість (діти до шести-семи 

років не опановують поведінку, знаходяться у владі афекту) [2]. 

Аналізуючи наукову літературу з проблеми, яка досліджується, необхідно 

вказати і на протиріччя, які заслуговує на увагу та коментування. Здавалося б, 

що особливості та специфіка життя в інституційних закладах, де діти мимоволі 

перебувають у ситуації постійного контакту з дорослими і однолітками, 

очікується ефективне формування навички до спілкування, вміння вирішувати 

колективні завдання, знаходити вихід з конфліктів. Зауважимо, що вихованці 

дитячих будинків та інтернатів менш успішні у вирішенні конфліктів у 

спілкуванні з дорослими та однолітками. Особливо помітні порушення у 

Самооцінка
Тенденції
Портрет
Стану
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підлітків спостерігаються через прояви агресивності, які проявляється у 

прагненні звинуватити оточуючих, невмінні і небажанні визнати свою провину, 

тобто домінуванні захисних форм поведінки в конфліктних ситуаціях і 

відповідно нездатності конструктивно вирішувати їх. 

Щоб зрозуміти причини, за яких виникають описані особливості 

емоційної розвитку у вихованців дитячого будинку, недостатньо вказати на 

вузькість, обмеженість їх контактів з дорослими, з одного боку, і високу 

інтенсивність контактів з однолітками, з іншого.  

Важливо враховувати, що в дитячому будинку дитина постійно 

спілкується з однією і тією ж досить вузькою групою однолітків, оскільки сама 

не владна віддати перевагу якійсь іншій групі, як це доступно будь-якій дитині, 

яка виховується в умовах сім‗ї, і водночас не може бути і виключеною з неї. 

Приналежність до певної групи однолітків для підлітка як би безумовна. Це 

веде до того, що відносини між однолітками складаються не як приятельські, 

дружні, а як родинні ( усі брати, сестри) [1;3].  

Таку безпосередність у спілкуванні з однолітками в інституційних 

закладах можна розглядати як позитивний фактор, що сприяє емоційній 

стабільності, захищеності, коли група однолітків виступає певним аналогом 

сім'ї, а подібні контакти сприяють розвитку навичок спілкування з однолітками, 

вмінню налагоджувати рівноправні відносини з дітьми, адекватно оцінювати 

свої якості, необхідні для встановлення взаємовідносин. 

Особливий акцент у формуванні взаємовідносин між вихованцями 

дитячого будинку та вихователями відіграє агресія. А. Прихожан, М. Толстих 

використовуючи тест Розенцвейга (доповнений німецьким дослідником 

У. Раухфлейєм) визначили індекси спрямованості агресії. Вчені довели, що в 

учнів школи вони складають -1,3; в дитячому будинку - 3,2, при нормальному 

розвитку міжособистісних стосунків індекс складає близько 1 [4]. 

Таким чином, у дітей, які виховуються у сім‘ї, кількість агресивних 

реакцій, спрямованих на людей, які звинувачують їх, дорікають, ображають 

дорівнює числу реакцій, в яких дитина звинувачує себе саму. У дітей з 

дитячого будинку таких реакцій в три рази більше, ніж у випадку 

самозвинувачення. Відповідно, це є свідченням того, що у вихованців будинку 

дитини спостерігається підвищена агресивність до оточуючих. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ 

ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Потреба модернізації професійної діяльності сучасного вчителя 

початкової школи викликана інноваційними особливостями реформування 

освітньої системи України. У статті  розкрито теоретичні аспекти 

підготовки сучасного вчителя до використання інформаційних технологій у 

роботі з молодшими школярами. Автором закцентовано увагу на перспективах 

удосконалення професійної діяльності вчителя внаслідок впливу 

інформатизації суспільства та можливості підвищення якості за умови 

впровадження інформаційних технологій в освітній процес. 

Ключові слова: реформування освіти, інформаційні технології, учитель 

початкової школи, сучасний заклад освіти. 

 

Стрімкий розвиток соціальних мереж, глобальної мережі Інтернет 

викликав цифрову революцію в інформаційному світі, в якому інформаційні 

технології (ІТ) стають домінуючим комунікаційним засобом в суспільстві. У 

останні роки проглядається могутній прогрес у галузі створення 
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високошвидкісних цифрових каналів зв‘язку, засобів цифрової передачі 

інформації тощо.  

Перехід до «інформаційного суспільства» стає сьогодні особливо 

актуальним, оскільки інноваційні технології, які впроваджуються в освіту, 

значною мірою визначають підвищення її якості, а засоби ІТ сприяють 

формуванню інформаційної культури школярів. 

Дослідники О. Коршунова, Л. Миколайчук, О. Набєгова, Л. Пєтухова, 

О.Таргоній, Н. Тимчина, Т. Чабанюк, І. Шаповалова та інші доводять, що 

освітній процес з використанням ІТ є реально ефективним, допомагає реалізації 

дидактичних принципів освітнього процесу, додає в професійну діяльність 

вчителя принципово нові підходи, форми та методи, сприяючи зосередженню 

на своїх визначальних функціях: освітній, виховній і розвивальній. Ми 

погоджуємось з думкою науковців (М. Левшин, Т. Проценко, С. Пейперт, Б. 

Хантер та ін.), які вважають, що ІТ необхідно впроваджувати в освітнє 

середовище початкової школи.  

Підґрунтям вивчення та розв‘язання проблеми дослідження використання 

інформаційних технологій в умовах реформування початкової школи стали 

напрацювання відомих науковців В. Бикова, А. Гедзик, А. Гуржія, 

Л. Карташової, Л. Макаренко, Ю. Рамського, В. Олійника, О. Спіріна, 

Ю. Триуса, С. Яшанова та ін. Аналіз літератури з проблеми дослідження [2;3] 

дозволив виокремити основні етапи інформатизації освіти.  

І етап включає:  

– початок загальнодоступного впровадження інформаційних технологій;  

– здійснення дослідницької роботи у напрямі педагогічного освоєння ІТ і 

пошук шляхів їх використовування з метою інтенсифікації освітнього 

процесу;  

– усвідомлення сутності і закономірності процесу інформатизації;  

– базова підготовка в галузі ІТ на всіх ступенях неперервної освіти.  

II етап включає:  

– ініціативне засвоєння і дискретне впровадження ІТ в традиційні освітні 

дисципліни; 

– освоєння педагогами методів, способів і форм роботи з використанням 

ІТ;  

– активне розроблення педагогами ІТ-спрямованого навчально-

методичного забезпечення; 

– перегляд змісту, традиційних форм і методів освітньої  діяльності. 

III етап включає: 

– наскрізне та стале використання ІТ; 

– перебудову змісту неперервної освіти на основі інформатизації;  
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– зміну методичних освітніх підходів і освоєння педагогами широкого кола 

ІТ-методів і форм навчання.  

Українська громада завжди прагнула про приєднання до світового та 

європейського освітнього простору. Прагнення  українського народу до якісної 

освіти, що позбавлена фрагментарності, відірваності від життя, і головне 

відповідає життєвим потребам – захисту прав і свобод громадян, їхнього права 

на добробут та сталий розвиток, стає нагальною задачею для сучасної нової 

української школи. Головним завданням освітньої системи НУШ є формування 

у громадян таких якостей, які сприятимуть свідомому, суспільно активному 

забезпеченні економічного зростання і культурного розвитку. Саме ця мета 

була окреслена в новому Законі України «Про освіту» [1].  

Як показує практика, відсутність перспективи щоденного пошуку 

сучасної, цікавої навчальної інформації формує стереотипність  навчання та 

викладання – що, у свою чергу, руйнує та виключає наявність інтересу в учнів 

до отримання освіти. Серед факторів втрачання в учнів початкової школи 

інтересу до освіти виділяється одноманітність занять. 

В Концепції Нової української школи закцентовано увагу на 

перспективах використання ІТ в освітньому процесі. Зокрема: надання 

навчальної інформації молодшим школярам; засвоєння ними інформації; 

повторення і закріплення знань; проміжний і підсумковий контроль; 

моніторинг навчальної діяльності. Зазначені аспекти мають дидактичний та 

методичний характер і є фактично незаперечливими. Окрім того, використання 

раціонально продуманих та розроблених засобів ІТ з обов‘язковим врахуванням 

освітнього матеріалу, специфіки психолого-педагогічних закономірностей її 

засвоєння молодшими школярами початкової школи, дозволяє 

індивідуалізувати та диференціювати освітній процес, стимулювати 

пізнавальну активність і самостійність кожного з них.  

Звідси випливає, що обов‘язковим складником підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи у закладах вищої освіти (ЗВО) є оволодіння ІТ як 

новими технологіями отримання і передавання інформації.  

В контексті нашого дослідження проведено анкетування. Респондентами 

були 85 студентів спеціальності «Початкова освіта» Мукачівського державного 

університету (ПО-4, ПО-2сп, ПО-1м) та 37 вчителів початкових класів              

м. Мукачева. Результати показали, що 94% вчителів початкової школи 

вважають навчання учнів за допомогою ІТ корисним і потрібним. 74% 

студентів зазначили, що робота з ІТ, виконання відповідних завдань у процесі 

фахової підготовки викликає у них зацікавленість. І лише 3% опитаних 

вважають роботу з використанням ІТ трудомісткою та непродуктивною.  
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Здійснений аналітичний огляд результатів анкетування студентів 

Мукачівського державного університету та вчителів початкової школи дозволяє 

констатувати, що в їх діяльності з'являється низка труднощів. Зокрема, це: 

1. Теоретично-практичного характеру, що пов‘язуються з необхідністю 

узгодження оновлених програм з державними освітніми стандартами.  

2. Наявність великої кількості інноваційних педагогічних технологій і 

нездатність їх пристосувати до визначених умов ПШ. 

3. Особистісного характеру, що пов‘язані з низьким рівнем мотиваційної 

готовності студентів до професійної діяльності, несформованою інноваційною 

компетентністю. 

4. Використання ІТ відкриває ряд методологічних і психологічних 

проблем: по-перше, не всі студенти і вчителі початкової школи з легкістю їх 

опановують; по-друге, це викликає непередбачувані стреси.  

Ми схиляємось до позиції Л. Петухової в тому, що продуктивне 

формування ІТ-компетентностей учителя початкової школи, його готовності до 

використання ІТ у систематичній фаховій роботі може здійснюватися в 

«науково-обґрунтованому інформаційно-комунікаційному педагогічному 

середовищі», під яким вона розуміє «сукупність знаннєвих, технологічних і 

ментальних сутностей, які в синхронній інтеграції забезпечують якісне 

оволодіння системою відповідних знань. Це середовище має значні 

функціональні можливості: відкриває доступ до освітніх ресурсів у будь-який 

зручний час; має зручний, гнучкий, дружній, інтелектуальний сервіс, що 

допомагає знайти необхідні інформаційні ресурси, дані або знання; дозволяє 

організувати практично безкоштовні, зручні контакти між будь-якою кількістю 

осіб, забезпечити зручний і гнучкий обмін інформацією (причому в будь-якому 

вигляді) між ними та ін.» [3, с. 9]. 

Як показує практика, інформаційна компетентність майбутніх вчителів 

початкової школи формується при вивченні фахових дисциплін («Сучасні 

інформаційні технології», «Комп‘ютерні технології у роботі з дітьми», 

«Методика навчання інформатики», «Сучасні педагогічні технології в 

початковій школі»  тощо) та під час проходження педагогічної практики.  

Таким чином, одним із першочергових завдань сучасного закладу вищої 

освіти є формування у майбутніх фахівців ІТ-компетентностей, розвиток їх 

інформаційної культури,  навичок роботи із засобами ІТ та інформацією. 

Науковці та педагоги-практики стверджують, що підготовку майбутнього 

вчителя початкової школи до використання ІТ у професійній діяльності 

доцільно здійснювати в світоглядному, змістовному та діяльнісному контексті в 

площині їх майбутньої професійної діяльності та з врахуванням особистісних 

якостей. Адже високий рівень компетентностей в галузі ІТ відкриває для 
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педагогів змогу приймати творчі та креативні рішення, знаходити можливості 

майстерно використовувати теоретичні знання на практиці. 
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The necessity for modernization of the professional activity of a modern 

elementary school teacher is caused by the innovative features of the reform of the 

Ukrainian educational system. The theoretical aspects at the preparation of a modern 

teacher for the use of information technologies in working with junior pupils are 

shown in the article. The author focuses on the prospects of improving the 

professional activity of the teacher as a result of the influence of the information 

society and the possibility of improving quality provided that the implementation of 

the information technologies to the educational process. 

Key words: of educational reforming, information technologies, the teacher of 

the elementary school, the modern school. 
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У статті розглянуто як використання гри на уроках англійської мови в 

молодших класах стимулює процес вивчення мови, а також які функції виконує 

гра. 
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Гра, як відомо, є провідною формою діяльності школяра. Не секрет, що 

багато видатних педагогів справедливо звертали увагу на ефективність 

використання ігор у процесі навчання. І це зрозуміло. У грі проявляються 

особливо повно і, часом несподівано, здібності людини.  

Дана тема надзвичайно важлива для досконалого вивчення і особливо 

практичного застосування в школах.  ї актуальність на сучасному етапі є 

очевидною, а з урахуванням нових віянь у системі освіти, дає простір 

викладачам для новаторства і впровадження в життя власних неординарних 

ідей і рішень.  

Багато вчених, що займаються методикою вивчення іноземних мов, 

справедливо звертали увагу на ефективність використання ігрового методу: 

Л.С. Виготський, А. Н. Леонтьєв, К. Д. Ушинський, А. І. Сікорський, К. 

Бюллер,   К. Гросс, Дж. Дьюї,  Й. Хейзінг. Вони пов‘язували гру з розвитком 

мислення. 

Мета статті  полягає у висвітленні питання про значення адитивних ігор 

та їх використання в молодших класах на уроках іноземної мови.  

Гра - древнє досягнення культури. Вона існує стільки, скільки існує 

суспільство. І життя кожної окремої людини також супроводжується грою. У 

наш час гра стала не тільки самостійним видом діяльності, але й універсальним 

її інструментом практично у всіх сферах суспільного життя: економіці, 

політиці, управлінні, науці і, без сумніву, у сфері освіти.  
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Основна функція педагогічної діяльності полягає не просто в передачі 

знань, а в створенні проблемно-пізнавальних ситуацій та управлінні процесом 

пізнавальної діяльності учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей.  

У людській практиці ігрова діяльність виконує такі функції:  

– розважальну (це основна функція гри - розважити, доставити 

задоволення, надихнути, розбудити інтерес);  

– комунікативну (освоєння діалектики спілкування);  

– діагностичну (виявлення відхилень від нормативної поведінки, 

самопізнання в процесі гри);  

– ігротерапевтичну (подолання різних труднощів, що виникають в інших 

видах життєдіяльності);  

– самореалізації (вияв здібностей і прихованих можливостей);  

– міжнаціональної комунікації (засвоєння єдиних для всіх людей 

соціокультурних цінностей);  

– соціалізації (включення в систему суспільних відносин);  

– естетичну (насолода, яка відчувається від гри). [3, c. 6]  

Тут слід додати, що, якщо ми звернемося до досліджень Ф. Шіллера, то 

саме він говорить про естетичну функцію гри. Для нього гра - насолода, 

пов'язана зі свободою від зовнішньої потреби та проявом надлишку життєвих 

сил. Він говорить, що "предмет спонукання до гри, представлений у загальній 

схемі, може бути названий живим образом". Вказівку на естетичну функцію гри 

ми можемо зустріти і у таких учених, як Г. Спенсер і В. Вундт.  

Якщо ж ми говоримо про ігрову діяльність в процесі навчання, то можна 

виділити наступні функції: навчальна, виховна, розвивальна, розважальна, 

психологічна, комунікативна, релаксаційна. 

Розглянемо докладніше особливості всіх цих функцій:  

Навчальна функція полягає у розвитку пам'яті, уваги, сприйнятті 

інформації, розвитку загальнонавчальних умінь і навичок, а також вона сприяє 

розвитку навичок володіння іноземною мовою. Це означає, що гра є особливо 

організованим заняттям, що вимагає напруги емоційних та розумових сил, а 

також уміння прийняти рішення (як вчинити, що сказати, як виграти і т.д.). 

Бажання вирішити ці питання загострює розумову діяльність учнів, тобто гра 

таїть у собі багаті навчальні можливості.  

Виховна функція полягає у вихованні такої якості як уважне, гуманне 

ставлення до партнера по грі; також розвивається почуття взаємодопомоги та 

взаємопідтримки. Учням вводяться фрази-кліше мовного етикету для 

імпровізації мовного звертання один до одного на іноземній мові, що допомагає 

вихованню такої якості, як ввічливість.  
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Розважальна функція полягає у створенні сприятливої атмосфери на 

уроці, перетворення уроку на цікаву і незвичайну подію, захоплюючу пригоду, 

а часом і в казковий світ. 

Комунікативна функція полягає у створенні атмосфери іншомовного 

спілкування, об'єднання колективу учнів, встановлення нових емоційно-

комунікативних відносин, заснованих на взаємодії іноземною мовою.  

Релаксаційна функція - зняття емоційної напруги, викликаної 

навантаженням на нервову систему при інтенсивному навчанні іноземної мови.  

Психологічна функція полягає у формуванні навичок підготовки свого 

фізіологічного стану для більш ефективної діяльності, а також перебудови 

психіки для засвоєння великих обсягів інформації. Тут же варто відзначити, що 

здійснюється психологічний тренінг і психокорекція різних проявів 

особистості, здійснюваних в ігрових моделях, які можуть бути наближені до 

життєвих ситуацій (у цьому випадку мова може йти про рольові ігри). 

Розвиваюча функція спрямована на гармонійний розвиток особистісних 

якостей для активізації резервних можливостей особистості [2, c. 235]. 

Місце і роль ігрового методу в навчальному процесі, поєднання елементів 

гри та навчання багато в чому залежать від розуміння учителем функцій і 

класифікацій різного роду ігор.  

Місце гри на уроці і відведений грі час залежать від ряду факторів: 

підготовки учнів, що навчаються, конкретних цілей та умов уроку і т. д. 

Наприклад, якщо гра використовується в якості тренувальної вправи при 

первинному закріпленні матеріалу, то їй можна відвести 15-20 хвилин уроку. 

Надалі та ж гра може проводитися протягом 3-5 хвилин і служити своєрідним 

повторенням вже пройденого матеріалу, а також розрядкою на уроці.  

При використанні ігрового методу навчання завдання вчителя полягає, перш за 

все, в тому, щоб організувати пізнавальну діяльність учнів, у процесі якої 

розвивалися б їх здібності, особливо творчі. 

Ігри можуть бути граматичні, лексичні, фонетичні, орфографічні. Всі 

вони сприяють формуванню мовних навичок.  

Одна і та ж гра може бути використана на різних етапах уроку. Але все 

залежить від конкретних умов роботи вчителя, його темпераменту і творчих 

здібностей. Тут слід зазначити, що при всій привабливості та ефективності 

ігрового методу необхідно дотримуватися почуття міри, інакше ігри втомлять 

учнів і втратять свіжість емоційного впливу. [1, c. 22] 

Успіх використання ігор залежить від атмосфери необхідного мовного 

спілкування, яку вчитель створює в класі. Важливо, щоб учні звикли до такого 

спілкування, захопилися і стали разом з учителем учасниками цього процесу.  
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Конфіденційність та невимушеність спілкування вчителя з учнями, що 

виникають завдяки спільній ігровий атмосфері, має в своєму розташуванні 

школярів до серйозних розмов, обговорення будь-яких реальних ситуацій, так 

як урок іноземної мови - це не тільки гра. Досвід переконує, що використання 

ігрового методу навчання сприяє розвитку пізнавальної активності учнів у 

вивченні мови. Гра несе в собі чималий моральний початок, бо робить працю 

(оволодіння іноземною мовою) радісною, творчою та колективною. Адже мета 

ігрового методу навчання - сприяти розвитку мовних навичок і вмінь. 

Можливість проявляти самостійність у вирішенні мовленнєвих завдань, швидка 

реакція в спілкуванні, максимальна мобілізація мовних навичок - характерні 

якості мовного вміння - можуть бути виявлені під час проведення ігор.  

З розуміння значення ігор випливають такі вимоги до них:  

1. Кожна гра повинна давати вправи, корисні для розумового розвитку дітей 

та їх виховання.  

2. У грі обов'язковим є наявність захоплюючого завдання, вирішення якого 

потребує розумового зусилля, подолання деяких труднощів.  

3. Гра повинна включати себе цікавість, гумор.  

4. Захоплення грою мобілізує розумову діяльність, полегшує виконання 

завдання. 

Слід враховувати також і те, що будь-яка гра у навчальному процесі -

методичний прийом, що відноситься до групи активних засобів навчання 

практичному володінню іноземною мовою. Впровадження цього прийому в 

навчальний процес сприяє досягненню цілей навчання діалогічного мовлення і 

розширення монологічного висловлення, формування в школярів навичок і 

вмінь самостійного вираження думки, освіти і виховання учнів засобами 

іноземної мови [4, c. 53].  

Є основні вимоги до ігор.  

Гра повинна стимулювати мотивацію навчання, викликати в школярів 

інтерес і бажання добре виконати завдання, її варто проводити на основі 

ситуації, адекватної реальної ситуації спілкування.  

Гра повинна бути прийнята всією групою.  

Вона неодмінно проводиться в доброзичливій, творчій атмосфері.  

Гра викликає у школярів почуття задоволення, радості. Чим вільніше 

почуває себе учень у грі, тим ініціативнішим він буде в спілкуванні. З часом у 

нього з'явиться почуття впевненості у своїх силах.  

Гра організовується таким чином, щоб учні могли в активному мовному 

спілкуванні з максимальною ефективністю використовувати мовний матеріал, 

який відпрацьовується. 
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Учитель неодмінно сам вірить у гру, в її ефективність. Тільки за цієї 

умови він зможе добитися добрих результатів.  

В іграх школярі оволодівають такими елементами спілкування, як вміння 

розпочати бесіду, підтримати її, перервати співбесідника, в потрібний момент 

погодитися з його думкою або спростувати її, вміння цілеспрямовано слухати 

співрозмовника, ставити уточнюючі питання і т. д. 

Перш ніж ввести даний прийом роботи в навчальний процес, необхідно 

провести підготовчу роботу. Не можна забувати про те, що в учнів середньої 

школи ще немає навичок іншомовного  спілкування на уроці. Отже, щоб 

організувати спілкування в рамках гри, необхідно сформувати ці навички в 

реальних умовах навчального процесу.  

Для цього можна використовувати такі тренувальні вправи, які 

допоможуть дітям навчитися взаємодіяти один з одним на перших порах:  

Вправи на тренування учнів в умінні реагувати на запропоновані 

затвердження. Вони покликані розвивати уміння вживати клішовані фрази, 

еквівалентні українським "Так", "Ні", "Хіба?", "Як цікаво!" і т.д.  

Неможливо переоцінити значення традиційного початку діалогу. Добре 

відпрацьований, побіжно і виразно пред'явлений початок діалогу, що 

переходить з одного діалогу в іншій, підвищує впевненість співрозмовника у 

своїх силах і з самого початку налаштовує його на швидку і емоційну промову. 

Воно сприяє ефективному "з'єднанню" чергової теми до суми вже засвоєних 

школярами знань і навичок.  

Вправи на тренування школярів у складанні мікродіалогів в парах, в 

рамках запропонованої ситуації.  

Учням пропонується діалог-зразок, який є основою для складання їх 

власного діалогу. Робота над ним проводиться поетапно:  

– спочатку читаємо діалог за ролями, звертаючи увагу хлопців на репліки, 

що підлягають засвоєнню;  

– читаємо діалог з метою відновити пропущені репліки;  

– інсценуємо діалог, відтворюючи репліки за ролями;  

– самостійно складаємо аналогічний діалог, але в іншій ситуації.  

Складання діалогів з опорою на ключові слова і вирази в рамках 

запропонованої ситуації.  

Ще однією важливою вимогою при проведенні різного роду ігор є 

використання всілякої наочності.  

Крім того, вчитель повинен завжди пам'ятати про такі елементарні 

вимоги, як відповідність гри віку дітей; не можна допускати такого моменту, 

коли в грі задіяні не всі учні. Також потрібно впевнитися, що інструкція 

зрозуміла і засвоєна всіма і учні готові до здійснення ігрової діяльності.  
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Також не варто забувати і про те, що обговорюючи проведену гру, оцінюючи 

участь у ній школярів, учителю варто виявити такт, особливо при оцінці 

результатів гри. Негативна оцінка діяльності її учасників неминуче приведе до 

зниження активності. Бажано почати обговорення результатів гри з удалих 

моментів і лише потім перейти до недоліків [2, c. 237].  

Використання інноваційних технологій у школі, зокрема початковій, 

умовно поділяють на два напрямки: 

1) залучення інноваційних технологій, які сприятимуть новим формам й 

методам викладання; 

2) застосування інформаційно-комунікативних технологій за допомогою 

нових технічних засобів [1, c. 19]. 

Гра - це діяльність, в якій дитина спочатку емоційно, а потім 

інтелектуально засвоює всю систему людських відносин. Вони комплексно 

впливають на інтелектуальну, емоційну, вольову, комунікативну та інші 

сторони підростаючої особистості.  

Різноманітність ігор, які ми можемо використовувати на уроках іноземної 

мови в середній школі, величезна.  

Використання ігрової діяльності на уроках іноземної мови у середній 

школі позитивно впливає на засвоєння, відпрацювання і повторення 

навчального матеріалу.  

З точки зору організації словесного матеріалу гра це не що інше, як 

мовленнєва вправа. Гра - це ситуативно-варіативна вправа, де створюється 

можливість для багаторазового повторення мовного зразка в умовах, 

максимально наближених до реального мовного спілкування з властивими 

йому ознаками - емоційністю, спонтанністю, цілеспрямованістю мовного 

впливу.  

Отож, використання гри на різних етапах уроку допомагає вчителеві в 

нестандартному проведенні уроку, розвитку креативності учнів, їхньої спільної 

діяльності - вміння працювати в колективі, а також мотивувати їх інтерес до 

вивчення іноземної мови, що особливо важливе на даному етапі. 
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КОПІНГ-ПОВЕДІНКА ОСІБ, ЩО ВТРАТИЛИ РОБОТУ 

 

У статті розглянуто  результати дослідження копінг-поведінки осіб, що 

втратили роботу. Розкрито зв'язок між опанувальною поведінкою та 

особистісними та мотиваційними факторами особистості. Здійснено 

порівняльний аналіз особливостей досліджуваних параметрів у чоловіків і 

жінок. 
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В сучасних умовах людині доводиться зустрічатися з великою кількістю 

важких ситуацій, подолання яких здійснює вплив на подальше життя і 

нормальне функціонування особистості в соціумі. Однією з таких важких 

ситуацій є ситуація втрати роботи. Безробіття здійснює негативний вплив на 

фізичне, психічне здоров‘я особистості, сімейні та міжособистісні відносини, 

має негативні наслідки у вигляді деструктивних форм поведінки, а також 

погіршення матеріального, професійного та соціального статусу особистості. В 

зв‘язку з цим існує гостра необхідність в досліджені даної проблеми та в 

розробці програм корекції, консультування, надання психологічної допомоги 

безробітнім з ціллю оптимізації подолання ними даної кризи з найменшими 
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втратами, збереження психічного здоров‘я і нормалізації соціального 

функціонування суб‘єкта. 

Необхідно відзначити, що в зарубіжній психології проблема безробіття 

успішно досліджується з початку XX століття. Крім того, у вивченні проблеми 

безробіття в зарубіжній психологічній науці виділено кілька наукових 

напрямків: інституційний (М. Яхода, П. Уорр, Д. Фрайер), когнітивно-

мотиваційний (К. Фізер, Б. Вайнер, У. Дейріті, А. Голдсміт, Дж. Летек, Г. 

Прассіа) і біографічний підходи (Д. Сьюпер, Г. Елдер, А. Каспі) [1]. 

У вітчизняній психологічній науці проблема безробіття досліджується 

відносно недавно, з початку 90-х років XX століття. Серед авторів, які 

займалися дослідженням ситуації втрати роботи можна назвати А.Н. Дьоміна, 

А.К. Осницького, Т.С. Чуйкову, Н.Б. Михайлову, А.А. Осіпову та деяких інших 

[1, 2, 3, 4].  

У роботах зарубіжних і вітчизняних психологів виявлені негативні 

наслідки безробіття (М. Аргайл, Д.  Фельдман, Н.Б. Михайлова, А.А. Осіпова і 

ін.), емоційні стани особистості в даній ситуації (Н.Б. Михайлова, Л.Пельцман, 

А.А. Осіпова), когнітивні оцінки ситуації безробіття (Н.Б. Михайлова, А.А. 

Осіпова, А.І. Приходько, Н. Фізер, Б. Вайнер, У. Дейріті, А. Голдсміт, Дж. 

Летек, Г. Прассіа), роль роботи в життєдіяльності людини (М. Яхода, П. Уорр, 

Н. Фізер та ін.), а також вплив втрати роботи на побудову кар'єри (Д. Сьюпер, 

Г. Елдер, А. Каспі). 

Разом з тим недостатньо вивченими залишаються питання, пов'язані зі 

специфікою індивідуальних способів подолання стресу, викликаного втратою 

роботи, а також – впливом якостей особистості на вибір стратегій подолання 

кризи безробіття. Метою даного дослідження було виявлення гендерних 

особливостей репертуару копінг-подедінки осіб, що втратили роботу. 

Для досягнення цілей дослідження нами було використано певний 

діагностичний інструментарій, а саме: методика «Опитувальник діагностики 

копінг-стратегій (COPE-inventory)» (К. Карвера, Шейера, Вайнтрауба 

(адаптація Л.І. Дементій), тест «Визначення мотивації в роботі» (Фр. 

Герцберга), методика «16-факторний особистісний опитувальник» (Р.Б. 

Кеттелла). 

У результаті аналізу отриманих даних ми змогли констатувати наступні 

результати: більшість безробітних обирають такі стратегії копінг-поведінки, як 

«Позитивне тлумачення і зростання» (90% опитуваних),  «Ментальне 

відсторонення» (78%), «Активний копінг» (88%), «Прийняття» (70%), 

«Планування» (86%). Рідше використовуються такі стратегії копінг-поведінки, 

як: «Заперечення» (42%), «Поведінкове відсторонення» (34%), «Використання 

наркотичних та алкогольних речовин» (2%). Таким чином, можна сказати, що 
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більша частина безробітних демонструє активну, проблемно-орієнтовану 

копінг-поведінку, оскільки практично всі вибрані стратегії орієнтовані на 

вирішення або аналіз проблеми, а саме: позитивне тлумачення і зростання - 

витягнення користі з ситуації через особисте зростання або розгляд її в більш 

сприятливому світлі; активний копінг – дії, зусилля, спрямовані на те, щоб 

видалити або обійти джерело стресу;  прийняття – визнання факту, що стресова 

ситуація сталася і вона реальна; планування – думки про те, як протистояти 

джерелу стресу, планувати спроби активного копінгу. 

Рідко використовувані стратегії мають деструктивний характер, 

характеризуються втечею від вирішення проблеми. Ситуація безробіття в таких 

випадках є серйозним потрясінням і не сприяє пошуку вирішення проблеми 

працевлаштування. 

Щодо мотивації в роботі слід зауважити, що в більшості безробітних 

переважають фінансові мотиви (Х сер. = 21), які включать такі компоненти як: 

заробітна плата, регулярні грошові премії, інші грошові виплати. Найменше 

виражені визнання і винагорода (Х сер. = 14,78) та кар‘єра (Х сер. = 14,56), що 

може свідчити про те, що люди не зацікавлені у можливому просуванні по 

службі, престижі, стабільності, можливості навчатися. 

Описуючи особистісні якості безробітних, можемо зазначити наступне. 

Більшості безробітних притаманні такі особистісні якості як висока 

нормативність поведінки (Х сер. = 8,26) та товариськість (Х сер. = 8,26). Це 

свідчить про те, що їм притаманне осмислене додержання норм і правил 

поведінки, наполегливість у досягненні мети, точність, відповідальність, ділова 

спрямованість, а також уважність та доброта у стосунках. Найменш 

притаманним для безробітних виявився фактор «інтелект» (Х сер. = 1,8).  При 

низьких оцінках людина характеризується некомунікабельністю, замкнутістю, 

деякою ригідністю і суворістю  в оцінці людей. 

Кореляційний аналіз отриманих даних підтверджує існування прямого 

кореляційного зв‘язку між копінг-стратегіями та особистісними факторами. За 

результатами кореляційного аналізу можна говорити, що такий особистісні 

фактори, як товариськість впливає на вибір копінг-стратегії  «Гумор» (R = 

0.396) ; нонконформізм детермінує стратегії копінг-поведінки «Заперечення» (R 

= 0.376) та «Придушення конкуруючої діяльності» (R = 0.392); мотивація в 

роботі «Відповідальність» впливає на вибір копінг-стратегії «Звернення до 

релігії» (R = 0.361). 

За допомогою критерію U-Манна-Уїтні, було виявлено наступні 

статистично-значимі відмінності між групою чоловіків та жінок: «Фактор А 

(замкнутість – товариськість)», що свідчить про те, що рівень 

комунікабельності у чоловіків та жінок значно відрізняється ; «Фактор E 
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(підпорядкованість – домінантність)» говорить про відмінності у 

самовпевненості, незалежності в судженнях і поведінці; «Фактор Н 

(нерішучість – сміливість)» свідчить, що у двох групах прослідковуються 

відмінності реактивності на загрозу в соціальних ситуаціях та ступені 

активності в соціальних контактах; «F7», «F8» та «F12» показує відмінності в 

результатах  першої групи від іншої, стосовно активної участі в релігійній 

діяльності, використання гумору, наркотичних речовин та алкоголю в якості 

стратегії копінг-поведінки. 

Дане дослідження не вичерпує всіх аспектів опанувальної поведінки 

безробітних, хоча в загальному і стверджує, що особи, що втратили роботу 

жодним чином не мають ознаки зниженої конструктивності у наявному 

репертуарі копінг-поведінки. Це змушує нас зсувати пошуки можливих 

психологічних причин явища, коли певна категорія людей має постійні 

проблеми із працевлаштуванням. 
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ШЛЯХИ Й ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ 

ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

У статті визначено основні шляхи й передумови формування іншомовної 

фонетичної компетенції учнів молодших класів. Обґрунтовано комплекс 

індивідуалізованих вправ, що забезпечать успішне формування англомовної 

фонетичної компетенції в молодших школярів.  

 Ключові слова: фонетична компетенція, слухо-вимовні навички, 

фонетична культура, слухова увага, фонематичне сприймання. 

 

 Формування основ комунікативної компетенції у молодших школярів, 

що становить мету і зміст навчання іноземної мови в початковій школі, 

звичайно розпочинаються з усних форм спілкування. Оволодіння ними вимагає 

серйозної уваги до засвоєння учнями вимовних характеристик і до розвитку в 

них здатності до слухового сприймання іншомовного мовлення. Методична 

важливість цієї проблема зумовлена низкою чинників, а саме: роллю виразного 

оформлення мовлення для свідомого використання мовленнєвої прагматики 

(М.І. Жинкін, Г.В. Колшанський, О‘Коннор, Роуч, Дж. Келлі); важливістю 

формування якісних слухо-вимовних навичок в учнів початкової школи, для 

подальших етапів шкільного курсу (В.В. Бужинський, С.В. Павлова); значенням 

слухо-вимовних навичок для формування в учнів автоматизації аудіювання, 

техніки читання вголос, а також для вироблення стійких лексичних і 

граматичних навичок говоріння (Ю.І. Пассов, Г.В. Рогова, Н.К. Скляренко); 

інтересом молодших школярів до роботи над вимовою, їх чутливістю до 

фонологічних нюансів мовлення (І.О. Зимня, Г.В. Рогова, Т.Є. Сахарова); 

значними потенціалом процесу навчання вимови в початкових класах за умови 

достатнього рівня фонетичної культури і загальної методичної підготовки 

вчителя для стимуляції позитивної мотивації учіння, підвищення освітнього 

рівня учня, розвитку його особистості і формування якісних навичок 

іншомовної вимови (М.З. Біболєтова, І.О. Захарченко, О.А. Ленська, З. М. 

Никитенко, О.Й. Негневицька). 
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Зважаючи на чинники формування основ комунікативної компетенції, 

формування іншомовної фонетичної компетенції у молодших школярів має 

становити одне із провідних завдань раннього навчання іноземної мови.  

Процес формування англомовної фонетичної компетенції у дітей 

молодшого шкільного віку має базуватися на таких перевірених практикою 

викладання іноземних мов у початковій школі принципах: 1) принцип 

зіставного аналізу фонологічних систем рідної та іноземної мови; 2) принцип 

свідомо-імітативного навчання вимови; 3) принцип наочності; 4) принцип 

комунікативної організації навчання вимови [3, с.73]. 

Необхідність дотримання принципу зіставного аналізу фонологічних 

систем рідної та іноземної мови зумовлена тим, що іншомовні слухо-вимовні 

навички формуються додатково до вже сформованих фонетичних навичок 

рідної мови. Тому, рідномовні навички спричиняють негативний вплив на 

вимову іншомовних звуків, а також на інтонаційні та ритмічні характеристики 

іншомовного мовлення, що й приводить до типових фонетичних помилок 

українських учнів. Запобіганню появи цих помилок сприяє передусім 

усвідомлення дітьми факту відмінності фонетичних систем рідної мови та 

іноземної мови, що вивчається. Для набуття дітьми цього усвідомлення вчені 

методисти рекомендують наступне: заохочувати молодших учнів до 

спостереження за вимовними діями учителя, за видимою позицією органів його 

артикуляції. Стимулювати і спеціально розвивати (шляхом постановки 

конкретних і посильних завдань) слухову увагу, як першооснову подальшого 

формування у дітей англомовного фонематичного слуху і розвитку 

фонематичного сприймання, як розвитку вищого ступеня фонематичного слуху. 

Використовувати, починаючи з перших уроків англійської мови, так звані 

«вправи з акцентом»,тобто вправи націлені на постановку англійського акценту 

на матеріалі рідної мови, наприклад: [r]иба, [r]ак. Пред‘являти паралельно 

англійські фрази, мікротексти, англійською та рідною мовами для наочної 

демонстрації специфіки артикуляційної і ритміко-інтонаційної організації 

англійського мовлення. Виразно декламувати англійські віршики (nursery 

rhymes) з наступним перекладом рідною мовою для усвідомлення учнями 

англійської артикуляції і ритму. Запроваджувати посильний для мовного 

досвіду дітей аналіз прослуханого, передусім фонематичний аналіз слів [5, с. 

88]. Проте необхідність дотримання принципу зіставного аналізу фонологічних 

систем рідної та іноземної мови не виключає факти подібності вимови. Тому за 

можливістю бажано наводити слова рідної мови зі звуками, схожими на 

англійські звуки. 

Переорієнтація мовленнєвих механізмів на фонетичні ознаки мови що 

вивчається, передбачає розвиток в учнів іншомовного фонематичного слуху і 
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формування в їх свідомості автентичних слухомовних еталонів, які 

відповідають нормам вимови виучуваної іноземної мови. Велике значення в 

цьому процесі відіграє принцип аналітико-імітативного, тобто свідомо-

імітативного навчання мови. Реалізація цього принципу передбачає наступні 

методичні дії вчителя: 1) організацію усвідомлення та засвоєння учнями 

необхідного мінімуму фонетичної термінології, як-от: голосні, приголосні, 

органи вимови, кінчик язика, піднебіння, придих, наголос, ритм. Набуття 

учнями другого класу певного мінімуму теоретичних знань з рідної мови 

полегшує роботу з перших днів вивчення англійської мови; 2) повідомлення 

учням мінімуму практично значущих відомостей про будову органів вимови і 

про те, як вони працюють; 3) використання транскрипції в якості графічного 

інструментарію свідомого й адекватного засвоєння фонетичних явищ 

англійської мови; 4) поєднання пояснення, тобто правил артикулювання й 

інтонування з імітацією. При цьому правила артикуляції звуків мають 

апроксимований характер. Вони підказують учням, як органи вимови беруть 

участь у вимові звука [1, с.43]. 

Отже, перш ніж навчати звуків іноземної мови, учнів слід ознайомити з 

органами артикуляції, чому допомагають відомості, отримані на уроках рідної 

мови, і сформулювати розуміння функцій цих органів - служити інструментом 

для утворення звуків. У всіх народів світу цей інструмент однаковий. Але вони 

користуються ним по-різному. Тому англійська мова  звучить зовсім по-

іншому, ніж українська.   

Необхідність дотримання принципу наочності при навчанні іншомовної 

вимови, зумовлена конкретно-образним характером мислення молодших 

школярів. Вона продиктована роллю взаємопов‘язаної діяльності різних 

аналізаторів для забезпечення цілісності сприймання навчального матеріалу і 

відповідно міцності його засвоєння. Для цього використовують різні засоби 

унаочнення. Обов‘язковими, звичайно, є візуальні натуральні опори у вигляді 

демонстрацій вчителем артикуляційних рухів органів мовлення, які піддаються 

візуальному спостереженню і контролюються з боку учнів. Наприклад, рухів 

губ, щелепи, позиції язика. Демонструючи вимову звука, вчитель навчає дітей 

спостерігати за роботою своїх органів вимови за допомогою маленького 

дзеркальця. Застосування цієї опори для спостережень пожвавлює навчальний 

процес. Воно створює умови для автономії учнів. У даному разі для 

усвідомленого самостійного опрацювання артикуляції звуків у класі і вдома за 

попереднім зразком вчителя. 

До числа натуральних візуальних опор можна віднести й дидактичне 

диригування, тобто показ вчителем рухом руки початку хорової роботи, 

інтонаційного рисунка фрази (падіння, підйому тону, поділ речення на 
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синтагми), а також відбивання вчителем та учнями ритму фраз,що 

промовляються. Дітям це зручніше зробити плескаючи в долоні або 

постукуванням ручкою по парті. Методична доцільність цих натуральних 

засобів наочності підтверджується даними фонології та фізіології стосовно 

існування тісного зв‘язку між ритмом, як компонентом мовленнєвого слуху, і 

руховою активність учнів, між розвитком музичних здібностей, і якістю 

формування фонематичного та інтонаційного слуху (А.М.Антипова, М.П. 

Дворжецька, М.І.Жинкін). 

Вирішальну роль у формуванні якісних слухо-вимовних і ритміко-

інтонаційних навичок англомовного мовлення відіграє застосування графічної 

опори у формі знаків транскрипції. Транскрипція, як найбільш точне графічне 

відображення фонетичного явища, створює в пам‘яті учнів однозначний 

зоровий і слуховий образ відповідного фонетичного зразка, який можна 

передати на письмі не вдаючись до його неадекватної графічної передачі 

літерами рідної мови, що миттєво руйнує щойно набуті навички коректної 

вимови. 

Як відомо, сучасне навчання іншомовної вимови важко уявити без 

застосування якісних адитивних матеріалів. Тим більше,що діти 6-8 років 

внаслідок специфічних вікових особливостей, зокрема здатності до імітації, 

наслідування, мають шанс навчитися розмовляти без акценту. Ось чому 

наявність звукового супроводу має стати обов‘язковою ознакою сучасного 

НМК з англійської мови для початкової школи, і дітей з перших уроків слід 

навчати працювати зі звуковим супроводом.  

Перейдемо до розгляду до принципу комунікативної організації навчання 

вимови. Необхідність його застосування зумовлена, з одного боку, практичною 

метою вивчення іноземної мови, а з іншого вона продиктована функцією 

вимови забезпечувати тактику й дієвість спілкування. Для усвідомлення 

методичної значущості цього принципу варто нагадати, що традиційно 

фонетичні вправи поділяють на рецептивні й репродуктивні. Рецептивні вправи 

спрямовані на пізнання, диференціацію, ідентифікацію одиниць вимови на рівні 

фонем, слів, словосполучень та фраз. Репродуктивні вправи націлені на 

репродукцію одиниць вимови, а також вправи на репродукцію звукових 

моделей: їх імітацію, підстановку, трансформацію, самостійне вживання в 

мовленні [2, с. 18]. 

Зважаючи на специфіку молодшого шкільного віку, одним з провідних 

методів формування іншомовної фонетичної компетенції є гра.  

Вона тісно пов‘язана з образністю викладання і при роботі з фонетичним 

матеріалом полягає у наступному: 1) образне визначення спеціальних 

мовознавчих понять, наприклад: «органи мови - це інструменти утворення 
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звуків». «Знаки транскрипції – це мовленнєві нотки». «Голосні звуки – це 

співачки. Приголосні не вміють співати». 2) образне коментування 

особливостей звучання та утворення деяких звуків. 3) образне коментування 

звучання англійських букв, ознайомлення їх з «секретами».  Наприклад: «У 

букви Q є секрет. Вона ніколи не розлучається з буквою U. А разом вони 

звучать так: [kw]. Say [kwi:n] - королева». Образність є осново застосування 

звуконаслідуваних ігор. Досвід мовленнєвого розвитку дітей усіх народів світу 

доводить їх ефективність при акцентуванні уваги дитини на фонологічно 

значущих ознаках звуків. Ось чому цей досвід вважають корисним і для 

раннього навчання іноземної мови [4,  с.23 ]. 

Великий акцент слід зробити і на тому, що результативність навчання 

вимови значною мірою зумовлена рівнем професійної-мовної компетенції 

вчителя.  

Отже, як бачимо процес формування англомовної фонетичної компетенції 

учнів початкової школи є доволі трудомістким. Його організація має бути 

системною, цілеспрямованою, функціонально-орієнтованою. Для того щоб 

створити передумови успішного формування англомовної фонетичної 

компетенції в учнів початкової школи потрібні чималі зусилля, знання, уміння 

й навички як збоку вчителя, так і з боку учнів. Шляхи для формування 

іншомовної фонетичної компетенції вимагають врахування вікових та 

індивідуальних особливостей дітей. Не слід забувати про необхідність 

дотримання принципу зіставного аналізу фонологічних систем рідної та 

іноземної мови, принципу наочності, принципу комунікативної організації 

навчання вимови, а також про те, що результативність навчання вимови 

значною мірою зумовлена рівнем професійної-мовної компетенції вчителя. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО ПРОБЛЕМИ 
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У статті проаналізовано теоретичні засади розвитку мовлення 

старших дошкільників засобами комп’ютерних технологій. Визначено основні 

поняття та терміни публікації, а саме: мовлення, мова та мовленнєва 

діяльність дітей дошкільного віку.  

Ключові слова: мовлення, мова, мовленнєва діяльність, діти дошкільного 

віку. 

 

Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні, світові 

тенденції гуманізації, інтеграції та глобалізації суспільства визначили нові 

пріоритети розвитку освітньої галузі. Одним із головних напрямів модернізації 

освіти в Україні є створення якісно нової школи – школи життєтворчості і 

самореалізації особистості, в якій утверджується бажання і вміння навчатися 

впродовж життя. У Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ 

http://www.unesco.org/
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століття) зазначається, що одним із основних напрямів реформування освіти є 

впровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних і науково-

методичних досягнень, а одним із основних шляхів удосконалення змісту 

освіти є широке застосування нових інформаційних технологій (НІТ).  

Використання у навчальному процесі НІТ передбачає розробку 

відповідного науково-методичного забезпечення, ефективне застосування 

інструментальних засобів і систем комп‘ютерного навчання, а також системну 

інтеграцію НІТ у навчальний процес та організаційні структури заняття. 

Різноманітні аспекти впровадження НІТ в навчальний процес привертали 

увагу багатьох дослідників. Дидактичні й методичні проблеми інформатизації 

навчального процесу вивчалися в роботах В.Г. Болтянського, В.П. Беспалька 

М.І. Жалдака, В.М.Монахова, В.Г.Розумовського, О.В. Співаковського та ін. У 

працях Ю.І. Машбиця, В.П. Зінченка, Н.Ф. Тализіної та інших досліджувались 

психолого-педагогічні аспекти використання НІТ у навчальному процесі. 

Досвід та перспективи використання комп‘ютерів у зарубіжній школі 

висвітлено в роботах Р. Вільямса, К. Макліна, С. Пейперта та ін.  

Результати досліджень Л.І. Бартєнєвої, Л.С. Вавіної, Р.Є. Левіної, М.А. 

Савченко, Л.Ф. Спірової, Є.Ф. Соботович, В.В. Тарасун, Л.І. Трофименко, Н.В. 

Чередніченко, М.К. Шеремет та ін., які присвячені проблемам недорозвинення 

мовлення, засвідчили, що саме у дітей з ПМ виникають значні труднощі при 

оволодінні програмним матеріалом, наявність у дітей з ЗНМ порушень усіх 

систем мови та підкреслили складність оволодіння мовними закономірностями 

цими вихованцями. 

Питання мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку із 

загальним недорозвиненням мовлення висвітлені у дослідженнях Л.С. Вавіної, 

О.М. Гопіченко, Е.А. Данілавічуюте, О.Л. Жильцової, М.А. Савченко, В.В. 

Тарасун, В.В. Тищенко, М.В. Шевченко та ін. У працях цих дослідників 

звертається увага на недоліки у сприйманні та породженні мовленнєвих 

висловлювань, підкреслюються особливості психофізичного розвитку дітей із 

ЗНМ. 

Аналіз досліджень, проведених російськими дефектологами і практиками 

(О.Л. Гончарова, О.І. Кукушкіна, Т.К. Королевська та ін.) у сфері використання 

комп‘ютерних технологій в спеціальних школах, дає підстави визнати 

ефективність їх впровадження для різного роду підтримки і корекції порушень 

розвитку дітей.  

Як зазначають В.В. Кондратенко, О.М. Легкий, Б.С. Мороз та ін. у 

процесі корекційного навчання із комп‘ютерною підтримкою спостерігається 

значний інтерес та підвищення рівня мотивації дітей. Зокрема зазначається, що 

використання корекційного потенціалу програмних засобів, створює сприятливі 



102 

 

умови для активізації пізнавальної діяльності дітей, розвитку їхнього логічного 

мислення та мовлення.  

Натомість поки що не розроблена дидактична система корекційної роботи 

з подолання недоліків мовленнєвих порушень дітей  із ТПМ в умовах 

комп‘ютеризованого навчання.  

Відомо, що мова і мовлення – це дві форми існування суспільного явища, 

які співвідносяться між собою як загальне (мова) і конкретне (мовлення) [8], 

вони мають спільні й відмінні ознаки. 

Мова – це характерний для людського суспільства специфічний вид 

знакової діяльності, а мовлення – об‘єктивний вияв мови, процес 

життєдіяльності мовних одиниць у формі діалогічного й монологічного 

висловлювань заради ефективного спілкування. Мова і мовлення тісно між 

собою пов‘язані й передбачають одне одного: мова необхідна для того, щоб 

мовлення було зрозумілим і тим самим було ефективним, а мовлення у свою 

чергу необхідне для того, щоб усталилася мова [16]. 

«Мова є засіб не виражати готову думку, а створювати її..., вона не 

відображає світогляду, який вже склався, а діяльність, що його складає» [14].  

Психофізіологічною основою мови є вчення І.П. Павлова про 

взаємозв‘язок першої і другої сигнальної системи, про закономірності 

формування умовно-рефлекторних зв‘язків, вчення П.К.Анохіна про 

функціональні системи, нейропсихологічне вчення О.Р.Лурії, О.О.Леонтьева 

про мовленнєву діяльність. 

Мовлення – багатоаспектне поняття, що має багато трактувань у 

лінгвістичній, психологічній та методичній літературі. Це викликано 

неоднозначною оцінкою мовленнєвого процесу та його природи в цілому. 

Лінгвісти, як правило, дають визначення даного терміна через зіставлення його 

з поняттям мова. Для них мовлення  ―мова в її конкретному виявленні як 

засіб спілкування, форма існування мови‖ 6. 

 Мовлення  ―вияв одиниць мови усіх рівнів і правил їх поєднання; 

спосіб існування і вияву мови, мова в дії, мовний процес у багатьох його 

видах і формах (слухання, говоріння, читання, письмо), мовчазна розмова з 

самим собою; засіб конкретизації спілкування (мовне спілкування)‖ [1]. 

Психологи розглядають мовлення як вид діяльності, що забезпечує 

спілкування, як процес породження та сприймання висловлювання. За словами 

С.Л. Рубінштейна, мовлення — ―діяльність спілкування (висловлення, 

повідомлення) за допомогою мови, мовлення – це мова в дії‖ 10.  

У мовознавстві  прийнято визначати такі функції мовлення як 

інформативна, номінативна, дейктична (вказівна), релятивна (відношення), 
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граматична (функція впливу), експресивна, емоційна, оцінювальна, контактна, 

спонукальна, регулююча, плануюча. Завдяки розвитку та спеціальному 

навчанню дитина засвоює всі мовні функції 2.  

Під функціями мови розуміють ті функціональні характеристики 

мовленнєвої діяльності, які виявляються в будь-якій мовній ситуації, без яких 

мовленнєва діяльність не може існувати. Ці характеристики специфічні для 

мовленнєвої діяльності як такої, відокремлюють її від інших нелюдських, або 

неспецифічно людських видів комунікації 11.  

Леонтьєв О.О. у сфері спілкування провідною функцією мови вважає 

комунікативну, при цьому зазначаючи, що у мовленнєвій діяльності вона може 

виступати як: 

− індивідуально-регулятивна функція, тобто функція вибіркового 

впливу на поведінку однієї або кількох людей; 

− колективно-регулятивна функція реалізується в умовах «масової 

комунікації» (ораторське мовлення, радіо, газета) розрахована на велику 

аудиторію та характеризується відсутністю «зворотнього зв‘язку» між тими хто 

говорить і слухає;  

− саморегулююча функція – при плануванні власної поведінки. 

Всі функції важливі будь-якому мовленнєвому висловлюванні, незалежно 

від його цілеспрямованості та умов здійснення.  

Мовленнєва діяльність має складну структуру. Вона включає сукупність 

складних операцій, вмінь та навичок, які поступово формують та забезпечують 

засвоєння мови і її використання з метою спілкування. О.О.Леонтьєв зазначає, 

що мовленнєва діяльність, в психологічному значенні цього слова має місце 

лише в тих порівняно рідкісних випадках, коли метою діяльності є саме 

породження мовленнєвого висловлювання. Мовленнєва дія, як і будь-яка інша 

дія, передбачає постановку мети, планування, реалізації плану, зіставлення 

мети і результату, тобто є різновидністю інтелектуального акту. 

Мовленнєві дії – дія програмування мовленнєвого висловлювання і дія 

його розуміння – формуються протягом їх дозрівання, під впливом спілкування 

дитини з дорослим. В процесі поступового мовного розвитку  дані дії 

досягають ступеня досконалості. 

У психології мовлення дослідники Л.С. Виготський, О.О. Леонтьев, О.Р. 

Лурія виділяють два рівня оволодіння мовленнєвою діяльністю. Це рівень 

практичного оволодіння мовою, як засіб спілкування дитини і рівень 

усвідомлення ставлення до мовленнєвої діяльності. Л.С. Виготський зазначав, 

що тільки в результаті спеціального навчання мова стає для дитини предметом 

усвідомлення та довільного відношення. 
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У психолого-педагогічній літературі підкреслюється нерозривний зв‘язок 

розвитку мовлення дітей з їх розумовим розвитком (Д.М. Богоявленський, Л.С. 

Виготський, Д.Б. Ельконін, К.Д. Ушинський та ін.). Рівень розвитку мислення, 

як зазначає Л.С. Виготський, залежить від рівня  мовленнєвого розвитку 

дитини. В проблемі взаємодії мислення і мовлення (В.І. Лубовський, О.Р. 

Лурія, Л.С. Виготський) визначають роль мовлення як знаряддя пізнання, 

засобу і способу формування думки, відзначаючи його пізнавальну функцію і 

прослідковуючи залежність рівня розвитку інтелекту (мислення) від рівня 

розвитку мовлення. Ця ж точка зору лежить в основі висновків сучасних 

дослідників (М.С. Вашуленко, В.В. Тарасун, М.К. Шеремет та ін.), які 

стверджують, що розвиток мовлення дітей забезпечується методичною 

системою, яка одночасно здійснює розвиток логічного мислення й інших сфер 

особистості дитини в навчальному процесі, що відбувається під впливом 

розвиваючої функції.  

Трауготт Н.Н., Орфінська В.К., Соботович Є.Ф. у своїх дослідженнях 

відзначають, що порушення мовленнєвої функції, внаслідок ураження 

мовленнєвих зон кори головного мозку призводить до вторинного порушення 

інтелектуального розвитку дітей, виключаючи специфічні вади їхнього 

мовленнєвого мислення при тому, що на невербальному рівні інтелектуальний 

розвиток дітей може відповідати віковій нормі. 

Визначення мовленнєвої діяльності об'єктом навчання обґрунтовує 

вимогу розвитку мисленнєвої діяльності вихованців як необхідну для 

успішного розвитку мовленнєвої діяльності. Розвиток пізнавальних інтересів 

надає теми для висловлювання та спонукає до комунікації. Розвиток 

мисленнєвої діяльності уможливлює розвиток операцій аналізу, синтезу, 

узагальнення, класифікації, абстрагування, які є необхідними для здійснення 

мовленнєвих дій.  

Таким чином розвиток мовленнєвої діяльності в умовах шкільного 

навчання передбачає забезпечення розвитку мисленнєвої діяльності та 

активізацію пізнавальних інтересів вихованців. 

Відповідно до програми з рідної мови мовленнєвий розвиток молодших 

школярів необхідно забезпечити у процесі формування й удосконалення усних і 

писемних видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, 

письмо). 

Кожний з видів мовленнєвої діяльності має свою специфіку, що 

виявляється в характері їх взаємозв'язку з мисленням і мовленням. Так, 

говоріння є вираженням способу формування і формулювання думки у формі 

усного мовлення, а письмо служить для фіксації цього способу у формі 

писемного мовлення. Види мовленнєвої діяльності різняться і за характером 
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активності. Слухання і читання є зовнішньо не вираженими процесами 

внутрішньої активності. Ця активність викликається необхідністю 

формування і формулювання заданого ззовні змісту, тобто розв'язування 

мисленнєвої задачі вербальними засобами для себе. Говоріння і письмо, як види 

діяльності із зовнішньо вираженою активністю, є процесами побудови, створення 

мисленнєвої задачі для інших. У системі комунікації говоріння і письмо є 

процесами ініціальними, що стимулюють слухання і читання. У той же час 

слухання і читання є умовами реалізації говоріння і письма. 

Таким чином, усне та писемне мовлення мають багато спільного: в основі 

їх лежить думка, що формується у внутрішньому мовленні. Обидві форми є 

засобом комунікації та пізнання, використовують ―спільну частину словника 

(до 1200 спільних слів)‖ 13, мають однакову граматичну будову речень, одні й 

ті ж засоби зв‘язку слів і речень. 

Для ефективного розвитку мовлення, як справедливо зазначають 

М.І. Жинкін та І.О. Синиця, ―важливим є не стільки розрізнення усного й 

писемного мовлення, скільки з‘ясування впливу однієї форми на іншу‖ 7. 

Тісний взаємозв‘язок двох форм мовлення зумовлює виникнення думки 

про можливий вплив раніше сформованого усного мовлення на мовне 

оформлення писемних висловлювань. 

Первинними для засвоєння будь-якої мови є уміння та навички усного 

мовлення. У зв‘язку з цим на початковому етапі навчання вся увага має 

спрямовуватися на опанування дітьми усної форми мовлення. Подальше ж 

навчання української мови в середніх класах потребує певного рівня не лише 

усного, а й писемного мовлення школярів. 

Із точки зору психофізіологічної науки усне мовлення і письмо також 

характеризується певними відмінностями (Б.Г. Ананьєв, М.І. Жинкін, О.Р. 

Лурія). Якщо психофізіологічне підґрунтя мовлення і мовленнєвих процесів 

виступає спільна робота мовленнєво-рухового і акустичного аналізаторів, то 

письмо ―є не слухомоторним, а зорово-слухомоторним утворенням‖, тобто 

виступає зоровою формою функціонування усного мовлення. Саме через це 

письмо моделюється, позначається графічними символами, які використовують 

звукову структуру усного мовлення; саме завдяки письму тимчасова 

послідовність звукових одиниць переходить у ланцюг графічних зображень, 

тобто літер. 

Повноцінне фонематичне сприймання є обов‘язковою умовою успішного 

розвитку усного мовлення. Левіна Р.Є. у своїх наукових працях намітивши 

раціональні шляхи усунення розладів мовлення довела, що порушення письма у 
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дітей з мовленнєвими вадами є наслідком мовленнєвого недорозвитку в основі 

яких лежать порушення фонематичних процесів 12.  

Визнаючи негативний вплив деформованої звуковимови на засвоєння 

грамоти, Рау Ф.А. зазначає, що корекційне навчання має бути спрямоване на 

вироблення чітких звукових образів і їх найтісніше поєднання з зоровими 

образами букв 15.  

У роботах Л.Ф. Спірової, Н.Л. Нікашиної вказується на те, що порушення 

вимови навіть одного звука може негативно вплинути на формування навичок 

читання і письма, порушення звуковимови можуть призвести до порушень 

звукового аналізу, відтак негативно вплинути і на орфографічну грамотність 

17. 

Нікашина Н.Л. зазначає, що при формуванні навичок звукового аналізу 

слів, необхідно розвивати у школярів уміння впізнавати звуки на слух, 

розрізняти їх, ділити слово на склади. 

Ельконін Д.Б., Жильцова О.Л., Журова Л.Є. та ін. першочерговим 

завданням у навчанні грамоти дітей з порушеннями мовлення вважають 

розвиток фонематичного слуху.  

Найбільш повно особливості роботи з розвитку фонематичного 

сприймання і звукового аналізу у дітей подано в дослідженнях Г.А. Каше, О.Л. 

Жильцової. У працях цих авторів наголошується на тому, що в роботі над 

корекцією недоліків вимови необхідно насамперед формувати правильне 

слухове сприймання.  

Каше Г.А. робить висновок про те, що недоліки вимови у багатьох 

випадках можна кваліфікувати як фонематичне недорозвинення, ознаками 

якого є несформованість процесів диференціації звуків, які відрізняються 

тонкими акустико-артикуляційними ознаками і потребують складних 

артикуляційних укладів 9. 

Спеціальні дослідження багатьох вчених (Л.К. Назарової, Б.Г. Ананьева, 

Л.Ф. Спірової, Л.Н. Нікашиної, Г.В. Чиркіної, А.В. Ястребової) показали, що 

діти з порушенням усного мовлення, а саме недорозвиненим фонематичним 

слухом, порушеною вимовою, відставанням у лексико-граматичному розвитку 

не можуть успішно оволодіти писемним мовленням. Цю ж думку підтримував 

А.С.Винокур, який довів, що дефекти звуковимови, які виникають на тлі 

загального мовного недорозвинення і супроводжуються відхиленнями слухової 

диференціації, призводять до несформованості чітких уявлень про складовий та 

звуковий склад слова, що створює труднощі при засвоєнні звуко-буквеного 

аналізу та синтезу слів і як наслідок процес опанування грамоти. 
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Проблеми порушень усного і писемного мовлення є актуальними і для 

методичної науки. Зважаючи на потребу враховувати в процесі навчання мови 

об‘єктивну взаємодію між усним і писемним мовленням, між вимовою і 

письмом, методисти розробляли прийоми удосконалення писемного мовлення з 

опорою на правильне усне. 

Учені підкреслювали, що хоча механізм засвоєння усного мовлення і 

писемного якісно відмінні, все ж деякі їх структурні елементи збігаються, а це 

зумовлює взаємовплив двох видів мовлення. К.Д.Ушинський писав, що добра 

писемна мова, головним чином ґрунтується на добрій усній або принаймні 

мисленій мові 18. 

У науково-методичних працях відомих мовознавців Л.В. Щерби, Д.М. 

Пешковського, Р.І. Аванесова, М.Ф. Бунакова вказується на те, що значну 

кількість помилок вихованці допускають під впливом неправильної вимови. 

Саме тому А.М. Пешковський пропонує роботу над формуванням правильної 

вимови у вихованців початкових класів проводити в тісному зв‘язку з 

вивченням фонетичного та граматико-орфографічного матеріалу. 

Бунаков М.Ф. вважав, що тільки добре розвинений фонематичний слух та 

досконале усне мовлення може відкрити шлях до успішного оволодіння 

вихованцями грамотою.  

У спеціальній методиці представлені дослідження (М.Ф. Гнєзділова, Н.Н. 

Китаєва, В.В. Воронкової та ін. ) у яких аналізується негативний вплив 

порушень звуковимови та недорозвинення фонематичних процесів на розвиток 

писемного мовлення. 

Гнєзділов М.Ф. наголошував на тому, що в розвитку усного мовлення у 

школярів з вадами інтелекту найважливішими чинниками є мовленнєвий слух і 

кінестетичні відчуття. «Чуттєвою основою» оволодіння грамотою вчений 

називав мовленнєворухові відчуття, слухове та зорове сприймання 5. 

Воронкова В.В. серед причин, які обумовлюють виникнення стійких 

орфографічних помилок на письмі у вихованців молодших класів допоміжної 

школи, виділяє фонематичне недорозвинення та порушення звуковимови. 

Дослідниця рекомендує педагогам проводити спеціальну роботу над 

удосконаленням звукової сторони мовлення, розвивати кінестетичний контроль 

та усувати фонематичне недорозвинення 4. 

Формуванню орфоепічно правильного усного мовлення, що впливає на 

орфографічно правильне письмо, присвячено багато праць видатного 

українського вченого М.С. Вашуленка, який зазначає що «вже на початковому 

етапі вивчення рідної мови провідну роль відіграє усне мовлення,... воно 

служить однією із основ для оволодіння вихованцями грамотного письма.» 
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Оволодіння усною формою української мови ґрунтується на вироблені навичок 

правильного артикулювання і досконалому фонематичному слухові, саме тому 

робота з розвитку акустико-артикуляційного сприймання, на думку               

М.С. Вашуленка, повинна зайняти належне місце в методиці навчання рідної 

мови 3. 

З огляду на актуальність та стан проблеми ми вважаємо, що одним з 

ефективних засобів навчання мови та мовленню можуть бути інформаційні 

технології, зокрема комп‘ютерні програми використання яких у навчальному 

процесі шкіл з ТПМ дозволить здійснювати індивідуально-диференційований 

підхід у навчанні, розвивати пізнавальну активність вихованців, підвищувати 

мотивацію їхньої навчальної діяльності і як наслідок рівень знань.  
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The article analyzes the theoretical basis of the development of broadcasting of 

senior preschool children by means of computer technologies.  The basic concepts 

and terms of publication are defined, namely: speech, speech and speech activity of 

preschool children. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕФЛЕКСІЇ 

МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ 

 

У статті розкрито філософський, психологічний і педагогічній підходи 

дослідження проблеми рефлексії загалом і професійної рефлексії, зокрема. 
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Обґрунтовано роль професійної рефлексії як чинника професійного 

самовизначення майбутнього вихователя. 

 Ключові слова: рефлексія, професійна рефлексія, педагогічна рефлексія, 

майбутній вихователь, професійне самовизначення. 

 

Рефлексія – риса людини, одна із найважливіших властивостей свідомості 

та мислення. Це феномен, який зумовив розвиток самої психологічної науки. 

На початковому етапі становлення психології, рефлексія (опредметнена у формі 

методу інтроспекції) посідала чільне місце в системі пізнавальних засобів. І 

нині здатність до самопізнання привертає увагу дослідників, постаючи в якості 

структурно визначальної ланки системи психотерапевтичного впливу. 

Інтерес до рефлексії зумовлюється і тенденціями сучасної науки. Значне 

накопичення знань, домінування предметного пізнання з превалюванням 

аналітичних методів, призводить до необхідності пошуку місця людини у 

продиктованому знанні та культурі, розкриває рефлексію як життєво необхідну 

функцію. Людська діяльність опосередковує як мимовільні, прищеплені 

соціалізацією властивості, так і творчі процеси, які вимагають переоцінки 

ситуації, усталених способів взаємодії та власного місця у середовищі. Наша 

сучасність відзначається високою мінливістю культурних впливів, 

безперервною зміною вимог до пріоритетів, настанов, цінностей. Така ситуація 

зумовлює об‘єктивну необхідність у здійсненні рефлексії, що покликана 

посилити адаптивні, самоактуалізуючи можливості людини й ті особистісні, 

стрижневі якості, які визначають її самоцінність і мають бути збережені в 

процесах соціального самовираження, захищені від нівелювання зовнішніми 

впливами, розкриті в продуктивному творенні. 

Дослідження рефлексії у психології та філософії продовжують тенденцію 

пізнання. В її основі лежить розуміння недостатності предметно зорієнтованого 

мислення та виявлення вміщених виключно у самій свідомості та мисленнєвій 

логіці чинників, що зумовлюють зміст знання. Однак у царині 

трансценденталізму набула розвитку, переважно, інтелектуальна рефлексія як 

метод гносеологічної розробки когнітивних процесів. Рефлексія тлумачиться як 

дистанційно-відсторонене спостереження за роботою свідомості, як не 

ситуативна аналітика свідомості, що розкривається у безособовому 

об‘єктивному описові ідеальної, надособової структури істинного знання і 

безособової структури пізнання. У психології проблема інтелектуальної 

рефлексії є більш розробленою, а ніж рефлексія особистісна. 

Для подальшого вивчення явища рефлексії особливу цінність мають 

присвячені питанням самосвідомості теоретичні праці та методичні розробки 



111 

 

Б.Г. Ананьєва, Л.І. Божович, О.О. Бодальова, С.Л. Рубінштейна, В.В. Століна, 

П.Р. Чамати, І.І. Чеснокової, Є.В. Шорохової та інших авторів. 

Гносеологічні характеристики рефлексії та їхнє вираження у мисленнєвих 

і, зокрема, пізнавальних процесах розкрито у працях Г.О. Антипова, О.П. 

Огурцова, Л.С. Родоса, М.О. Розова. Питання інтелектуальної та особистісної 

рефлексії розроблялись в дослідженнях В.В. Давидова, Г.О. Голіцина, О.З. Зака, 

О.О. Тюкова, Б.Д. Ельконіна. Місце рефлексії в структурі навчальної діяльності 

розкривалось у працях В.В. Рубцова, М.О. Семенова, М.І. Поліванова, Є.М. 

Дубовської, О.Є. Мальської, О.О. Сидельникової, І.М. Улановської, О.В. Яркіна 

та ін. Особливе значення має з‘ясування генетичних чинників рефлексії. 

Основи цього наукового напряму закладені у дослідженнях Ж.А. Піаже. У 

вітчизняній психології центральне значення мають праці С.Д. Максименка. 

Особливе місце посідає рефлексія у психологічному світі вихователя. 

Очевидна схильність до рефлексії є характерною особливістю вихователя. Ця 

тенденція має онтогенетичну зумовленість і перебуває у безпосередньому 

зв‘язку із загальним особистісним становленням вихователя. Спостерігається 

своєрідне повернення до самої себе, адже увесь попередній процес розвитку 

відбувався у соціальному руслі. 

Попри велику кількість праць, присвячених рефлексії на думку 

О.М.Леонтьєва, ця тема, маючи життєве значення для психології особистості і 

досі не розкрита у науково-психологічному аналізі. Тлумачення явища 

рефлексії відзначається значною строкатістю, через що потребує теоретичної 

розробки, зокрема уточнення зв‘язкових понять його опису та пізнання, а також 

вироблення нових методів емпіричного дослідження. 

Мета статті: теоретично дослідити психологічні особливості рефлексії у 

майбутніх вихователів. 

Теоретичний аналіз літератури показав, що рефлексія як предмет 

наукового дослідження має довгу філософську передісторію, дуже коротку 

психологічну і зовсім невелику педагогічну. 

Філософське розуміння поняття «рефлексія» розвивалося в напрямі 

вивчення зовнішніх, соціальних впливів на внутрішнє самопізнання, 

саморозуміння людини. Наприклад, Аристотель вважав рефлексію рисою 

божественного розуму, який продукує свій предмет, відображається у ньому, 

пізнає на цій основі свою сутність; Р.Й. Декарт – здатністю людини 

зосереджуватися на змісті власних думок, умінням заглиблюватися в саму себе, 

абстрагуючись від своєї діяльності та способом її виявлення, внаслідок чого в 

розумі виникають ідеї цієї діяльності; Г.В. Лейбніц – діяльністю, здатністю 137 

монад і апперцепції до усвідомлення уявлень власного змісту; І.Й. Кант вважав, 

що рефлексія містить основу можливості об‘єктивного порівняння уявлень 
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одного з одним; І.Г.Фіхте розглядав її як наукове знання про самого себе; 

Г.В.Гегель – взаємне відображення одного в другому, внутрішнього в 

зовнішньому, і, навпаки, зовнішнього у внутрішньому; Плотін - як щось 

протилежне практиці, заглиблення у внутрішню сутність предмета 

суб‘єктивності. Дж. Локк вважав рефлексію відображенням, як перенесенням 

усвідомлюваних внутрішніх діяльностей душі у сферу божественного, 

розумного, що виконує такі функції: одержання знань про внутрішні діяльності 

людини і усвідомлення цих діяльностей. Рефлексія є назва для актів, у яких 

потік переживання з усіма його різноманітними подіями стає ясно зрозумілим і 

таким, що аналізується. Іншими словами, рефлексія є метод для пізнання, вона 

постає і формою саморозгортання духу, і поверненням суб‘єкта до самого себе 

після виходу із себе у свою протилежність [8, 14]. 

Отже, у сучасній філософії рефлексія є одночасно формою існування 

філософського знання, основним методом його одержання, а також засобом 

взаємодії з чистими галузями знань.  

Починаючи з 20-х рр. минулого століття рефлексія стала предметом 

власне психологічних досліджень. При цьому психологи розглядають 

рефлексію не тільки як процес самопізнання суб‘єктом самого себе, свого 

внутрішнього світу, а й як процес з‘ясування особистістю того, як інші 

сприймають його особистісні особливості. Так, ще Л.С.Виготський вважав, що 

нові типи зв‘язків і співвідносин вищих психічних функцій передбачають в 

якості своєї основи рефлексію, відображення власних процесів у свідомості 

[12,15]. 

Рубінштейн С.Л. підкреслював, що виникнення свідомості пов‘язано з 

виокремленням із життя та безпосереднього переживання рефлексії на 

довколишній світ і на самого себе. Він відзначав також, що з появою рефлексії 

формується особливий спосіб існування людини у світі та її ставлення до світу: 

рефлексія ніби призупиняє, перериває цей неперервний процес життя та 

виводить людину подумки за його межі. З цього моменту кожний вчинок 

набуває характеру філософського судження про життя, «...тут починається або 

шлях до духовного спустошення або інший шлях до побудови морального, 

людського життя на новому, свідомому підґрунті» [7,9]. 

Серед базових напрямів психологічного дослідження рефлексії можна 

виокремити такі: діяльнісний напрям, сутність якого полягає в розгляді 

рефлексії як компонента структури діяльності [5], В. Я.Леонтьєв [10]); 

дослідження рефлексії в контексті проблематики психології мислення як 

одиниці розумових дій [1]; аналіз рефлексивних феноменів у структурі спільної 

діяльності, в тому числі, як феномен групової взаємодії [4]); рефлексія як 

інструментальний засіб організації діяльності учіння (Л.О.Анісімов [2] та ін.);5) 
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особистісний напрям, де рефлексивне знання розглядається як результат 

осмислення власної життєдіяльності; генетико-моделюючий напрям 

дослідження рефлексії [13]; «системо-мисленнево-діяльнісний» підхід, згідно з 

яким рефлексія є форма миследіяльності, що дає змогу встановити відносини 

між зв‘язками об‘єктів; аналіз рефлексивних закономірностей і механізмів 

управлінської діяльності й управління в цілому (А.Є.Карпов [9], М.А.Лепський 

[11]); 11) аналіз рефлексії як певної людської здатності, що дає змогу людині 

широко бачити і передбачати горизонти свого існування (Дж. Р. Холланд та 

ін.). 

Можна констатувати широту та різноманітність психологічних підходів 

до розуміння поняття «рефлексія», невизначеність понятійного апарату і місця 

в системі психологічних понять; досить слабке розроблення власне методичних 

аспектів проблеми. При цьому слід відзначити, що в сучасних психологічних 

розробках проблема рефлексії розглядається, принаймні, у трьох напрямах [1; 

6; 9]: 

- при вивченні мислення, коли людина виявляє умови і основи системи 

власних знань і мислення, набуває здатності мислити про те, як мислить, знати 

те, що знає (інтелектуальна рефлексія або рефлексія мислення);  

- при вивченні самосвідомості, при самовизначенні суб‘єкта щодо 

власного уявлення про себе, коли встановлюються внутрішні орієнтири і 

способи розмежування «Я» й «не Я», коли людина стає сама для себе об‘єктом 

управління. А рефлексія стає основним засобом саморозвитку, умовою і 

способом особистісного зростання (особистісна рефлексія); 

- у процесах комунікації і кооперації, тобто спільних діях та їх 

координації, коли рефлексія є способом розуміння себе через іншого, коли 

партнери не лише прогнозують дії один одного, а й, коректуючи свої дії, 

можуть впливати на іншого (міжособистісна або соціальна рефлексія). 

Здатність до професійної рефлексії формується в суб‘єкта поступово і 

розвинена в людей неоднаково. На глибоке переконання Є.Чорного, професійна 

рефлексія - це виведення на когнітивний рівень суб‘єктивних переживань, що 

пов‘язані з професійною діяльністю, що передбачає:  

1) усвідомлення і розуміння всієї структури своїх взаємин з усіма 

суб‘єктами навчально-виховного процесу,  

2) усвідомлення особливостей взаємин усіх суб‘єктів у навчальному 

закладі як системи;  

3)усвідомлення міри своєї професійної компетентності, враховуючи 

рівень знань, а також комунікативних, методичних умінь і навичок [6]. 

Професійна рефлексія є проявом свідомості особистості «на саму себе», 

тією основою, яка пов‘язує функціональність професійної діяльності 
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з найважливішими з професійного погляду складовими - інтересами, 

потребами, перевагами. Вона вирізняється теоретичним мисленням, духовною 

внутрішньою наповненістю, єдністю емоційно-почуттєвої та логічної 

складових, об‘єктивно-суб‘єктивним характером, динамічністю. 

Професійна рефлексія містить у собі також готовність діяти в ситуаціях з 

високим рівнем невизначеності, гнучкість у прийнятті рішень, прагнення до 

реалізації нововведень і інновацій, постійну спрямованість на пошук нових, 

нестандартних шляхів розв‘язання професійних завдань, здатність 

переосмислювати свій професійний і особистісний досвід [3]. 

Професійна рефлексія є специфічним механізмом, який може бути 

використаний у технології професійного самовизначення й становлення, 

оскільки високий рівень її сформованості є показником переходу 

професійної діяльності на особистісно-смисловий рівень, чинником актуалізації 

розвитку професійної культури. 

Стосовно процесу становлення особистості майбутнього вихователя, 

рефлексія набуває своєї специфіки і рис, зумовлених характером педагогічної 

діяльності, яка полягає в постійному рефлексивному аналізі ситуацій, розумінні 

контексту як власних дій, так і дій іншої людини.  

Поняття «рефлексія» часто вживають у багатьох галузях науки -

філософії, психології, педагогіки та ін. При цьому це поняття досить 

багатозначне: це і самопізнання, і самооцінка, і самоаналіз, і самосвідомість, і 

розміркування тощо. 

Особливий інтерес за останній час викликає феномен професійної 

рефлексії, її місце в різних видах професійного мислення й діяльності та 

взаємозв‘язок із професійним самовизначенням і професійною майстерністю 

фахівців, у тому числі, учителів початкових класів, для яких рефлексія набуває 

своєї специфіки і рис, зумовлених характером педагогічної діяльності, яка 

полягає в постійному рефлексивному аналізі педагогічних ситуацій, розуміння 

контексту як власних дій, так і дій іншої людини. Високий рівень професійної 

рефлексії є показником переходу професійної діяльності на особистісно-

смисловий рівень, чинником актуалізації розвитку високої професійної 

культури. 

Сформувати професійну рефлексію можливо насамперед за умови 

перебудови процесу професійної підготовки та післядипломної освіти 

вихователів на основі інноваційно-рефлексивного підходу. 
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The article deals with the philosophical, psychological and pedagogical 

approaches of studying the problem of reflection in general and professional 

reflection, in particular. The role of professional reflection as a factor of professional 

self-determination of the future educator is grounded. 
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ОСОБЛИВОСТІ РУХОВИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ З ВАЖКИМИ 

ВАДАМИ МОВЛЕННЯ 

 

У статті розкрито компоненти рухової активності дітей. Визначено, 

що порушення звуковимови може вплинути на розвиток психічних процесів та 

оволодіння навичками читання і письма. Охарактеризовано вплив 

логоритмічних вправ на психомоторний розвиток дошкільників. 

 Ключові слова: рухова активність, психомоторний розвиток, дошкільний 

вік, діти з вадами мовлення, логоритмічні вправи. 

 

Найвища та найважливіша психічна функція людини – це мова – 

основний засіб спілкування. Мовлення - один з найбільш потужних факторів і 

стимулів розвитку дитини. Це зумовлено винятковою роллю, яку воно відіграє 

в житті людини. Мовлення в своєму розвитку проходить певні етапи. На 

кожному з етапів елементи мовленнєвої системи формуються у певній 

закономірності. Однак, якщо ці закономірності порушуються, мовленнєва 

система дитини формується непослідовно, і, як наслідок, веде до мовленнєвих 

порушень, виправити які може тільки спеціаліст. 
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 Дошкільне дитинство - найсприятливіший період для розвитку мовлення 

- від її змісту і до орфоепічних якостей, що надалі визначає особистість 

людини, свідчить про рівень його культури. Розвиток мовлення дітей, 

починаючи з раннього віку, є одним з провідних розділів загальноосвітньої 

роботи в дитячому садку. В останні роки спостерігається тенденція зростання 

числа дітей, що мають різні варіанти порушень мовленнєвого розвитку та 

рухової системи. Ця проблема вимагає пошуку шляхів оптимізації 

розвивального середовища з метою усунення порушень мовлення та  рухової 

системи дітей. 

Формування рухової функції – одна з найважливіших ланок у загальному 

розвитку дитини. На це вказували такі вчені як В. Бехтерев, О. Лурія, М. 

Жинкін, М. Кольцова та інші. Реалізація рухової функції неможлива без прояву 

активності. Активність, писав М.О. Бернштейн, найважливіша риса всіх живих 

систем, вона є самою головною і визначальною [1]. Одним із головних 

компонентів, який характеризує фізичну досконалість організму є рівень 

розвитку рухової функції, яка реалізується в різноманітній моторній діяльності. 

Патологія рухового апарату або недоліки в розвитку моторики обмежують 

можливості людини в повсякденному житті, виборі професії, негативно 

впливають на її здоров'я і психофізичний розвиток [2]. 

 Оптимальна рухова активність виконує роль своєрідного регулятора 

розвитку молодого організму, є необхідною умовою для становлення та 

формування дитини як біологічної істоти та соціального суб'єкта (Н.Т. 

Лебедєва, А.А. Маркосян, І.В. Муравов та ін.). Рухова функція проявляється в 

керівництві дитиною своєю моторикою. Вона забезпечує рухову діяльність, без 

якої неможливе повноцінне життя дітей та їх нормальний розвиток (А.М. 

Шлемін 1968). До її компонентів можна віднести об‘єм вмінь і навичок в 

різноманітних видах рухів, а також рівень розвитку фізичних якостей 

дошкільника [2].  

Важливим напрямком розвитку мовлення дітей є навчання їх правильної 

вимови. Коригування та усунення недоліків звуковимови має безпосередній 

вплив на збагачення словникового запасу вихованців, удосконалення 

психофізичних функцій, сприяє емоційному та комунікативному розвитку 

малят. Без формування артикуляційного та граматично правильного мовлення 

повноцінний особистісний розвиток дитини та її адаптація в навколишньому 

світі - неможливі. 

З кожним роком, зростає кількість дітей з різними вадами мовлення та 

порушенням рухової системи. Це результат недостатньої уваги з боку батьків, 

заміна живого спілкування з дитиною телебаченням, збільшення частоти 

загальних захворювань дітей, погана екологія. Недоліки звуковимови можуть 
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з'явитися причиною відхилень у розвитку таких психічних процесів, як пам'ять, 

мислення, уява, а також сформувати комплекс неповноцінності, що 

виражається в труднощі спілкування. 

Подолання порушень звуковимови має величезне значення у подальшому 

житті дитини. Своєчасне усунення недоліків вимови допоможе запобігти 

труднощам в оволодінні навичками читання і письма. Гарно розвинене 

мовлення дитини є запорукою її успішного навчання в школі. У дошкільний 

період  дитинства мовлення малюка розвивається найбільш інтенсивно. 

Все в нашому організмі підпорядковане ритму працює серце, легені або 

мозкова діяльність. Розвиток ритму тісно пов'язаний з формуванням 

просторово-часових відносин. Руховий ритм впливає на становлення 

мовленнєвих механізмів. Почуття ритму допомагає швидше і краще засвоювати 

вірші, розуміти музичні твори. Вправи на розвиток дихання допомагають 

виробити правильне дихання, збільшують тривалість вдиху, його силу .  х 

можна поєднувати з рухами рук, поворотом тулуба, присіданням. У них 

включений мовленнєвий матеріал, вимовний на видиху. 

Будь-які ритмічні рухи активізують діяльність мозку людини. Тому з 

самого раннього дитинства рекомендується займатися розвитком почуття 

ритму в доступній для дошкільнят формі - ритмічних вправах та іграх. На 

заняттях дотримуються основні педагогічні принципи - послідовність, 

поступове ускладнення і повторюваність матеріалу, відпрацьовується ритмічна 

структура слова, і чітка вимова доступних за віком звуків, збагачується словник 

дітей. 

Мета логоритмічних занять - підвищення ефективності роботи з корекції 

звуковимови з використанням закону безумовної активності дітей в 

пізнавальної діяльності та усунення порушень рухової системи дітей. 

В результаті реалізуються такі завдання: 

– розвиток артикуляційної моторики; 

– розвиток фонематичного сприйняття: 

– розширення лексичного запасу; 

– розвиток слухової уваги і рухової пам'яті; 

– вдосконалення загальної і дрібної моторики, 

– вироблення   чітких,   координованих   рухів   у   взаємозв'язку   з 

мовленням [3].  

Головною метою цієї методики є нормалізація рухових функцій і 

мовлення, в тому числі дихання, голосу, ритму, темпу і мелодико-інтонаційної 

сторони мовлення. Заняття з логоритміки проводить логопед спільно з 

музичним керівником. Заняття доцільно проводити раз на тиждень тривалістю 

від 20 до 30 хвилин індивідуально або по групах. Кожне заняття має 



119 

 

плануватися як гра-казка, де дитина є основною дійовою особою і на своєму 

прикладі навчає казкових персонажів. Велике значення на логоритмічних 

заняттях має музика. Діти виконують рухи під музичний супровід з чітко 

вираженим ритмом. Амплітуда і темпи вправ узгоджуються з динамікою 

звучання музики. Пальчикові ігри та мовно-рухові вправи на заняттях 

логоритміки проводяться з музичним керівником. Головним завданням цих ігор 

є ритмічне виконання віршованого тексту, узгоджене з рухами.  

При роботі над диханням потрібно звернути увагу на розвиток тривалого, 

рівномірного видиху у дітей. Добре розвиває видих і медико-інтонаційну 

сторону мовлення спів.  

Заняття з подолання порушень мовлення супроводжуються музикою і 

рухами, що дозволяє розвивати дитячі емоції і підвищувати інтерес кожної 

дитини до занять з логоритміки. Це допомагає дитині навчитися працювати в 

дитячому колективі. В результаті використання логоритміки у дітей 

простежується позитивна динаміка мовленнєвого розвитку. Регулярні заняття 

логоритміки сприяють нормалізації мовлення дитини незалежно від виду 

мовленнєвого порушення, формують позитивний емоційний настрій, вчить 

спілкуванню з однолітками. 
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The article has dealed with the components of children motor activity.  It has 

been determined that violations of the sound may affect the development of mental 

processes and the acquisition of reading and writing skills.  The influence of 

logarithmic exercises on the psychomotor development of preschoolers has been 

described. 

  Key words: motor activity, psychomotor development, preschool age, children 

with speech disorders, logarithmic exercises. 
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У статті обґрунтовано, що компетентність педагога зумовлена 

особливостями, багатством, різноманіттям, інтегрованістю професійного 

досвіду і детермінована активністю самого суб’єкта та організаційною 

культурою. 

Ключові слова:  інформаційна компетентність, початкові школа, 

педагог. 

 

В умовах інформатизації освіти підвищуються вимоги до рівня 

сформованості інформаційних компетентностей педагогів. Особливо гостро ця 

проблема стоїть для категорії вчителів початкової школи як фахівців, здатних 

закладати основи успішності своїх вихованців на наступних рівнях здобуття 

освіти. Сучасний учитель початкових класів повинен мати не лише базові 

знання та навички роботи з комп‘ютером, а й бути мобільним в освоєнні й 

впровадженні новітніх інформаційних технологій, вміти оперувати 

комп‘ютерними засобами, створювати дидактичні та методичні матеріали, 

ефективно використовувати ІКТ у навчальному процесі початкової школи. 

Отже, важливим завданням вищої педагогічної освіти є підготовка 

висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, які 

будуть мати сформовані інформаційних компетентності та якісно здійснювати 

професійну діяльність. Аналіз нормативно-правових документів, узагальнення 

результатів наукових досліджень та змісту підготовки майбутніх учителів 

початкових класів у ВНЗ переконливо доводять актуальність проблеми 

формування інформаційних компетентностей учителів початкової школи. 

 Особливості професійної підготовки майбутніх учителів початкових 

класів в умовах інформатизації освіти стали предметом досліджень В.В. 

Денисенко, А.М. Коломієць, В.В. Коткової, Г.П. Лаврентьєвої, Н.В. 



121 

 

Олефіренко, Л.Є. Петухової, О.В. Співаковського, В.П. Татаурова, Н.А. Хміль 

та ін. 

В умовах інформатизації освіти змінюються цільові засади професійної 

підготовки фахівців, уявлення про природу знання, місце і роль викладача. 

Розглядаючи дане питання необхідно визначити, що терміном 

«компетентність» визначають рівень поінформованості фахівця у своїй 

професійній діяльності. У структуру компетентності входять такі основні 

елементи, як знання, досвід, професійна культура та особистісні якості фахівця.  

Європейські країни сьогодні розпочали ґрунтовну дискусію навколо того, 

як озброїти людину необхідними вміннями та знаннями для забезпечення її 

гармонійної взаємодії з технологічним суспільством, що швидко розвивається. 

Саме тому важливим є усвідомлення поняття компетентності в педагогічній 

науці й практиці, суспільстві, що базується на знаннях. Потрібно визначити, які 

саме компетентності необхідно формувати і як, що має бути результатом 

навчання.  

Науковці виділяють такі групи компетентностей:  

1. Соціальна компетентність - здатність брати відповідальність, 

співробітництво, ініціатива, активна участь, динамічні знання. Це поняття 

включає також відкритість до світу та відповідальність за навколишнє 

середовище, вміння працювати в команді (що включає традиційне поняття 

робочої етики), приймати діяльність демократичних інститутів суспільства. 

2. Комунікативна - вміння спілкуватися усно та писемно, рідною та 

іноземними мовами. 

3. Полікультурна - не тільки оволодіння досягненнями культури, а 

розуміння та повага до людей інших національностей, релігій, культур, мов, 

рас, політичних уподобань та соціального становища. 

4. Інформаційна - вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та 

використовувати інформацію з різних джерел.  

5. Саморозвитку та самоосвіти - мати потребу й готовність постійно 

навчатися впродовж усього життя.  

6. Продуктивної творчої діяльності [2].  

Формування інформаційної компетентності (ІК) вчителя початкових 

класів розглядається, сьогодні, як невід‘ємна складова реформи системи вищої 

педагогічної освіти в цілому. Основна мета якої передбачає підготовку 

освіченого фахівця відповідно до вимог інформаційного суспільства, 

формування необхідних знань, умінь і навичок та формування компонентів 

інформаційної культури. 

У зв'язку з цим гостро постає проблема підготовки інформаційно 

компетентних педагогів засобами інформаційно-комунікаційних технологій, 
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формування яких йде впродовж усього навчально-виховного процесу у вищих 

навчальних закладах. 

Інформаційно-освічений вчитель здатний знайти відповідну інформацію з 

різних джерел. Така особа має бути також наділена необхідною здатністю 

якісної та кількісної оцінки і самооцінки інформації з тим, щоб виявити спірні 

питання закладені в інформації. Інформаційно-освічений вчитель може 

використати та застосувати інформацію відповідно в багатьох фахових 

ситуаціях. Такі ситуації, потенційно призводять до прийняття нешаблонних 

рішень, розв‘язку творчих завдань, тобто призводить до розвитку нових знань. 

Таким чином, відбувається процес навчання на основі приведення в дію 

інформаційної компетентності. 

В епоху інформатизації суспільства, кожен педагог повинен чітко 

усвідомити, що комп‘ютер та периферійне обладнання є основними 

інструментами в його професійній діяльності, які здатні полегшити розв‘язок 

цілого ряду професійних завдань. Адже, сьогодні кваліфікований фахівець 

повинен вміти серед широкого кола програмних засобів відшукати такий 

програмний засіб, який досить швидко та ефективно допоможе отримати 

потрібний результат. Тому в процесі навчання викладач повинен формувати у 

дітей вміння здійснювати правильно постановку задачі, прогнозувати і 

передбачати її результати; свідомо і творчо вибирати оптимальні способи її 

розв‘язання з урахуванням наслідків; оволодівати новітніми технологіями. 

Зазначимо, що компетентність є широковживаним і дослідженим поняттям в 

зарубіжних країнах, проте однозначності щодо визначення не існує.  

Інформаційна компетентність вчителя початкових класів, яка 

проявляється в умінні творчо мислити і передбачає наявність аналітичних, 

прогностичних умінь в засвоєнні та застосування інформації в педагогічній 

діяльності. Крім того, ІК є складовою частиною інформаційної культури 

вчителя, виконує інтеграційні функції, служить сполучною ланкою загально 

педагогічних і спеціальних знань і умінь. Слід зазначити, що в сучасному 

тлумаченні терміну "інформаційна компетентність" найчастіше має на увазі 

використання комп'ютерних інформаційних технологій, а точніше визначення 

слід трактувати як "комп'ютерна інформаційна компетентність". Інформаційна 

компетентність вчителя формується на етапах вивчення комп'ютера, вживання 

інформаційних технологій як засіб навчання в процесі професійної діяльності і 

розглядається як одна з граней професійної зрілості. 

Учитель початкових класів є ключовою фігурою освіти, адже від його 

компетентності, професіоналізму, креативності, активності, мобільності, 

бажання й уміння працювати по-новому залежить, як швидко відбуватимуться 

зміни в освіті, чи відповідатиме початкова школа сучасним вимогам, чи зможе 
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підготувати молодшого школяра до подальшого розвитку, навчання й 

виховання в основній та старшій школі. Сучасний учитель початкових класів 

повинен володіти прийомами роботи в мережі Інтернет, ефективно 

використовувати інформаційні ресурси в професійній діяльності, уміти 

самостійно шукати, збирати й продукувати інформацію, упроваджувати ІКТ у 

навчальний процес початкової школи та ін., отже мати високий рівень 

сформованості інформаційних компетентності. 

Учені переконують, що формування інформаційних компетентностей як 

професійно-особистісної якості педагога – це складний систематичний 

цілеспрямований процес підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

професійної діяльності в умовах інформаційного суспільства. Інформатизація 

освіти вимагає нових підходів до розробки методів, засобів та форм 

професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти, створення 

потужної інформаційної інфраструктури з розвиненим інформаційно-

комунікаційним педагогічним середовищем. Ядром фахової підготовки 

майбутніх учителів початкових класів, безумовно, повинен бути її зміст, 

фундаментальність, однак слід враховувати ті зміни, які відбулися в 

суспільстві, і зміни, пов‘язані з науково-технічним прогресом й 

інформатизацією.  

У процесі формування інформаційних компетентностей майбутніх 

учителів початкових класів повинні враховуватися особливості специфіки 

початкової школи, диференційована підготовка вчителів за ознакою 

спеціалізації, системна і цілеспрямована орієнтація студентів на внутрішнє 

вмотивоване оволодіння системою знань, умінь, навичок, способів діяльності 

[1,с. 30-31].  

Таким чином, інформаційна компетентність вчителя початкової школи є 

провідною складовою фахової компетентності педагога, яка включає знання, 

уміння і навички набуття й трансформації інформації в педагогічній діяльності 

для якісного виконання професійних функцій.  
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ОГЛЯД ОЦІНЮВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 «CЕРЕДНЯ ОСВІТА (МОВА ТА 

ЛІТЕРАТУРА (АНГЛІЙСЬКА))» ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА 

 

Традиційно стратегії практичного оцінювання, розроблені для студентів 

або фахівців, значною мірою зосереджені на суворому аналізі знань і навичок, 

що базуються на папері, в межах компетенцій фахівців спеціальності 014 

«Cередня освіта (Мова та література (англійська))». На сьогодні, існує 

багато перешкод на шляху впровадження системи оцінки компетентностей 

фахівців спеціальності 014 Середня освіта (Мова та література(англійська)). 

При введенні нових або більш формалізованих і структурованих підходів до 

оцінювання компетентностей, є ряд потенційних перепон, які треба 

опрацювати розробникам програм підготовки фахівців. 

Ключові слова: компетентності; фахівці спеціальності 014 Середня 

освіта (Мова та література(англійська)); атестація здобувачів вищої освіти; 

оцінювання. 

 

Актуальність дослідження. Відображений нормативний зміст підготовки 

здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання  до 

формування компетентностей студента в процесі здобуття освіти у вищих 

навчальних закладах, проте вимоги до їх формування відображені лише 

частково, зокрема: у Національній державній програмі «Освіта (Україна XXI 

століття)» (1993), «Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ 
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столітті» (2002), Закони України «Про освіту» (2016), «Про вищу освіту» 

(2014), «Концепція національної освіти для студентської молоді» (2009), 

Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2016-2020 роки 

(2016). Проте, поза дисциплінарними знаннями та навичками існує широкий 

спектр компетенцій та професійних цінностей, оцінка яких може бути 

досягнута тільки шляхом безпосереднього спостереження роботи фахівця під 

час практичної підготовки. Один з підходів оцінювання здобутих 

компетентностей полягає в тому, щоб інтегрувати практичні, гнучкі та 

формувальні стратегії оцінювання в контекст професійної практики, та 

генерувати дані, щоб забезпечити можливість зворотного зв'язку, що сприяє 

саморефлексії та вдосконаленню спеціаліста. Такий підхід є формувальним; 

надання допомоги в орієнтуванні в навчальному процесі для студентів та 

практикуючих фахівців на визначення областей, де подальше вдосконалення 

для них є бажаним або необхідним. Така оцінка сприяє розробці навчальних 

планів, спрямованих на скорочення розриву між поняттями «де вчитель є» і «де 

вчителю потрібно бути». У цьому контексті оцінка не є тестом, який 

встановлює рівень «невдачі», але освітньою стратегією, яка закріплена на 

робочому місці здобуття професії і базується на реальних або імітаційних 

робочих сценаріях, які відображають важливі професійні ролі, обов'язки та 

діяльність студента спеціальності 014 «Cередня освіта (Мова та література 

(англійська))». Визначення та усунення прогалин у різних сферах компетенцій, 

включаючи, але не обмежуючись, комунікацією, співпрацею та  

професіоналізмом, слугують основою для змін та вдосконалення, які більш 

ефективно відповідають потребам учнів у сфері дитино центрованої освіти. 

Метою цієї статті є аналіз побудованої системи оцінки студентів та 

фахівців спеціальності 014 «Cередня освіта (Мова та література (англійська))», 

а не «підбір засобів» тобто - різнорідного збору інструментів оцінки, атестації. 

Зовсім недавно перехід на компетентнісну освіту, заснованої на 

компетенціях Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня 

освіти, ступеня вищої освіти – бакалавр, галузі знань – 01 Освіта, спеціальності 

– 014 Середня освіта, предметна спеціалізація – 014.02 Середня освіта (мова  та 

література із зазначенням мови), який розроблено науково-методичною 

підкомісією 014-1 Середня освіта (мови та літератури), затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України № 375 від 6 квітня 2016 року, змінив 

розробку, реалізацію та оцінку просвітницької освіти та програм професійного 

розвитку, використовуючи організаційні рамки компетенцій. У цьому контексті 

оцінку було зосереджено або на досягнення індивідуальних компетенцій, або на 

концептуальних концепціях (визначених як  програмні результати навчання, що 

очікуються на певному етапі розвитку спеціаліста).  
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Розробка такої системи оцінки повинна враховувати і долати ряд бар'єрів 

реалізації програмних результатів навчання фахівців. Окрім того, впровадження 

нової системи оцінювання роботи часто вимагає значних освітньо-культурних 

змін. Якщо керування цим процесом не відбувається ефективно, реалізація, 

швидше за все, зазнає невдачі. Проте, у світовій освітній практиці є певна 

кількість моделей, які артикулюють вимоги до успішних ініціатив щодо змін у 

системі оцінювання. Це, зокрема, організаційна модель [5] та індивідуальна 

модель [5]. 

Згідно «Методичних рекомендації щодо розроблення стандартів вищої 

освіти» термін «компетентність» це – динамічна комбінація знань, вмінь і 

практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність 

особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є 

результатом навчання на певному рівні вищої освіти.  

 У цьому ж документів дано визначення таких компетентностей як: 

«інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який 

виражає основні компетентністні характеристики рівня щодо навчання та/або 

професійної діяльності; загальні компетентності – універсальні компетентності, 

що не залежать від предметної  області, але важливі для успішної подальшої 

професійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його 

особистісного розвитку та спеціальні (фахові, предметні) компетентності – 

компетентності, що залежать від предметної області, та є важливими для 

успішної професійної діяльності за певною спеціальністю». [1]. Стандартом 

вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня освіти, ступеня вищої 

освіти – бакалавр, галузі знань – 01 Освіта, спеціальності – 014 Середня освіта, 

предметна спеціалізація – 014.02 Середня освіта (мова  та література із 

зазначенням мови), який розроблено науково-методичною підкомісією 014-1 

Середня освіта (мови та літератури), затвердженої наказом Міністерства освіти 

і науки України № 375 від 6 квітня 2016 року визначено  ці компетентності. У 

розрізі нашого дослідження загадаємо предметні (спеціальні фахові) 

компетентності(ПК):  

1. Здатність формувати в учнів предметні компетентності.  

2. Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання. 

3. Здатність здійснювати об‘єктивний контроль і оцінювання рівня 

навчальних досягнень учнів з іноземної мови та зарубіжної літератури.  

4. Здатність аналізувати особливості сприйняття й засвоєння учнями 

навчальної інформації з метою прогнозу ефективності та корекції 

навчально-виховного процесу.  
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5. Здатність використовувати досягнення сучасної науки в галузі теорії та 

історії іноземної мови, теорії та історії зарубіжної літератури в 

загальноосвітніх  навчальних закладах, практиці навчання іноземної мови 

й зарубіжної літератури.  

6. Здатність реалізовувати ефективні підходи (особистісно-орієнтований, 

діяльнісний, компетентнісний) до викладання іноземної мови та 

зарубіжної літератури на підставі передового вітчизняного й 

міжнародного досвіду.  

7. Здатність дотримуватися сучасних мовних норм (з іноземної та державної 

мови), володіти іноземною мовою на рівні не нижче С1, використовувати 

різні форми й види комунікації в освітній діяльності, обирати мовні 

засоби відповідно до стилю й типу тексту.  

8. Здатність використовувати когнітивно-дискурсивні вміння, спрямовані на 

сприйняття й породження зв‘язних монологічних і діалогічних текстів в 

усній та письмової формах (іноземною мовою, державною мовою), 

володіти методикою розвитку зв‘язного мовлення учнів у процесі 

говоріння й підготовки творчих робіт.  

9. Здатність орієнтуватися в літературному процесі країн і народів світу (від 

давнини до сучасності), спадщині письменників у контексті літератури, 

історії,  культури, використовувати знання мов і здобутків світового 

письменства для формування національної свідомості, культури учнів, 

їхньої моралі, ціннісних орієнтацій у сучасному суспільстві.  

10. Здатність інтерпретувати й зіставляти мовні та літературні явища, 

використовувати різні методи й методики аналізу тексту.  

11. Здатність доцільно використовувати й створювати сучасне навчально-

методичне забезпечення (обладнання) для проведення занять. 

12. Здатність до критичного аналізу, діагностики й корекції власної 

педагогічної діяльності, оцінки педагогічного досвіду (вітчизняного, 

закордонного) у галузі викладання іноземних мов та зарубіжної 

літератури з метою професійної саморегуляції й свідомого вибору шляхів 

вирішення проблем у навчально-виховному процесі.  

13. Здатність здійснювати власне дослідження в освітній діяльності, 

узагальнювати й оприлюднювати результати розроблення актуальної 

проблеми (у фахових виданнях, виступах тощо).  

14. Здатність створювати рівноправний і психологічно позитивний клімат 

для навчання, організовувати ефективну комунікацію між учасниками 

освітнього процесу (учні, учителі, батьки та ін.).  

15. Здатність взаємодіяти зі спільнотами (на місцевому, регіональному, 

національному, європейському й глобальному рівнях) для розвитку 
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професійних знань і фахових компетентностей, використання 

перспективного практичного досвіду й мовно-літературного контексту 

для реалізації навчально-виховних цілей.  

16. Здатність розуміти  вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави» [3]. 

В основі розроблених компетентностей лежать певні програмні  

результати підготовки, зокрема: ефективне використання стандартизованих 

компетентностей у навчальному процесі; оволодіння проектною методикою на 

основі самостійної (індивідуальної чи групової) дослідницько-пошукової 

діяльності учнів; формування в студентів цілісної картини світу; практична 

спрямованість знань та навичок студентів; розвиток навичок, які сприяють 

підвищенню конкурентноздатності студентів на ринку праці в умовах 

економіки, яка ґрунтується на новітніх технологіях та знаннях; орієнтування 

при плануванні навчального проекту на вимоги державних загальноосвітніх 

стандартів та зміст державних навчальних програм з різних навчальних 

предметів; циклічна побудова навчання студентів на тренінгу щодо 

використання інформаційно-комунікаційних технологій; врахування досягнень 

сучасної психології; альтернативна система оцінювання та самооцінювання всіх 

видів діяльності студентів, на базі розробки власних критеріїв та форм 

оцінювання навчальних досягнень; розглядання її не тільки як важливої умови 

професійної підготовки вчителя, а й як одного із системотворчих чинників, що 

охоплює процеси багаторівневої, багатоаспектної і багатоякісної інтеграції 

професійної підготовки в системі безперервної педагогічної освіти тощо. 

Цілі підготовки/навчання у когнітивній сфері можуть бути виражені через 

такі елементи засвоєння (їх ще називають елементами таксономії Блума): 

знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка та створення [4]. 

Оцінка підготовки студентів спеціальності 014 Середня освіта (Мова та 

література(англійська)) здійснюється через атестацію. Згідно Стандарту вищої 

освіти України першого (бакалаврського) рівня освіти, ступеня вищої освіти – 

бакалавр, галузі знань – 01 Освіта, спеціальності – 014 Середня освіта, 

предметна спеціалізація – 014.02 Середня освіта (мова  та література із 

зазначенням мови) атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 

комплексного кваліфікаційного екзамену. Комплексний кваліфікаційний 

екзамен має на меті встановлення освітньої та професійної кваліфікації і 

включає завдання з теорії та історії іноземної мови, практичного курсу 

іноземної мови, теорії літератури, історії зарубіжної літератури, теорії й 

методики навчання за спеціальністю й предметною спеціалізацією [3]. 
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Тобто, традиційно розроблені стратегії оцінки фахівців на практиці 

зосереджено, значною мірою, на суворій паперовій основі оцінки знань і 

навичок у межах, згаданих вище, компетенцій. Такі стратегії оцінки 

забезпечують основу для еволюції системи оцінювання, з можливістю 

встановлення рівня необхідних наукових знань та практичних навичок 

отриманих студентом,  педагогічних та мовних навичок та вміння 

забезпечувати та здійснювати процес навчання іноземної мови таким чином, 

щоб бути визнаним компетентним для працевлаштування у закладах середньої 

освіти. Поза як, на сучасному етапі працевлаштування випускників 

використовуються процеси формальної сертифікації.  

Використання стратегії атестації здобувачів вищої освіти, за чітко 

визначеними стандартами, сприяє прийняттю рішення стосовно того, чи 

засвоїли студенти всі необхідні компетенції визначені Стандартом.  Приклади 

атестації здобувачів вищої освіти включають традиційно високі ставки на 

комплексний кваліфікаційний екзамен після закінчення підготовки, який 

служить основою для  отримання диплому про здобуття певного рівня освіти, 

зокрема першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти. Атестація здобувачів 

вищої освіти  є одним з механізмів захисту або запевнення громадськості, що 

всі ліцензовані фахівці мали, на момент проведення атестації, мінімальні 

очікувані інтегральні, загальні та предметні компетентності. 

При формуванні стратегії атестації використовують набір стандартів як 

компонент тривалого професійного розвитку або стратегії навчання протягом 

усього життя, що дозволяє ідентифікувати (з або без зворотного зв'язку) 

навички, які потребують вдосконалення [2].  

Оцінку на основі практичної підготовки (практична складова підготовки 

фахівців, яка реалізується на основі проходження практик студентами 

спеціальності 014 Середня освіта (Мова та література(англійська)) -  часто 

розглядають як компонент атестації, орієнтований на інструменти або підходи, 

що оцінюють фахівців, які на практиці  реалізують вищезгадані компетентності 

спеціальності 014 Середня освіта (Мова та література(англійська)).  

Загалом, мету оцінювання компетенцій випускника можна розділити на 

три загальні категорії:  

1. Оцінка на основі практичної підготовки: керівництво практикою. 

Стратегії підсумкового оцінювання використовують визначені урядом 

стандарти, що дозволяють прийняти рішення про те, чи пройшли учасники або 

не пройшли рівень атестації. Приклади підсумкових оцінок включають 

традиційні письмові або усні іспити після закінчення програми навчання, яка 

служить основою для первинної сертифікації та ліцензування.  
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2. Стратегії формальної оцінки, де використовують набір стандартів як 

компонент стратегії безперервного професійного розвитку або навчання 

протягом усього життя, що дає змогу ідентифікувати (з або без зворотного 

зв'язку) сфери, де необхідне подальше вдосконалення. Приклади формувальних 

оцінок включають участь у командних сценаріях моделювання, де виявляються 

прогалини в індивідуальних та командних роботах у різних сферах 

компетенцій, а також планується вдосконалення навчальної програми 

підготовки для підвищення якості навчального процесу. 

3. Оцінку на основі практичної підготовки – як найважливіший 

компонент оцінки, орієнтованої на інструменти або підходи, що оцінюють 

студента, як  вчителя, тобто як на практиці вони виконують свою діяльність на 

своєму робочому місці. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. На сьогодні, існує 

багато перешкод на шляху впровадження системи оцінки компетентностей 

фахівців спеціальності 014 Середня освіта (Мова та література(англійська)) . 

При введенні нових або більш формалізованих і структурованих підходів до 

оцінювання компетентностей, є ряд потенційних перепон, які треба опрацювати 

розробникам програм підготовки фахівців. До них відносяться: 

Конкуруючі пріоритети забезпечення навчального процесу під час 

проходження практики і загальна відсутність часу для практичного навчання і 

спостереження. Розробники програм мають приймати активну участь, на рівні з 

органами адміністрації освітнього закладу, щоб підвищити цінність оцінки 

компетенцій на робочому місці та забезпечення зворотного зв'язку з метою 

покращення ефективності роботи спеціалістів і розгляд компетенцій, що  

реалізуються під час таких освітніх заходів, в кінцевому підсумку буде 

переведено в ефективнішу підготовку учнів. Університети відіграють важливу 

роль у забезпеченні стандартів акредитації навчання розробляючи навчальні 

плани підготовки фахівців, які містять розподіл практичної підготовки, що є 

розумним і обґрунтованим, і забезпеченні керівництва та навчання щодо  

ефективної атестації рівня практичної підготовки.  

Наступною з перепон можна назвати: оцінювання рівня здобутих 

компетентностей може бути затьмарено високими очікуваннями під час 

атестації здобувачів вищої освіти. Студенти використовують свою енергію до 

здачі підсумкових іспитів і багато хто не бачить значення в оцінюванні 

практичної підготовки. Поглинання компетенцій практичної підготовки в 

рішення, що стосуються здобутого освітнього рівня спеціаліста теоретичною 

складовою підготовки сприяє значному ризику дотримання вимог щодо 

оцінювання тільки теоретичних компетенцій підготовки. Така  стратегія 
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призведе до менталітету «галочки» й відволікає від мети оцінки усього спектру 

компетенцій.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТУПЕНЮ ОПІРНОСТІ СТРЕСУ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

У статті розкрите питання впливу стресу на навчальну діяльність 

студентів. Проаналізовано поняття стресу. Охарактеризовано основні прояви 

стресу. Описано різновиди стресу та їхні основні характеристики. 

Представлено вікові особливості студентства та їх взаємозв’язок зі стресом. 

Емпірично досліджено ступінь опірності стресам. 

Ключові слова: стрес, навчальна діяльність, інтелектуальний стрес, 

емоційний стрес, інформаційний стрес, напруга, стресостійкість. 

 

Стрес є невід‘ємною частиною життя сучасної людини. Завдяки йому 

відбувається пристосування людини до умов зовнішнього середовища, що 

здійснюється за рахунок універсального комплексу нейрогуморальних реакцій. 

Проте, сучасне розуміння теорії стресу відійшло від суто біологічного і носить 

міждисциплінарний характер. Відповідно для сучасної психології проблема 

стресу та вивчення його специфіки, ролі та наслідків для різних сфер життя 

людини є актуальною. Особливої уваги в цьому контексті потребує як сфера 

вищої освіти загалом, так і студентство зокрема. Дана категорія, об‘єднуючи 

різновіковий контингент людей, яких можна диференціювати за рівнем 

інтелектуальних здібностей, особистісними особливостями, соціальним 

становищем, віковим критерієм є такою, що найбільше піддається 

різноманітним видам стресу (емоційним, інтелектуальним, фізіологічним). 

Важливість дослідження механізмів і наслідків емоційного стресу 

підкреслюється провідними науковцями. Вивченням проблеми стресу 

займалися такі науковці як Г. Сельє (засновник теорії класичного стресу), І. П. 

Павлов (теорія експериментально неврозу), Е. Гелгорн, У. Кенон (роль нервової 

системи у формуванні адаптивних реакцій організму в умовах стресу), Р. 

Лазарус (когнітивна теорія психологічного стресу), Л.А. Орбелі (прямий вплив 

нервової системи на обмін речовин в тканинах). 
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Метою даної статті є визначення ступеню опірності стресу та його вплив 

на навчальну діяльність студентів. 

Період студентства є важливим для подальшого розвитку особистості і 

від успішності виконання спектру завдань даного етапу залежить ефективність 

подальшого розвитку студента, його професійного та особистісного 

становлення. Початок навчання у ВУЗі у більшості випадків припадає на 17 – 

18 років і має ряд особливостей, які в психологічній літературі представлені як 

перехідний етап від підліткового віку до юнацького, що має особливе значення 

для виявлення специфіки цього етапу розвитку особистості.  

У зв‘язку з цим Винославська О.В. пропонує такі напрямки дослідження 

особистості студента як соціальний, психологічний та біологічний. Соціальний 

напрямок, діагностує особистість студента як складову академічної та 

соціальної групи. Психологічний напрямок вивчає психічні процеси, стани і 

властивості особистості (характер, темперамент, спрямованість, здібності). 

Біологічний напрямок включає вивчення типу нервової діяльності, безумовних 

рефлексів, соматичного типу, психомоторики, фізичного стану тощо. Соціальна 

ситуація розвитку, яка характерна для студентського віку, дає можливість 

стверджувати, що даний віковий період характеризується як концептуальна 

соціалізація, що характеризується виробленням стійких властивостей 

особистості, стабілізацією усіх психічних процесів, досягненням максимуму 

творчих, інтелектуальних здібностей та працездатності. Варто наголосити, що 

особистість в юнацькому віці долає вікову кризу ідентичності, яка може носити 

як позитивний (формування позитивного і адекватного сприйняття власного 

«Я», переконань та пріоритетів) так і негативний (розвиток неадекватної 

самооцінки, домінування тривожності, пасивності, страху, інтровертованості, 

відсутність чітких життєвих перспектив) характер.  

Науковці виділяють ряд характеристик, які ілюструють насиченість 

даного періоду та його особливості. Так, Ю.О. Самарін відмітив, що у цей 

період молода людина здійснює вибір своєї майбутньої професійної діяльності, 

опановує знання, необхідні для цього, а також реалізує себе в інших сферах, 

відстоює індивідуальність власних переконань. Цей віковий період є основним 

для формування світогляду особистості і базується на отриманих знаннях, 

власному життєвому досвіді та їх узагальненні студентом [5]. 

У дослідженнях Х. Ремшидт даний віковий період тісно пов‘язаний з 

періодом дорослішання і характеризується як сукупність індивідуальних 

процесів, які пов‘язані з переживанням соматичних змін, необхідністю 

адаптації до них та соціальними реакціями на них. Науковець виділяє дві 

основні фази дорослішання: фаза втрати дитячого статусу та фаза реорганізації. 

Перша стадія характеризується соматичними, психічними та психосоціальними 
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змінами, коли людина вже не дитина, але ще не дорослий. Друга ілюструє зміни 

пов‘язані з тим, що особистість відкидає свій дитячий статус попри те, що ще 

не досягла статусу дорослого. У працях Аверіна В.П., Баранова П.А., Батуріна 

Н.А. студентський вік презентується як період максимального розвитку 

психофізіологічних функцій: сенсорно-перцептивних, психомоторних і 

мовленнєво-мисленнєвих [4]. 

Так, дослідження інтелектуального розвитку у працях Ж. Піаже 

демонструють, інтелект, як найбільш необхідний та ефективний засіб у 

взаємодії суб‘єкта з оточуючим світом, яка реалізується складними шляхами і 

виходить за межі безпосередніх та одноразових контактів, для досягнення 

стійких відносин. Варто наголосити, що дослідник акцентував увагу на тому 

факті, що до саме до 20 років відбувається формування логіки дорослої 

людини. Потребує уваги спектр соціально-психологічних умов, які впливають 

на розвиток особистості студента. До них варто віднести рівень загального 

інтелектуального розвитку, успішність адаптації до умов ВУЗу, готовність до 

навчання та домінуючий мотив здобування вищої освіти, наявність 

сприятливого соціально-психологічного клімату в академічній групі і, 

відповідно, наявність (відсутність) навиків встановлення і підтримання 

соціальних контактів [1]. 

Вступ до ЗВО призводить до появи в житті колишнього абітурієнта появи 

нових способів організації життєдіяльності. Домінування опіки та постійного 

контролю, які характерні для шкільного режиму навчання, призводить до 

складнощів у формуванні самовиховання, організації самостійного навчання, а 

також розвитку інформаційного поля студентів [7].  

Усі фактори перераховані вище можуть стати причинами виникнення 

стресів у студентів. Аналіз поняття «стрес» в науковій літературі дає 

можливість виокремити основні напрямки дослідження даної проблеми: 

1. Стрес як ситуація або її характеристики, які вимагають додаткової 

мобілізації і змін в поведінці людини. 

2. Стрес як стан, який об‘єднує велику кількість фізіологічних та 

психологічних проявів. 

3. Стрес як негативні наслідки пережитих людиною гострих переживань, 

які порушують дієздатність і здоров‘я людини [3; С.6]. 

Для розуміння впливу стресу на організм студента, слід наголосити на 

основних характеристиках його прояву. До основних форм прояву стресу 

можна віднести поведінкові, емоційні, інтелектуальні та фізіологічні. 

Так, поведінкові прояви можна розділити на 4 групи: 

1. Порушення психомоторики (зміна ритму дихання, надлишкова напруга 

м‘язів). 
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2. Зміна стилю життя (зміни в режим дня, порушення сну). 

3. Професійні порушення (зниження ефективності діяльності, підвищена 

втомлюваність). 

4. Порушення соціально-ролевих функцій (зростання конфліктності та 

агресивності). 

Емоційні прояви стресу першочергово проявляються в загальному 

емоційному фоні, який набуває негативного, песимістичного забарвлення. За 

умови тривалої дії стресу зростає рівень тривожності, зневіра у власні сили, та 

зниження самооцінки, що при затяжному впливі стресу може призвести до 

депресії. За умови такого емоційного фону частішають прояви неадекватних 

емоційних реакцій (гнів, агресія, дратівливість) [2]. 

Варто зазначити, що негативні емоційні стани одночасно є і 

передумовами виникнення та розвитку стресів. Дослідження навчальних 

стресів демонструє, що страх перед майбутніми проблемами провокує появу 

тривожності, невпевненості, відчуття безпорадності тощо. 

Когнітивні прояви стресу охоплюють порушення: уваги (складнощі у 

концентрації уваги, звуження поля уваги, підвищена здатність відволікатися від 

реалізації завдань), мислення (порушення логіки мислення, труднощі у 

прийнятті рішень, зниження творчої активності), пам‘яті (труднощі у 

відтворенні інформації, погіршення показників оперативної пам‘яті). 

Фізіологічні прояви стресу охоплюють майже всі системи органів організму 

людини і проявляються у травній, серцево-судинній та дихальній системах. До 

основних показників відносять підвищення частоти серцевих скорочень, 

зростання артеріального тиску. Порушення нормального ритму діяльності 

окремих органів і їх систем, а також відображення цих порушень у свідомості 

призводять до комплексних фізіологічних порушень (зниження імунітету, 

підвищеного рівня втоми, зміни маси тіла до збільшення або зменшення) [6]. 

Сучасна психологічна наука розмежовує поняття «фізіологічний стрес» та 

«психологічний стрес». Так, фізіологічний стрес – це стрес, що виникає як 

результат впливу зовнішніх факторів: температура, біль, голод. Психологічний 

стрес  – стан, який виникає, коли людина сприймає ситуацію в якій перебуває 

як складну,загрозливу, що викликає появу таких емоцій як тривога, страх, гнів. 

Фізіологічний стрес може супроводжуватися психологічними змінами, а 

так як організм є єдиною системою і дія на одну її складову впливає на іншу. 

Різновидом психологічного стресу є інформаційний стрес, який 

пов‘язаний зі стресогенними впливами складових навчального процесу та його 

технічних, організаційних та екологічних характеристик. Варто зауважити, що 

інформаційний стрес своїм джерелом може мати не тільки навчальний процес, а 

базуватися на особливостях діяльності студента в інших сферах. Суттєву увагу 
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дослідники відводять екзаменаційному стресу, як одній з основних причин, 

появи напруги у студентів ЗВО. Факторами, які призводять до його появи 

вважають: порушення режиму сну, підвищення інтелектуального 

навантаження, емоційні переживання, зменшення інтенсивності рухової 

активності, а також особистісні фактори такі як от, наприклад, рівень 

тривожності. Сучасні науковці наголошують, що очікування екзамену і 

психологічна напруга, що пов‘язана цим, проявляються у студентів у вигляді 

різноманітних форм: страх перед екзаменатором, переживання через очікування 

отримання негативної оцінки за екзамен тощо. Ці поведінкові прояви 

супроводжуються активними вегетативними реакціями. Безпосередньо на 

підсумковому контролі вони можуть проявитися у неможливості відтворити 

теоретичний матеріал, порушенні мовлення, читання тощо. 

Проблема негативного впливу екзаменаційного стресу призвела до 

розвитку діалогу серед науковців щодо доцільності проведення екзаменів та 

заміни такої форми контролю на використання в якості підсумкової оцінки 

проміжного контролю якості знань [6; С. 139]. 

Подолання стресу здійснюється за допомогою поведінкової адаптації. І.Б. 

Дерманова в цьому контексті пропонує розглядати такі форми поведінки, як 

пристосування до середовища, перетворення середовища і власне 

удосконалення. 

За Андреєвою Д.А. адаптація до навчання у ЗВО – це процес вироблення 

оптимального стилю цілеспрямованого функціонування особистості в 

конкретних умовах для виконання нових навчальних і практичних завдань. При 

цьому людина може набувати особистісних якостей, а не просто 

пристосовуватися до умов нового середовища [1]. 

Варто зауважити, що стрес не завжди має негативне забарвлення, може 

мобілізувати можливості студента для вирішення поставлених перед ним задач. 

Нами було проведено емпіричне дослідження, що мало за мету 

визначення  ступіню опірності стресу за допомогою методики «Визначення 

стресостійкості й соціальної адаптації Холмса й Раге». Доктори Холмс і Раге 

(США) вивчали залежність захворювань (у тому числі інфекційних хвороб і 

травм) від різних стресогенних життєвих подій у більш ніж 5 тисяч пацієнтів. 

Вони дійшли висновку, що психічним і фізичним хворобам зазвичай передують 

певні серйозні зміни в житті людини. На підставі свого дослідження вони 

склали шкалу, у якій кожній важливій життєвій події відповідає певна кількість 

балів залежно від ступеня її стресогенності. Відповідно до проведених 

досліджень було встановлено, що 150 балів означають 50 % імовірності 

виникнення певного захворювання, а в разі отримання 300 балів вона 

збільшується до 90 %. 
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Остаточна сума визначає водночас і ступінь вашої опірності стресу. 

Велика кількість балів — це сигнал тривоги, що попереджає вас про 

небезпеку. Отже, вам терміново слід вдатися до якихось заходів із метою 

ліквідувати стрес. Підрахована сума має ще одне значення — вона виражає (у 

цифрах) ступінь вашого стресового навантаження. 

Для наочності наведемо таблицю норм опірності стресових 

характеристик.  

Таблиця 1 

Загальна сума балів Ступінь опірності стресу 

150–199 Висока 

200–299 Гранична 

300 і більше  Низька (уразливість) 

Норми методики 

 

 
Рис. 1- Результати дослідження ступеню опірності стресу. 

 

Вибірка досліджуваних в нашій роботі становила 50 студентів 

Мукачівського державного університету. 

Отримані дані графічно ми представили на діаграмі (Див. рис. 1). Як 

видно на діаграмі у 50% досліджуваних виявився високий опір стресу, і як 

наслідок, таким студентам характерна низька ступінь стресового навантаження. 

Енергію і ресурси вони не витрачають на боротьбу з негативними 

психологічними станами, що виникають в процесі стресу. Тому будь-яка 

діяльність, незалежно від її спрямованості і характеру стає ефективніше. У 26% 

досліджуваних – граничний опір стресу,для таких студентів характерна середня 

Висока 
50% 

Гранична 
26% 

Низька 
24% 

Ступінь опірності стресу 

Висока Гранична Низька 
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ступінь стресового навантаження.  хня стресостійкість знижується зі 

збільшенням стресових ситуацій у житті. Це призводить до того, що 

особистість змушена вагому частку своєї енергії і ресурсів витрачати на 

боротьбу з негативними психологічними станами, що виникають у процесі 

стресу. У 24% досліджуваних – низька опірність стресу, для таких студентів 

характерна висока ступінь стресового навантаження. Це призводить до того, що 

особистість змушена левову частку енергії і ресурсів витрачати на боротьбу з 

негативними психологічними станами, що виникають в процесі стресу. Велика 

кількість балів (більше 300) - це сигнал тривоги, що попереджає про небезпеку. 

А в цьому випадку необхідно терміново щось зробити для ліквідації стресу. 

Якщо ж сума балів понад 300, то це є свідченням існування серйозної загрози 

через можливість виникнення психосоматичних захворювань, оскільки даний 

стан свідчить про наближення до фази нервового виснаження. 

Таким чином, вплив стресу на особистість студента, а отже на процес 

його навчання, очевидний. За умови позитивного вирішення стресових 

ситуацій, вплив стресу може бути позитивним і носити мотивуючий характер, 

але при тривалості його впливу, а також відсутності у студентів навиків 

позитивного подолання стресу, може призводити до появи психосоматичних 

захворювань, формуванню навчальної занедбаності, порушенню особистісного 

та професійного розвитку особистості. 

Оскільки в сучасному світі стрес став невід‘ємною частиною нашого 

життя, перед сучасною педагогічною та психологічною науками стоїть 

завдання організації інформування молоді стосовно способів профілактики 

стресу та корекції його наслідків. І такою важливою складовою цього процесу є 

ефективна організація навчально-виховного процесу, у результаті чого 

емоційне сприйняття процесу навчання буде позитивним, ставлення до 

труднощів та перепон стане більш спокійним, екзамени, як і інші стресові 

ситуації, яких доволі багато в навчальному процесі ЗВО, формуватимуть 

позитивну самооцінку студентів, процес засвоєння знань стане систематичним і 

цілісним. 
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The article devoted to the problem of the impact of stress on educational 
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characteristic of the main manifestations of stress. The article describes types of 
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Реформування середньої освіти зумовлює нову роль учителя в умовах 

нової української школи. Автономія навчального закладу надає вчителеві 

академічну свободу у виборі методів і технологій навчання, програм, 

підручників і навчальних посібників, побудови авторських освітніх програм. 

Учитель з транслятора і джерела знань має стати наставником і помічником 

учня у виборі ним власної освітньої траєкторії, допомогти йому виявити і 

розвинути свої таланти і здібності, визначитися у майбутньому життєвому 

шляху. Для цього він повинен не лише володіти сучасними педагогічними 

технологіями, умінням управляти індивідуалізованим освітнім процесом, але й 

бути обізнаним з різними психологічними теоріями індивідуальної і групової 

роботи з  учнями, мати відповідні навички впливу на дитину, бути готовим до 

професійного саморозвитку. У цьому контексті стає очевидною необхідність 

підвищення психологічної культури сучасного педагога, яка визначатиме його 

професійну 

спроможність та сприятиме формуванню професіоналізму продовж життя [1]. 

У сучасних дослідженнях психологічна культура представлена як: 

частина культури, що сприяє адекватній взаємодії з навколишнім світом (І.А. 

Зімняя, О.І. Мотков); самостійний психологічний феномен, що дозволяє людині 

будувати стосунки зі світом, собою та іншими (Л.С. Колмогорова, Н.Ю. 

Певзнер, В.В. Семикін); особистісне утворення, що піддається постійним 

змінам ззовні, відображає індивідуальність її носія (М.М. Бахтін, М.К. 

Мамардашвілі); розглядають проблему формування психологічної складової 

професіограми фахівця професій «людина-людина» (Б.Ц. Бадмаєв, Н.М. 

Давидюк, О.В. Двіжона, В.Я. Ляудіс). 

Метою статті є аналіз сутності та структури психологічної культури 

вчителя, умов її формування. 

Сьогодні конкурентоздатним ресурсом діяльності педагога є не стільки 

спеціальні знання, володіння інформацією, освоєні технології навчання і 

виховання, скільки професійна і психологічна культура, що забезпечує 

професійну майстерність  вчителя початкової школи. 

Поняття психологічної культури визначається як центральна складова 

загальної культури особистості – це цілісна, інтегративна її властивість, що 

базується на усвідомленні особистістю своєї цінності у суспільстві та у власній 

самооцінці, яка розвивається в процесі пізнання, засвоєння, зберігання, 

володіння, творення і використання нею психологічних знань, умінь, навичок, 

що мають пріоритетне значення в ієрархії усіх існуючих культурних і 

природних, духовних і матеріальних цінностей. 

Кокоєва Р.Т. розглядає психологічну культуру сучасного педагога як 

специфічну модель, що охоплює професійне соціальне спілкування, взаємодію, 
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високий рівень професійної і етичної мотивації. Це підвищує успішність 

особистості як у межах професії, так і в межах життєвої стратегії в цілому. 

Розвинуті комунікативно-організаторські уміння в сукупності з науково-

дослідними і спеціальними також фундаменталізують ступінь успішності 

професійної діяльності педагога. Індивідуально-психологічні властивості є 

суб‘єктивним потенціалом педагога і зумовлюють успішність його професійної 

діяльності, визначаються розвиненою психологічною культурою [3]. 

Психологічна культура, як наголошує В.В. Семикін, є системотворчим 

чинником комплексу професійно важливих якостей педагога, забезпечує 

необхідний рівень його професійної культури, продуктивність педагогічної 

діяльності [4]. 

На думку М.Ю. Певзнера, психологічна культура – це інтеграційне 

новоутворення особистості, яке охоплює взаємозв‘язані психологічні 

властивості, є ядром структури професійно-важливих якостей, виконує 

ціннісно-регулятивну функцію психіки в професійній діяльності, і забезпечує 

високий рівень її успішності, а також саморозвиток і самореалізацію 

особистості як у професії, так і в межах життєвої стратегії в цілому [5]. 

У своєму дослідженні В.В.Рибалка зазначив, що в ієрархічному плані 

психологічна культура включає і підпорядковує всі види засвоєння 

психологічного знання, що може бути представлено у наступній схемі:  

психологічна поінформованість - психологічна обізнаність - психологічна 

освіченість - психологічна компетентність - психологічна майстерність - 

психологічне мистецтво - психологічна культура [3]. 

Як підсумовують Л.Г. Подоляк і В.І. Юрченко, результатом 

формування психологічної культури особистості є позитивна зміна 

цілісного «Я» (трансформації «Я» як цілісного феномена): позитивна динаміка 

розвитку особистості і «Я-концепції», конструктивність стосунків і поведінки, 

гуманізація ціннісних орієнтацій, актуалізація особових ресурсів [2]. 

Психологічна культура сприяє: 

– ґрунтовнішому усвідомленню своїх можливостей (інтелектуальних 

якостей, працездатності, комунікативних властивостей, характеру, 

темпераменту); 

– кращому розумінню своїх бажань (потреб у самозбереженні, визнанні іншими 

людьми, самореалізації своїх здібностей); 

– правильній організації свого навчання і праці, дозвілля 

й побуту; 

– оптимальному регулюванню особистих і ділових взаємин з іншими 

людьми (батьками і дітьми, однолітками і співробітниками і т. д.). 
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Психологічна культура є інтеграцією психологічних якостей, 

властивостей, навичок, вмінь і компетенцій професіонала.  

Психологічна культура вчителя набуває своїх особливостей на основі 

професійної діяльності. Вона є підструктурою професійно-педагогічної 

культури й представляє собою складний феномен, що відображає 

спрямованість та зміст психологічної діяльності.  На думку Н.В. Чепелевої, 

психологічна культура вчителя – це наявність педагогічного мислення, яке 

базується на системі теоретичних знань із педагогіки, загальної, вікової та 

педагогічної психології й виявляється в здатності використовувати ці знання, 

оперувати ними в практичній діяльності – в процесі прийняття рішень за 

конкретних педагогічних обставин під час організації навчально-виховного 

процесу, в ситуаціях спілкування з учнями – виявляти ті чи інші 

недоліки в своїй професійній діяльності, констатувати наявність чи відсутність 

у себе певних, необхідних для вчителя якостей. Іншими словами, психологічна 

культура вчителя – це феномен, який охоплює психологічну грамотність та 

компетентність, рефлексію у педагогічній діяльності. За А.Б. Орловим [5], 

справжня професійна психологічна культура педагога 

передбачає культуру його переконань, переживань, уявлень і впливів, яка 

проявляється у відношенні і до самого себе, і до учнів; така культура є 

результатом поступового подолання і викорінення невротичних (тобто 

неавтентичних, ілюзорних) компонентів власного внутрішнього 

світу шляхом застосування різного роду психотерапевтичних за своїм змістом 

практик. Спираючись на вищезазначене визначення психологічної культури 

вчителя, можна сказати, що для її сформованості педагог повинен мати чітку 

ціннісну позицію до основних життєвих понять та бажання долати власну 

психологічну проблематику. 

Аналіз розуміння поняття «психологічна культура вчителя» у вітчизняній 

психології дозволив нам розробити його більш узагальнену структуру та 

сформулювати визначення цього феномену, яке, на наш погляд, має найбільше 

смислове наповнення. Отже, психологічна культура вчителя складається з: 

1. Психологічної грамотності (наявності знань з теоретичної та практичної 

психології різних її галузей, педагогічних підходів до навчання, 

виховання та розвитку особистості дитини). 

2. Психологічної компетентності (здатності використовувати наявні 

психологічні знання, педагогічні здібності та психологічні якості, яка 

реалізується через уміння та навички: комунікативні (які мають на меті 

побудову ефективних стосунків з педагогічним колективом та соціумом в 

цілому); педагогічно-організаційні (спрямовані на широке та вузьке 

розуміння мети педагогічної діяльності, реалізацію системного підходу у 
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її досягненні); рефлексивні (які допомагають педагогові критично 

ставитися до себе, усвідомлювати свої психологічні проблеми, шукати 

шляхи їх вирішення та подолання, поважати себе та інших); регулятивні 

(які дозволяють довільно регулювати власною поведінкою і діяльністю, 

ефективно адаптуватися до обставин, які швидко змінюються); саногенні 

(спрямовані на реалізацію власного здорового способу життя, 

позитивного мислення, розвитку стресостійкості). 

3. Мотиваційно-ціннісного компоненту (наявність сформованої 

особистісної спрямованості – цінностей, переконань, інтересів та потреб, 

зокрема, прагнення до самоактуалізації, які виступають показником 

особистісної зрілості та обумовлюють пошукову активність людини). 

Отже, психологічна культура вчителя – це спосіб педагогічної діяльності, 

рівень розвитку якої обумовлюється психологічною грамотністю, 

компетентністю (здатністю ефективно використовувати наявні педагогічні та 

психологічні знання) та сформованою особистісною (мотиваційно-ціннісною) 

спрямованістю.  

Таким чином, можна зробити висновок про те, що психологічну культуру 

вчителя можливо сформувати через зміни у стосунках з соціумом, ставлення до 

діяльності, зокрема педагогічної, та виховання власної особистості. 

В сучасних умовах нової української школи становлення психологічної 

культури майбутнього педагога є надзвичайно актуальним. В дослідженнях 

О.В. Єрьомкіна, вказано наступні  умови для успішного формування 

психологічної культури вчителя: 

1. Формування психологічної культури в системі безперервної професійної 

підготовки вчителя. 

2. Створення оптимальних психологічних умов для реалізації особистісної 

потреби в самопізнанні й пізнанні інших людей, саморозвитку, 

самовихованні як передумови успішного формування психологічної 

спрямованості особистості, а на її основі – психологічної культури 

особистості. 

3. Створення в процесі навчання спеціальних умов, які б передбачали б 

доповнення й структурування змісту психолого-педагогічних дисциплін, 

їх інтеграцію; розробку й реалізацію спеціальних педагогічних, 

психологічних і психотерапевтичних методик навчання. 

4. Включення науково-теоретичної та практичної психологічної підготовки 

в зміст психолого-педагогічних предметів і навчально-виробничу 

практику, в структуру самостійної роботи з психолого-педагогічних 

дисциплін, в процедуру виконання наукових робіт студентів і в 

соціокультурний простір майбутнього педагога. 
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5. Побудова й реалізація індивідуальних програм формування психологічної 

культури на основі прийняття цінності себе й інших, що передбачає 

включення її в особистісний контекст і в професійний образ майбутніх 

вчителів. 

6. Створення комплексу діагностичних методик, якими повинен 

користуватися вчитель у педагогічних цілях. 

7. Формування психологічної й практичної готовності вчителя до 

співробітництва зі шкільним психологом на основі ціннісних орієнтацій, 

поглядів, теоретичної підготовленості до психолого-педагогічного 

супроводу розвитку дитини. 

Становлення психологічної культури майбутнього педагога - складний і 

довготривалий процес формування комплексної структури, яка пронизує 

всі рівні та сторони особистості, зачіпає всі сфери життя і є необхідною 

передумовою для ефективного і досконалого виконання професійних функцій. 

Виділення психологічної культури як умови професійної майстерності 

вчителя початкової школи, зумовлене специфікою його педагогічної діяльності, 

спрямованої на формування особистості молодшого школяра, мотивованого на 

успішне навчання, дослідницьке ставлення до життя, формування в нього 

загальнокультурних і морально-етичних цінностей, ключових і предметних 

компетентностей, необхідних життєвих і соціальних навичок. Перспективи 

подальших досліджень вбачаємо в обґрунтуванні соціально-психологічних 

умов розвитку психологічної культури майбутніх педагогів. 
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The essence of psychological culture and its components has been analyzed in 

the article. The role of psychological culture in pedagogical activity has been 

emphasized. The conditions for the formation of the psychological culture of the 

teacher have been defined.  
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У статті на основі інтеграції системного, діяльнісного та 

індивідуально-диференційованого підходів описана модель організації рухової 

діяльності, яка сприяє досягненню емоційного благополуччя та розвитку 

фізичних якостей дітей дошкільного віку. 

Ключові слова: рухова діяльність, фізичні якості, емоційне благополуччя, 

дошкільник. 

 

Першочерговість проблеми досягнення емоційного благополуччя і 

розвитку фізичних якостей дитини дошкільного віку відмічається багатьма 

сучасними дослідниками (педагогами, психологами, фізіологами, медиками). 

У Конвенції про права дитини відзначається, що дитина внаслідок її 

фізичної та розумової незрілості потребує спеціальної охорони та піклування. 

Державою вживаються заходи щодо забезпечення необхідною медичною 

допомогою та охорони здоров'я всіх дітей. 

Педагог дошкільної освіти повинен брати участь в створенні 

психологічно комфортного та безпечного освітнього середовища, забезпечуючи 

безпеку життя дітей, збереження і зміцнення їх здоров'я, підтримуючи емоційне 

благополуччя дитини в період перебування в освітній організації. 
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У законі України «Про освіту» йдеться про те, що для виховання дітей 

дошкільного віку, охорони і зміцнення їх фізичного та психічного здоров'я, 

розвитку індивідуальних здібностей і необхідної корекції порушень у розвитку 

діє мережа закладів дошкільної освіти. Освітній заклад створює умови, що 

гарантують охорону і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів, 

вихованців [7].  

Метою статті є формування моделі організації рухової діяльності, яка 

сприяє досягненню емоційного благополуччя та розвитку фізичних якостей 

дітей дошкільного віку. 

Досягнення в області вікової фізіології та нейропсихології дозволяють 

розглядати організм дитини як єдину саморегульовану систему. Вища нервова 

діяльність управляє фізіологічними, психологічними і функціональними 

процесами, що знаходяться у взаємодії. Сучасні психофізіологічні дослідження 

дають підставу стверджувати, що від активності м'язів залежать багато функцій 

центральної нервової системи. І фізіологічні, і психічні процеси є функцією 

рефлекторної відображувальної діяльності (І. Павлов, І. Сєченов, М. 

Щелованов і ін.).  

Аршавський І. сформулював енергетичне правило скелетних м'язів: при 

руховій активності підвищується обмін речовин, що сприяє розвитку і росту 

серцево-судинної, дихальної та інших фізіологічних систем людини. 

Аршавський І. вказував на існування такої ж безпосередньої залежності між 

нервовою та м'язовою системами людини [3]. 

На те, що м'язова діяльність впливає на психічний і розумовий розвиток 

людини, вказують такі вчені, як М. Берштейн, Ж. Піаже, І. Сєченов та ін. Вони 

проводили експерименти, результати яких підтвердили: протікання  психічних, 

інтелектуальних, перцептивних і мнемічних процесів залежить від збільшення 

або зменшення рухової активності дитини [4]. У той же час багато дослідників 

підкреслюють, що потреба в русі, в руховій активності – одна з необхідних в 

дошкільному дитинстві (І. Аршавський, О. Вавілова, Д. Хухлаєва і ін.). І 

потреба повинна реалізуватися – тоді вона викликає позитивні емоції, 

закріплює почуття радості. 

Стримування рухової активності викликає зміни в емоційному 

самопочутті дитини, призводить до негативних емоційних реакцій [5]. 

Емоційному благополуччю сприяє чергування спокійної діяльності з 

різноманітними іграми, прогулянками, фізичними вправами, що сприяє також 

розвитку фізичних якостей дитини. Рух є незамінною біологічною потребою 

дитини. 

Про те, що при регулярній дії вправ відбуваються зміни не тільки в будові 

тіла, функціональних можливостях організму, але і в характері дитини, 
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стверджував П. Анохін. Правильно організована рухова діяльність впливає і на 

тіло, і на душевні якості дитини, вчить оволодінню власною поведінкою, 

емоціями, почуттями, тобто сприяє розвитку вольових якостей [2]. 

Під руховою діяльністю ми розуміємо цілеспрямований прояв рухової 

активності людини, спрямований на вирішення конкретних завдань [4]. Рухова 

активність – це будь-яка м'язова активність, що виявляється через природну 

біологічну потребу зростаючого організму в рухах. Рухова активність людини, 

що одержує свій повний прояв в доцільній рухової діяльності, можлива завдяки 

фізичним якостям. 

Таким чином, при розвитку фізичних якостей дітей потрібно розглядати 

не тільки фізичну складову, але і емоційний стан дитини. Ми проаналізували 

деякі дослідження, в яких дослідники пропонують використовувати рухову 

діяльність для розвитку емоційної сфери дітей. У більшості з них виявлено 

зв'язок між фізичним і психічним станом індивіда. Оскільки в дошкільному віці 

контроль за цими процесами в силу вікових особливостей утруднений, 

настільки очевидна роль дорослого, який повинен створити умови для 

організації рухової діяльності в закладі дошкільної освіти, що сприяє і 

досягненню емоційного благополуччя, і розвитку фізичних якостей дітей. 

Незважаючи на те що в сучасних освітніх закладах рухова діяльність 

дошкільнят організована в рамках програми з фізичного виховання, з кожним 

роком зростає число дітей з різними психічними розладами, а також ослаблених 

фізично. У зв'язку з цим виникає завдання розробки і апробації організації 

рухової діяльності, спрямованої на досягнення емоційного благополуччя і 

розвиток фізичних якостей дошкільників. 

Нами була запропонована структурно-функціональна модель організації 

рухової діяльності дошкільників 4-5 років, яка ґрунтується на наступних 

методологічних підходах: 

– системний підхід (Л. Гордін, B. Ільїн, В. Коротов, Б. Ліхачов, А. 

Петровський) дає можливість розглядати організацію рухової діяльності 

дітей в ЗДО в системі, що передбачає роботу з персоналом, з батьками і з 

дітьми;  

– діяльнісний підхід (Б. Ананьєв, Л. Божович, Л. Виготський, О. Леонтьєв, 

С. Рубінштейн та ін.) передбачає висунення на передній план рухової 

активності дітей, використання їх особистісного потенціалу в цілісному 

процесі організації рухової діяльності дітей дошкільного віку; 

– індивідуально-диференційований підхід (О. Вавилова, Е. Вільчковський, 

Я. Коменський, В. Покотило Т. Рєпіна) передбачає врахування статево-

рольової диференціації, а також різних показників і рівнів емоційного 

благополуччя дітей при організації рухової діяльності. 
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Метою організації рухової діяльності має бути досягнення емоційного 

благополуччя і розвиток фізичних якостей дітей. 

До основних завдань організації рухової діяльності, яка сприяє 

досягненню емоційного благополуччя і розвитку фізичних якостей дітей 4-5 

років, відносяться наступні: 

- поліпшення психічного стану дітей (зниження тривоги і агресії, 

емоційного і м'язового напруги, вдосконалення уваги, уяви); 

- розширення емоційного досвіду дітей; 

- розвиток навичок взаємодії дітей один з одним; 

- розвиток швидкості, сили, координації та гнучкості. 

Слід зазначити, що організація рухової діяльності заснована на наступних 

принципах: 

- принцип цілісності, який відображає специфіку властивостей системи, 

залежність кожного елемента, властивості і відносини елементів всередині 

системи від їх місця і функцій всередині цілого процесу організації рухової 

діяльності в ЗДО; 

- принцип взаємозалежності передбачає, що ефект досягнення емоційного 

благополуччя і розвитку фізичних якостей дітей можливий тільки при 

взаємозалежності зовнішніх і внутрішніх елементів організації рухової 

діяльності; 

- принцип активності діяльності дитини – орієнтація на активну 

діяльність дитини, яка заснована на інтересі, особистісному сенсі;  

- принцип свідомості полягає в формуванні у дітей свідомого ставлення, 

стійкого інтересу і потреби до рухової діяльності, оптимальної активності; 

- принцип індивідуалізації – вимога оптимальної відповідності завдань, 

засобів і методів фізичного виховання можливостям дитини; 

- принцип вікової адекватності процесу фізичного виховання – 

послідовна зміна спрямованості фізичного виховання відповідно до вікових 

етапів і стадій людини. 

Рухова діяльність, спрямована на досягнення емоційного благополуччя і 

розвиток фізичних якостей дошкільнят, може забезпечуватися ранковою 

гімнастикою, релаксаційним заходами перед денним сном, активізуючими  

заходами після денного сну, фізкультурними паузами, оздоровчою 

прогулянкою, безпосередньо зображувальною діяльністю, фізкультурними 

святами, походами на природу за участю батьків, вільною діяльністю дітей. 

В якості методичних прийомів до організації рухової діяльності, 

спрямованої на досягнення емоційного благополуччя і розвиток фізичних 

якостей дошкільнят, варто враховувати наступні: 
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1. Заохочення і мотивація дітей. На думку багатьох вчених (Р. 

Кисловський, А. Кошелева, Л. Рояк та ін.), неуспіх в якій-небудь діяльності 

призводить до формування емоційного неблагополуччя. Тому педагогам 

потрібно хвалити дітей, коли у них щось вдається, заохочувати активність 

дітей, тим самим формуючи мотиви, пов‘язані не тільки з отриманням 

задоволення, а й бажанням стати сильніше, швидше, сміливіше. 

2. Музичний супровід. Музичні ігри допомагають знімати психоемоційну 

напругу в групі, сприяють виникненню позитивних емоцій, виховують навички 

адекватної групової поведінки. Музика створює певний емоційний настрій, 

стимулює схильність до активності або розслаблення, тобто є важливим 

компонентом рухової діяльності. 

3. Образність. Дитина 4-5 років уважна до того, що представляє для неї 

безпосередній інтерес, збуджує емоції. Значно легше сприймаються яскраві 

образи, ніж словесні міркування. Емоційність, доступність, мовний супровід, 

використовувані педагогом при показі вправ, сприяють їх успішному 

розучування і закріплення. 

Так як гра є провідною діяльністю дошкільнят (Л. Виготський, Л. 

Божович, О. Запорожець, Д. Ельконін та ін.), рухова діяльність повинна 

проводитися в ігровій формі, в зв'язку з цим потрібно постійно звертатися до 

ігрових прийомів як до «компенсації» (розрядці надлишку енергії), 

«відновника» (діти здатні грати навіть в стані втоми), комунікативного 

середовища (залучення дітей в дружні відносини один з одним) і т.д. 

Успішність досягнення емоційного благополуччя дошкільнят залежить не 

тільки від діяльності педагога, але і використовуваних засобів фізичного 

виховання. На основі аналізу різних методик фізичного виховання дітей 

дошкільного віку були відібрані спеціальні засоби фізичного виховання, що 

впливають на емоційне благополуччя і розвиток фізичних якостей дітей: 

- рухова діяльність ігрового характеру, що викликає позитивні емоції, 

емоційний підйом (радість, задоволення, наснагу), що створює підвищений 

тонус всього організму, стан психологічного комфорту; 

- вправи, спрямовані на розвиток фізичних якостей, сензитивних для 

періоду дошкільного дитинства – швидкість, сила, гнучкість, координація, а 

також враховують статеві відмінності дітей; 

- вправи, що сприяють глибокому м'язовому і психічному розслабленню, 

здатні зменшити емоційну напругу, послабити або припинити негативні емоції, 

знайти спокій, врівноваженість, впевненість в собі; 

- вправи, що розвивають уміння концентрації уваги і зосередженості, які 

сприятимуть розвитку міжпівкульної взаємодії, формування навичок вольової 
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регуляції, уміння керувати рухами, усунення гальмування в несподіваних і 

непередбачуваних ситуаціях; 

- вправи з подолання страхів, а також ігрові вправи, які сприяють 

згуртуванню дитячого колективу, усунення труднощів у спілкуванні, 

формування комунікативних навичок, вміння висловлювати свої емоційні 

стани, а також розпізнавати емоції інших людей. 

Нами були відібрані такі засоби фізичного виховання: 

- танцювально-ритмічна, пальчикова гімнастика, ігровий самомасаж (К. 

Руцька, Є. Сайкіна); 

- східні психотехніки ( «Програма розвитку рухової активності і 

оздоровчої роботи з дітьми 4-7 років», В.Т. Кудрявцев); 

- точковий масаж, оздоровчий біг та оздоровчі ігри (В. Алямовска, С. 

Петрова та ін.); 

- ігри по зменшенню тривожності і подолання страхів (О.Захаров); 

- фізкультурні заняття на основі бебі-йоги (В.Антонова, С.Бокатов, 

Г.Вавер і ін.); 

- комплекси дихальних гімнастик (Б. Єгоров, С. Ісаєва, Н. Соловьєва і ін); 

- релаксаційні вправи (Е. Лютова, Т. Смирнова та ін.); 

- масажні вправи (А. Вереснева, Б. Єгоров, М. Соловйова та ін.); 

- окорухові вправи, ігри-фізкультхвилинки, оздоровчі гри (В. Алямовська, 

Р. Моїсеєва, О. Степанова та ін.). 

Загальновідомо, що до засобів фізичного виховання дітей крім фізичних 

вправ відносяться також оздоровчі сили природи і гігієнічні фактори. При 

організації рухової діяльності потрібно обов'язково враховувати, що всі 

режимні моменти повинні діяти в комплексі: сон, харчування, безпосередньо 

освітня діяльність, загартовуючі процедури, прогулянки і т.д. – і служити 

завданням стабілізації емоційного стану в процесі всього перебування дітей в 

дошкільному закладі.  

У рухливих іграх закладені необмежені можливості для досягнення 

емоційного благополуччя дітей. В процесі гри діти вправляються в уже наявних 

навичках, закріплюють їх, вдосконалюють, в той же час у дітей формуються 

нові якості особистості (Р. Жуковська, Д. Менджерицька, Г. Усова та ін.). 

Рухливі ігри комплексно впливають на моторну і психологічну сфери 

дітей, на функції організму, на прояв рухових, вольових, інтелектуальних та 

моральних якостей. При реалізації рухливих ігор в активну роботу залучаються 

майже всі м'язові групи, забезпечуючи позитивний вплив на роботу внутрішніх 

органів і систем. Завдяки невимушеності обстановки, свободу імпровізації, 

можливості відступу від правил, нескінченності варіацій, націленості педагога 
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на створення у дітей емоційного підйому, відсутності тих, хто програв 

відбувається ефект досягнення дітьми емоційного благополуччя. 

Для досягнення емоційного благополуччя і розвитку фізичних якостей 

дошкільнят можна використовувати бігові вправи (В. Алямовська, Ю. 

Змановський, К. Нікітін). Бігові вправи є не тільки засобом профілактики і 

вдосконалення функціонування серцево-судинної системи, а й засобом 

профілактики психоемоційної напруги дошкільнят [1]. 

Для регуляції емоційного стану застосовуються вправи бебі-йоги і 

дихальну гімнастику. На думку Г. Болонова будь-яка дитина 4-5 років може 

освоїти комплекси східної гімнастики, вправи бебі-йоги природні і фізіологічні 

для дитини.  

Цілий ряд дослідників (В. Алямовська, З.І. Вереснева, О. Степанова ін.) 

для профілактики емоційних порушень у дітей дошкільного віку пропонують 

окорухові вправи і вправи для рук і пальців. Такі вправи сприяють розвитку 

концентрації уваги, міжпівкульної взаємодії, навичок вольової регуляції, 

вмінню управляти рухами, вчать контролювати свою поведінку.  

При виконанні ігрових імітаційних вправ у дітей виникають позитивні 

емоції, посилюються фізіологічні процеси в організмі і поліпшується робота 

всіх органів і систем. При цьому складається психологічно комфортна 

атмосфера, підвищується тонус всього організму, створюється можливість 

вільно висловлювати свої емоції, з'являється умиротворення, відкритість, 

внутрішня свобода, створюються сприятливі можливості для розвитку творчих 

здібностей дітей, вільного самовираження і розкутості. 

На думку Т. Лисицької, А. Лотоненко, С. Петрової та ін., танцювальні 

вправи і музично-ритмічні рухи сприяють профілактиці та усуненню 

психоемоційного напруження у дітей. Велика рухова активність, емоційне 

піднесення, що виникають при виконанні музично-ритмічної гімнастики, 

сприяють оздоровленню організму.   

Одним із засобів досягнення емоційного благополуччя дітей являється 

масаж. При роботі з дітьми дошкільного віку Б. Єгоров, М. Соловйова 

рекомендують використовувати деякі види самомасажу (загальний, точковий, 

вушних раковин, особи, кистей рук і стоп). Масаж тонізуючи впливає на 

центральну нервову систему, покращує її регулюючий вплив на органи і 

системи.  

Отже, перевага організації рухової діяльності, спрямованої на досягнення 

емоційного благополуччя розвиток фізичних якостей дітей, полягає в інтеграції 

різних видів рухової діяльності, можливості їх варіювання з урахуванням 

індивідуальних особливостей кожної дитини. Успіх розвитку фізичних якостей 

дошкільнят на основі досягнення  емоційного благополуччя в організованій 
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руховій діяльності перш за все, залежить від педагога, його освіченості в цьому 

питанні, від стилю спілкування педагога з дітьми, базових знань з психології, 

педагогіки, фізіології, від його готовності до створення емоційно комфортного 

середовища для дітей. 

Емоційне благополуччя є показником оптимальності загального розвитку 

дитини та її психічного здоров'я, воно забезпечує орієнтацію на успіх у 

досягненні цілей, більший комунікативний контакт з оточуючими людьми, 

досягнення емоційного комфорту в сім'ї та поза нею, формування адекватної 

самооцінки і, звичайно ж, розвиток фізичних якостей. Досить широкі 

можливості для досягнення всього цього містяться в руховій діяльності дітей-

дошкільнят. 
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В статті визначено способи організації роботи керівника закладу 
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освіта, керівник. 

 

Сучасний рівень освіти в державі визначає її подальший розвиток. 

Сьогодні освіта перебуває під впливом глобалізаційних процесів, змін умов 

життя, інноваційного розвитку суспільства. В таких умовах виникає потреба 

підвищення кваліфікації керівника навчального закладу, як менеджера, який 

являється не тільки носієм знань, а й творчою особистістю, здатною отримати 

необхідні знання для управління та повно і якісно застосовувати їх, діяти як 

професійний управлінець, який здатний проводити переговори, укладати 

угоди., адже управління сучасним навчальним закладом передбачає розвиток та 

активне функціонування широкого спектру управлінських умінь керівника. 

Освіта є дуже рухливою галуззю, за якою наша держава , на превеликий 

жаль, не займає провідних позицій в світі. Хоча треба відмітити, що 

інтелектуальний потенціал учасників навчального процесу дуже високий, але 

йому потрібно створити відповідні умови через суб`єктів навчального процесу. 

Тільки поєднання процесу управління освітнім закладом з процесом навчання 

дасть потрібний рівень освіти [1]. 

При Міністерстві освіти і науки України функціонують громадські 

колегії, громадські ради. За участю цих рад проводяться дискусії у форматі 

круглих столів, конференцій та інших форумів.  

Дискусія (лат. discussio - дослідження, розгляд) - це спільне обговорення 

групою якої-небудь теми, що являє собою спільний інтерес. У ході обговорення 

відбувається зіткнення різних ідей, думок, перевіряються погляди, концепції, 

стосунки між людьми.  
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Особливість дискусії полягає в існуванні ще до початку обговорення 

різних варіантів розв`язання цієї проблеми. Саме присутність різних думок, 

позицій є основою для впровадження методу дискусій при виробленні 

управлінського рішення. В ході дискусії визначаються конкретні проблеми та 

здійснюється відкрите публічне обговорення шляхів її вирішення, спільного 

вибору з них найбільш ефективного. Відмінною рисою такого методу є вищий 

рівень підготовленості учасників дискусії та поетапність підходу до вирішення 

проблеми по суті, що не є характерним для екстримально-емергуючого процесу 

мозкової атаки з вкрай-лімітованими часовими межами, зумовленими 

неочікуваністю постановки проблематики та необхідністю її негайного 

вирішення. Дискусія передбачає вільний виклад учасниками своїх позицій, 

зіставлення різних підходів, обговорення переваг і недоліків, що вимагає 

відповідної організації спільної роботи, визначених методичних заходів, знань 

та навичок для їх реалізації [2]. 

Отже, практика проведення дискусій дає можливість знайти рішення, які 

необхідно врахувати в роботі. Правильно організована дискусія проходить 

стадії орієнтації, оцінки і консолідації. 

Метод дискусії використовується для розвитку вміння керівників 

приймати й організовувати виконання управлінських рішень з організаційного, 

педагогічного та фінансово-економічного напрямів діяльності ДНЗ. Такі форми 

і методи сприяють підвищенню рівня сформованості управлінських умінь 

керівника навчального закладу.  
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На сучасному етапі розвитку початкової освіти в Україні розглядаються 

різні підходи до організації неперервного навчання вчителів початкової школи. 

З цієї причини на перший план ставиться завдання пошуку нових форм і 

методів організації дистанційного навчання у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи відповідно до сучасних освітніх вимог [1]. 

Проблеми неперервної освіти педагогів вивчалися такими науковцями: 

О.О. Андрєєв, В.В. Олійник, Є.С. Полат, Л.М. Калініна, Г.О. Козлакова, Г.М. 

Кравцов, П.В. Стефаненко та ін. Дослідники в своїх роботах наголошують  на 

необхідності вдосконалення існуючої системи неперервної освіти, перегляду 

змісту, форм і методів  навчання педагогів на основі сучасних досягнень в 

педагогіці. Провідними ідеями розвитку сучасної освіти є гуманізація та 

неперервність. Як зазначено Міжнародною комісією з освіти ХХІ століття при 

ЮНЕСКО, неперервна освіта повинна об`єднувати всю педагогічну діяльність 

та спрямовувати її на досягнення гармонійного розвитку та професійних 

здібностей вчителя початкових класів.  

 Оптимізація системи перепідготовки працівників і підвищення 

кваліфікації є одним із провідних шляхів неперервної педагогічної освіти.  

У сучасній концепції неперервної педагогічної освіти передбачено: 

підвищення кваліфікації працюючих учителів (а також учителів, що перервали 

на час свою професійну діяльність і знову приступають до роботи в школі) 

проходить на довгострокових і короткострокових курсах, яке здійснюється у 

вишах, спеціальних установах підвищення (або вдосконалення) кваліфікації, 
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учительських центрах і школах (останній тип підвищення кваліфікації отримав 

чимале поширення в Англії та США) [2]. 

Не кожен вчитель може без необхідної підготовки сприйняти і 

запровадити в свою роботу зміни, що відбуваються в освіті і науці. Якщо 

вчитель приймає інноваційні ідеї і технології формально то він не зможе 

розвиватися професійно, це не гарантує його успішної педагогічної діяльності.  

Кірик М., досліджуючи роботу Закарпатського ІППО зазначив, що всі  

викладачі і методисти інституту перебувають у постійному пошуку 

інноваційних форм  підвищення кваліфікації, що забезпечує якісну підготовку  

педагогів та гарантує зростання професійної майстерності педагога. Новим у 

підвищенні кваліфікації вчителів початкової школи є реалізація нових 

системно-інтегрувальних підходів під час навчання: тематичні дискусії, 

майстер-класи, конференції. Під час підвищення кваліфікації вчителі 

презентують свої досягнення, вивчають питання, які виникають у їхній 

професійній діяльності. Після таких групових та індивідуальних дискусій з 

актуальних питань психології, дидактики та методики початкового навчання 

проходить проектування методів, прийомів навчання на основі поєднання 

традиційних і інноваційних методів, нових методичних підходів.  

Наведені в таблиці дані вказують на те, що близько половини з майбутніх 

учителів не є вмотивованими до професійної діяльності, не володіють вміннями 

та навичками поєднання інноваційних і традиційних засобів і методів навчання 

на професійному рівні (Таблиця1). 

Таблиця 1. 

Рівень сформованості педагогічних компетентностей учителів 

початкової школи 
№ 

Група 

(шифр) 

К-сть 

студенті

в 

2014- 

2016н. р. 

Виявлені педагогічні компетентності (%) 

Мотивація 

до 

професійн

ої 

діяльності 

Професійний 

рівень 

поєднання 

інноваційних 

і 

традиційних 

засобів і 

методів 

навчання 

Використ

овувати ІТ 

в якості 

засобу і 

форми 

організаці

ї навчання 

Досліджувати 

перспективу 

можливостей ІТ 

для підвищення 

якості навчання 

Застосовувати 

ІТ для 

встановлення 

взаємозв‘язків 

із суб‘єктами 

навчальновир

обничого 

процесу 

Використовуват

и Інтернет для 

підвищення 

рівня 

професійних 

знань та 

іншомовної 

компетентно 

сті 

Вчитель 

початкової 

школи 

476 44,4 58,5 25,6 35,8 63,6 59,1 

Вихова 

тель групи 

продовжен

ого дня 

137 48,6 72,9 24,3 29,8 81,1 59,5 
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Державною цільовою програмою підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та 

євроатлантичного співробітництва України визначено проблеми підготовки 

фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України. Так, у 

документі визнано, що «реалізація стратегічного курсу України на інтеграцію 

до Європейського Союзу та співробітництво з НАТО можливі лише за умови 

забезпечення органів державної влади й органів місцевого самоврядування 

фахівцями, які володіють знаннями і навичками, необхідними для виконання 

завдань із реалізації державної політики у цій сфері, зокрема з підготовки і 

виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і відповідних річних 

національних програм Україна – НАТО та інших заході. Вирішення цієї 

проблеми вбачається в удосконаленні системи підвищення кваліфікації 

фахівців, які займаються питаннями європейської інтеграції та 

євроатлантичного співробітництва, її форм і видів з урахуванням відповідності 

навчальних програм вивченим потребам і якості надання освітніх послуг із 

метою забезпечення системності та безперервності такого процесу…» [3]. 

Система неперервної освіти педагогів повинна враховувати сучасні 

тенденції розвитку освіти, однією з яких є застосування новітніх методик у 

навчально-виховному процесі початкової школи, та ґрунтуватися на 

дослідженнях нових педагогічних функцій, які виникають в умовах сучасних 

освітніх реформ.  
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ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

У статті розглядаються інноваційні процеси, знання яких та уміння їх 

використовувати є необхідним для ефективного управління освітнім закладом.  

Ключові слова: інноваційний процес, професіоналізм, принципи 

управління, дошкільний навчальний заклад, освітній процес. 

  

Організація сучасного освітнього процесу неможливе без запровадження 

новітніх технологій, інноваційного оновлення системи вищої освіти. В 

сучасних умовах все більшого розмаху набуває процес упровадження інновацій 

в усіх сферах дошкільних навчальних закладів. Активно запроваджуються 

нововведення в педагогічній системі, що значно покращує розвиток освітнього 

процесу.  

Інноваційна педагогічна діяльність є, на нашу думку, віддзеркаленням 

основних змін у тенденціях і закономірностях сучасної освіти в Україні. Але, 

незважаючи на активізацію зусиль, спрямованих на вивчення окремих 

складових інноваційної діяльності педагога, комплексне дослідження 

теоретичних основ підготовки майбутнього педагога дошкільної освіти до 

створення та використання інновацій ще не здійснено. Аналіз наукових праць і 

дисертацій з теми дослідження свідчить про те, що без наукового 

обґрунтування структури інноваційної діяльності майбутнього фахівця 

дошкільної освіти система професійно-педагогічної підготовки вчителів не 

відповідає сучасним темпам розвитку національної освіти України [1]. Все це 

зумовлено невідповідністю між вимогами суспільства до педагога- 
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дошкільника та низьким рівнем підготовленості, який проявляється в їх 

практичній діяльності. 

Професіоналізм педагога-дошкільника, запровадження інноваційних 

методів в його роботу неможливий без творчого самовизначення, без 

оновлення, відкритості до нового.  

Інноваційне навчання ґрунтується на різноманітних формах мислення, 

творчих здібностях, високих соціально-адаптаційних можливостях особистості. 

Інновації в освіті – це процес створення, упровадження нових ідей, 

педагогічних технологій, засобів, унаслідок яких підвищується рівень освіти.  

Педагог, який трансформує наукову ідею у практику – інноватор, а 

сутнісною характеристикою інноваційного процесу є творчість. Отже, до 

педагогів-новаторів належать всі педагоги, які працюють творчо. Педагог 

повинен мати системне мислення, бути здатним до творчості, готовим до 

інновацій і бути ініціатором інноваційних процесів. 

Освітній простір дошкільних навчальних закладів належить до 

багатоаспектних педагогічних явищ, в яких домінують якісні показники над 

кількісними.  

Результатом інноваційних процесів в системі дошкільної освіти є 

використання теоретичних, практичних нововведень, що передбачає оновлення 

змісту освіти, методів, форм навчання і виховання, впровадження нових і 

поширення наявних інноваційних педагогічних систем, підтримку педагогами-

дошкільниками змін, які спрямовані на оновлення всіх освітніх процесів та 

мають системний характер. Створюються необхідні умови для підвищення 

якості дошкільної освіти. Така модернізація змісту освіти передбачає 

орієнтацію дошкільної освіти на зміцнення здоров`я дітей, підвищення її 

інтелектуального потенціалу, системи цінності, ставлень, ідеалів. Адже, сучасні 

життєві реалії вимагають від дошкільника самостійної діяльності, особистої 

відповідальності за рішення, їх наслідки.  

Управління інноваційними процесами в дошкільних навчальних закладах 

являє собою складну динамічну систему, основу якої складає операційно-

діяльнісний підхід, а реалізація педагогічних умов управління такими 

закладами і дотримання відповідних принципів забезпечує ефективність їх 

управління [2]. 

Отже, при організації інноваційних процесів необхідно забезпечувати 

своєчасність, доступність надходження необхідної інформації до педагогів, 

створення сприятливого клімату для професійного спілкування, обміну 

досвідом.  
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ: 

ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ 

 

В статті розкрито сутність поняття компетенція, компетентність, 

компетентнісний підхід. На основі теоретичного аналізу уточнено поняття 

«основи здоров'язбережувальної компетенції», охарактеризовано її структуру. 

Ключові слова: компетенція, компетентність, компетентнісний підхід, 

здоров’язбережувальна компетенція, дошкільник. 

 

Потреба в об'єктивній оцінці результатів діяльності людини є однією з 

найбільш значущих. При цьому, чим різнобічний характер цієї діяльності, тим 

складніше оцінити її результат. Сформована у вітчизняній освіті система 

оцінки якості досягнень учнів не відповідає вимогам її модернізації. У зв'язку з 

цим, на зміну поняттям «підготовленість», «освіченість» прийшли поняття 

«компетенція», «компетентність» і «компетентнісний підхід», що відображено 

в ряді нормативно-правових та організаційних документів. З одного боку, це 
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спрямовано на підвищення відкритості та глобалізацію освіти, відповідно до 

тенденцій світової освітньої практики, а з іншого боку, пов'язано з розумінням 

необхідності орієнтації сучасної освіти на готовність учня до активної 

самостійної та спільної діяльності, формування у нього рішучості, 

відповідальності, здатності засвоювати і застосовувати знання в незнайомих 

ситуаціях. 

Ідеї компетентнісного підходу в освіті розкриваються в роботах Н. Бібік, 

Е. Зеєр, І. Зимньої, І. Колесникової, В. Краєвського, І.М. Пономарьової,           

П. Щедровицького та ін. У дослідженні Л. Свирської відзначається, що 

компетентнісний підхід орієнтує педагога на надання суб'єкту діяльності 

(навчальної, пізнавальної, ігрової та ін.) права на самореалізацію [6]. У 

дошкільному віці реалізація цього права дитиною сприяє формуванню у неї 

активності, самостійності, відповідальності. 

Мета дослідження – на основі теоретичного аналізу понять 

«компетентність», «компетенція», «компетентнісний підхід» уточнити поняття 

«основи здоров‘язбережувальної компетентності». 

Досліджуючи компетентнісний підхід до змісту освіти, Л. Філатова 

зазначає, що поняття «компетенції» є процесуальним, тобто вони проявляються 

і формуються в діяльності. Щодо поняття «компетентність» автор зазначає, що 

вона об'єднує в собі не тільки інтелектуальну складову освіти, а й мотиваційну, 

етичну, соціальну [7]. Стосовно до нашого дослідження, компетентнісний 

підхід дозволяє акцентувати увагу не на психолого-орієнтовному компоненті 

змісту еколого-валеологічної освіти дошкільнят, а на здатності дітей діяти в 

реальних життєвих ситуаціях, здійснювати здоров'язбережувальну і 

природоохоронну діяльність. 

У дослідженнях А. Гогоберидзе визначена система початкових 

компетентностей дитини старшого дошкільного віку, що включає початкові 

ключові і початкові спеціальні (допредметні) компетентності. Початкові 

ключові компетентності мають багатофункціональний характер. Дитина, яка 

оволоділа ними здатна вирішувати різні проблеми в повсякденному житті й 

діяльності. До того ж, вони універсальні, вони можуть бути перенесені і 

застосовані в різних ситуаціях. 

У структурі початкових ключових компетентностей дослідник виділяє 

початкові здоров'язбережувальну, особистісно-соціальну і навчально-

пізнавальну компетентності, різні за змістом і сферою застосування. 

Для нашого дослідження становить інтерес початкова 

здоров'язбережувальна компетентність, яка визначається автором як готовність 

самостійно вирішувати завдання, пов'язані з підтриманням, зміцненням і 

збереженням здоров'я (дотримання особистої гігієни, культури харчування, 
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дотримання правил безпечної поведінки в побуті, розумна поведінка в 

непередбачених ситуаціях та ін.). 

Крім цього, А. Гогоберидзе виділяє спеціальні (допредметні) 

компетентності, що забезпечують готовність дитини до переходу до шкільної 

освіти, оволодіння змістом навчальних предметів. Серед них автор розрізняє 

початкові мовну, літературну, математичну, екологічну та художню 

компетентності. 

Компетентнісний підхід в освіті центрується на основних для нього 

категоріях –  «компетенція», «компетентність».  

Аналіз психолого-педагогічної літератури з розглянутої нами проблеми 

показав, що поняття «компетентність» і «компетенція» вживаються і як 

синонімічні (В. Болотов, B. Ледньов, М. Рижов та ін.), і як супідрядні (Дж. 

Равен й ін.).  

У дослідженнях І. Зимньої компетенції визначаються як деякі внутрішні, 

потенційні, приховані психологічні новоутворення: знання, уявлення, програми 

дій, систем цінностей і відносин, які потім виявляються в компетентностях 

людини. Компетентність же – це інтелектуально і особистісно обумовлений 

досвід соціально-професійної діяльності людини, знання, на базі яких вона 

здатна використовувати компетенції. 

У роботах Л. Свирської вказується, що в освіті в цілому і в практиці 

дошкільної освіти зокрема, поняття «компетентність» і «компетенція», як 

правило, не диференціюються, не несуть принципово різного смислового і 

змістового навантаження і використовуються в текстах як синоніми. Вони 

використовуються різними авторами теорії і методики дошкільної освіти по-

різному: «як сума знань, умінь і навичок», як результат засвоєння зразків 

соціально-прийнятних способів дій, як «здатність, яка дозволяє бути 

успішним». Однак сама Л. Свирська розводить ці поняття, вважаючи, що 

компетенції є одночасно умовою і засобом становлення і розвитку 

компетентності [6]. 

На розмежування даних понять вказує Е. Зеєр. На його думку, 

компетентність людини визначається знаннями, вміннями і досвідом, а 

компетенція – здатність їх мобілізувати в конкретній соціально-професійній 

ситуації. Діяльні здібності є ядром компетенції. Однак крім діяльнісних знань, 

умінь і навичок в структуру компетенції входять також мотиваційна і емоційно-

вольова сфери. Значущим компонентом компетенції є досвід людини –  

інтеграція в єдине ціле засвоєних людиною окремих дій, способів і прийомів 

вирішення завдань. 
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Таким чином, аналіз даних понять показує, що компетентність людини 

визначається знаннями, вміннями, досвідом, а здатність їх мобілізувати в 

конкретній ситуації належить до компетенції особистості. 

В даний час в педагогічній науці існує безліч трактувань поняття 

«компетенція», розглянутого з різних позицій в залежності від розуміння 

природи і механізмів її придбання. Так, В. Шепель включає у визначення 

компетенції знання, вміння і досвід людини. Як характеристику особистості 

розглядає компетенцію С. Вершловський і Ю. Кулюткін; як реалізацію функцій 

– В. Кричевський. На думку В. Сластьоніна, компетенція являє собою 

сукупність умінь особистості: комунікабельних, організаторських, 

конструктивних. 

У нашому дослідженні ми будемо розуміти компетенцію в значенні, 

зазначеному А. Хуторським: компетенція являє собою сукупність 

взаємопов'язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів 

діяльності), що задаються по відношенню до певного кола предметів і процесів 

та необхідних для якісної продуктивної діяльності по відношенню до них. Дане 

визначення має особливу значущість для нашого дослідження, оскільки в ньому 

підкреслюється, що компетенція передбачає не просто володіння знаннями, але 

передбачає готовність людини вирішувати поставлені завдання зі знанням 

справи. 

Таким чином, більшість дослідників дотримується думки про наявність 

тісного взаємозв'язку між компетенцією і діяльністю. Компетенція невіддільна 

від дії, тому її прояв може відбуватися лише в процесі діяльності.  

Суперечливим залишається питання про вікові межі застосування поняття 

«компетенція». 

Слід зазначити, що в Україні поняття «компетентність» і «компетенція» 

досить широко використовуються у відношенні дорослої людини, стосовно ж 

до дітей дошкільного віку ці категорії викликають гостру дискусію. Однак у 

зарубіжній літературі часто зустрічаються такі формулювання: «рання 

компетентність», «компетентність дітей раннього віку». Вони розглядаються як 

синонімічні поняттям обізнаність, здатність, вміння, спрямованість в соціальне 

середовище; позначають достатній обсяг навичок, за допомогою яких людина 

може адекватно виконувати, ефективно вирішувати вікові завдання, що стоять 

перед нею у повсякденному житті [2]. 

На думку В. Букетова, О. Зайченко, компетенції не можуть бути досягнуті 

тільки на якомусь певному етапі освіти, наприклад, в вузі або старших класах 

школи, так як процес формування особистості безперервний і починається 

задовго до шкільного навчання. Більш того, компетенції не можуть бути 

сформовані тільки в рамках навчально-виховного процесу. Вони формуються 
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також під впливом сім'ї, друзів, роботи, політики, релігії, культури протягом 

всієї життєдіяльності людини. Тому ми вважаємо, що в старшому дошкільному 

віці можуть бути сформовані основи здоров'язбережувальної компетенції. 

Під основами здоров'язбережувальної компетенції дитини дошкільного 

віку ми розуміємо характеристику особистості, що включає еколого-

валеологічні уявлення, ціннісне ставлення до власного здоров'я, здоров'я 

оточуючих, природи, мотивацію, навички здоров'язбережувальної поведінки і 

природоохоронної діяльності, прояв елементів творчості в ній. 

Говорячи про формування компетенцій, під формуванням ми розуміємо 

процес цілеспрямованого й організованого оволодіння суб'єктом навчання 

цілісними, стійкими рисами і якостями, характерними для даної компетенції. 

Вибір нами певної вікової категорії обумовлений тим, що старший 

дошкільний вік є таким сенситивним періодом, коли активно формуються 

гармонійні відносини дошкільнят з навколишнім середовищем і творче 

ставлення до свого здоров'я. Дане положення обґрунтовано педагогічними та 

психологічними дослідженнями І. Аршавського, Н. Виноградової, С.Д. Дерябо, 

Ю. Змановської, С. Рубінштейна, В. Фокіної та ін. 

Будь-яку компетенцію слід розглядати як складне утворення. На думку І.  

Зимньої, в зміст компетенції входять такі компоненти: 

- знання змісту компетенції (когнітивний аспект); 

- готовність до прояву компетенції (мотиваційний аспект); 

- ставлення до змісту компетенції і об'єкту її застосування (ціннісно-

смисловий аспект); 

- досвід прояву компетенції в різноманітних стандартних і 

нестандартних ситуаціях (поведінковий аспект). 

Близькою за змістом до розглянутої є структура компетентності, виділена 

С. Зінін, що включає такі компоненти, як знання, вміння, навички і систему 

ціннісних орієнтацій. 

Таким чином, про сформованість компетенції у дитини слід судити 

комплексно: не лише за наявністю уявлень і вмінь, але і за поведінкою, 

вчинками, стосовно ситуації. 

У нашому дослідженні ми виділяємо наступні компоненти основ 

здоров'язбережувальної компетенції: когнітивний, мотиваційно-ціннісний, 

поведінковий; творчо-перетворювальний. 

 х інтеграція забезпечить цілісність і успішність процесу формування 

основ здоров'язбережувальної компетенції, екоцентричної свідомості у дітей 

дошкільного віку. 

Таким чином, проведений нами аналіз наукової літератури, нормативно-

правових документів показує, що в теорії і практиці дошкільної освіти до сих 
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пір не склалося єдиної думки в питанні співвідношення і вживання понять 

«компетенція» і «компетентність», а також використання терміна «компетенція» 

по відношенню до дітей дошкільного віку. Ми вважаємо, що поняття «основи 

компетенції» може бути застосовано до дошкільників, оскільки формування 

особистості –  це тривалий, безперервний процес, який починається задовго до 

початку шкільного життя. Під основами здоров'язбережувальної компетенції 

дитини дошкільного віку ми розуміємо характеристику особистості, що включає 

еколого-валеологічні уявлення, ціннісне ставлення до власного здоров'я, 

здоров'я оточуючих, природи, мотивацію, навички здоров'язбережувальної 

поведінки і природоохоронної діяльності, прояв елементів творчості в ній. 
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The article has described the sense of conception "competence", "competency" 

and "competence approach".   According to the theoretical analysis we have clarified 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

НА СЕРЕДНЬОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ 

 

У статті проаналізовано психолого-лінгвістичні особливості навчання 

аудіювання учнів середнього етапу навчання. Виявлено особливості 

застосування автентичних матеріалів на середньому етапі навчання 

аудіюванням. 

Ключові слова: автентичні матеріали, культурологічне середовище, 

аудіоматеріали, прагматична автентичність, особистісна автентичність. 

  

Однією з найактуальніших проблем у викладанні іноземної мови сьогодні 

є необхідність більш глибокого вивчення світу носіїв мови. Без розуміння 

соціально-економічних систем, знання соціальної та політичної культур, 

вивчення історичних і культурних традицій, які формували образ мислення тих 

людей, із якими доведеться спілкуватися та взаємодіяти, неможливо вивчати й 

мову як засіб спілкування. 

Для ефективного засвоєння системи уявлень про національні звичаї, 

традиції, реалії країни мови, що вивчається, необхідні адекватні засоби її 

засвоєння. Такими засобами можуть бути перш за все автентичні матеріали: 

літературні й музичні твори, предмети реальної дійсності та їх ілюстровані 

зображення, відео- та аудіоматеріали, які максимально наближають до 

створення природного культурологічного середовища.  

Доцільністю використання автентичних матеріалів при навчанні 

іноземної мови займалися вітчизняні вчені: С.В. Гапонова, Н.В. Єлухіна, К.С. 
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Кричевська, С.Ю. Ніколаєва, Є.І. Пассов та зарубіжні учені – Дж. Браун 

(Brown), Л. Джонс (Jones), М. Морроу, М. Поспежинська.  

Автентичні матеріали – це матеріали, взяті з оригінальних джерел, які 

характеризуються природністю лексичного наповнення та граматичних форм, 

ситуативної адекватністю використовуваних мовних засобів, ілюструють 

випадки автентичного слововживання і які, хоча і не призначені спеціально для 

навчальних цілей, але можуть бути використані під час навчання іноземної 

мови [3, с. 5]. 

Значне місце серед автентичних матеріалів займають аудіо- та 

відеозаписи. Ці записані матеріали повинні бути дуже високої якості. Учні 

мають досить складностей, розуміючи іншомовне говоріння обличчям до 

обличчя, тому записані матеріали низької якості не дадуть практично жодної 

користі для учнів, навіть якщо вони будуть цікавими за змістом. Особливо 

важливо, скільки часу займає записаний матеріал. Учні, найбільш вірогідно, 

будуть сприймати іншомовне говоріння в уривках по 1-2 хвилини. Відеофільми 

можуть додати новий вимір до досвіду учнів у нових місцях, у вмінні розуміти 

звуки, артикуляцію, приклади невербальної комунікації носіїв мови, при цьому 

за необхідності уривки можна повторювати скільки завгодно разів для 

перегляду й аналізу. Популярні пісні також можна використовувати при роботі 

над певним проектом, якщо вони відповідають його темі. При можливості 

роботи з текстом пісні, яка належить до теми, що визначається, учні часто 

запам'ятовують текст самостійно [2, с. 3].  

На сьогодні існує кілька підходів до визначення сутності автентичних 

матеріалів. Американський вчений Х. Відоусон (Widdowson) розглядає 

автентичність як характеристику навчального процесу, а не як рису, 

притаманну мовному творові. Він розмежовує поняття "справжності" тексту та 

"автентичності". "Справжніми" вважаються тексти, що використовуються не 

для навчальних цілей. Автентичність учений розглядає як здатність до 

навчальної взаємодії. На думку Х. Відоусона, мало принести вирізку з 

іноземного журналу чи газети, потрібно ще й опрацювати цей матеріал.  

Інший американський учений – Л. Лієр – розробив систему умов, 

необхідних для автентичного навчального процесу. Він виокремлює три види: 

1) автентичність матеріалів; 2) прагматичну автентичність; 3) особистісну 

автентичність. Автентичність матеріалів не виключає використання текстів, 

створених методистами спеціально, з орієнтацією на тих, хто вивчає іноземні 

мови, але зі збереженням усіх властивостей автентичного тексту, тобто 

інформативності, емоційної насиченості й автентичності використання 

навчальних матеріалів на уроці.   
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Прагматична автентичність складається з таких аспектів: 1) автентичності 

контексту, в якому використовується мова, тобто адекватність тих чи інших 

мовних засобів у певних ситуаціях; 2) автентичність мети, тобто очікуваного 

результату мовної взаємодії; 3) автентичність взаємодії. 

Автентичність взаємодії (інтерактивна автентичність) не завжди сумісна з 

автентичністю мети. Часто при спілкуванні з учнем учитель реагує не на зміст 

висловлювання, а на кількість помилок, які зробив учень, і основну увагу 

приділяє виправленню цих помилок, а не спілкуванню з учнем, порушуючи при 

цьому автентичність взаємодії.  

Особистісна автентичність пов'язана з індивідуальними особливостями 

школярів. Учень, який характеризується особистісною автентичністю, чітко 

уявляє, що він робить і навіщо, осмислює відповідальність за свої дії, здатен 

зробити вибір, змінити свою поведінку, в т. ч. й мовну, залежно від ситуації [5, 

с. 39]. 

Автентичність соціальної ситуації на уроці полягає в тому, що клас як 

такий є соціальним контекстом, у рамках якого створюються умови 

задоволення потреб учасників ситуації, тобто учнів, в інформації про мову. 

Основною функцією цього соціального контексту є навчання. М. Брін вважає, 

що найбільш автентичним у цьому контексті буде спілкування з метою 

засвоєння змісту навчання, обговорення мовних потреб, що виникають, та 

способів їх розв'язання. Розігрування придуманих ситуації в уявних обставинах 

та виконання чужих ролей неприродне і не є типовим для конкретного учня та є 

штучним у класах, а отже – є неавтентичним. Вважається, що в кабінеті 

іноземної мови єдиною автентичною роллю для школяра є роль школяра, й 

саме завдяки цій ролі школяр засвоює іноземну мову.    

До автентичних матеріалів також відносять літературні, фольклорні, 

образотворчі, музичні твори, предмети реальної дійсності, такі як одяг, меблі, 

посуд, а також їх ілюстративні зображення. Вважається, що до поняття 

"прагматичні матеріали" варто віднести й аудіо- та аудіовізуальні матеріали, 

зокрема, інформаційні радіо- й телепрограми, новини, прогноз погоди, 

інформаційні оголошення по радіо в аеропортах і на залізничних вокзалах. 

Використання подібних матеріалів є важливим, тому що вони є зразком 

сучасної іноземної мови та створюють ілюзію участі у повсякденному житті 

країни, що є додатковим стимулом для підвищення мотивації учнів. Дослідники 

дають таку класифікацію прагматичним матеріалам залежно від їх уживання в 

тій чи іншої сфері: 1. Навчально-професійна сфера спілкування; 2. Соціально-

культурне середовище спілкування; 3. Побутова сфера спілкування; 4. Торгово-

комерційна сфера спілкування; 5. Сімейно-побутова сфера спілкування; 6. 

Спортивно-оздоровча сфера спілкування [3, с. 34]. 
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Функціональні тексти повсякденного вжитку інструктують рекламу або 

містять у собі попереджувальну інформацію. Інформативні тексти, які 

виконують інформативну функцію, постійно змінюються: покажчики, дорожні 

знаки, вивіски, схеми, діаграми, малюнки, театральні програмки, статті, 

інтерв'ю, опитування думок, листи читачів і друковані видання, актуальна 

сенсаційна інформація, оголошення, коментарі, репортаж та ін. [1, с. 24]. 

Критерії змістовної автентичності: 

- культурний аспект: тексти повинні містити велику кількість 

країнознавчої інформації, елементи якої сприяють значному підвищенню 

інтересу й мотивації до вивчення іноземної мови;  

- інформативний аспект: наявність у будь-якому навчальному матеріалі 

(текст, відео- та аудіозапис) будь-якої нової інформації, яка може зацікавити 

учнів. Матеріали повинні підбиратися відповідно до вікових особливостей та 

інтересів учнів, інформація повинна оцінюватися з погляду її значущості та 

доступності. Але не слід забувати, що на уроці іноземної мови інформація – не 

самоціль, а засіб підвищити мотивацію учнів, викликати зацікавленість у 

розумінні змісту даного матеріалу;  

- ситуативний аспект передбачає природність ситуації, що пропонується 

як навчальний матеріал, наявність певного емоційного заряду. Ситуативна 

автентичність допомагає викликати інтерес і відповідну емоційну реакцію 

учнів, що, у свою чергу, формує позитивне ставлення до предмету; 

- аспект національної ментальності: автентичний матеріал не повинен 

бути надто специфічним і містити таку інформацію, яка буде незрозуміла у 

зв'язку з глибокими відмінностями національних культур; 

- аспект навчальних завдань до матеріалу дуже важливий. У методиці 

немає чіткого визначення завдань, які можна визнавати автентичними. До таких 

належать завдання, що стимулюють взаємодію з текстом, засновані на операції, 

що здійснюються в позанавчальному середовищі при роботі з джерелами 

інформації. Слід звернути увагу на завдання, що розвивають спогади, бо вони є 

автентичною комунікативною дією, до якої учні вдаються у щоденному 

спілкуванні; а також стимулює розумову діяльність і є основою для подальшої 

автентичної взаємодії в рамках уроку [2, с. 45]. 

До автентичних матеріалів автори відносять: особисті листи, анекдоти, 

статті, уривки зі щоденників підлітків, реклама, кулінарні рецепти, казки, 

інтерв'ю, науково-популярні і країнознавчих тексти. Вони підкреслюють і 

важливість збереження автентичності жанру, й те, що жанрово-композиційна 

різноманітність дозволяє познайомити учнів із мовними кліше, фразеологією, 

лексикою, пов'язаними з різними сферами життя.  
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Методика роботи з автентичним аудіотекстом повинна базуватися на 

активній мовленнєво-мисленнєвій діяльності учнів у процесі слухання, як того 

вимагають принципи поширеного нині когнітивного підходу до навчання мов. 

Мовленнєво-мисленнєва діяльність із текстом включає: 

 ідентифікацію змісту тексту (виявлення суті змісту, критичне 

сприйняття, розрізнення головного та другорядного);  

 осмислення змісту тексту (асоціації, інтерпретація, узагальнення); 

 перетворення змісту тексту (компресію, реорганізацію, відбір 

потрібного змісту) [4, с. 58]. 

Учні повинні осмислити зміст і здійснити його перетворення. При цьому 

характер роботи повинен передбачати досить повну інформаційну переробку 

тексту з метою забезпечення необхідного рівня його розуміння.  

Отже, проаналізувавши психолого-педагогічну літературу, ми дійшли до 

висновку, що при виборі текстів для навчання аудіювання необхідно надавати 

перевагу автентичним матеріалам, які є цікавими для учнів, допомагають їм 

поглибити свої знання про культуру, традиції країни, мова якої вивчається, без 

відриву від навчального процесу. Автентичні матеріали стимулюють уяву 

учнів. При навчанні аудіювання вони розвивають здібності до сприйняття мови 

на слух та вміння здійснювати іншомовну комунікацію. 
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 The article deals with the psychological and linguistic features of the 

teaching of students' listening to the middle stage of study. The peculiarities of the 

use of authentic materials at the middle stage of listening skills have been revealed.  

 Key words: authentic materials, culturological environment, audio materials, 

pragmatic authenticity, personal authenticity. 
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СОЦІАЛЬНИЙ ТА ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ СОЦІАЛЬНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ 

 

У статті йдеться про соціальний та емоційний інтелект соціальних 

працівників. Підкреслюється важливість даних характристик особистості 

для професій сфери «людина – людина». Приводяться дані досліджень рівня 

соціального та емоційного інтелекту, організаційних та комунікативних 

здібностей соціальних працівників, їх самооцінки та особливостей Я – 

концепції. 

Ключові слова: емоційний інтелект, соціальний інтелект, самооцінка 

особистості, соціальні працівники. 

  

В даний час дослідження проблем розвитку соціальних знань і умінь є 

затребуваними, оскільки постійно ускладнюється соціальна реальність, 

збільшується число контактів між людьми в найрізноманітніших сферах життя: 

в діловій взаємодії, кар'єрному просуванні, професійному та особистісному 

розвитку. Ефективність трудової діяльності залежить не тільки від 

професіоналізму і майстерності, а й від здатності встановлювати надійні та 

конструктивні відносини з широким колом людей. Соціальний інтелект набуває 

значення професійно важливої якості для будь-якої людини, що прагне до 

успішної трудової та громадської діяльності. 

Розвиток соціального інтелекту особистості безпосередньо пов‘язаний зі 

змінами в самому суспільстві. Необхідність врахування цих перетворень і 

адекватної реакції на них становить особливі вимоги до соціально-
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інтелектуального потенціалу особистості, який забезпечує розуміння соціальної 

поведінки та успішну соціальну адаптацію. Особливого значення соціальний 

інтелект набуває в структурі особистсоті соціапльного працівника. 

Різні аспекти соціального інтелекту, підходи до його вивчення та погляди 

на його структурні компоненти розглядаються у працях багатьох зарубіжних 

дослідників: Г. Айзенка, К. Альбреґта, Ф. Вернона, Г. Гарднера, Дж. Гілфорда, 

Д. Гоулмана, Н. Кантор, Дж. Кіглстрома, Д. Кітінга, Р. Стернберга, М. 

О‘Салліван, Р. Торндайка та інших [1;2;3;10]. 

 Ця проблема також вивчалася К.Абульхановою-Славською, І. 

Башировим, М.Бобнєвою, Ю.Ємельяновим, Є.Ішутіною, Н. Кудрявцевою, В. 

Куніциною, О. Луньовою, О. Михайловою (Альошиною), О. Савєнковим, Н.О. 

Сєтковою, Д. Ушаковим, А. Южаніновою, та іншими дослідниками. Серед 

українських наукових доробок, досліджень соцального інтелекту порівняно 

небагато. Цим питанням займалися Л.Ляховець, Г.Ожубко, С.Редько, Н. Руда, 

С.Руденко та деякі інші. Окремі аспекти цієї проблеми розкривають у своїх 

роботах О. Власова, О. Кокун, О. Корніяка, М. Смульсон, Н. Пов‘якель, Н. 

Чепелєва, тощо [1;3;8;10].  

Отже, соціальний інтелект є одним з найважливіших компонентів 

життєдіяльності особистості, оскільки дає можливість людині пізнавати саму 

себе, забезпечує правильне розуміння вчинків оточуючих, їх вербальних і 

невербальних реакцій. Соціальний інтелект виступає важливою когнітивною 

складовою структури комунікативних здібностей особистості. Він допомагає 

прогнозувати розвиток міжособистісних стосунків, «загострює» інтуїцію, 

передбачливість, забезпечує психологічну витривалість; дає змогу долати 

раптові кризи, стреси та ситуації, які загрожують самоповазі.  

Особливу роль соціальний інтелект відіграє у соціономічних професіях 

(типу «людина – людина»), які потребують високого рівня розвитку якостей, 

що забезпечують успішність й ефективність у стосунках з людьми. 

Характерною особливістю діяльності представників комунікативних професій 

виступає висока інтенсивність професійної взаємодії з різними категоріями 

людей, які звертаються за кваліфікованою допомогою. Це, у свою чергу, 

передбачає уміння фахівця співвідносити контекст ситуації взаємодії з 

особистісними особливостями її суб‘єктів, прогнозувати їхню поведінку, 

здійснювати індивідуалізований підхід до вирішення наявних проблем. 

Науковий статус перелічених вище умінь та навичок спеціаліста 

відображається поняттям «соціальний інтелект», котре трактується як здатність, 

заснована на соціально-психологічних знаннях та досвіді у галузі 

міжособистісної взаємодії, точно розрізняти соціальний контекст ситуацій, 
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орієнтуватися у них, чітко інтерпретувати особистісні й поведінкові 

особливості їх учасників.  

Провідного значення соціальний інтелект набуває у представників 

соціономічних професій, діяльність яких здійснюється у безперервній взаємодії 

з іншими людьми. Вміння правильно сприймати та інтерпретувати поведінку 

людей, і дітей зокрема, їх прагнення, мотиви та цілі, прогнозувати та 

скеровувати їх дії; усвідомлення власних емоційних реакцій та здатність до 

саморегуляції обумовлюють професійну ефективність, розвиток і 

самореалізацію управлінців, вчителів, психологів та інших фахівців, які 

працюють з людьми. Тому соціальний інтелект можна також визначити як 

професійно значиму, системну характеристику фахівців, діяльність яких 

відбувається у професійному середовищі «людина-людина», до якого 

відноситься і професійна діяльність соціального працівника.  

Від соціальних працівників вимагаються високий професіоналізм і 

відповідний рівень психологічної культури, найважливішою складовою якої є 

емоційна культура. Тому таке психологічне явище як емоційний інтелект 

потребує ретельного дослідження. Найбільш активним популяризатором теорії 

емоційного інтелекту можна вважати Деніела Гоулмена, американського 

психолога та журналіста, автора книги «Eмоційний інтелект», що свого часу 

стала бестселером [2]. Емоційний інтелект слід розглядати як здатність 

усвідомлювати власні почуття, почуття інших людей, мотивувати самого себе 

та інших, управляти як власними емоціями, так і емоціями інших. 3 огляду на 

сказане, у структурі емоційного інтелекту людини можна виокремити такі 

складові: 

• усвідомлення власних емоцій, уміння визначати поточні емоції та 

диференціювати їхній склад; 

• уміння управляти власними емоціями, визначати джерело й причину їх 

виникнення, оцінювати ступінь їхньої корисності чи шкідливості, змінювати 

їхню модальність та інтенсивність; 

• усвідомлення емоцій інших людей, визначення їхнього емоційного 

стану за вербальними та невербальними ознаками; 

• уміння управляти емоціями інших людей та цілеспрямовано впливати на 

них. 

На думку Д. Гоулмана успіх у житті залежить не стільки від розвиненості 

в людини її логічного інтелекту, скільки від сформованості здібностей 

управляти власними емоціями. Розвинутий емоційний інтелект може допомогти 

людині в різних сферах життя. Вочевидь емоційний інтелект лежить в основі 

емоційної саморегуляції, а його високий рівень дає можливість розуміти власні 

емоції та емоції інших людей, управляти емоційною сферою. За допомогою 
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емоційного інтелекту приймаються рішення на основі відображення й 

осмислення емоцій, які мають для особистості певний зміст.  

Емоційний інтелект входить до складу соціального інтелекту і 

представляє собою явище, яке об'єднує в собі уміння розрізняти і розуміти 

емоції, управляти власними емоційними станами і емоціями своїх партнерів по 

спілкуванню. Розвиток емоційного інтелекту – складна робота, але саме вона 

підвищує особисту ефективність.  

Соціальний інтелект можна визначити як здібність орієнтуватися у 

суттєвих характеристиках комунікативної ситуації, недоступних 

безпосередньому спостереженню, і здатність на основі цього орієнтування 

визначати можливі способи опосередкованого досягнення своїх або загальних 

цілей в умовах, коли прямі способи їх досягнення неможливі [4]. 

Мета нашого дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

емпіричному розгляді соціального інтелекту як психологічного інструменту 

розвитку «Я-концепції» соціального працівника. 

Основний виклад. У дослідженні прийняли участь 30 соціальних 

працівників, віком від 21 – до 60 років. Для дослідження соціального інтелекту, 

як психологічного інструменту розвитку «Я-концепції» соціального працівника 

було використано такі методики як тест Холла для визначення рівня 

емоційного інтелекту, психогеометричний тест (С.Дилінгер), методика 

К.Томаса «Визначення способів регулювання конфліктів», методика  «КОС-2» 

та тест «Знаходження кількісного вираження рівня самооцінки за С.Будассі». 

На основі проведеного тесту Холла виявлено середній (у 70% 

досліджуваних) та низький (у 30%) рівні емоційного інтелекту за відсутністю 

високого рівня (0%). У представників досліджуваної вибірки найвищі значення 

за шкалою «Емпатія», що свідчить про добре розвинену здатність 

досліджуваних співпереживати та підтримувати інших людей, а найнижчі 

показники за шкалою  «Управління своїми емоціями», що можна розглядати як 

нездатність постійно контролювати свої  емоції. Слід детальніше вивчити 

причини цього явища, а також запропонувати соціальним працівникам 

відвідувати заняття з навчання технікам саморегуляції власних емоційних 

станів. 

За методикою К.Томаса «Визначення способів регулювання конфліктів» 

виявлено, що для соціальних працівників найбільш притаманним способом 

вирішення конфліктів є компроміс (43,3% опитуваних) – угода на основі 

взаємних поступок; пропозиція варіанту, що знімає виникле протиріччя. Цей 

результат є закономірним, адже це люди які активно комунікують в межах своєї 

професійної діяльності. Найменш характерним способом поведінки в 

конфліктних ситуаціях для досліджуваної вибірки є конкуренція (10,0%) – 
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прагнення досягти своїх інтересів в збиток іншому. Оскільки досліджувані – 

люди соціальної спрямованості, то зрозуміло, що компроміс і співпраця ведуть 

до ефективного виконання їх професійних  обов‘язків, в основі яких активна 

взаємодія з людьми. 

В методиці «КОС-2» для оцінювання рівня розвитку комунікативних та 

організаторських здібностей представлені дві шкали: шкала оцінок 

комунікативних схильностей і шкала оцінок організаторських схильностей. За 

допомогою цієї  методики виявлено, що у досліджуваних однаково добре 

розвинені як комунікативні схильності так й організаторські, що є позитивним 

явищем, адже вміння ефективно комунікувати є професійною якістю 

соціальних працівників. 

Результати методики С. Будассі  показали, що серед досліджуваних 16,7% 

мають середній рівень самооцінки, 23,3% – вище середнього,  33,3%–   високий 

рівень. Низький рівень самооцінки показали тільки 13,3% опитуваних, тобто 

соціальні працівники в переважній більшості мають адекватну самооцінку, що 

свідчить про зрілість їх особистості. 

Психогеометричний тест С.Дилінгер показав, що більшість 

досліджуваних на перше місце поставили коло, на останнє трикутник і хвилю. 

«Люди-кола» – це найкращі комунікатори серед п‘яти форм, насамперед тому, 

що вони найкращі слухачі. Для них характерна висока чутливість, розвинута 

емпатійність – здатність співпереживати, співчувати, емоційно відгукуватися на 

переживання іншої людини. Уміння слухати – важлива риса соціальних 

працівників. 

«Люди-кола» через їх спрямованість скоріше на людей, ніж на справу, 

надто намагаються догодити кожному. По-друге, «Кола» не відрізняються 

рішучістю. Якщо їм випадає керувати, то вони обирають демократичний стиль 

керівництва і намагаються обговорити практично будь-яке рішення з більшістю 

та заручитися підтримкою. Отже,  є логічним вибір досліджуваних саме кола як 

провідної  фігури. 

Трикутник символізує лідерство, і багато «трикутників» відчувають у 

цьому своє призначення: «Народжені, щоб бути лідерами». Найхарактернішою 

особливістю «людей-трикутників» є здатність концентруватися на головній 

меті. Вони – енергійні, сильні особистості, які ставлять прозорі цілі і, як 

правило, досягають їх. Зизгаг (хвилясті лінії) символізує креативність, 

творчість.  Серед соціальних працівників, як бачимо, лідерство не в пріоритеті, 

а найважливішими є спілкування і творчий підхід (53,3%).  

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що соціальний інтелект є 

інтегральною інтелектуальною здібністю, яка визначає успішність спілкування 

та соціальної адаптації особистості. Соціальний інтелект забезпечує розуміння 
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вчинків і дій людей, розуміння мовленнєвої продукції особи, а також її 

невербальних реакцій (міміки, поз, жестів). Він виступає пізнавальною 

складовою комунікативних здібностей особистості та професійно важливою 

рисою (компетенцією) для професій сфери «людина – людина» (наприклад, 

учитель, психолог, соціальний працівник), а також деяких професій сфери 

«людина – художній образ» (письменник, журналіст). Рівень розвитку 

соціального інтелекту більшою мірою визначає успішність адаптації при 

влаштуванні на роботу, ніж рівень розвитку загального інтелекту. Люди з 

високим соціальним інтелектом звичайно легко уживаються в колективі, 

сприяють підтримці оптимального психологічного клімату, проявляють більше 

інтересу, кмітливості і винахідливості в роботі. 

Для соціальних працівників, яких ми досліджували, характерний високий 

рівень соціального інтелекту, середній рівень здатності до емпатії, переважання 

адекватної самооцінки в більшості досліджуваних, притаманність як 

комунікативних так і організаційних здібностей, спрямованість особистості на 

міжособистісне спілкування, слабкий ступінь вираження лідерських здібностей. 

Емоційний інтелект входить до складу соціального інтелекту і представляє 

собою явище, яке об'єднує в собі уміння розрізняти і розуміти емоції, управляти 

власними емоційними станами і емоціями своїх партнерів по спілкуванню. 

Рекомендована просвітницька робота серед соціальнх працівників, 

тренінг спілкування, на якому б вироблялись навички самоконтролю, 

конструктивного спілкування та саморегуляції емоцій. 
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 The article deals with the social and emotional intelligence of social workers. 

The importance of the personality characteristics data for the professions of the 
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У статті розглянуто поняття «здоров’я» з погляду різних вчених та 

дослідників. Розкрито  уявлення молоді щодо здорової поведінки та 

представлено та проаналізовано результати емпіричного дослідження причин 

порушень здорової поведінки у сучасному молодіжному середовищі . 
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Значення здоров'я в житті кожної людини та суспільства набуває сьогодні 

все більшої ваги. Центр профілактичних зусиль сьогодні зміщується із 

конкретних розладів на загальне зміцнення здоров'я. 

Все більшого значення набувають дослідження здоров'я в контексті 

гуманітарних дисциплін, особливо соціальної психології, яка займається 
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дослідженням механізмів, що орієнтують на здоровий спосіб життя, 

пропагандою превентивної поведінки [6].   

Показники здоров'я розглядаються у сучасному соціумі, як кумулятивні 

індикатори рівня благополуччя суспільства в цілому та окремих його 

прошарків. Численні дослідження показують, що стан здоров'я людей в Україні 

постійно знижується, тому збереження та зміцнення здоров'я людини є 

актуальною проблемою і турботою нашої держави.  

Здоров`я людини є досить складним феноменом та може розглядатися як 

філософська, соціальна-економічна, біологічна, медична, соціально-

психологічна категорія, як об'єкт споживання, внесення капіталу, як 

індивідуальна і суспільна цінність, явище системного характеру, динамічне, 

постійно взаємодіюче з оточуючим середовищем, що, у свою чергу, також 

постійно змінюється [1]. 

 Проблема здоров'я особистості привертає увагу багатьох дослідників. 

Так, серед вітчизняних та зарубіжних дослідників питання, пов'язані із різними 

аспектами психічного здоров'я, розглядали: О. В. Алексєєв (настрій і здоров'я); 

М.Й. Боришевський (психологія самоактивності та суб'єктного розвитку 

особистості як саморегульованої соціально-психологічної системи); Б.С. 

Братусь (аномалії особистості); І.В. Дубровіна (психологічне здоров'я учасників 

освітнього процесу); Л.Д. Дьоміна, І.О. Ральникова (психічне здоров'я та 

захисні механізми особистості); Г.В. Ложкін, М.І. Мушкевич, О. В. Наскова, 

І.В. Толкунова (психологія здоров'я людини); С.Д. Максименко (генетична 

психологія); Г. С. Никифоров (психологія здоров'я); В. М. Панкратов 

(саморегуляція психічного здоров'я); Д.Д. Федотов (збереження психічного 

здоров'я); О.В. Хухлаєва (особливості психічного здоров'я студентів); О.Я. 

Чебикін (проблема емоційної стійкості)та інші. Серед цілого ряду авторських 

позицій переважають наукові погляди, згідно з якими психологічне здоров'я 

розуміється як здатність особистості до самореалізації, самоактуалізації, 

адекватного самоприйняття себе та світу: В. Франкл, А. Маслоу (психологічне 

здоров'я як здатність особистості до самореалізації, самоактуалізації); А. Адлер, 

Е. Фромм (міжособистісні стосунки як важливий критерій психічного та 

психологічного здоров'я); а також дослідження С. Московичі, К. Ерзміш у яких 

проблема хвороби та здоров'я розглядається в руслі теорії соціальних уявлень 

та інші [4].   

Рівень здоров'я людини визначається умовами життєдіяльності: навчання, 

праці та побуту, добробутом та гігієнічною культурою, а найбільше - способом 

життя. Спосіб життя включає в себе такі категорії, як рівень життя, якість його 

та стиль. Урахування важливості способу життя, поведінки у сфері здоров'я, як 

найважливіших детермінант здоров'я, не викликає сумніву [6].   
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Проблема формування здорового способу життя розкривається у 

соціальних дослідженнях Т. Бондар, О. Карпенко, П. Яременко, О. Балакірєвої, 

Е. Фоміна та інших; у психологічних дослідженнях Т. Титаренко, С. 

Максименка, М. Боришевського, М. Марценюк, Л. Лєпіхової, О. Кляпець та 

інших вітчизняних науковців. 

Як показує аналіз досліджень, проблема здоров'я людини, як фізичного 

так і психічного, збереження та підвищення їх рівня, а також урахування 

важливості способу життя, поведінки у сфері здоров'я, як найважливіших 

детермінант здоров'я, є актуальною та потребує подальшого вивчення.  

Тому, у нашій роботі ми ставимо за мету визначити уявлення сучасної 

молоді щодо здорової поведінки та емпірично дослідити основні причини 

порушень здорової поведінки. 

Здоров`я людини є досить складним феноменом та може розглядатися як 

філософська, соціальна-економічна, біологічна, медична, соціально-

психологічна категорія, як об'єкт споживання, внесення капіталу, як 

індивідуальна і суспільна цінність, явище системного характеру, динамічне, 

постійно взаємодіюче з оточуючим середовищем, що, у свою чергу, постійно 

змінюється. У сучасних дослідженнях проблеми здоров'я виокремлюються 

біомедичний, соціальний та гуманітарний підходи. 

У сучасних гуманітарних уявленнях здоров'я представлене як «здоров'я 

для», що дає можливість говорити про ті можливості, які здоров'я надає людині. 

Здоров'я в рамках цього підходу є одним з найважливіших ресурсів, які 

необхідні людині для того, щоб реалізовувати свій потенціал, свої можливості в 

усіх сферах життєдіяльності. 

Сьогодні здоров'я визначається як гармонійне поєднання фізіологічних, 

психологічних (особистісних, душевних) та соціальних факторів, які 

забезпечують внутрішнє благополуччя індивіда. Фізичне здоров'я є 

фундаментом загального здоров'я людини, та передбачає гарне самопочуття, 

бадьорість, наявність енергії, працездатність та відсутність патологічних 

симптомів [3]. 

 На думку А. Маслоу, поняття «здоров‘я» можна трактувати як розвиток і 

рух у бік само актуалізації. Про самоактуалізованих особистостей можна 

говорити, що вони вже досягли достатнього рівня задоволення своїх базових 

потреб. А далі ними рухає мотивація більш високого порядку, що називається 

― метою мотивації.  

Ідеться про людей, які впевнені в собі, їхня потреба в любові задоволена, 

у них є друзі, вони почувають себе улюбленцями й гідними любові, у них є 

статус і місце в житті, вони користуються повагою інших та достатньою мірою 

відчувають власну цінність і самоповагу [4, С.64]   
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Основні положення, розроблені Г. Олпортом, складають основу 

гуманістичної ідеї здорової особистості. Як кожен персонолог, Г. Олпорт 

значну, але більш прискіпливу увагу присвятив розгляду поняття особистості, 

описавши і класифікувавши понад п‘ятдесят різноманітних визначень. Це дало 

змогу досліднику виявити методологічну помилку сучасної йому психології: на 

його думку, майже відсутні визначення здорової особистості, а теорії 

особистості будуються на вивченні, як правило, нездорових або незрілих 

особистостей [4, С.69] . 

Невід‘ємною частиною Олпортовської моделі здорової особистості є 

критерії психологічної зрілості.  х виділяють шість: 

1) широкі межі ― Я, активна участь у трудових, сімейних та соціальних 

взаєминах; 

2) здатність до теплих, сердечних соціальних контактів (дружної 

інтимності та співчуття); 

3) емоційна стійкість і самоприйняття; 

4) реалістичне сприймання людей, об‘єктів, ситуацій, вибудовування 

реальних цілей, досвід та рівень домагань; 

5) здатність до самопізнання і наявність почуття гумору 

(самооб‘єктивність – чітке уявлення про свої сильні та слабкі сторони); 

6) цілісна життєва філософія (домінуюча ціннісна орієнтація, яка складає 

об‘єднуючу основу життя). Відповідно до аналізу праць автора, можна зробити 

висновок про те, що Г. Олпорт бачив особистісний ріст як безперервний процес 

становлення, який триває протягом життя і визначається пріоритетними цілями. 

[4, с.72].   

Так, теорія здорової особистості А. Елліса передбачає різноспрямованість 

потенціалу, раціональність когніцій, відповідальне ставлення до життя. 

Дослідник Л.А. Руїс, обґрунтовуючи методологічні засади психології 

здоров‘я, аналізує модель комплексного процесу «здоров‘я-хвороби» (ПЗХ).   

Він виділяє три рівні моделі ПЗХ: 

1. Макросоціальний: взаємовідносини між суспільно-економічною 

формацією як єдиним цілим і станом здоров‘я населення. 

2. Груповий: відношення між способом і умовами життя певної групи 

населення (країни, міста). 

3. Індивідуальний: відношення між індивідуальним стилем життя, 

умовами життя і станом здоров'я [4, С.81].   

Шульте Д. пропонує для організації досліджень окремих проблем 

здоров‘я використовувати «модель здоров‘я», яка, за його словами, аналогічна 

до «моделі хвороби» і включає в себе 4 площини: 
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- передумови здоров‘я (біологічні, соціальні, психологічні чинники, 

превентивні й саногенні фактори); 

- власне здоров‘я (відчуття щастя, задоволеність, відсутність дефекту); 

- добре самопочуття (відсутність скарг і хворобливих симптомів); 

- наслідки здоров‘я (роль здорової людини і свобода поведінки).  

У побудові даної моделі автор виходить з визначення здорової людини  

П. Беккера: здоровою є працездатна людина, яка оптимально відповідає 

«нормальним» рольовим очікуванням і в змозі справитися зі щоденними 

вимогами, в результаті чого не має потреби приписувати їй особливу роль 

хворого.  

Фрейд З. уважав психологічно здоровою людину ту, яка здатна узгодити 

принцип задоволення з принципом реальності. На думку К. Юнга, здоровою 

може бути особа, яка асимілювала зміст свого несвідомого й вільна від 

захоплення будь-яким архетипом. [4, С.82]   

Молодь – це окрема (відносно велика) соціально-демографічна група, яка 

вирізняється за сукупністю вікових характеристик, особливостей соціального 

становища та обумовлених тим і іншим соціально-психологічних якостей, що 

визначаються суспільним ладом, культурою, закономірностями соціалізації, 

вихованням в умовах певного суспільства. 

Збереження й зміцнення здоров‘я молодого покоління є актуальною 

проблемою і турботою будь-якої сім‘ї, держави і справедливо вважається 

багатством нації, яка покладає надії у подальшому прогресивному розвитку на 

своїх нащадків [5; 7; 8].   

За даними медичних і психологічних спостережень (В. Г. Каменська, 

С. В. Звєрева, І. Є. Мельникова), стосовно розвитку старшокласників 

наводяться тривожні показники стану їх здоров‘я. Так, з початку 1990-х років ті 

чи інші захворювання, спричинені пережитими стресами, відмічались у 75 % 

старшокласників, до кінця 90-х цей показник зріс серед випускників 

загальноосвітніх шкіл до 85 %. Виявлено, що в 79 % учнів відмічається стан 

емоційного напруження, а 85 % учнів мають різні хронічні захворювання. У 

період, коли підлітки наближаються до старших класів, їх захворюваність на 

нервово-психічні та серцево-судинні розлади збільшується в півтора-два рази.  

Такий стан здоров‘я молоді спеціалісти пояснюють складними соціально-

економічними умовами пережитого десятиріччя 90-х років, що 

супроводжувалися суб‘єктивним сприйняттям несприятливих наслідків 

соціальної нестабільності в суспільстві та, відповідно, в родинах, економічною 

кризою, втратою відчуття перспективи й неможливості обрати стійку систему 

цінностей. Відтак особистісна нестабільність спричинила серед молоді 



182 

 

ускладнення самостійного й адекватного розв‘язання проблем особистісного та 

професійного самовизначення [7].   

У працях зарубіжних дослідників, присвячених вивченню уявлень про 

здоров‘я і здорову людину в різних професійних і статеворольових групах, було 

виділено три складових уявлення про здоров‘я:  

1) адаптація, пристосування, що включає поняття норми, адекватності, 

працездатності, зовнішньої привабливості;  

2) внутрішня згода (гармонія, упевненість, спокій, здоровий глузд);  

3) самореалізація (активність, цілеспрямованість, творчість, тощо) [4].  

У дослідженні І.Б. Бовіної методом асоціацій вивчалася структура 

уявлень про здоров‘я і хворобу в молодіжному середовищі серед студентів 

вузів. Констатовано, що складовими ядра уявлень про здоров‘я є: спорт, краса, 

сила, радість, бадьорість життя. Периферійну систему утворюють поняття: 

посмішка, гарний настрій, добре самопочуття, щастя, правильне харчування, 

веселощі, упевненість у собі, вітаміни, енергія, активність, свіже повітря.  

Здоров‘я виявилося необхідною складовою успішності людини. При 

цьому І.Б. Бовіна доходить висновку, що ключовими елементами уявлення про 

здоров‘я є характеристики поведінки, пов‘язані з підтримкою здоров‘я, 

позитивних емоційних виявів і фізичного благополуччя [2]. 

У цілому молодь має правильне, адекватне уявлення про життєвий зміст 

понять «здоровий спосіб життя» і «нездоровий спосіб життя» з їх соціально-

психологічними наслідками. Здоровий спосіб життя є надійним потенціалом 

професійної ефективності, життєвого задоволення та успішності. Внаслідок 

нездорового способу життя людина потрапляє в ситуацію соціального 

обмеження, залежності від оточення, жалю і смутку. Все це є знанням сучасної 

молоді про можливий спосіб життя та його наслідки. Проте в даному разі 

знання – це тільки фундамент, на якому може піднятися будівля, якість якої 

ініціюватиметься суб‘єктним, індивідуальним вибором кожного. Мотивація 

такого вибору не проста, як не є простою і смислова будова свідомості.   Згідно 

з ідеями Л.С. Виготського, смисли, вкорінені в буття, опредмечуються в діях та 

людській мові, а індивідуальна свідомість не зводиться лише до знання і, як 

відношення до світу, психологічно розкривається системою смислів, що є 

продуктом розвитку мотивів діяльності [6].  

Здоровий спосіб життя далеко не завжди позитивно оцінюється в 

молодіжному середовищі. Цьому перешкоджають перш за все вікові 

особливості молодої людини. Піклуватися про власне здоров‘я, як вважає 

велика частка молоді, це справа людей похилого віку чи інвалідів, а нормальні 

юнаки та дівчата мають великий ресурс, який дає їм змогу хронічно 

перевантажуватися, ризикувати, не помічати власних шкідливих звичок заради 
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швидких заробітків, кар‘єрного просування, досягнення матеріальної 

незалежності від батьків тощо.  

Типовою причиною формування негативного ставлення молоді до 

власного здоров‘я є гостре переживання кризових життєвих ситуацій. Якщо все 

так погано, якщо мене не кохають, якщо я не вступив до вузу, мене не взяли на 

роботу, то про яке здоров‘я йдеться? Індивідуальні стратегії опанування 

нерідко далекі від конструктивних, самозберігаючих.  

Зорієнтованість молоді на нездоровий спосіб життя є одним з показників       

загальної життєвої некомпетентності, адже наявність таких орієнтацій  суттєво 

знижує ймовірність професійного зростання, швидкого кар‘єрного просування, 

досягнення життєвого успіху  [8] . 

Для кращого розкриття теми статті було проведено емпіричне 

дослідження. 

Для дослідження було використано  наступні методики [9]: 

1. Опитувальник порушень здорової поведінки О.Л. Луценко й О.Є. 

Габелкової. 

2. Тест-опитувальник А.В. Звєрькова і Е.В. Ейдмана «Дослідження 

вольової саморегуляції»; 

3. Опитувальник Міні-мульт (скорочений багатофакторний опитувальник 

для дослідження особистості); 

4. Опитувальник  Плутчика-Келлермана-Конте «Індекс життєвого 

стилю». 

Результати даного дослідження були оброблені за допомогою 

кореляційного аналізу за Пірсоном. 

Проведений нами кореляційний аналіз показав, що значимо корелюють 

між собою шкали, як от: Емоційна некомпетентність та Істерія (r =0,505); 

Емоційна некомпетентність та Психастенія (r =0,537); Наполегливість та 

Самовладання (r =0,617); Наполегливість та Гіперкомпенсація (r =0,521); 

Іпохондрія та Депресія (r =0,663);  Іпохондрія та Істерія (r =0,803); Іпохондрія 

та Психастенія (r =0,687); Іпохондрія та Шизоїдність (r =0,622); Депресія та 

Істерія (r =0,671); Депресія та Психопатія (r =0,570); Депресія та 

Паранойяльність (r =0,649); Депресія та Психастенія (r =0,677); Депресія та 

Шизоїдність (r =0,572); Істерія та Психопатія (r =0,503); Істерія та Психастенія 

(r =0,604); Істерія та Шизоїдність (r =0,506); Психопатія та Психастенія (r 

=0,531); Психопатія та Шизоїдність (r =0,624); Паранойяльність та 

Психастенія(r =0,533); Паранойяльність та Шизоїдність (r =0,676); 

Паранойяльність та Регресія (r =0,508); Психастенія та Шизоїдність (r =0,722); 

Регресія та Проекція (r =0,528); Регресія та Гіперкомпенсація (r =0,576); 

Проекція та Гіперкомпенсація (r =0,587).  
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Це може виступати свідченням про схильність молодої людини до 

егоцентризму, імпульсивності, емоційної незрілості, емоційної 

некомпетентності, пасивності, поганого пристосування, труднощах в 

міжособистісному спілкування, конфліктності, схильності до депресивних 

переживань,  а також, того, що вона ще не стикалася з проблемами зі здоров‘ям, 

і тому може досить легковажно до нього ставитися, не задумуватися про 

наслідки, поводитися так як модно, нехтувати власною безпекою. 

Відзначимо, що обернено корелюють між собою шкали: Наполегливість 

та Депресія, де наявний помірний, обернений зв‘язок (r = -0,483), 

Наполегливість та Психастенія (r = -0,429), Наполегливість та Регресія (r = -

0,462), Наполегливість та Гіперкомпенсація (r = -0,521), що свідчить про 

наявність у наполегливих людей захисного механізму – гіперкомпенсації,  

Самовладання та Регресія (r = -0,444), що вказує на те, що чим більше людина 

контролює свої почуття та поведінку, тим більше вона прагне уникати тривогу 

шляхом переходу на більш ранні стадії розвитку, тобто для неї може бути 

притаманною регресивна поведінка як захисний механізм психіки. Такі 

результати можуть свідчити про недосвідченість в побудові міжособистісних 

стосунків, боязні невдач, надання переваги стратегії уникнення над стратегією 

долання перешкод, браку особистого життєвого досвіду та досвіду в соціальних 

контактах.  

Підсумовуючи вищевикладене, можна справедливо зазначити, що 

здоров‘я – це стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а 

не лише відсутність хворобливих змін. Це досить узагальнене визначення 

скоріше характеризує те, до чого слід прагнути, бачити бажане дійсним. 

Здоров'я – це, насамперед, стан організму, в якому поєднуються відповідність 

структури і функції, а також властивість регулюючих систем підтримувати 

постійність внутрішнього середовища (гомеостаз). Здоров'я полягає в тому, що 

у відповідь на дію щоденних подразників виникають адекватні реакції, які за 

характером, силою, часом і тривалістю дії властиві більшості людей. 

Поняття «здоров‘я» розглядалося представниками різних психологічних 

концепцій. І кожен з них тлумачив поняття «здоров‘я» з своєї точки зору. 

Вивчаючи ставлення молоді до здорової поведінки можна стверджувати, 

що у цілому молодь має правильне, адекватне уявлення про життєвий зміст 

понять «здоровий спосіб життя» і «нездоровий спосіб життя» з їх соціально-

психологічними наслідками. Здоровий спосіб життя є надійним потенціалом 

професійної ефективності, життєвого задоволення та успішності. Внаслідок 

нездорового способу життя людина потрапляє в ситуацію соціального 

обмеження, залежності від оточення, жалю і смутку. 
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Все це є знанням сучасної молоді про можливий спосіб життя та його 

наслідки. Проте в даному разі знання – це тільки фундамент, на якому може 

піднятися будівля, якість якої ініціюватиметься суб‘єктним, індивідуальним 

вибором кожного.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНО-ЕМПІРИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ 

ФЕНОМЕНУ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

У статті розглянуто феномен особистісного життєвого простору як 

одного з компонентів багатогранної структури життєвого простору 

студентської молоді у вигляді внутрішнього інтегрованого образу суб’єктного 

характеру, який забезпечує адекватний рівень соціально-психологічної 

адаптації та становлення соціальної зрілості, самоствердження і 

самоактуалізації сучасного студента. Достовірні дані проведеного 

емпіричного дослідження підтверджують концепт розуміння особистісного 

простору як форми внутрішньої узгодженості студента з обставинами 

життя, що супроводжується особливостями конфігурації виявів 

адаптаційних, мотиваційних та особистісно-поведінкових компонентів.  

Ключові слова: особистісний простір, психологічний простір, життєвий 

простір, соціально-психологічна адаптація, соціальна зрілість.  

 

Психологічний простір, що складається всередині соціального, є 

своєрідним особистісним еквівалентом суспільних відносин. На підтвердження 

представленого положення можемо навести концептуальні позиції О. 

Леонтьєва, С. Максименка, С. Рубінштейна, С. Смірнова, в яких зазначається, 

що сприймання будь-якого об‘єкта або ситуації, конкретної особи чи 

абстрактної ідеї визначається цілісним образом світу, а цей світ зумовлений 

усім досвідом життя людини у світі, її суспільною практикою [1; 2].  

Стан дослідження означеної проблеми, особливо в межах вікових 

діапазонів розвитку (О. Бодальов, А. Большакова, Н. Мозгова, О. Калмикова, О. 

Сергєєнкова, І. Шаповал, Ю. Швалб, Т. Щербан та ін.), показує, що існуючі 

теоретичні конструкти є лише її схематичним окресленням, завдяки якому у 

подальших доробках вдасться визначити цілісну панораму становлення 

особистісного простору людини.   
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Логіка побудови емпіричної програми вивчення психологічних 

особливостей формування особистісного простору стосується дослідження 

особливостей його психосемантичної репрезентації в індивідуальній свідомості 

та комплексу адаптаційних, мотиваційних та особистісноповедінкових 

властивостей студента.  

В результаті опрацювання емпіричних даних за методикою С. Нартової-

Бочавер «Суверенність психологічного простору» нами було визначено три 

основні групи респондентів з різними показниками суверенності 

психологічного простору: 1 група (високий показник суверенності 

психологічного простору) – 36 осіб (35 %); 2 група (середній показник) – 43 

особи (42 %); 3 група (низький показник) – 23 особи (23 %).   

Отримані результати щодо прояву суверенності психологічного простору 

стосувалися вивчення показників соціально-психологічної адаптації 

досліджуваних студентів за виділеними групами. Середньогруповий зріз 

показників за шкалами методики діагностики соціально-психологічної 

адаптації К. Роджерса та Р. Даймонда демонструє суттєві відмінності за 

показниками. 

Таблиця 1.  

Психологічні відмінності суверенності особистісного простору 

досліджуваних студентів (за Н- Крускала-Уоллеса) 

Діагностичні 

показники 

Група 1  Група 2  Група 3  Хі- 

квадрат  

 

Стандартне 

відхилення  

 p- рівень  

значимості   Ранги   

Суверенність 

психологічного 

простору  

300,5 161,5 42,5 314,48 2 .000** 

Суверенність 

фізичного тіла   

297,3 159,6 50,6 292,551 2 .000** 

Суверенність 

території  

298,3 162,6 43,8 308,677 2 .000** 

Суверенність 

речей  

95,5 161,0 50,8 288,114 2 .000** 

Суверенність 

звичок  

298,0 163,5 42,5 308,782 2 .000** 

Суверенність 

соціальних 

зв‘язків  

297,9 163,6 42,5 313,782 2 .000** 

Суверенність 

цінностей  

294,0 159,1 56,5 272,660 2 .000** 
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Результати застосування непараметричного критерію Н Крускала-

Уоллеса до сформованої матриці емпіричних даних методики діагностики 

соціально-психологічної адаптації подано у таблиці 2.  

Таблиця 2. 

Психологічні відмінності соціально-психологічної адаптації 

досліджуваних студентів (за Н- Крускала-Уоллеса) 

Діагностичні 

показники   

Група 

1 

Група 

2 

Група 

3 

Хі- 

квадрат  
Стандартне 

відхилення  

p- рівень 

значимості  
 Значення  

Адаптація  220,7  195,4  98,2  73,396  2  .000** 

Самоприйняття  176,6  226,5  1

06,2  

72

,263  

2  .000** 

Прийняття 

інших  

179,5  209,0  134,0  27,987  2  .000** 

Емоційна 

комфортність  

220,3  168,0  149,0  27,703  2  .000** 

Інтернальність  166,2  245,2  87,3  128,007  2  .000** 

Домінування  203,0  191,6  131,3  26,028  2  .000** 

  

 Аналіз розподілу показників цієї методики в групах студентів з різним 

рівнем суверенності психологічного простору показав, що існують суттєві 

відмінності за усіма показниками. 

Суттєвим доповненням до показників соціально-психологічної адаптації 

виступили дані за методикою семантичного диференціалу «Образ життя» В. 

Серкіна, за допомогою якого вдалося на рівні індивідуального усвідомлення 

семантичного конструкту «образ життя» виявити особливості інтегративної 

активності особистості, яку вона реалізує як суб‘єкт індивідуальної діяльності в 

соціальному просторі життєдіяльності.  

В цілому досліджені семантичні універсалії «образу життя» студентів 

можна розглядати як психічні детермінанти їх діяльності, які є не тільки 

джерелом психічної активності і поведінки, але й факторами формування їх 

особистісного простору. Слід відзначити, що окрім зафіксованих семантичних 

універсалій оцінки «образу життя», в групах досліджуваних студентів 

обиралися й інші параметри, але низька частота не дає можливості віднести їх 

до семантичної універсалії (24 % від загальної кількості респондентів).  

Так, результати проведеного дослідження показують, що виділені 

семантичні універсалії студентів різних груп є досить динамічними та містять 

суттєві відмінності. В даному випадку, такі динамічні відмінності пов‘язані з 

особливостями зміни ставлень студентів до сфер життєдіяльності людини у бік 

їх зменшення та групування лише в одній сфері життєвої реалізації.  
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Отже, суб‘єктність соціалізації студентів, у яких різний рівень 

автономності психологічного простору, демонструє «звуження» вибору 

особистістю власного шляху розвитку на основі незначної кількості базових 

відносин до світу.   

Вивчення конфігурації таких компонентів мотиваційної сфери як 

самоактуалізація, самоствердження та соціальна зрілість досліджуваних 

студентів проводилося за допомогою опитувальника діагностики 

самоактуалізації особистості О. Лазукіна в адаптації Н. Каліна. 

Середньогруповий розподіл показників опитувальника діагностики 

самоактуалізації особистості показав, що між досліджуваними групами 

студентів є відмінності за усіма показниками методики. Високі показники 

суверенності психологічного простору студентів найчастіше зумовлюють такі 

характерологічні якості та способи взаємодії з оточуючими як відповідальність, 

прямолінійність (яка дещо межує з агресивністю), недовірливість (скептицизм) 

та схильність до особистісної автономності.  х виражена готовність допомагати 

оточуючим та розвинуті гіперсоціальні установки мають тенденцію до прояву 

надмірної впертості, і навіть нестриманості, тобто їх соціальну активність 

можна охарактеризувати переконливою наполегливістю. Виражена 

недовірливість із ознаками скептицизму сприяє проявам критики та 

самокритики та бажання «докопатися» до переконливих доказів та фактів, що 

фактично є своєрідною якістю їх допитливості. Особистісна автономність 

підкреслює внутрішню цілісність людини, що проявляється у позитивній 

«свободі для» дослідницького пошуку, творчості та самовдосконалення.  

Отже, особистісний простір слід розглядати як компонент структури 

життєвого простору студентської молоді, що містить наукові та побутові 

пояснення життя; соціальний простір в юнацькому віці характеризується 

структурними компонентами, системний зв'язок між якими складає 

конфігурацію адаптаційних, мотиваційних та особистісно-поведінкових 

компонентів; адекватне і повноцінне вивчення особистісного простору повинно 

включати психосемантичні аспекти індивідуальної свідомості студентської 

молоді.  

Зазначається, що особистісний простір є складовою соціального 

простору, а отже йому притаманні такі ознаки як протяжність, спрямованість та 

рухливість, завдяки яким людина організовує свою «зовнішню» 

життєдіяльність в часі і просторі. «Внутрішнє» середовище людини 

локалізовано у її особистісному просторі, міра суб‘єктивності якого 

визначається індивідуальною свідомістю.   

Зафіксовані відмінності у показниках цих компонентів показали, що 

високі показники суверенності психологічного простору студентів найчастіше 
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супроводжуються такими характерологічними якостями та способами взаємодії 

з оточуючими як відповідальність, прямолінійність, недовірливість та 

схильність до особистісної автономності.  
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The article phenomenon of personal area as one of the multifaceted structures 

components of students youth in the form of inner integrated subjective character’s 

image, which provides appropriate level of social-psychological adaptation and 

establishment of social maturity, self-affirmation and self-actualization of young 

modern student. Reliable data of empiric research confirms the concept of personal 

space’s understanding as the form of inner coherence of student with life conditions 

that is accompanied by configuration’s features of identifying adaptational, 

motivational and self-behavioral components. 

  Key words: personal space, psychological space, life space, social-

psychological adaptation, social maturity. 
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ГЕОГРАФІЯ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ 

 

 У статті розглянуто роль спортивного туризму на сучасному етапі, 

оцінено різні його складові з позицій становлення та розвитку, описано 

категорійні походи та класи туристично-спортивних змагань. Розкрито 

діяльність Федерації  спортивного туризму України, розвиток різних його 

видів на території Закарпатської області.  

 Ключові слова: спортивний туризм, види спортивного туризму, 

категорійні походи, туристично-спортивне змагання, класи дистанцій.  

 

 Спортивний туризм був і продовжує бути невід'ємною складовою життя 

більшої частини населення всього світу, роблячи позитивний вплив на організм 

людини, підтримуючи здоров'я і хорошу фізичну форму. Він включає в себе не 

тільки спортивну складову, а й особливу - духовну сферу і спосіб життя самих 

любителів мандрівок. Він здійснює різноманітні спортивні, оздоровчі, 

рекреаційні, пізнавальні, виховні, економічні та інші функції. 

Спортивний туризм - вид спорту із подолання протяжного відрізка земної 

поверхні, званого маршрутом. Під час проходження маршруту долаються різні 

специфічні природні перешкоди. Спортивний туризм має цільову функцію - 

спортивне вдосконалення у подоланні природних перешкод. Це означає 

вдосконалення комплексу знань, умінь і навичок, фізичної підготовки, 

необхідних для безпечного пересування людини по місцевості, яка насичена 

природними перешкодами, в процесі походу. Він є одним з наймасовіших видів 

спорту, має багатовікову історію і традиції, які містять не тільки спортивну 

складову, а й особливе світосприйняття любителів пригод, а також незвичайний 

спосіб життя [4]. 

Спортивний туризм є важливим засобом сприяння підвищенню 

соціальної і трудової активності людей, задоволення їх моральних, естетичних 
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та творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку 

дружніх стосунків між народами і зміцнення миру.  

 Спортивний туризм включає в себе безліч всіляких напрямків. Він є 

активним, а часто і екстремальним видом подорожей, має на увазі автономне 

подолання великих відстаней і різноманітних локальних перешкод, що вимагає 

від туриста фізичної сили, доброго здоров'я і володіння різними навичками. На 

відміну від звичайних маршрутів, траси для спортивного туризму 

класифікуються за рівнями складності. Вони визначаються наявністю на шляху 

перешкод - вершин, перевалів, каньйонів, скель, льодовиків, річкових порогів і 

т.п. Подолання маршрутів певної протяжності і складності дає право туристу на 

отримання спортивного звання - від юнацького розряду до майстра спорту 

міжнародного класу. Подорож є груповою, як правило, до складу команди 

входить 5-10 чоловік. 

 Кожний з видів спортивного туризму має свої характерні особливості. За 

організацією походу, його маршрутом, засобами пересування відносять  його до 

певного виду туризму - пішохідного, гірського, лижного, водного, 

велосипедного. Серед цих видів умовно виділяється гірський туризм: його 

можна вважати різновидом пішохідного туризму, хоча існує не менше підстав 

для віднесення його до альпінізму. Природні умови високогірних районів і 

специфіка перешкод ставлять перед гірськими туристами багато не властивих 

іншим видам туризму завдань. Він відрізняється і значним арсеналом 

спеціального спорядження, і специфічними технічними прийомами, і тактикою, 

необхідністю висотної акліматизації тощо. 

 Спортивний туризм поширений практично по всій земній поверхні. Його 

світовими центрами є регіон Альп в Європі, Гімалайські і Тибетські гори. 

Альпи цілком справедливо вважаються Меккою гірськолижного спорту та 

альпінізму. Тут розташовані сотні турбаз і притулків які круглий рік приймають 

туристів з різних куточків планети. Кращі гірськолижні курорти 

розташовуються на території Швейцарії, Австрії, Франції та Італії. Завдяки 

наявності 49 вершин, висота яких перевищує 4000 м і розвиненій 

інфраструктурі туризму, Альпи надзвичайно популярні в альпіністів і 

любителів треккинга. Також популярністю користуються середньовисотні гори 

Центральної та Південно-Східної Європи - Судети, Карпати та Рило-Родопи. 

Вони отримали світове визнання завдяки таким гірським курортам 

міжнародного класу як : Закопане (Польща), Ясна, Штребське Плесо, Старий 

Смоковець і Татранська Ломниця (Словаччина), Пояна Брашов (Румунія), 

Боровець і Пампорово (Болгарія), Шпіндлерів Млин і Гаррахів (Чехія). Ці 

райони приваблюють велику кількість туристів [1].  
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 Пішохідний і гірський туризм. Ці два види туризму мають більше 

спільного, ніж відмінного. Це і спосіб пересування - пішки, і спільні технічні 

прийоми подолання складного рельєфу, водних перешкод тощо. Відмінність же 

- перш за все в тому, що пішохідні походи здійснюються у всіх районах, а 

гірські - тільки у високогірних. Однак ця головна відмінність справджується 

лише для походів І - III категорій складності, оскільки пішохідні маршрути 

вищих категорій складності часто здійснюються, крім лісових і пустельних 

місцевостей, і в гірські райони, хоча якісні відмінності (технічна складність 

подолання перевалів) зберігаються. 

 До найпростіших перешкод, характерних для пішохідних походів у 

рівнинних районах можуть бути віднесені схили пагорбів, ярів, балок, ділянки 

густого лісу, незакріплених пісків, болота, струмки, річки. В невисоких і 

середньої висоти гірських районах до цих перешкод додаються ділянки 

перевалів із схилами середньої крутизни - порослі травою, всипні, засніжені. 

Складні в цих районах і водні перешкоди - як правило, неширокі, але швидкі 

струмки і річки. Відповідно складнішими будуть і технічні прийоми 

влаштування переправ. Під час походів у високогірних районах до перелічених 

перешкод додаються круті схили, дрібні, середні і великі осипи каміння, 

моренні утворення, скельні відслонення, фірнові схили, льодовики, стрімкі і 

холодні гірські річки і т. ін. Для подолання цих перешкод необхідне засвоєння 

ряду технічних прийомів, навичок транспортування потерпілих, використання 

самостраховки і зовнішньої страховки [3].  

 Лижний туризм. Лижні походи проводяться переважно в зимовий 

період при наявності стійкого снігового покриву і температури нижче 0°С. 

Необхідною умовою для участі в зимових подорожах є вміння перенесення 

холоду, здатність в умовах постійно низьких температур не втрачати робочі 

форми і, що не менш важливо, психічної рівноваги. Будь-який зимовий похід - 

це не тільки досягнення певних спортивних, краєзнавчих або наукових цілей, а 

й постійне подолання несприятливого впливу природного середовища. Ще одна 

складність, характерна для лижного туризму необхідність перенесення великих 

вантажів. Вага рюкзака туриста-лижника на 15 - 20 % перевищує вагу багажу 

туриста, що подорожує влітку. Причина - потреба в теплих речах, запасному 

одязі, спеціальному спорядженні, більшому запасі продуктів харчування. Одяг 

повинен бути функціональним, міцним, легким, морозо- і вітростійким, краще 

пуховим або вовняним. 

 Водний туризм. Серед водоймищ, якими подорожують туристи - 

бурхливі гірські і спокійні рівнинні річки, озера і моря. Різноманітні плавучі 

засоби - дерев'яні і пластмасові човни, надувні човни, розбірні байдарки, 

катамарани, плоти на надувних елементах тощо. Основні вимоги до 
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туристських суден - легкість, надійність, транспортабельність, місткість, запас 

плавучості, маневреність [3]. 

 На рівнинних річках із повільною течією, озерах, водосховищах і у 

прибережній морській зоні доцільніше використовувати веслові човни, 

туристські байдарки, каное. Надувні човни, катамарани, плоти 

використовуються частіше на річках передгір'їв і гірських річках, де швидкість 

течії перевищує 1,5 м/сек. На цих суднах веслування застосовується в 

основному як засіб керування і маневрування, а швидкість руху забезпечується 

течією. Крім стандартного набору особистого і групового спорядження, турист-

водник має бути забезпечений індивідуальними рятувальними засобами 

(корковим поясом, рятувальним жилетом і т.п.). На річках із швидкою течією 

необхідно мати "мокре" взуття для посадки і висадки у воду. Голова повинна 

бути захищена шоломом.  Замість рюкзаків туристи водники часто 

використовують циліндричні мішки, що виготовляються з водостійкого 

матеріалу. Весь багаж має бути захищений від води. Ремонтний набір у першу 

чергу повинен призначатися для ремонту плавучих засобів. Перешкоди на 

водних маршрутах можуть мати як природне, так і штучне походження. 

Основні природні перешкоди -обмілини, перекати, хвилі у відкритих водоймах, 

бистрини, топляки, зарості, завали, кам'янисті перекати, пороги, прижими 

тощо. До штучних перешкод відносяться мости, кладки, поромні переправи, 

греблі, деякі риболовецькі споруди (заколи, загати і т.п.) [3]. 

 Велосипедний туризм. Цей вид туризму привабливий перш за все 

завдяки своїй високій мобільності. Відстань, яку здатна подолати група за один 

день, може досягати 100-150 км. Велотуризм має певні переваги порівняно з 

пішохідним туризмом: швидкість руху в ньому в кілька разів вища, отже, за 

один похід можна побачити більше цікавих місць. З усіх існуючих типів 

велосипедів найбільш придатними для туризму є спортивно-туристичні та 

гірські велосипеди. Дорожні велосипеди можуть використовуватися для 

одноденних і не категорійних походів на рівнинній місцевості. Спортивно-

туристичні велосипеди повинні відповідати спеціальним вимогам: мати 

невелику вагу, бути міцними і надійними в експлуатації, мати обов'язковий 

набір передач із значним діапазоном передаточного числа [2]. 

 У спортивному туризмі досить добре розвинена нормативна база, 

пов'язана з організацією та проведенням спортивних походів, туристичних 

змагань та інших заходів. Розроблено методичні засади туристичних маршрутів 

в різних видах туризму. Залежно від складності подоланих перешкод, району 

походу, автономності, новизни, довжини маршруту й ряду інших його 

показників, характерних для того чи іншого виду спортивного туризму, походи 

розділяються на походи вихідного дня (ПВД), некатегорійні і категорійні.  
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 Категорійні походи в порядку зростаючої складності діляться на шість 

категорій складності. Основними показниками, що визначають категорію 

складності походу, є локальні перешкоди (ЛП) (перевали, вершини тощо) і інші 

фактори, характерні для окремих видів туризму (район, сумарний перепад 

висот, автономність і т.д.). Маршрути більш високої категорії складності 

містять більш важкі перешкоди. Комбінованим вважається похід, складові 

частини якого являють спортивні маршрути з різних видів туризму або мають 

перешкоди з різних видів туризму. Категорія складності комбінованого 

маршруту визначається залежно від кількості ЛП з різних видів туризму, 

включених до маршруту. 

 Туристично-спортивне змагання проводиться на наступних класах 

дистанції: 

  I - Клас довгих дистанцій - «спортивні походи і тури». 

  II - Клас коротких дистанцій - «скорочені спортивні походи і тури». 

  III - Клас нестандартних дистанцій - «подорожі і тури». 

  IV - «Аварійно-рятувальні і екстремальні дистанції і тури». 

  V - Клас технічних дистанцій - «туристичне багатоборство». 

  VI - Клас технічних дистанцій на штучному рельєфі (перешкоди). 

 Усі класи дистанцій поділяються: 

  • за видами туризму; 

  • категоріям складності маршрутів; 

  • категоріями труднощів локальних перешкод [3]. 

 Федерацію спортивного туризму України засновано 22 вересня 2000 

року на Установчому з‘їзді, що проходив у м. Вінниця, та зареєстровано 

Міністерством юстиції України 8 лютого 2001 р. як всеукраїнську громадську 

фізкультурно-спортивну організацію. 29 жовтня 2002 року рішенням колегії 

Держкомспорту України Федерації надано статус національної спортивної 

федерації. Рішенням Мінмолодьспорту у липні 2015 року статус національної 

спортивної федерації подовжено. 

 Основною статутною метою діяльності Федерації є сприяння розвитку 

спортивного туризму в державі, підвищенню ролі фізичної культури та спорту 

у всебічному гармонійному розвитку особи, зміцненні здоров‘я населення, 

формуванні здорового способу життя. 

 Федерація спрямовує свої зусилля на розвиток автомобільного, 

вітрильного, велосипедного, водного, гірського, комбінованого, лижного, 

мотоциклетного, пішохідного, спелеологічного видів спортивного туризму. 

 Основні напрями діяльності Федерації: 
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  - організація та проведення спортивних туристських заходів – 

всеукраїнських та регіональних змагань з техніки спортивного туризму та 

спортивних туристських походів та експедицій; 

  - вивчення та пропаганда спортивних туристських ресурсів як на 

території України, так і в інших географічних районах, розробка та апробація 

класифікованих туристсько-спортивних маршрутів; 

 - сприяння організації навчально-методичної роботи з підготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів спортивного туризму; 

 - сприяння інформаційному, нормативному та методичному 

забезпеченню розвитку спортивного туризму в Україні. 

 Щороку Федерація спільно з Мінмолодьспортом України проводить 

понад 30 всеукраїнських змагань (Чемпіонати, Кубки тощо) з різних видів 

спортивного туризму та більше 100 змагань обласного рівня. Змагання 

проводяться за розробленими ФСТУ Правилами змагань зі спортивного 

туризму. Середньорічна кількість громадян, що протягом року беруть участь у 

змаганнях різного рангу зі спортивного туризму по лінії Федерації складає 

приблизно 49 тисяч осіб. З них щорічно беруть участь у змаганнях туристських 

спортивних походів майже 27 тисяч туристів-спортсменів, 2 тисячі - у 

всеукраїнських змаганнях з техніки видів спортивного туризму і ще приблизно 

20 тисяч - у регіональних змаганнях. 

На території Закарпатської області є сприятливі умови для організації 

зимового туризму та гірськолижного спорту, період проведення яких триває з 

кінця листопада до середини березня. Гірськолижні траси обладнано 29 

канатними дорогами протяжністю від 200 м до 1400 м. Поряд з розміщенням у 

турбазах, у гірськолижних центрах краю (Драгобрат, Пилипець, Красія, 

Воловець, Міжгір'я, Подобовець) активно розвивається приватний гостьовий 

сектор - агропансіонати й оселі сільського зеленого туризму. 

На території Закарпатської області знаходиться велика кількість 

гірськолижних курортів та трас з різними рівнями складності: «Драгобрат», 

«Пилипець», «Подобовець», «Ізки», «Лазещина», «Ясіня», «Красія», 

«Кобилецька», «Чорна Тиса», «Богдан», «Новоселиця», «Солочин», «Поляна», 

«Синяк», «Воєводино», «Міжгір‘я», «Верхній Студений», «Калини», «Усть-

Чорна», «Жденієво», «Осій» [5]. 

Гірськолижні курорти Закарпаття за туристичною ємністю можна 

поділити на три групи: 1) високогірні з ємністю туристів більше 1000 осіб/день; 

2) середньогірні з ємністю туристів до 500 осіб/день; 3) низькогірні з ємністю 

туристів до 300 осіб/день. До першої групи відносять гірськолижні курорти 

«Драгобрат», «Кострино» («Красія») та «Подобовець» з висотами більше, ніж  

1000 м над рівнем моря; до другої групи – «Пилипець», «Ізки», «Жденієво» з 
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пересічними висотами 600 - 800м, а до третьої групи – «Синяк», «Шаян», 

«Поляна» - відносно «молоді» курорти, які недавно з‘явились на території 

Закарпаття. 

З першої групи курортів перш за все виділяємо «Драгобрат». Це 

найбільш високогірний гірськолижний курорт не тільки Закарпаття, але й 

України, розташований на висоті 1300-1700 м над рівнем моря з перепадами 

висот близько 500 м, крутістю схилів 30-45
0
 . У рельєфі - це масив Свидовець, 

що належить до Полонинсько-Чорногірської геоморфологічної області та 

лежить у межах Рахівського району. Підковоподібна форма гір Свидівця 

створює ідеальні умови для наявності сталого снігового покриву з листопада по 

травень. Його південно-східна частина є найвищою і фіксується вершиною 

Близниця (1883 м). Загалом масив гір Стіг, Жандарм, Близниця є потенційно 

перспективними ділянками розвитку гірськолижного туризму.  Карта  

морфології схилів масштабу 1: 200 000 показує, що на масиві Свидовець 

переважають ввігнуті  та ступінчасті схили. Поєднання ввігнутих схилів і 

горизонтальних поверхонь на макросхилах цього масиву дає можливість 

виокремити гірськолижні траси за складністю на схилах гори Стіг: одна синя 

траса - низького рівня складності, три чорні траси - високого рівня складності 

та п‘ять червоних трас - середнього рівня складності, згідно з існуючою 

класифікацією такого типу трас [5]. Упорядковані трампліни для фрістайлу 

міжнародного класу. Також перспективними є гірськолижні курорти 

«Кострино» та «Подобовець». 

З другої групи гірськолижних курортів слід відзначити «Пилипець», що 

розташований практично на кордоні Міжгірського та Воловецького районів. 

Гірські траси розташовані на північних схилах г. Гемба (1497м) та г. Жид 

Магура (1517м) з перепадом висот більше, ніж 400 м, які оконтурюють 

Полонину Боржава. Загалом Полонинський хребет має характерну для Карпат 

асиметричну форму, тобто  північно-західні схили є більш пологими та довгими 

у порівнянні з північно-східними. Ця закономірність досить добре 

простежується у розподілі вертикального розчленування рельєфу Полонини 

Боржава. Така особливість («складного») рельєфу дозволила облаштувати тут 

три види трас щодо складності - червоні, сині та три чорні [7]. Частково 

функціонує новий гірськолижний комплекс Ізки та Жденієво.  

Курорти третьої групи – «Синяк» (Мукачівський район), «Шаян» 

(Хустський район), «Поляна» (Свалявський район) – повноцінними 

гірськолижними курортами назвати складно, оскільки траси знаходяться на 

висотах 200 - 400м над рівнем моря, щорічно відчувається брак снігу. Проте 

територіально розташовані в межах відомих однойменних курортів, де на 

перший план виходить лікувально-оздоровчий туризм з можливим (відповідно 
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до кліматичних умов) початковим і середнім рівнем катання на лижах та 

сноубордах [5]. Названі курорти розташовані в межах низькогірного рельєфу 

Закарпатських передгір‘ях з мінімальними значеннями 10-16 м/км
2
 та 

випуклими схилами крутістю 3-5
0
.  

Центром гірськолижного (екстремального) туризму є популярний курорт 

«Драгобрат» на Рахівщині, який є найвищим гірськолижним курортом 

Українських Карпат на висоті 1300 – 1700 м над рівнем моря, на відстані 7 км 

від селища Ясіня на стику хвойних лісів і альпійської зони, на відрогах 

Свидовецького масиву біля підніжжя г. Стіг і  г. Близниці. Тут сформувалась 

сучасна туристична інфраструктура, яка окрім новітніх модернізованих витягів 

включає цілу мережу лікувально-оздоровчих закладів, а саме: санаторій 

«Гірська Тиса», база відпочинку «Квасний», оздоровчий комплекс «Тиса», 

пансіонат «Смерекова хата», турбаза «Едельвейс» та безліч готелів, мотелів та 

сільських садиб. В зоні відпочинку діють пішохідні, лижні, водні, велосипедні, 

кінні та автомобільні туристичні маршрути. Також, мінеральна вода санаторію 

«Гірська Тиса» - єдина мінеральна миш‘яковиста вода в Україні з 

неповторними мікроелементами, що впливають на відновлення опорно-

рухового апарату людини, сприяють поліпшенню обміну речовин, виведення з 

організму радіонуклідів і солей [5]. 

В межах Тячівського адміністративного району із екстремальних видів 

туризму поруч з гірськолижним розвивається сноубординг, спелеологія, 

скелелазіння, дельтапланеризм. Гірськолижний туристичний комплекс 

«Ялинка» в Усть - Чорній має сприятливі кліматичні умови: середня тривалість 

зими - 4-5 місяців (більше 200 днів із сніговим покривом); середньорічна 

температура січня - 8 - (-10
0 
С); середня висота снігового покрову 28-30 см. 

Сніговий покрив лежить від листопада до березня включно, щільність снігового 

покриву 0,15 г/см
3
 на початку зими і у весняний період 0,30 г/см

3
. Тут 

функціонують: база відпочинку «Едем», турбаза «Великий», база відпочинку 

«Діана», база відпочинку «Чорна вода», сільські садиби, які окрім катання на 

гірських лижах пропонують із активного екстремального різновиду - 

сноуборди, прогулянки на санях та снігоходах. 

Пішохідні туристичні маршрути є у всіх регіонах Закарпаття. 

Різноманітність природних перешкод дає можливість туристам опанувати 

майже всім арсеналом техніки пішохідного туризму, орієнтування на 

місцевості, повноцінно проводити учбові заходи. Термін проведення походів в 

цих районах теж широкий - з ранньої весни до пізніше осяй, а за сприятливих 

погодних умов - і взимку. У Карпатах можна прокласти маршрути від 

найпростіших до ІІ категорії складності. Тут зустрічаються ділянки з великим 

перепадом висот, скельним рельєфом, складним орієнтуванням, водними 
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перешкодами. Найцікавіші маршрути в Карпатах йдуть по хребтах Черногори, 

Горган і Свідовца [5]. 

Розвиток нових напрямів спортивного туризму екстремального, 

пригодницького, вітрильних та інших подорожей, проведення комбінованих за 

видами туризму подорожей з використанням наявних природно-рекреаційних, 

історико-культурних та кадрових ресурсів регіону, створює умови для 

залучення до активних занять спортивним туризмом населення.  

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Воскресенский В.Ю. Міжнародний туризм: навчальний посібник / В.Ю. 

Воскресенский. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006 – 255 с. 

2. Велосипедный туризм / сост. А.А. Булгаков. - М.: Ключ, 1998. 

3. Вяткін Л. А. Туризм і спортивне орієнтування: підручник для вузів / Л. А. 

Вяткін, Є. В. Сідерчук, Д. І. Немитої. - 2-е вид., доп. - М.: Академія, 2004. 

– 208 с.  

4. Федорченко В.К. Історія туризму в Україні: навч. посіб. для студ. вузів / 

В.К. Федорченко,  Т.А. Дьорова. - К.: Вища школа, 2002. – 195 с.  

5. http://www.carpathia.gov.ua   

 

In the article the role of sporting tourism is considered on themodern stage, his

 different constituents are appraised frompositions of becoming and development, ка

тегорійні hikesand classes of tourist-sporting competitions  are  described. 

Activity of Federation of sporting tourism of Ukraine isexposed, development of his di

fferent kinds on territory of the Zakarpattia area. 
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ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ  АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛІКУВАЛЬНО-

ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ ЄВРОПИ 

  

У статті розглянуто роль лікувально-оздоровчого туризму в розвитку 

туристської індустрії Європи, історичні аспекти становлення та географію 

поширення. Розкрито діяльність найвідоміших курортів та оздоровниць 

Європі на шляху надання якісних послуг.  

Ключові слова: лікувально-оздоровчий туризм, термальні джерела, 

курорт, курортне обслуговування, оздоровниця,  оздоровча програма. 

 

Лікувально-оздоровчий туризм належить до найбільш древніх видів 

туристської індустрії. Його розвиток полягає не тільки у використанні 

сприятливих природних факторів (кліматотерапія), спорту і фізичної культури, 

але й у наданні культурно-дозвільної діяльності та інших форм нетрадиційної 

профілактики.  

З античних часів люди навчилися використовувати мінеральні води та 

лікувальні грязі в лікувальних цілях. Подорожі з лікувальними цілями були 

відомі ще в стародавніх Греції і Римі, громадяни яких використовували цілющі 

джерела та місця зі сприятливим кліматом для того, щоб зміцнити здоров'я. З 

терапевтичними цілями природні лікувальні ресурси використовувалися ще з 

античних часів. Гряззю та водами лікувалися давні римляни та греки. Є 

історичні відомості про те, що римські цезарі на знак вдячності богам будували 

храми біля тих грязьових джерел, де вони або члени їх родини вилікувалися. 

Дуже популярним серед римської знаті був аквамасаж. Вважається, що назву 

модного нині оздоровчого напрямку SPA надала абревіатура відомої фрази 

імператора Нерона, який був великим прихильником римських терм [5]. 

Перший відомий в історії курорт Асклепія у Давній Греції, розташований 

поблизу порту Епідаурос, був створений на природних джерелах мінеральних 

вод у II ст. до н. е. До найдавніших (бронзовий століття) матеріальних свідчень 

лікування мінеральні води ставляться руїни капітальних споруд на джерелах 

вуглекислих вод навколо сучасного швейцарського курорту Санкт Моріц. Руїни 

подібних споруд періоду римського панування збереглися у різних сучасних 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F
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курортах Румунії, узбережжя озера Балатон в Угорщині, Бадена у Швейцарії та 

Австрії, Вісбадена у Німеччині, Екслебена у Франції. На території Італії, 

особливо у Лациуме і узбережжі Неаполітанської затоки, були численні 

курорти з мінеральними джерелами. Великий популярністю користувався 

курорт «Байи» з террасообразно розташованими термами, що був улюбленим 

місцем відпочинку римських вельмож. 

В ранньому Середньовіччя відомими курортами були «Пломбьер Ле Бен» 

і «Ахен». Надалі прославилися мінеральні джерела Спаи Котре, відродилася 

слава знаних ще з давнини джерел Абано Терме. У XIV ст. популярності набув 

курорт  «Карлсбад» (нині «Карлови Вари»). На початку XIV ст. Баден-Баден 

став активно відвідуваним курортом. На початку XVII ст. у Франції було 

створена курортна інспектура, завданням якої входив нагляд за станом курортів 

та його експлуатацією. Користування курортами продовжувало залишатися 

виняткової привілеєм знаті [2]. 

 Часто згадується невелике бельгійське містечко Спа в Арденнах, яке 

надало світу перший бренд питної води і прославилося ще у середньовіччя 

своїми гарячими джерелами, в яких, за переказами, поновлювали сили та 

лікували поранення солдати численних війн.  

 У XVIII-ХІХ ст. починається інтенсивна розбудова європейських 

курортів з урахуванням комерційного підходу. Пожвавлення курортного справи 

супроводжувалося розширенням кола їх відвідувачів з допомогою 

представників буржуазії, чиновників та інтелігенції.  

Значні успіхи у розвитку курортного справи зробив Ізраїль, що 

перетворив Мертве море у всесвітньо відома центр курортології. У 1958 р. була 

створена Міжнародна федерація по курортній справі. Спочатку її завданнями 

були соціальні проблеми курортної справи і організація санаторно-курортної 

допомоги інвалідам Другої світової війни. Надалі виникла справжня курортна 

індустрія. 

Лікувально-оздоровчий туризм достатньо поширений у Європі. До XIX 

ст. сформувалася німецька курортологічна школа, прихильниками якої, крім 

Німеччини, Австрії і Швейцарії, стали Чехія і Словаччина. У цих країнах 

сформувалися багаті традиції курортної справи, вони мають у своєму 

розпорядженні широкий спектр цілющих природно-кліматичних ресурсів, 

розвинену інфраструктуру, використовують сучасні ефективні методи 

профілактики і лікування захворювань, а також реабілітації. Чехія, Словаччина 

і Німеччина контролюють більшу частку європейського лікувально-

оздоровчого туризму [1]. 

 Закладені ще в XIX ст. принципи німецької школи курортології у 

країнах, які їх підтримують (Німеччина, Австрія, Швейцарія, Чехія, Словаччина 
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та ін.), дотепер не зазнали суттєвих змін. Особам, які прибувають на курорти, 

зазвичай не пропонують суворий розпорядок дня, вони самі обирають час для 

лікувальних процедур і не зобов'язані діяти за лікарською порадою. Курорти 

іншої групи, до якої входять Іспанія, Італія, Франція, Бельгія, мають переважно 

оздоровчий характер. Хоча саме в Бельгії знаходиться знаменитий курорт Спа, 

що дав загальну назву всім курортам із термальними водами. 

 За кількістю туристських прибуттів на санаторно-курортне лікування 

Чехія очолює список європейських країн. Усі чеські курорти, крім лікувальних і 

оздоровчих, пропонують культурні, розважальні й спортивні програми. На 

курортах відкривають театральні сцени, галереї та виставкові зали, ігорні 

заклади тощо, розширюють можливості активного відпочинку, створюючи 

умови для гри в гольф і теніс, плавання, занять верховою їздою, пішохідних і 

велосипедних прогулянок. Лікувальні та оздоровчі програми вдало 

поєднуються з культурними, розважальними та пізнавальними заходами. 

Найбільша і найвідоміша чеська оздоровниця – «Карлові Вари», або 

«Карлсбад», як називали цей курорт у ХІХ ст. Розташований він на заході 

країни. Історія курорту тісно пов'язана з відкриттям та освоєнням джерел 

мінеральних вод. Курортне лікування тут почалося ще в XV ст. У Кардових 

Варах на сьогодні офіційно налічується 12 джерел. Наймогутніше серед них - 

Вржидло - гейзер, що викидає близько 2000 л/хв. гарячої води (+ 72,6 °С) на 

висоту 12-14 м. На цьому курорті туристи не лише лікуються, а й знайомляться 

з багатою історією і культурою міста. Карлові Вари нині приймають 

відвідувачів з усіх п'яти континентів. Особливо полюбляють курорт німецькі 

туристи завдяки вигідному співвідношенню ціни та якості лікування. Лікують у 

Карлових Варах хвороби травного тракту та обміну речовин [1]. 

 Недалеко від «Карлових Вар» розташовані знамениті курорти 

«Франтішкови Лазне» і «Маріанське Лазне». Курорт світового значення 

«Франтішкови Лазне» знаходиться у західній частині Чехії і є одним із 

найстарших (заснований 1792 р.) і найбільших курортів країни. На ньому 

лікують хвороби системи кровообігу, вади серця і захворювання опорно-

рухового апарату. Курорт «Маріанське Лазне» теж належить до так званого 

західночеського трикутника і має світову популярність. На курорті й у 

найближчих околицях налічується 140 джерел мінеральної води, з яких для 

лікувальних цілей використовуються 39. Тут лікують захворювання нирок і 

сечовивідних шляхів, обміну речовин, деякі захворювання нервової системи. 

 На північному заході Чехії, у районі масиву Рудних гір, розташований 

бальнеологічний курорт «Тепліце»  - один із найдавніших у Європі. За 20 км 

на північ від Карлових Вар на висоті 650 м над рівнем моря знаходиться 

курорт «Яхімов», що теж є курортом світового значення. Цілющими 
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властивостями володіють термальні радіоактивні джерела, температура води в 

яких досягає + 28 °С. Подібних джерел у світі є дуже мало. До речі, Яхімов є 

першим у світі радоновим санаторним курортом. Тут лікують хвороби опорно-

рухового апарату і деякі хвороби нервової системи [2]. 

 «Лугачовіце» - найбільший курорт Східної Чехії. Для лікування 

використовується не тільки вода, а й грязі. До основної групи хвороб, які тут 

лікують, належать хвороби дихальних шляхів, захворювання травного тракту та 

обміну речовин. «Янске Лазне» - один із найпопулярніших бальнеологічних 

курортів Чехії. Відомий тим, що в ньому був відкритий перший у Європі 

санаторій, який спеціалізувався на лікуванні дитячого паралічу. До великих 

курортів міжнародного значення належать і «Подебради», розташовані серед 

мальовничих парків у рівнинній частині Чехії. Курорт має 13 джерел. На ньому 

лікують захворювання серця. Крім перелічених, відомими курортами Чехії є 

«Кінжварт», розташований за 8 км на північний захід від курорту «Маріанське 

Лазне»; «Єсенік», що знаходиться на північному заході Моравії. 

 Словаччина належить до країн німецької школи курортології, має багато 

всесвітньо відомих курортів. Один із них – «П'єштяні» - бальнеологічний 

курорт у південно-західній Словаччині. Його цілющі джерела сприяють 

лікуванню ревматичних та інших захворювань опорно-рухового апарату, 

лікують нервові захворювання. «П'єштяні» - бальнеологічний центр для дітей 

віком від трьох років. На південному заході Словаччини розташований також 

один із найстарших і найбільш відвідуваних бальнеологічних курортів 

«Тренчанське Тепліце» з декількома термальними сірчаними джерелами. 

Багато років тому він отримав поетичну назву "Карпатська перлина". Тут 

лікують захворювання опорно-рухового апарату. 

 «Нові Смоковець», «Горні Смоковець» і «Штребське Плесо», що 

спеціалізуються на лікуванні бронхіальної астми, хронічного бронхіту й 

алергійної застуди, розташовані у Високих Татрах. «Нові Смоковець» є одним 

із найкращих кліматологічних бальнеологічних курортів Центральної Європи. 

Тут лікують захворювання горла, нервової системи і рятують від фізичної 

втоми. «Горні Смоковець» і «Штребське Плесо» мають усі можливості для 

прийому і лікування дітей. «Нові Смоковець» і «Штребське Плесо» також є 

центрами літнього та зимового відпочинку у Високих Татрах [4]. 

 У північно-східній частині Словаччини знаходиться знаменитий 

бальнеологічний курорт  «Брайдейову» що пропонує лікування хвороб шлунка. 

Його друга назва "Оаза тиші та спокою". У південно-західній частині 

Словаччини розташований курорт «Дудніце». Використовують насичену 

сірководнем і двоокисом вуглецю термальну мінеральну воду, що дає змогу 
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лікувати захворювання опорно-рухового апарату, неврологічні й судинні 

захворювання. 

 Головним конкурентом Чехії на ринку лікувально-оздоровчого туризму є 

Угорщина. її називають "країною термальних лазень". Тут в околицях 

Будапешта в 14 місцях із надр пробиваються 523 життєдайні потоки. Хоча 

лікування, пропоноване в цій країні, відрізняється від лікування на курортах 

Чехії і Словаччини, курорти Угорщини користуються великим попитом. її 

природні джерела і свердловини за добу дають близько 0,5 млн. м куб. 

термальних вод, частина з них використовується в медицині. Європейським 

центром водолікувального купання Угорщина стала в XIX ст. Нині 22 міста і 62 

угорських селища мають офіційно визнані лікувальні джерела [2]. 

 Відвідування бальнеологічних курортів є однією з головних мотивацій 

подорожей в Угорщину. Особливо популярні відпочинок і лікування на 

угорських курортах серед туристів із Німеччини, США, Австрії. На ці країни 

припадає половина всіх прибуттів. 

 Туристські потоки спрямовуються за двома напрямками: у Будапешт і на 

озеро Балатон. Столиця Угорщини Будапешт ще в XIX ст. одержала статус 

міста лікувальних вод. Сьогодні це один з головних бальнеологічних курортів 

світу. На території міста щодоби зі 123 джерел одержують 70 млн. л гарячої 

цілющої води, більше половини якої має температуру, що вища за + 40 °С. 

Озеро Балатон - одне з найтепліших озер Європи. Щорічно сюди приїжджає 

до 100 тис. туристів із різних країн. Відомим є бальнеокурорт Хевіз, 

розташований на березі однойменного найбільшого гарячого озера Угорщини. 

Варто згадати і курорти Тата, Таполцє (сірчанокисла тепла (+ 28 °С) 

мінералізована вода підземної річки) [2]. 

 Польща на ринку лікувально-оздоровчого туризму представлена 

бальнеологічними та кліматичними курортами. Головні приморські 

бальнеологічні й бальнеогрязеві курорти – «Свіноуйсьце», «Камень-

Поморськії», «Колобжег» - знаходяться на узбережжі Балтійського моря. Вони 

менш відомі, ніж чеські чи угорські, і не є їх конкурентами. Відсутність 

належної реклами, невисокий рівень медичного обслуговування, а також 

холодне море - все це обмежує можливості польських курортів. 

 На розвиток приморського лікувально-оздоровчого туризму Польщі, як і 

трьох прибалтійських держав - Естонії, Латвії та Литви, негативно впливає 

несприятлива екологічна ситуація в регіоні. Узбережні райони моря забруднені 

промисловими стоками і викидами. Через підвищений рівень бактеріального 

забруднення деякі балтійські пляжі закриваються. Тому туристичні потоки в 

приморські райони Польщі скорочуються.  
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 Більш сприятливою для кліматичних курортів є ситуація у гірській 

місцевості. Гірськокліматичний туризм можна розглядати як галузь 

спеціалізації Польщі в сфері лікувально-оздоровчого туризму. Гірські 

кліматичні курорти країни зосереджені в Судетах і Карпатах. На східному схилі 

Сондецьких Бескидів знаходиться перлина польських курортів «Криніца». 

Віддавна це місце відоме в Європі завдяки цілющим властивостям мінеральних 

джерел і лікувальних грязей, а останнім часом стало гірськокліматичним і 

спортивним центром [4]. 

 Лікувально-оздоровчий туризм розвивається також в Болгарії, Румунії, 

країнах - колишніх республіках Югославії. Ці країни мають вихід до теплих 

морів і пропонують переважно оздоровчі програми на курортах приморського 

кліматичного типу. Крім того, у Хорватії відкрите єдине в Європі родовище 

нафталану - різновиду лікувальної нафти з характерним ароматом, яка 

застосовується в медицині. Створений на його базі курорт «Іваніч Град» 

приймає пацієнтів, що страждають захворюваннями шкіри й опорно-рухового 

апарату [1]. 

 Добре відомий хорватський бальнеологічний курорт в Істпарське 

Топліце, що славиться гарячими, сірчаними, радіоактивними джерелами. Тут 

лікують захворювання опорно-рухового апарату, хронічні шкірні 

захворювання, хронічні захворювання дихальних шляхів. Менш відомий курорт 

«Цріквеніца», розташований за 200 км від аеропорту Загреба на морському 

березі в оточенні густої середземноморської рослинності. Лікують тут 

захворювання опорно-рухового апарату та дихальних шляхів. 

 Словенія також завойовує своє місце на ринку лікувально-оздоровчого 

туризму. Найбільш відомими є курорти Топольшіца, Чатеж, Рогашка Слатіна і 

Блед. Бальнеологічний курорт «Топольшіца» має термальні джерела і 

розташований на висоті 395 м над рівнем моря. Лікувальні джерела і їхній 

сприятливий вплив були відомі вже в XVI ст. У сучасному вигляді курорт 

сформувався наприкінці XIX - на початку XX ст. Тут лікують захворювання 

опорно-рухового апарату, легкі форми хронічних серцево-судинних 

захворювань і дихальних органів. «Чатеж» - бальнеологічний курорт, що має 

термальні джерела і розташований на правому березі річки Сави в південно-

східній частині Словенії. Джерела тут були відкриті ще наприкінці XVIII ст. На 

курорті лікують серцево-судинні захворювання, ушкодження опорно-рухової 

системи, неврологічні захворювання. «Рогашка Слатіна» - бальнеологічний 

курорт, відомий своєю мінеральною водою «Донат МГ», унікальною за вмістом 

магнію і бактеріологічною чистотою. Лікуються гастроентерологічні хвороби, 

порушення травлення, надлишкова маса. «Блед» -  курорт, розташований біля 
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підніжжя Юлійських Альп, в улоговині на березі озера, вода в якому влітку 

прогрівається до + 26 °С. Тут є термальне джерело. 

 Німеччина. На території Німеччини розташовані понад 300 курортів. 

Тільки в Баварії їх близько 50. Деякі мають світове значення, їх щорічно 

відвідують тисячі іноземних туристів. Це, насамперед, «Баден-Баден» - курорт 

із м'яким кліматом. Близько 2000 років тому римляни відкрили тут гарячі 

термальні джерела. Таких джерел у Баден-Бадені 20. Найбільшу світову 

популярність одержав «Вісбаден» (столиця землі Гессен), багатство якого 

полягає в 26 термальних лікувальних джерелах із температурою + 68 °С Це 

зелена оаза (з одного боку - Рейн, з іншого - гори Таунус) із 

середземноморським кліматом і середньорічною температурою + 9 °с. Вісбаден 

називають "Ніццою півночі" [2]. 

Відомими бальнеологічними курортами Німеччини є також 

«Баденвейлер», «Вільдбад» і «Байерсброн», розташовані біля підніжжя 

гірського масиву Шварцвальд; «Вад-Хомбург» і «Бад-Наухайм», розташовані 

неподалік від Франкфур-та-на-Майні; «Ахен» - на заході країни. Багато в 

Німеччині кліматичних курортів, серед яких переважають гірські й лісові: 

«Кведлінбург», «Оберхоф», «Фюссен», а також приморські, розташовані біля 

Північного моря чи в Німецькій Прибалтиці: «Вангероге», «Дамі», 

«Травемюнде», «Тіммендорфер», «Штранд», «Хайлігенхафен», «Фленсбург». 

Щорічно курорти Німеччини приймають понад 1 млн. осіб. Профілактичні та 

реабілітаційні програми, які вони пропонують, користуються попитом у 

жителів Австрії, Франції, Бельгії, Люксембургу, США і Канади [4]. 

 Найвідоміший серед численних курортів Австрії - бальнеологічний 

курорт «Бадгастайн» - знаходиться на півдні федеральної провінції Зальцбург, 

у долині ріки Гастайн, Він створений на базі 17 гарячих радонових джерел із 

температурою + 44,3 °С. «Бадгастайн» почав швидко розвиватися з 1828 р. і до 

середини XX ст. став всесвітньо відомим. Тут створені всі умови для 

відпочинку та лікування. За порадою лікаря можна пройти курс лікування в 

радонових цілющих штольнях гори Радхаусберг, що допомагають при 

захворюваннях нервової, серцево-судинної, бронхо-легеневої системи, опорно-

рухового апарату, гормональних порушеннях.  У цьому ж районі розташований 

ще один бальнеокліматичний курорт із гарячими джерелами – «Бад-

Хофгастайн». Він відомий і як гірський спортивний центр.  

 Відомим курортом Австрії є «Бад-Халь» - чарівне містечко, розташоване 

між Віднем і Зальцбургом у мальовничому районі Альп. Лікування хронічних 

запальних і дегенеративних ревматичних захворювань, жіночих хвороб 

засноване на використанні йодистої ропи з природних джерел. Всесвітньо 

відомим курортним містом є Баден, розташований у східній околиці 
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Віденського лісу. Свою репутацію як оздоровчий курорт він отримав завдяки 

14 гарячим джерелам (+ 36 °С). Також варто назвати ще курорти «Бад-Ішль», 

«Бад-Блюмау» і «Бад-Дюррк-берг». 

 Окрім бальнеологічних і кліматичних курортів, в Австрії розвивається 

приозерний лікувально-оздоровчий туризм. Щорічно озера Аттерзе, Мондзе, 

Топліцзе, Грюндлзе, Каммерзе відвідують близько 1 млн. туристів. Загалом 

понад 20 % усіх туристських прибуттів в Австрію здійснюються з лікувальними 

цілями [4]. 

Швейцарія трохи поступається Німеччині й Австрії за кількістю 

курортів, але як регіон лікувально-оздоровчого туризму вона є не менш 

популярною. Правда, курортне обслуговування в цій країні доступне лише 

заможним клієнтам. Славою користуються бальнеологічні здравниці «Баден», 

«Бад-Рагац» і гірські кліматичні курорти «Ароза», «Давос», «Сангп-Моріц», 

«Церматт» та ін. Швейцарія однією з перших почала практикувати лікування 

травами. Тут розташований потужний фітотерапевтичний центр Кран-

Монтана. Трав'яні відвари та настої допомагають активізувати захисні функції 

організму, позбутися зайвої маси, уповільнити старіння. У фітотерапевтичному 

центрі успішно лікують дерматоз, порушення обміну речовин, діабет, 

захворювання суглобів, розлади нервової системи. 

 У Франції функціонують декілька всесвітньо відомих курортів. «Енген» 

-  термальний курорт, розташований за 15 км від Парижа. Його води 

використовують із 1779 р. Курорт славиться мінеральним джерелом із 

найбільшим серед усіх джерел Франції вмістом сірки. Лікують захворювання 

дихальних шляхів. «Віші» - всесвітньо відомий курорт, розташований у 

центральному районі Франції, за 3,5 год. їзди від Парижа. Має 15 джерел, з них 

6 - з питними мінеральними водами з температорою від + 16 до + 75 °С. На 

курорті лікують захворювання опорно-рухового апарату. «Евіан» - курорт із 

мінеральними джерелами на березі озера Ле-ман (Женевське озеро). «Мірамар» 

- курорт у Бретані, який пропонує курс таласотерапії. «Порнік» - курорт на 

Атлантичному узбережжі Франції - також пропонує курс таласотерапії. 

 Курорт «Ля Біль» знаходиться у трьох годинах їзди на потягу від 

Парижа, на Атлантичному узбережжі Франції, (кордон Бретані та Нормандії).  

Простягнувшись від Бретані до Вандеї, розташувавшись між океаном і 

соляними болотами, між морськими ялицями і дрібнозернистими пісками. Ля 

Біль утворює бухту у вигляді півмісяця - один з найкрасивіших пляжів Європи. 

Цей курорт зберігає традиції світських морських купань. Розкішний 

дев'ятикілометрову пляж, своєрідність приморських вілл, оточених садами, 

трикутники вітрил і нескінченний океанський променад – «Ля Біль» не схожий 

на жоден інший курорт Французької Атлантики: його без перебільшення можна 

http://ua-referat.com/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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назвати курортом «з особливою атмосферою». Тут прийняті вечірні туалети за 

вечерею і довгі бесіди за аперитивом, тут кожен епізод денного розпорядку стає 

неповторним ритуалом  [2]. 

 Інститут таласотерапії «Тальго Ля Біль» - один з найбільших і 

найкрасивіших на французькій Атлантиці. З'єднаний критим переходом з 

готелем «Рояль». Це триповерховий комплекс з видом на океан, оброблений 

деревом, склом і світлим мармуром, загальною площею понад 3000 кв. м.  

До послуг гостей - закритий басейн з морською водою, багатофункціональний 

басейн «Струнке тіло» з джетами, вируючими душами, гейзерами, каскадами і 

протитечією, фітнес-центр, сауни, турецькі лазні, солярій, джакузі. 

Індивідуально складений курс таласотерапії проводиться під медичним 

наглядом c використанням препаратів косметичної лінії «THALGO». 

Здійснюється індивідуальний підбір дієтичного харчування.  

Південна Європа на ринку лікувально-оздоровчого туризму 

представлена в основному Італією. її бальнеологічні курорти зосереджені на 

північному сході країни, в області Емілья-Романья і на острові Іскья, багатому 

не тільки термальними водами, а й лікувальними грязями. Найбільш відомі 

італійські бальнеологічні курорти розташовані на Адріатичному узбережжі, в 

провінції Равенна. Найпопулярнішим в Європі курортом є «Монтекатіні 

Терме», заснований ще 1345 р. Він розташований за 50 км від Флоренції в 

Тоскані. На острові Іскья - курорт, що працює під гаслом "краса і здоров'я", - є 

близько 70 діючих термальних джерел. За 35 км від Верони розташоване 

курортне містечко Сірміоне, відоме своїми сірчаними джерелами.   

 Іспанія, Португалія, Греція приваблюють туристів своїми кліматичними 

приморськими курортами, які більше відомі як зони відпочинку і розваг. 

Спеціалізованих лікувальних курортів у цих країнах небагато. В Іспанії 

найбільш знаменитою є водолікарня Бенасаль, джерела цілющих вод 

Монтанехос на Коста дель Ассар і термальні джерела у Валенсії, на базі яких 

функціонують курорти «Кофренсе» і «Чулілья». У Греції найбільш 

популярними є бальнеологічні курорти «Камена Вор ла, Іпаті» біля Ламії і 

Пластістомон, розташовані на східному узбережжі Центральної Греції. На захід 

від Афін функціонує бальнеологічний курорт «Лутракіон». На півострові 

Пелопоннес є кілька бальнеологічних курортів; «Калабрія», «Метана», 

«Мілон». На острові Евбея в Егейському морі розташований бальнеологічний 

курорт «Едіпсос». Усі лікувально-оздоровчі курорти Греції переважно 

використовуються для внутрішнього туризму [1]. 

У Португалії найбільш відомі два лікувальних курорти: Албуфера і 

Педраш-Салгадаш. «Албуфера» - приморський кліматолікувальний курорт, 

розташований на березі Атлантичного океану. Його основним природним 

http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%83%D1%80
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лікувальним фактором є сухий субтропічний клімат середземноморського типу. 

На цьому курорті лікують хронічні пієлонефрит і цистит. «Педраш-Салгадаш» 

- бальнеолікувальний курорт, розташований на північний схід від м. Порту в 

горах Сьєрра-да-Пардела. Основним природним лікувальним фактором є 

субтермальні (близько + 20 °С) гідрокарбонатні натрієві води мінеральних 

джерел [4].  

Таким чином, лікувально-оздоровчий туризм в Європі розвивається на 

належному рівні, розширюється спектр надання послуг, нові методики 

лікування.  
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ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ І ТРАНСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

РОЗВИТКУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

У статті розглянуті основні підходи до оцінки природно-ресурсного і 

транспортного потенціалу Закарпаття, вплив рельєфу і транспортної 

інфраструктури на життєдіяльність людини. Також розглянуто необхідність 

врахування екологічного чинника при дослідженні довкілля.  

Ключові слова: рельєф, природно-ресурсний потенціал, транспортний 

потенціал, екологія довкілля. 

 

Закарпаття - наймолодша область України, як адміністративно-

територіальна одиниця перебуває у складі України з 22 січня 1946 року. 

Область розташована на південному заході України, займає південно-західну 

частину Українських Карпат та північно-східну частину Середньодунайської 

низовини по річці Тиса і її притоках.  ї територія становить 128 тис. кв. км, 80% 

території гори, 20% - низини і тераси річок. За площею Закарпаття займає 2,1% 

території України, 19 місце серед регіонів за кількістю населення та сьоме 

(100,6 чоловік на кв. км.) - за густотою [5]. 

У складі області 13 регіонів, 295 сільських та 20 селищних Рад, 609 

населених пунктів, з яких 20 селищ міського типу, 10 міст, у тому числі 

Ужгород, Мукачево, Хуст - обласного підпорядкування. 

Область знаходиться в межах двох великих фізико-географічних одиниць 

- Карпатської гірської та Закарпатської низовинної. Відомо, що Закарпатська 

низовина - частина Середньодунайської рівнини в Закарпатській області. 

Поверхня плоска, схічаста слабонахилена на південний захід. Складається 

головним чином з вулканічних порід і моласів, перекритих глинами. 

На Закарпатській низовині переважають ландшафти низькотерасних 

слабодернових рівнин з дерновими спідзоленими, глейовими, лучно-болотними 

лісами. Взагалі, лісистість становить 10-15%, а майже 50% площі низовини 

розорана. На Закарпатській низовині розвинуті такі галузі сільського 
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господарства: садівництво, виноградарство, зернове господарство, 

тваринництво. 

Що ж до Українських Карпат, то вони займають 4/5 території області. 

Вони входять у Карпатську гірську систему, що лежить на території шести 

країн Європи. Гори простягаються з північного заходу на південний схід, в 

цьому ж напрямі збільшується їх висота, змінюється вигляд. В північно-

західній частині області це типові середньовисотні гори з округленими 

вершинами, широкими хребтами, рівнобіжними з долинами. В південно-східній 

частині рельєф високогірний – круті схили, загострені вершини гір, глибокі 

провальні долини. Це зумовлено тектонічною будовою, складом гірських порід, 

а також впливом на найвищу частину гір четвертинного зледеніння [3]. 

Карпати простягаються у вигляді поздовжніх ланцюгів хребтів та 

міжгірних долин. Хребти асиметричні: північно-східні круті, а південно-західні 

- пологі. Середня висота хребтів 700 до 1500 м. Жодна з вершин не досягає 

снігової лінії. Найвищими в Українських Карпатах є центральне пасмо гір, яке 

утворене Полонинським хребтом, масивами Свидовець і Чорногора. 

Полонинський хребет тягнеться від річки Уж та її притоки Іличка до річки 

Тересва. Продовженням Полонинського хребта на сході є масив Свидовець з 

найвищою вершиною Близниця (1883 м).  На південний схід від Свидовця між 

Чорною Тисою і Білою Тисою лежить Чорногірський масив. Це – найвища 

частина Закарпаття й України. Тут знаходяться найвищі вершини Українських 

Карпат - гори Говерла (2061 м), Бребенескул (2032 м), Петрос (2020 м), Піп Іван 

Чорногірський (2022 м). Південніше Свидовця і Чорногори лежать Рахівські 

гори, або Гуцульські Альпи. Для них характерні круті, місцями стрімкі схили, 

гострі схилясті гребені й вершини, глибокі долини. Амплітуди відносних висот 

досягають 1000 м. Найвища вершина – гора Піп Іван Мармароський (1936 м) 

[5]. 

Такий різноманітний рельєф має значний вплив на життєдіяльність 

людей. Схили гір вкриті цінними лісами, на вершинах є багато полонин, які 

служать пасовищами для худоби. В міжгірських долинах і на низовині, 

захищених від холодних вітрів, розкинулись найбільші поселення, сади, 

виноградники, поля і заповідники. 

Закарпаття – єдина область України, яка розташована за головними 

Карпатськими хребтами. Це підсилює її транспортну віддаленість від решти 

території країни, зв‘язок з якою можливий лише через перевали. Найбільше 

значення серед тих мають Ужоцький (абсолютна висота 889 м), Верецький або 

Ворітський (839 м), Воловецький (1014 м), Яблуницький (931 м). 

Хоча територія Закарпатської області порівняно невелика, проте вона 

відзначається різноманітною природою. Чотири п'ятих її території зайнято 
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гірськими хребтами і міжгірськими улоговинами та долинами і лише п'ята 

частина - це рівнина, причому в переважній частині ідеальні низини. Північна 

межа області проходить по так званому Вододільному хребту, висоти якого в 

середньому досягають 1000 м н. р. м. і лише в небагатьох вершинах 

піднімаються до 1300-1400 м (г. Пікуй - 1406 м). На цьому хребті є декілька 

невисоких перевалів, через які прокладені залізничні та шосейні шляхи й 

трубопроводи (Ужоцький - 889 м, Верецький - 838 м). Межа з Івано-

Франківською областю теж проходить по вододілу, але тут простягається по 

високих горганських хребтах з середніми висотами 1450-1500 м і 

максимальними висотами 1740 м (г. Попадя) та 1818 м. (г. Сивуля). На 

Горганському відтинку межі області є лише один перевал: Торуньський, або 

Вишківський (930 м). Яблуницький, або Татарський, перевал (931 м) 

знаходиться на зниженій ділянці Вододільно-Верховинського хребта. Відомо, 

що Закарпатська область є географічним центром Європи: за однієї з версій 

біля с. Ділове Рахівського району міститься географічний центр Європи. 

 На сьогодні тільки три залізниці перетинають гірські хребти Українських 

Карпат. Усі вони розходяться зі Львова і ведуть у Закарпаття. Серед них дві 

прямують до Чопа і мають міжнародне значення, даючи вихід до Словаччини 

та інших країн Європи. Проходять вони через знижені місця Верховинського 

вододільного хребта, де глибоко врізані верхів‘я річок, утворили зручні 

перевали. Одна із цих залізниць проходить через верхів‘я Ужа і Сану, де на 

висоті 889 м знаходиться Ужоцький перевал. Тут же проходить і шосе, що з‘єд-

нує Ужгород і Самбір. Подолавши перевал залізниця, через декілька кілометрів, 

заходить у найдовший в Україні  тунель дожиною 905 м. Друга залізниця, що 

проходить через Стрий, Мукачиве, довгим тунелем перетинає вододіл Вічі і 

Опору на висоті 1014 м поблизу Воловецького, або Скотарського перевалу 

(висота 974,5 м). Через перевал прохить автодорога місцевого значення. Третя 

залізниця, що проходить через Івано-Франківськ, Делятин Вороненківський 

перевал (879 м),  функціонує тільки до Рахова, а тому немає поки що 

міжнародного значення [3]. 

 Серед автомобільних шляхів найважливішою є автомагістраль 

міжнародного значення, яка веде зі Львова через Стрий, Сколе, Верецький, або 

Ворітський, перевал висотою 838 м (на вододілі річок Стрий і Латориця), 

Мукачеве, Ужгород, Чоп до Словаччини. Саме через Верецький перевал 

здійснюється найбільш жвавий рух транспорту в регіоні Українських Карпат. 

Дещо південніше на хребті знаходиться Середньоверецький перевал - 839 м, 

через який проходить автомобільна дорога територіального значення. На 

відстані близько 20 кілометрів знаходиться Воловецький перевал з дорогою 

місцевого значення. На відстані 30-35 кілометрів на північний захід та 
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південний схід від Верецького перевалу функціонують відповідно Ужоцький та 

Вишківський або Торунський (931 м) перевали, через які проходять автошляхи 

територіального значення. 

 Дальше на південний захід, на відстані понад 100 км по прямій, або 

понад 150 км від Вишківського перевалу, вздовж лінії вододілу немає жодного 

діючого перевалу з автодорогою. Тільки на межі Привододільних Горган з 

хребтами Ворохто-Путильського низькогір‘я у зниженій частині вододільного 

хребта розміщений Яблуницький перевал (висота 931 м), через який проходить 

шосейна дорога з долини Пруту в долину Чорної Тиси (Закарпатської області). 

 Закарпаття, знаходячись на перехресті головних транспортних артерій з 

країнами Євросоюзу, виконує роль західних воріт України в Європу на шляху 

євразійських транзитних перевезень. Життєдіяльність області історично 

пов‘язана з роботою митних і прикордонних органів, залізниці і підприємств 

транспортної інфраструктури. 

 Головними складовими транспортного простору Закарпаття є: 

 - вигідне геоекономічне розташування на перетині кордонів з 

Угорщиною, Словаччиною, Польщею та Румунією;  

 - наявність потужного транспортного вузла Чоп-Мукачево-Батєво-

Ужгород (залізниця, автотранспорт, авіатранспорт, в перспективі водний 

транспорт)  

 - проходження 5-го (Критського) міжнародного транспортного коридору 

(Трієст-Любляна-Будапешт-Братислава-Чоп-Львів);  

 - можливості, що відкриваються Законами України "Про спеціальну 

економічну зону "Закарпаття" та "Про спеціальний режим інвестиційної 

діяльності в Закарпатській області". 

Провідну роль у перевезеннях пасажирів на території Закарпатської 

області відіграє автомобільний транспорт. Протяжність автомобільних доріг 

загального користування в області становить 3328,8 км, у тому числі 1100,4 км 

- автодоріг державного та 2247,4 - місцевого значення. Мережа доріг загального 

користування з твердим покриттям в області складає 3337,9 км, із них лише 340 

км є дорогами I - II категорії, інші III - VI категорії. На дорогах розташовано 

1294 мостів, загальною довжиною 22649 погонних метрів, з них 28 - великих та 

154 - середніх мостів, а також 6074 водопропускних труб, 113,6 км підпірних 

стінок та багато іншого обов‘язкового дорожнього облаштування [4]. 

 Показник густоти автомобільних доріг у межах адміністративних районів 

Закарпатської області змінюється  від  0,12 км/км
2
  до  0,44  км/км

2
.  

Максимальний вплив на  розподіл даного показника мають  природні умови, 

зокрема, крутизна схилів і відносні висоти. Так, найвищим показником  

щільності автомобільних доріг характеризується територія Берегівського (0,44  
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км/км
2
), Мукачівського (0,41 км/км

2
) районів,  що розміщені у межах 

Закарпатської рівнини,  а найнижчим -  Рахівський (0,12 км/км
2
) район,  який 

знаходиться в  центрі Українських Карпат. У гірських районах  дороги  в 

основному прокладені  вздовж русел  по терасах і високих заплавах річок. У 

зв‘язку з цим,  існує небезпека руйнування та пошкодження  транспортних 

мереж  під час проходження паводків і повеней.   

 Серед причин  пошкодження та руйнування  автомобільних доріг можна 

виділити дві  основні групи: природні та антропогенно зумовлені. До 

природних причин відносять: 1) розмиви та руйнування  транспортних 

магістралей    у місцях  різкої зміни  гідродинамічної осі водного потоку у 

руслах річок, що призводить до  інтенсивного розвитку бокової ерозії; 2) 

чергування звужень долини і русел річок  з їхніми розширеннями, які  

зумовлюють зменшення  пропускної здатності русел в час паводків, зокрема, у 

місцях перетину  річками  гірських хребтів Карпат; 3) різке посилення 

руйнівного потенціалу головних річок у районах впадіння до основного русла 

допливів, відбувається  акумуляція  матеріалу та підпір течії ріки; 4) випадання 

великої кількості опадів (до 300 мм за добу) та охоплення ними значних площ 

водозборів; 5) значна крутизна схилів та густе (1,3 - 3,5 км/км
2
) розчленування 

поверхні ерозійною і  гідрографічною мережею, що є сприятливим чинником 

формування інтенсивного поверхневого стоку і розмивання поверхні схилів. 

 До антропогенно зумовлених  причин відносять: 1) підпір вод у місцях 

перетину транспортними магістралями   постійних і тимчасових русел 

різнорангових річок (виникають через неправильні розрахунки пропускної 

здатності  підмостових  проходів,  стоковідвідних труб, каналів тощо); 2) 

засмічення русел органічним матеріалом (пливучими колодами, коренями 

дерев, гіллям, тощо, яке призводить до виникнення штучних загат, а відповідно 

і підпору течій або відведення води до одного з берегів та його розмиву; 3) 

відсутність догляду за станом русел річок, засмічення їх  антропогенним 

матеріалом,   формування  штучних загат і підпорів води у річищах і на 

заплавах річок.  

Автомагістралі Закарпатської області, найпотужнішою з яких є 140-км 

ділянка автодороги Чоп-Київ, виходить на 8 пунктів пропуску через державний 

митний кордон України, 6 з яких мають статус міжнародних.  х пропускна 

спроможність перевищує 900 вантажних автомобілів на добу.  

Понад 250 тис. одиниць автомобільного транспорту фізичних і 

юридичних осіб, а також більше 600 тис. транзитних машин в останні роки 

викидають значну частину забруднюючих речовин на території області. Це 

погіршує якість повітря у міських і сільських поселеннях області та негативно 

впливає на здоров‘я населення. 
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Повздовжні магістралі, що пролягають паралельно до основних  хребтів 

Карпат, не створюють єдиної системи. Найкращим її елементом є південна 

вітка, яка прокладена на рівнині вздовж р.Тиси. Відносно  густа мережа доріг 

характерна  для інших двох субширотних смуг: Перечин -Свалява - Довге та 

Нижні Ворота - Воловець - Майдан - Колочава. Крім субширотної складової, 

важливою частиною дорожної мережі є її субмеридіональні (транскарпатські) 

лінії: Ясіня - Рахів - Ділове; Усть-Чорна - Дубове - Тересва; Колочава - Теребля  

- Буштина; Торунь - Майдан - Міжгір‘я - Хуст; Нижні Ворота - Свалява - 

Мукачево; Ужок - Великий Березний - Ужгород. Головною їхньою особливістю 

є великий похил, а отже і спалювання значної кількості палива і викидання в 

повітря підвищених доз забруднюючих речовин [4]. 

 Оскільки Карпатський регіон є важливою рекреаційно-оздоровчою базою 

України, то необхідно виконати великий обсяг ремонтно-будівельних робіт для 

створення оптимальної мережі доріг різного призначення -швидкісних 

промислово-транспортно-автомобільних, туристсько-рекреаційних, 

господарських тощо.  

 Наприклад, важливим є будівництво міжнародної магістралі Ліссабон - 

Київ, яка пройшла через Закарпаття у напрямку Словаччина - Румунія через 

Ужгород Берегово - Тячів. Вона   знизила транспортний тиск  на магістралях 

нижчих класів та сприятиме збереженню  екологічну рівноваги природних 

комплексів. На Закарпатті склались добрі умови для розвитку нового,  дуже 

компактного промислово-адміністративно-рекреаційного  і транспортного 

вузла Берегово-Мужієво-Боржава, в якому поєднуються в єдине ціле 

промисловий (Мужієво), адміністративний (Берегово) та рекреаційний 

(Боржава) осередки.  

Важливу роль в розвитку регіону відіграє залізничний транспорт, який 

забезпечує перевезення внутрішніх туристів та іноземців. Його інфраструктура 

є менш розвинутою, він забезпечує 15% пасажиропотоку. Загальна довжина 

залізничних колій в області становить 1476 км. Основний напрямок 

пасажирських потоків на залізничному транспорті області припадає на лінії: 

Чоп - Батєво - Стрий, Чоп - Ужгород - Самбір, які приймають найбільші 

транзитні навантаження. Менш значними у виконанні перевезень пасажирів і з 

погляду сучасного технічного стану є лінії: Батєво - Королево - Тересва - 

Великий Бичків. 

Напрямки руху поїздів можуть бути прямими (радіальні), кільцевими й 

комбінованими. До прямих перевезень можна віднести, наприклад, рух на 

ділянці Міжгір‘я - Лисичево - Приборжавське - Іршава - Берегове, до кільцевих 

належить маршрут Брошнів-Осада - Вигода - Яловий - Міжгір‘я - 

Комсомольське - Осмолода - Брошнів-Осада, до комбінованих - Іржава - 
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Берегове - Хмільник - Виноградів. Серед кільцевих маршрутів можна виділити 

мале кільце: Мукачеве - Свалява - Лисичево - Іршава - Мукачеве і велике 

кільце: Мукачеве - Свалява - Міжгір‘я - Хуст - Виноградів - Іршава - Мукачеве 

з відгалуженням на Берегове. 

 Одним із напрямків утворення єдиної мережі є сполучення двох діючих 

ліній Вигодівської та Боржавської вузькоколійних залізниць. Наведемо 

короткий опис такого варіанта. Станція Брошнів-Осада на існуючій 

магістральній залізниці може бути пунктом початку (закінчення) туру. Від 

Брошнів-Осада до Вигоди проектується ділянка нової вузькоколійної залізниці 

довжиною 26 км. Від Вигоди до Ялового є діюча ділянка вузькоколійної 

залізниці довжиною 31 км. На цій ділянці курсує туристичний поїзд 

«Карпатський трамвай». Нова вузькоколійна залізниця прокладається до 

районного центру Міжгір‘я (39 км) і до Лисичева (18 км), далі з‘єднується з 

ділянкою Лисичево - Іршава (38 км), яка потребує відновлення, і далі по діючій 

залізниці до ст. Берегове (41 км), або до ст. Виноградів (35 км) [4]. 

 Привабливими туристичними пунктами на цьому маршруті є національ-

ний парк Синевир, музей сплаву лісу в с. Синевир, гірськолижний та 

санаторний курорт у Міжгір‘ї, села X-XIV ст. з їхніми архітектурними пам‘ят-

ками, палацами, замками, дерев‘яними церквами, міста Берегове та Виноградів 

з їх давньою історією, які викликають зацікавленість туристів. 

 Зона тяжіння вузькоколійної залізниці - це територія навколо траси 

залізниці з усіма наявними в межах цієї території населеними пунктами, 

підприємствами, лікувальними закладами й туристичними центрами, які 

повністю чи частково будуть обслуговуватися залізницею. З погляду 

чисельності населення, виробничої діяльності, розвитку туризму можна 

виділити такі найбільш важливі зони проживання: Хуст, Виноградів, Берегове, 

Долина, Свалява. З урахуванням місць розташування лікувально-оздоровчих та 

курортних закладів можна виділити такі райони Закарпаття: Свалява, Хуст, 

Берегове, Міжгір‘я. 

Доцільно відновити  та активно використовувати дуже поширений 

раніше, але тепер забутий вид транспорту - вузькоколійки, такі як „Усть-Чорна‖ 

та „Іршавка‖. Вони збережуть гірські райони екологічно чистими та 

придатними для рекреаційного  використання.  

 При організації турів необхідно враховувати пасажироутворюючі 

пункти, якими можуть бути перш за все станції пересадки на мережі залізниць 

України, які безпосередньо контактують з екскурсійними маршрутами по вузь-

коколійних залізницях. Пасажироутворюючі пункти на півночі - це Ужок, 

Брошнів-Осада, Вигода, на півдні - Берегове, Виноградів, Хуст, Тересва, у 

центрі - Мукачеве, Свалява. 
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Згідно з Концепцією розвитку транспортно-дорожнього комплексу (ТДК) 

України на період до 2020 року передбачено активізацію процесів інтеграції 

ТДК України до європейської та світової транспортних систем. Відповідно 

прогнозам очікується щорічне зростання попиту на транспортні послуги на 4-

5%, обсяги перевезень вантажів та пасажирів зростуть, у перспективі до 2020 

року вантажів - у 1,5-2 рази, пасажирів - у 1,3-1,5 рази. 

Важливість розвитку прикордонної транспортної інфраструктури на 

території Закарпаття зростає у зв'язку із приєднанням сусідніх держав до 

Євросоюзу, введення в зв'язку з цим візового режиму та посилення екологічних 

вимог до транспортних засобів, які перетинають кордон. Очікується, що регіон 

стане одним з найбільш привабливих міжнародних транспортних 

прикордонних вузлів не лише України, а й Центрально-Східної Європи, 

фактично центром з міжнародних змішаних сполучень, що дозволить:  

- привернути на магістралі України значні міжнародні транзитні 

вантажопотоки;  

 - залучити серйозні зарубіжні інвестиції в розвиток економіки 

Закарпатського регіону і транспортної галузі України;  

 - пожвавити економіку регіону;  

 - зберігати і розвивати соціальну сферу;  

- формувати конкурентноспроможні ставки на послуги та ціни на 

товари;  

 - створювати додаткові бюджетні надходження.  

На території Закарпаття розвинуті усі види транспорту, за винятком 

водного, тому їх  вплив на природне середовище регіону є значним.  Вздовж 

транспортної мережі і в транспортних вузлах створюються лінійні, площинні і  

точкові ареали забруднення довкілля. Суттєвий вплив на їхню форму, 

концентрацію забруднюючих речовин і їхній перерозподіл здійснює рельєф. 

Тому еколого–геоморфологічні дослідження повинні враховувати  зростаючу 

роль транспорту як носія значної частки напруги, що в певній  мірі формує 

екологічну ситуацію краю  в цілому.  
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 In the articles considered the basic going is near the estimation of naturally-

resource and transport potential of Zakarpattia, influence of relief and transport 

infrastructure on the vital functions of man. The necessity of taking into account of 
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РОЗВИТОК ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ 

 

У статті розглянуто роль лікувально-оздоровчого туризму як 

перспективної галузі економіки, дана характеристика його видам, описано 

особливості розвитку основних типів курортів. Розкрито ресурсну базу 

розвитку лікувально-оздоровчого туризму на території України, спеціалізацію 

курортів, його розвиток на приморських територіях.  

 Ключові слова: лікувально-оздоровчий туризм, курорт, санаторно-

курортне лікування, спеціалізація курортів, приморські регіони.  

 

 На сьогодні розвиток лікувально-оздоровчого туризму є перспективною і 

соціально-необхідною галуззю економіки, яка потребує державної підтримки, 

однією з форм раціонального використання вільного часу, проведення 

змістовного дозвілля, вивчення історії рідного краю, залучення широких верств 

населення до пізнання культурної та природної спадщини. На сьогодні з огляду 
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на «екологічність», соціальну спрямованість, значну прибутковість рекреаційна 

сфера та санаторно-курортне оздоровлення мають суттєві переваги та 

перспективи розвитку. У світі безліч ресурсів сприяють розвитку лікувально-

оздоровчого туризму, у зв'язку з цим розвивається велика кількість нових 

методів лікування.  

Лікувально-оздоровчий туризм здійснюється з метою зміцнення здоров'я і 

передбачає перебування в санаторно-курортних установах. Туризм із метою 

лікування виокремлений і у класифікації осіб, які подорожують, 

рекомендованій UNWTO. Метою лікувально-оздоровчого туризму є 

профілактика захворювань і відпочинок. Він характеризується більшою 

тривалістю подорожі, відвідуванням меншої кількості міст і більшою 

тривалістю перебування в одному місці, тобто поряд із проведенням дозвілля 

передбачає відпочинок. Важливість розвитку цього виду туризму для сучасного 

суспільства відзначалася на Міжнародному конгресі з лікувально-оздоровчого 

туризму 1999 р. в Іспанії. У зв'язку з цим підкреслювалася необхідність 

проведення широкомасштабного дослідження ринку відпочинку і лікування, 

розробки і впровадження стандартів курортного обслуговування. 

 Лікувально-оздоровчий туризм поділяється на два види: лікувальний 

туризм (включає санаторно-курортний туризм та медичний туризм) та  

оздоровчий туризм.  

Медичний (клінічний) туризм, який передбачає отримання медичних 

послуг, що надаються поза межами звичайного середовища пацієнта в 

спеціальних лікувальних закладах (лікарнях, госпіталях, клініках, медичних 

центрах і т.д.).  Темпи зростання глобального ринку медичного туризму 

становлять від 15 до 30 %. Клініки, які бажають розвивати медичний туризм, 

також повинні подбати про наявність таких сертифікатів, як ISO, TEMOS,  

JCI. Слід працювати тільки з професійними провайдерами, що мають успішний 

досвід роботи у цій сфері, та мати медичних працівників у своєму штаті.  

Акредитаційна система JCI, тобто «золотий стандарт охорони здоров‘я», 

отримання якого є свідченням найвищої якості медичного обслуговування, 

безпеки пацієнтів, застосування правильних методів лікування та управління в 

медичній установі [4]. 

 Оздоровчий туризм - це туристські подорожі, поїздки та походи в будь-

якій місцевості із сприятливими для здоров'я природно-кліматичними умовами 

та перебування там з метою відпочинку. Цей вид туризму пов'язаний з 

перебуванням на курортах практично здорових осіб, яким не обов'язковий 

медичний догляд, спостереження лікаря і лікування. Основними лікувальними 

факторами є: природні лікувальні фактори, що використовуються для 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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загартовування, культурно-дозвільні заходи (походи, прогулянки, купання, 

катання на водних або гірських лижах, екскурсії), фізична культура, спорт [1]. 

Курорт - територія, що володіє природними лікувальними чинниками і 

необхідними умовами їхнього застосування  з лікувально-профілактичними 

цілями. Основні курортні чинники: ландшафтно-кліматичні умови; лікувальні 

грязі; мінеральні води  [6]. 

Розрізняють три основних типи курортів: бальнеологічні, грязеві й 

кліматичні. 

 На бальнеологічному курорті головним лікувальним фактором 

слугують природні мінеральні води. Вони використовуються для питного 

лікування, ванн, купання в лікувальних басейнах, усіляких душів, а також для 

інгаляцій, полоскань і зрошень. У працях Гіппократа описуються лікувальні 

властивості річкової, солоної і морської води.  Мінеральні води допомагають 

вилікуватися від численних недуг. Серед пацієнтів бальнеологічних курортів 

переважають люди з захворюваннями шлунково-кишкового тракту, серцево-

судинної і нервової систем, дихальних шляхів, опорно-рухового апарату. 

Ефективність лікування низки захворювань на бальнеологічних курортах 

підтверджують результати медичних досліджень  

Грязеві курорти прив'язані до родовищ лікувальних грязей (пелоїдів). 

Грязелікування використовується переважно при патології суглобів, нервової 

системи травматичного походження, а також гінекологічних та деяких інших 

захворювань. Завдяки сучасним методам і новітнім технологіям грязелікування 

дає змогу досягти високих медичних результатів, що сприяє зростанню 

популярності грязевих курортів серед людей, які потребують лікарської 

допомоги [7]. 

 Кліматичні курорти настільки ж різноманітні, як і сам клімат. У 

структурі кліматичних курортів світу лісові (рівнинні) становлять 11,3%, 

гірські - 24,2%, клімато-кумисо-лікувальні - 4,2%. Кожному з них властива 

унікальна комбінація погодно-кліматичних факторів (температура, 

атмосферний тиск, сонячне випромінювання тощо), що використовуються з 

лікувально-профілактичною метою. Від поєднання цих факторів залежить 

профіль курорту. Якщо лісові курорти з характерним для них континентальним 

кліматом приймають переважно осіб, що страждають захворюваннями верхніх 

дихальних шляхів, астмою, розладами нервової системи, то перебування на 

гірських курортах рекомендується при початкових формах туберкульозу і 

малокров'ї. 

 Найбільш поширений тип кліматичних курортів - приморські. У 

структурі кліматичних курортів світу вони становлять 60,3 %. Дедалі більше 

туристів відкривають для себе можливості поєднувати відпочинок на морі з 

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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ефективним лікуванням. Морський клімат сприяє подоланню багатьох хвороб. 

Він позитивно впливає на людей із захворюваннями крові, кісткової тканини, 

лімфатичних залоз.  

Ще один різновид кліматичних курортів - клімато-кумисо-лікувальні- 

розташовані в степовій зоні й відомі своїм комбінованим методом лікування, 

що поєднує цілющі властивості сухого степового клімату і кумису - 

кисломолочного напою з кобилячого молока. Кумис підвищує засвоюваність 

білків і жирів, сприяє збільшенню маси. Таких курортів у світі всього близько 

40 [7]. 

 Нині виокремлюють також перехідні (проміжні) курорти. Це курорти, які 

використовують відразу кілька природних лікувальних факторів, наприклад, 

мінеральні води і грязі чи клімат і мінеральні води. 

  Проте рівності між лікуванням, оздоровленням у санаторно-курортних і 

лікарняно-поліклінічних умовах не може бути, оскільки окремі компоненти 

(наприклад, використання в лікувально-профілактичних цілях бутильованої 

води) не можуть замінити всього комплексу лікувально-оздоровчої дії на 

людину курортної місцевості. Лікувально-оздоровчими властивостями володіє 

вся сукупність чинників природного комплексу курортно-рекреаційної 

місцевості в їх взаємозв'язку і взаємодоповненні, що включає як бальнеологічні, 

так і ландшафтно-кліматичні ресурси. 

 Зберігаючи лікувальну функцію, курорти урізноманітнюють програму 

перебування пацієнтів культурними і спортивними заходами, пропонують 

широкий асортимент послуг з оздоровлення і відновлення сил, більш гнучко 

підходять до визначення тривалості курсів лікування й оздоровлення.  

Одні дослідники вважають, що поняття «спа-лікувальний туризм» є 

тотожним як за змістом, так і за обсягом поняттю «лікувально-оздоровчий 

туризм». Одночасно фахова література вживає терміни «лікувальний туризм», 

«санаторно-лікувальний туризм», «оздоровчий туризм», «медичний туризм», 

зустрічається «спа-туризм», «велнес-туризм» та інші. Хоча ці терміни інколи 

замінюють один одного, в більшості випадків маються на увазі різні концепції. 

У світовій практиці єдності у термінології в даній галузі немає. Досягнення 

такої єдності визначено одним із завдань на найближче майбутнє Global Spa 

Summit  (Всесвітнім СПА Саммітом), який відбувся у Балі (Індонезія) у 2011 

році  [6]. 

 Україна має один із найкращих природних лікувально-оздоровчих 

потенціалів у Європі. Про лікувальні властивості природних ресурсів було 

відомо ще здавна. Проте перші документальні згадки відображено у 

документах, які датовані XVI-XVIII ст. Зокрема, згадуються лікувальні 

мінеральні сірководневі джерела Великого Любеня (XVI ст.), Немирова (XVI 
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ст.), Збручанські мінеральні води (XVII ст.), Слов'янські солоні озера (XVII ст.), 

грязі та солоні озера Півдня (XV-XVI ст.) та багато інших [2]. 

 Початок курортного будівництва припав на 70-і pp. XIX ст. За 

ініціативою земств, лікарських та інших громадських організацій, приватних 

осіб, практично без фінансової допомоги уряду почали відкриватися санаторії 

уздовж узбережжя морів. З 1890 р. дані території з грязями активно 

використовуються з лікувальними цілями. У 1833 р. перший лікувальний 

заклад для відпускання "теплих ванн" відкрили на березі Куяльницького 

лиману. У 1843 р. перша лікарня з'явилася на Хаджибейському лимані, трохи 

пізніше (1853 р.) - на Сухому. 

 Про цілющі властивості озера Солоний лиман на Дніпропетровщині було 

відомо ще з давніх часів. Місцеві селяни використовували грязі озера для 

лікування ревматизму, подагри, радикуліту та інших захворювань. За 

свідченнями архівних матеріалів, наукове вивчення регіону розпочалося в 1882 

р., а у 1928 р. було вирішено створити на березі озера лікувальний пункт. Це 

поклало початок освоєнню Солоного лиману. 

 Перші згадки про курорти Карпатського регіону датуються XVI ст., але 

тільки на початку XIX ст. розпочалося масове будівництво лікарень.  Розбудова 

курортної інфраструктури в Карпатському регіоні, територія якого входила до 

Австро-Угорщини, відбувалася на основі приватного підприємництва. У 1833 р. 

було відкрите соляно-гірке джерело "Марія", а дещо пізніше - джерела 

"Нафтуся", "Софія" та інші. У кінці XIX ст. у Моршині організується клімато- і 

водолікування, відкривають лікарню на зразок німецьких та швейцарських 

курортів. Одночасно поблизу від Моршина було знайдено торфову грязь. Воду 

мінеральних джерел розпочали використовувати для лікувальних ванн, а 

торфову грязь - для грязьових ванн та аплікацій. Моршин став бальнеологічним 

курортом. Сюди приїздили на лікування туристи з Чехії, Польщі та інших країн 

[2]. 

 Санаторно-курортне лікування зазнало значного розвитку у післявоєнний 

період. Санаторії та пансіонати відпочинку відійшли у підпорядкування 

профспілок. На багатьох курортах було влаштовано загальнокурортні 

лікувально-діагностичні та спеціалізовані відділення, кімнати та лабораторії, 

здійснено спеціалізацію санаторіїв, удосконалено систему медичного відбору 

хворих на санаторно-курортне лікування. У той час була створена 

найпотужніша мережа дитячих спеціалізованих санаторіїв. 

Із здобуттям Україною незалежності став формуватися вітчизняний 

рекреаційний комплекс. У 1995 р. було прийнято Закон України "Про туризм" 

(останні зміни до цього закону були внесені у 2004 p.), у 2000 р. - Закон 

України "Про курорти". Лікувально-оздоровчий туризм виділяється в Законі 
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України «Про туризм», але визначення цього виду туризму в законі не 

наведено. Поняття «спа-курорт» в українській практиці означає місце або 

територію, тоді як за європейськими стандартами «спа-курорт» є закладом, а 

місце або територія визначається як «спа-місто», «спа-територія», «місто-

курорт». Натомість в Україні існує офіційна статистична класифікація 

санаторно-курортних і оздоровчих закладів, яка включає санаторії, пансіонати з 

лікуванням, санаторії-профілакторії, будинки і пансіонати відпочинку, бази та 

інші заклади відпочинку, а також заклади 1-2 денного перебування. 

Виділяють таку спеціалізацію курортів України: 

– лікування органів травлення (курорти з питними мінеральними водами) 

- Миргород, Моршин, Трускавець, Закарпаття, Березівські мінеральні 

води, Рай-Єленівка, Одеса (Куяльник), Сатанів тощо; 

– серцево-судинні хвороби, функціональні розлади нервової системи - 

Конча-Заспа, Пуща Водиця, Ворзель, Одеса тощо; 

– лікування органів дихання - Алушта та Ялта, є умови для лікування в 

Очакові, Слов'янську тощо; 

– хвороби кістково-м'язової системи і суглобів, периферичної нервової 

системи, статевих органів - грязьові курорти: Саки, Євпаторія, Гола 

Пристань, Куяльник, Феодосія, а також курорти з радоновою (Хмільник) і 

сірководневою мінеральною водою (Немирів) тощо; 

– хвороби нирок і сечевивідних шляхів - Трускавець, Березівські 

мінеральні води, Сатанів та інші; 

– запальні захворювання нирок - Ялта (влітку), Трускавець та інші; 

– захворювання шкіри - курорти на сірководневих мінеральних водах у 

Львівській області (Немирів) і Закарпатті; 

– захворювання на цукровий діабет - Трускавець, Миргород, Березівські 

мінеральні води [2]. 

  Існують також спеціалізовані відділення та санаторії: 

– реабілітація після інфаркту міокарда - "Карпати" (Закарпаття), 

"Хмільник" (Вінницька обл.) тощо; 

– реабілітація після інсульту - "Хмільник" (Вінницька обл.), "Гай" 

(Харківська область); 

– реабілітація після оперативного втручання на органах травлення - 

Миргород, Харківська область; 

– хронічний гломерулонефрит - "Запоріжжя" (Ялта) - імітація 

середньоазіатського клімату пустелі. 

  Як свідчать дані Держстату, курортні та рекреаційні території 

України складають близько 9,1 млн. га (15 % території), на державному обліку 
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перебуває понад 130 тис. історико-культурних пам‘яток, функціонує 61 

історико-культурний заповідник, з них 13 мають статус національних. 

 Політична нестабільність в країні, фінансово-економічна криза, що 

призвели до зростання вартості послуг при низькій якості обслуговування, 

обумовили скорочення попиту  та зменшення завантаженості санаторно-

курортних закладів, яка на сьогодні становить близько 40%.   

Туристичний сектор приморських регіонів України у 2014 році зіткнувся 

з низкою проблем внаслідок негативної дії як зовнішньополітичних, так і 

внутрішньополітичних чинників, зокрема: - тимчасової окупації Росією 

території АР Крим, а також проведення АТО на території Донецької та 

Луганської областей і пов‘язаного з цим посилення заходів забезпечення 

безпеки для мешканців України.  

Природно-рекреаційний потенціал приморських регіонів України 

представлений морськими і лиманними пляжами, лікувальними властивостями 

клімату теплих морських узбереж, унікальними покладами лікувальних грязей, 

лиманної ропи, мінеральних вод, заповідними ландшафтами та урочищами. 

Одеська область має 180 км піщаних пляжів. Світову популярність отримав 

Куяльницький лиман (Одеська область), що позиціонується як унікальна 

природна лабораторія з цілющою ропою і муловими грязями. Куяльник є одним 

з найстаріших грязьових курортів в країні, часто його називають «Мертвим 

морем України». Серед найбільш перспективних територій, які здатні частково 

компенсувати втрату кримських туристичних об‘єктів, слід відзначити 

прибережну зону півдня Одеської області – Білгород-Дністровський, 

Кілійський, Татарбунарський райони та смт Сергіївка. Території традиційного 

та найбільш активного прийому відпочиваючих у Одеській області – 

Комінтернівський та Овідіопольский райони. 

Значний туристично-рекреаційний потенціал Херсонської області 

представлений морськими пляжами, довжина яких перевищує 200 км; 

родовищами лікувальних грязей та ропи; унікальними соляними озерами; 

лікувально-термальними водами на Арабатській Стрілці; родовищами 

мінеральних вод. Поряд з цим: наявністю об‘єктів і територій природно-

заповідного фонду; двох біосферних заповідників; історико-культурних 

об‘єктів і т.д.  

Приморські регіони мають розвинену мережу культурних закладів 

(музеїв, театрів тощо), значну кількість пам‘яток історії та архітектури, що 

створює сприятливі умови для розвитку круїзного туризму, та розвинену 

мережу лікувальних закладів, що створює передумови для розвитку 

«медичного» туризму. У приморських регіонах розташована низка 

спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів: Інститут очних хвороб і 
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тканинної терапії імені В.П.Філатова, Одеський НДІ стоматології МОЗ 

України, Одеський медичний університет, Український НДІ медреабілітації та 

курортології (м. Одеса). Відбувається впровадження нових туристичних 

маршрутів та нових видів туризму (сільського, винного, подієвого). 

Популярністю у туристів користуються екскурсії у Центр культури вина 

«Шабо» (Білгород-Дністровський район Одеської області. Реалізуються 

проекти міжрегіонального та міжнародного співробітництва в рамках програм 

міжнародної фінансової допомоги. З 2015 р. в Одеській області здійснювалася 

реалізація трьох значних проектів, які фінансуються Європейським Союзом: 

проект «Міжнародний студентський центр туризму і рекреації: шлях до 

здоров‘я нації», проект «Мережа Чорного моря для сталого туризму - стратегія 

розвитку загального маркетингу в Чорноморському регіоні»,  проект «Розвиток 

сталого туризму в регіоні «Нижній Дунай» і т.д. [5]. 

Останнім часом ринок лікувально-оздоровчого туризму зазнає змін. 

Традиційні санаторні курорти перестають бути місцем лікування і відпочинку 

осіб похилого віку і перетворюються на поліфункціональні оздоровчі центри, 

розраховані на широке коло споживачів. Така трансформація курортних 

центрів зумовлена двома причинами. Перша криється в зміні характеру попиту 

на лікувально-оздоровчі послуги.  Друга причина переорієнтації полягає в 

тому, що курорти поступово втрачають традиційну підтримку, у тому числі 

фінансову, муніципалітетів і держави. Щоб вийти на нові сегменти споживчого 

ринку і залучити додаткових клієнтів, оздоровниці змушені диверсифікувати 

свій продукт. 
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 У статті розглянуто основні підходи до становлення та розвитку 

спортивного туризму в Європі, оцінено різні його види та центрів 

популяризації. Розкрито сутність нових активних видів спортивного туризму.  
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розвитку спортивного туризму. 

 

З кожним роком спортивний туризм у Європі займає все вищу і вищу 

сходинку серед видів активного відпочинку. Спортивний туризм є 

універсальним видом активного відпочинку який приваблює широкі верстви 

населення захоплюючи людей своєю різноманітністю екстраординарністю та 

масою вражень які отримують усі хто займається даним видом туризму. Нині 
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розвиток спортивного туризму характеризується стабільністю, яка обумовлена 

тим що в Європі зосереджені майже всі центри нині відомих напрямків 

спортивного туризму. 

 У Європі спортивний туризм, почав розвиватися швидкими темпами і 

ставати все більш масовим наприкінці 80-х - початку 90-х років XX ст. У даний 

час до спортивних видів туризму відносять пішохідний, лижний, водний, 

велосипедний, гірський, кінний, авто- і мототуризм і спелеотуризм. 

Наймасовіші з них - піший, водний, гірський і лижний. Найбільш динамічно 

розвиваються гірський і водний туризм [2]. 

 При підготовці до спортивного походу і розробки маршруту завжди 

виникає необхідність у деяких знаннях з різних областей: географії, геодезії, 

геології, гідрогеології, метеорології, кліматології, біології, медицини та інших 

наук. Ці та інші специфічні якості спортивного туризму є його позитивом, а 

деякі з них підкреслюють ще й перевага перед іншими видами спорту. 

На сучасному етапі спортивний туризм в Європі розвинений на 

достатньому рівні. Одним із центрів спортивного туризму вважаються 

європейські Альпи, які приваблюють поціновувачів альпінізму та гірського 

туризму з усього світу. Тут знаходяться багаточисленні місця для зупинок та 

туристичні бази для подорожуючих, які на протязі усього року приїжджають з 

усіх куточків планети. Активно приймають туристів, які надають перевагу 

гірськолижним курортам, такі країни як: Австрія, Швейцарія, Італія та Франція. 

Альпи являють собою популярне місце відпочинку для любителів трекінгу і 

альпінізму, завдячуючи розвинутій інфраструктурі і наявності більш ніж 45 

вершин висотою близько 4000м. Відомими гірськолижними курортами є: 

«Боровец» (Болгарія), «Гарміш» (Німеччина), «Оре» (Швеція) та інші. 

Вітрильний спортивний відпочинок в Європі практикується у водах 

Середземного моря (Мальта, Гібралтар) [1]. 

 Одним з найпоширеніших видів спортивного туризму в Європі є 

гірськолижний туризм. Славиться своїми гірськолижними курортами Західна 

Європа і такі країни як: Швейцарія, Австрія, Італія, Норвегія, Андорра, 

Німеччина. Інфраструктура відпочинку тут добре розвинена. Для 

відпочиваючих доступні десятки спеціально оснащених трас різної складності, 

добре оснащена система підйомників, комфортабельні готелі, бездоганний 

сервіс.  

 У Європі виділяються чотири придатні для експлуатації гірськолижні 

курорти. Головним залишається Альпійський гірськолижний район. Його 

площа становить 180 тис. кв. км. Популярність серед гірськолижників 

обумовлена великою протяжністю та різноманітністю трас: короткі та довгі; 

легкі та складні. Район розташований на території чотирьох країн: Франції, 
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Австрії, Італії та Швейцарії, які є лідерами на світовому ринку гірськолижного 

відпочинку. 

 Другим районом, по величині є середньовисотні гори Центральної та 

Південно-Східної Європи - Судети, Карпати та Рило-Родопи. Він отримав 

світове визнання завдяки таким гірським курортам міжнародного класу як: 

«Закопане» (Польща), «Ясна», «Штребське Плесо», «Старий Смоковець» і 

«Татранська Ломниця» (Словаччина), «Пояна Брашов» (Румунія), «Боровець» і 

«Пампорово» (Болгарія), «Шпіндлерів Млин» і «Гаррахів» (Чехія).  

 Третій гірськолижний район - Скандинавський. Нині гірськолижний 

туризм динамічно розвивається у Норвегії та Фінляндії. На батьківщині 

гірських лиж - Норвегії, міжнародні гірськолижні курорти знаходяться на 

півдні країни. У Фінляндії нараховується близько 140 лижних курортів. 

Найбільші з них розташовані на півночі країни в Лапландії. У Швеції основні 

гірськолижні курорти розташовані в центрі та на півночі країни. Особливо 

відомими є курорти Оре і Селен. 

 Четвертий гірськолижний район - Піренейський. Він досить молодий та 

не до кінця сформований. До району відносяться зимові курорти Іспанії та 

Андорри. Історія гірських лиж в Іспанії бере свій початок в 1940-хх. рр. із 

побудови комплексів Ла-Молена Валь-де-Нурія в Піренеях. На даний момент 

працює близько 30 гірськолижних станцій, в шести областях країни. Найбільш 

відомими зонами катання залишаються Піренеї та С'єра-Невада - 

найпівденніший центр на карті гірськолижної Європи. В Андоррі нараховується 

п'ять зон катання з сучасною туристичною інфраструктурою, з хорошою якістю 

трас та високою технічною оснащеністю [4]. 

 Хелі - скі (англ. Heliskiing). Різновид гірськолижного спорту, фрірайду, 

сутність якого полягає в спуску по недоторканим сніжних схилах, далеко від 

підготовлених трас з підйомом до початку спуску на вертольоті. Використання 

вертольота для підйому дозволяє знаходити різні варіанти спусків з гір в 

умовах первозданної, недоторканої вторгненням людини природи, куди іншим 

способом швидко піднятися немає можливості. 

 В даний час найбільш популярними гірськими районами, де займаються 

Хелі - скі, у Європі є: Ісландія, гірські райони на півночі Європи в Норвегії, 

Фінляндії, Швеції, деякі райони Альп в Швейцарії і Франції,  

Одним з найпоширеніших видів спортивного туризму в Європі є 

альпінізм, основною метою якого є сходження на природні та штучні скелі та 

стіни, зокрема на гірські вершини. Альпінізм виник у кінці XVIII століття у 

Франції. Його початком вважається підкорення 8 серпня 1786 р. вищої точки 

Альп - Монблану, Мішелем-Габріелем Паккардом і Жаком Бальма.  
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 Як і гірськолижний туризм, альпінізм практикується на багатьох 

європейських курортах, таких як: «Куршевель», «Шамоні», «Ле-дез-Альп», 

«Валь-Торенс», «Ла-Плань», «Меребель», «Тіроль», «Крон-Плац», «Валь-ди-

Фасса», «Араба», та в багатьох неофіційних місцях, адже альпіністи на відміну 

від лижників можуть обирати будь-яку частину гірського хребту або підніжжя 

гір задля занять альпінізмом, а от лижникам в більшості, потрібні спеціально 

обладнані траси [3]. 

 Автомобільний туризм - один із видів спортивного туризму, який 

користується великою популярністю в країнах Європи. Автомобільний туризм - 

це активний відпочинок, свобода дії і спосіб подивитися на країну зсередини, а 

ще перевірити свою витривалість. Переваги автомобільного туризму полягають 

в тому, що подорожуючий сам обирає швидкість та маршрут вирішуючи які 

зупинки будуть доцільними, які місця і за який проміжок часу варто відвідати. 

 Велосипедний туризм - захопливий і відносно недорогий вид активного 

відпочинку і спорту. Подорож на велосипедах вигідно відрізняється від 

пішохідного туризму швидкістю пересування, а від автотуризму - користю для 

здоров'я. Сучасні туристичні велосипеди легко управляються, швидко 

набирають швидкість і мають невелику вагу. 

Велосипедний туризм розрізняє два види подорожей на велосипеді - 

велотури і велопоходи. Велотур - це цивілізована подорож на велосипедах без 

поклажі, яку окремо перевозять в спеціальній машині. Велопохід, залежно від 

вибраного маршруту, має на меті повну відсутність благ цивілізації або 

мінімальну їх кількість. Спортивний велосипедний туризм ділиться на шість 

категорій складності велопоходів, з яких мінімальна протяжність 

найпростішого велосипедного походу складає 300 км. Пригодницький 

велотуризм - походи в екзотичні і важкопрохідні місцевості  - дуже популярний 

в Європі, де на велосипедах щорічно подорожують близько мільйона людей. У 

деяких курортних містах Франції, Швейцарії, Італії, Іспанії і Німеччини 

прогулянки на велосипедах популярніші за автомобілі  [3]. 

Водний туризм - це не лише активний відпочинок і спортивний туризм, 

але і пригода. Найпопулярнішими видами водного туризму в Європі є каякінг 

та серфінг. Каякінг - спортивне веслування на спеціальному судні (каяку) як 

один з видів водного туризму, екстремального спорту і активний відпочинок. 

Краща країна для каякінга в Європі - Норвегія (місцевість біля Ліллехамера, 

Думбоса, Телемарка, Восса), де багато місць для експедиційного сплаву. 

Спортивний каякінг популярний в Ісландії. Також чудовим місцем для каякінгу 

є Альпи (Словенія, Німеччина, Швейцарія, Австрія, Франція, Італія), де 

розташовані долини річок. Каякінг в Італії популярний в долинах річок Сезія і 

Дора Балтіа, які мають багато припливів, які відмінно підходять для сплаву. У 
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Франції розташовані такі цікаві альпійські річки, як Визуби і Вердон, дуже 

популярні серед каякерів. 

Серфінг - популярний водний вид спорту і активний вид відпочинку на 

морі. Швидкісне маневрування на дошці серед океанських хвиль (серфінг) під 

час відпочинку на морі з кожним днем стає усе більш популярним видом 

спорту і хобі. Столицею європейського серфінгу вважається пляж Оссегор у 

Франції, де восени утворюються ідеальні хвилі для серферів будь-якого рівня 

катання. 

У травні 2010 року муніципальна рада Гран Канарії (Іспанія) розпочала 

програму з популяризації рек-дайвінгу серед туристів, що приїжджають на 

острів. Пошук затонулих кораблів і занурення до них - це новий проект для 

любителів активного відпочинку та бажаючих займатися дайвінгом на Гран 

Канарії. Неподалік від узбережжя Гран Канарії любителі річок - дайвінгу 

можуть здійснити занурення до галеон (велике багатопалубні вітрильне судно 

XVI-XVIII століть з достатньо сильним артилерійським озброєнням, що 

використовувалося як військове і торгове) і підводним човнам часів Другої 

світової війни [1]. 

Розвиток вітрильного спорту, безсумнівно, отримав розвиток у тих 

країнах, де даним видом спорту було зручно займатися виходячи їх 

географічного положення. Спочатку яхтинг став популярний на території 

Голландії, а згодом і біля англійських берегів можна було спостерігати 

спортсменів, що займаються вітрильним спортом. Перші згадки в літописах про 

гонки на парусних яхтах датуються 1662 рокам. Вже через сторіччя з'явилися 

перші яхт - клуби. Перший з них з'явився в Англії. Протягом часу поширилися 

яхт - клуби по території всієї Європи. 

Таким чином, спортивний туризм спрямований на зміцнення здоров'я, 

розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини 

шляхом її залучення до участі у спортивних походах різної складності та 

змаганнях з техніки спортивного туризму. Головна особливість спортивного 

туризму полягає у тому, що він розвивається в навколишньому природному 

середовищі й капіталовкладення, яких він вимагає, не надто великі. Саме тому 

спортивний туризм має великі перспективи розвитку на сучасному етапі 

розвитку економіки Європи.  

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Барометр международного туризма ЮНВТО [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://mkt.unwto.org/en/content/tourism-highlights 

2. Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу: навч. посібник / Л.П. 

Дядечко - К: Центр учбової літератури, 2007. - 224 с. 

http://mkt.unwto.org/en/content/tourism-highlights


231 

 

3. Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг : підруч. / М.П. 

Мальська, Н.В. Антонюк, Н.М. Ганич. – К.: Знання, 2008. – 661 с. 

4. Окладнікова Є.А. Міжнародний туризм. Географія туристських ресурсів 

світу: навч. посібник за спец. «Туризм» і «Соціокультурний сервіс» / Є.А. 

Окладнікова - М., СПб.: Омега-Л, 2002. – 327 с.  

5. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні: навч. посіб. для 

студ. вузів / В.К. Федорченко, Т.А. Дьорова - К.: Вища школа, 2002.            

 

In the article the basic going is considered near becoming anddevelopment of s

porting tourism in Europe, his different kindsare appraised and centers of populariza

tion. Essence of newactive types of sporting tourism is exposed. 

Keywords: sporting tourism, types of sporting tourism, centersof development 

of sporting tourism. 

 

 

УДК 338.483.11(21)(477)(045) 

Мучичка В.В  

студент III курсу,  спеціальність «Географія», 

Мукачівський державний університет 

Лужанська Т.Ю. 

кандидат  географічних наук, доцент, 

Мукачівський державний університет 

 

ОЦІНКА ЛАНДШАФТНОГО ПАРКОВОГО  

ПЛАНУВАННЯ ТА ДИЗАЙНУ В УКРАЇНІ 

 

 У статті розглянуто основні підходи до системи ландшафтного 

планування, історію становлення, оцінено його тематичні розділи. 

Проаналізовано найпопулярніші  парки в Україні, систему управління парком, 

формування туристичного продукту парків, дизайнерські підходи до парків. 

 Ключові слова: ландшафтне планування, ландшафтна програма, 

рамковий ландшафтний план, великомасштабний ландшафтний план, 

ландшафтний дизайн.  

 

Україна, представляючи собою поліетнічний і полікультурний простір, 

традиційно є визнаним в усьому світі туристичним центром ландшафтного 

туризму. Унікальне поєднання природних та культурно-історичних ресурсів 

регіонів роблять Україну привабливою як для внутрішніх, так і для іноземних 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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туристів.  Але, крім природних та історико-культурних туристичних ресурсів, 

Україна має ще велику кількість об‘єктів та територій наукового, освітнього, 

промислового, релігійного призначення, які доцільно використовувати для 

розвитку нетрадиційних видів туризму.  

На державному обліку в Україні перебуває понад 130 тис. пам‘яток, із 

них: 57 206 - пам‘ятки археології (418 з яких національного значення), 51 364 - 

пам‘ятки історії (147), 5926 - пам‘ятки монументального мистецтва (45), 16 293 

- пам‘ятки архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва та 

ландшафтні (3 541) [2].  

 Ландшафтне планування одночасно представляє собою процес, і 

результат цього процесу, що відображений у системі карт і пояснювальних 

звітів. Ці карти і звіти мають характеризуватися сформованою структурою, а 

сам процес має характеризуватись послідовністю певних кроків та етапів. 

  Ландшафтна програма - це оглядовий плановий документ (Карта і 

пояснювальний текст) регіонального рівня, що визначає основні напрями 

природокористування та відповідні їм основні ландшафтні функціональні зони 

та території планування. Ландшафтну програму рекомендується розробляти для 

територій суб'єктів макротериторіального рівня, наприклад для території 

держави. 

Рамковий ландшафтний план - це сукупність карт і текстів, що містять 

середньомасштабні характеристики природно-ресурсного потенціалу, завдань 

охорони природи і реального використання території, а також рекомендації з 

екологічно доцільного природокористуванню і цілям розвитку території 

планування. Рамковий план рекомендується складати для адміністративних 

частин держави, наприклад для областей [3]. 

Ландшафтний план (великомасштабний) - це сукупність карт і текстів, за 

своїм складом в цілому подібних рамковому плану, але призначених для 

узгодженого вирішення завдань охорони природи і землекористування 

конкретними суб'єктами господарської діяльності та органами управління на 

нижчому (муніципальному) адміністративно-територіальному рівні. Оцінки та 

рекомендації ландшафтного плану ґрунтуються на великомасштабному (досить 

детальному) аналізі території планування, що забезпечує реалізацію конкретних 

програм і проектів природокористування та розвитку території. 

Зазвичай рамковий ландшафтний і великомасштабний ландшафтний 

плани складаються з наступних тематичних розділів: 

• сучасне використання території (структура землекористування) - цей 

розділ іноді не виділяється як самостійний, в цьому випадку його зміст 

включається в інші компонентні розділи; 

• базові і специфічні біотопи та екосистеми; 
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• території, об'єкти і види, що підлягають охороні; 

• ландшафтні особливості, рекреаційне використання і потенціал 

території; 

• конфлікти природокористування; 

• кліматичні умови і якість повітря; 

• водні ресурси, їх стан та використання; 

• ґрунтовий покрив, його стан та використання; 

• цілі розвитку території та заходи щодо їх реалізації [3]. 

Кожний розділ ландшафтного плану, як правило, містить дві-три карти, а 

також табличний і текстовий матеріал, що характеризують 

середовищовідтворну здатність і ресурсний потенціал ландшафту та його 

компонентів, сучасне використання території (якщо воно не винесено в 

окремий розділ), ареали, в яких проявляються або можуть проявитися 

несприятливі природні й антропогенні процеси, можливі варіанти 

використання, а також рекомендації по догляду за ландшафтом. Сучасний 

рослинний покрив зазвичай відбивається на картах біотопного розділу, а 

геологічна будова, форми рельєфу і геоморфологічні процеси на картах 

ґрунтового і рідше водного розділів. У ландшафтних планах можуть бути 

присутні інші розділи, наприклад, про історію землекористування або про 

характерні для даної місцевості види забруднення навколишнього середовища -  

шумовий вплив аеропорту.  Структура ландшафтної програми нерідко буває 

майже такою же, але частіше відрізняється більшою простотою. Найбільш 

лаконічний її варіант являє собою пояснювальний текст і карту функціональних 

зон території планування.  

В Україні ландшафтний дизайн як галузь має багату історію. Безліч 

пам'яток садово-паркового мистецтва з'являються на нашій території вже в VIII 

столітті - Софіївка, Олександрія, Качанівка та інші. На сьогодні ландшафтний 

дизайн та архітектура переживають період бурхливого розвитку та широкого 

практичного застосування.  

До найпопулярніших парків в Україні належать: 

1. Парк імені Івана Франка. Один з центральних парків Львова, 

розташований перед головним корпусом університету ім. Івана Франка (будівля 

колишнього Галицького сейму). У парку ростуть одні з найстаріших в Україні 

дерева: платан західний, бук, каштан, трьохсотлітні дуби, велетенські ясени. 

Серед екзотів з Північної Америки, Далекого Сходу, Середземномор'я - 

тюльпанове дерево, маньчжурська аралія, катальпа, оцтове дерево, золотий дощ 

звичайний, магнолія, деревоподібна гортензія, японська айва. Вважається 

найстарішим міським парком в Україні і занесений до Списку світової 

культурної спадщини ЮНЕСКО. 

http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BC
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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2. Шарівський парк (палацово-парковий комплекс «Шарівка», пам'ятка 

культурної спадщини національного значення) розташований у селищі міського 

типу Шарівка Валківського району Харківської області. У ландшафтній частині 

парку вздовж схилів улаштована зручна звивиста мережа мощених доріжок. В 

основу композиції зелених насаджень покладений принцип чергування 

затінених ділянок з галявинами і прогалинами. Особливою мальовничістю 

відрізняється південна частина парку, з якої відкривається панорама палацового 

комплексу [100]. 

3. Черкаський міський парк «Сосновий Бір» - міський парк на території 

міста Черкаси в центральній Україні. Розташований на терасі Дніпра на березі 

Кременчуцького водосховища. Він є зразком паркового будівництва, 

розташований у північно-західній частині міста. Площа території становить 50 

гектарів. Парк має різноманітні функціональні зони. Центральна його частина із 

комплексом водних об'єктів є головним архітектурним вузлом, навколо якого 

сконцентровано решту елементів паркової композиції. Декоративні водойми 

розміщені на різних рівнях із перепадами висоти до 2-3 метрів. Зелені масиви 

парку чергуються із відкритими галявинами.  

4. Національний дендрологічний парк «Софіївка» - є пам'ятником 

краєвидного типу світового садово-паркового мистецтва кінця XVIII - першої 

половини XIX ст. Парк, науково-дослідний інститут Національної академії наук 

України, розташований у північній частині міста Умань Черкаської області, 

обабіч ріки Кам'янки. Площа - 179,2 га. Тут росте понад 2000 видів дерев і 

кущів (місцевих і екзотичних), серед них: таксодіум (болотяний кипарис), сосна 

Веймутова, тюльпанове дерево, платан, гінкґо, смерека та багато інших. 

Головна композиційна вісь парку проходить по річищу Кам'янки, де 

споруджено ряд штучних басейнів та ставів: Верхній - понад 8 гектарів, Нижній 

- близько 1,5 гектарів та інші, водоспади (один з них 14 метрів висотою), 

шлюзи, каскади, підземну ріку Ахеронт (завдовжки 224 метри), водограї 

(найбільший - до 20 метрів) тощо. Парк прикрашають штучні скелі (Левкадська 

(Бельведерська), Тарпейська й інші), ґроти (Венери, «Горішок», «Страху і 

сумнівів» та інші), павільйони (Флори, Рожевий), альтанки, скульптура [5]. 

 6. Державний дендрологічний парк «Тростянець» - видатний шедевр 

садово-паркового мистецтва XIX ст., знаходиться у с. Тростянець Ічнянського 

району Чернігівської області. Його площа 204 гектари, підпорядкований 

Національній академії наук України. Засновником парку був Іван Михайлович 

Скоропадський (1804-1887 рр.). Для паркової архітектури Тростянця 

характерна велика кількість галявин і відкритого простору. Окремі галявини 

мають власні назви: Вестибюльна галявина, галявина гігантських туй, «Вісім 

братів», Горіхова галявина, галявина «Три сестри», Монументальна галявина, 

http://www.wikiwand.com/uk/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%BC%D1%82)
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Сонячна галявина, алея модрин, алея колоновидних туй. Деякі дерева в парку 

виросли в справжні монументи. На території, суміжній з парковими 

насадженнями, створено арборетум - колекційну ділянку дерев і чагарників. 

Серед колекційних видів арборетуму велика кількість рослин, що відрізняється 

за оригінальністю та забарвленням листя, формами крони. Культурно-

просвітницьке значення Тростянецького дендропарку збільшується завдяки 

розташованим неподалік палацово-парковим ансамблям садибної та 

архітектурної культури XIX ст. в Качанівці та Сокиринцях. Шороку тут 

відбуваються міжнародні пленери художників-пейзажистів, окремі картини 

яких зберігаються в галереї міста. 

 7. Парк санаторію «Карпати» (Закарпатська область). Це пам'ятка 

садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Розташований на 

території санаторію «Карпати», що біля села Карпати Мукачівського району 

Закарпатської області. Площа парку 19 гектарів. Закладений у 1848 році у 

ландшафтному стилі з цінних декоративних порід рослин, має наукове 

значення. В парку зростає понад 50 видів цінних і декоративних рослин, таких 

як: сосна Веймутова, бук пурпуролистий, гліцинія китайська, аристолохія, 

оцтове дерево, сосна австрійська, сосна кедрова, дуб європейський, тюльпанове 

дерево, самшит вічнозелений, ялина та інші. У парку розташований 

мисливський палац графів Шенборнів, побудований у готичному стилі. У 

центрі парку міститься декоративний ставок, що живиться гірськими потоками, 

вкритий листям і білим лататтям. Парк прикрашений парковою скульптурою 

ведмедиці з ведмежатами й оленя, а також різьбленими статуями з дерева. В 

північній його частині діє бювет з мінеральною водою «Поляна Купель» та є 

«Джерело Краси» з цілющою водою. Щороку відбуваються культурно-

розважальні заходи [5].   

Лікування для ландшафтотерапії обумовлена чередуванням садів і лісів, 

полів тощо, що сприяє постійній зміні вражень, поліпшує настрій і діяльність 

всього організму. Чудовий ландшафт і повітря різноманітної української 

природи, в поєднанні з ходьбою, справляють потужний оздоровчий ефект.  

Не викликає сумніву, що в сучасних умовах потреба людини в рекреації 

постійно зростає. Тому парки, що функціонують в Україні, можуть 

перетворитися на потужні культурно-рекреаційно-розважальні  центри. 

Управління парком складне і багатопланове, оскільки парк є цілісним 

природним, культурним, водночас, історичним середовищем. Потрібно 

враховувати всі взаємозв‘язки між його компонентами для формування 

естетичної, просторової, екологічної, художньо-образної, економічної, 

управлінської сторін паркової діяльності. Взаємодія їх повинна створювати 

єдність і цілісність парку.   
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 Парк повинен являти собою не просте підсумовування ряду вдало 

скомпонованих садово-паркових ландшафтів, задовольняє всім видам 

активного і пасивного відпочинку, але бути гармонійним поєднанням художніх 

ефектів ландшафтів з різним характером, взаємопов'язаних в загальну 

композицію парку.  

Парки є не лише рекреаційно-привабливими  територією. Згадуючи про 

значення цих територій для суспільства, варто наголосити на їх виховній ролі. 

Парки сприяють не лише естетичному, а й етичному, екологічному вихованню 

громадян, викликають почуття гордості за рідний край, дають змогу відчути 

себе єдиним цілим із ним, виконують освітню функцію, спонукають внести свій 

внесок у збереження та охорону природи. Саме тому організований туризм, 

розумно спланований туроператорами - є найкращим способом реалізації цих 

цінностей [7]. 

Формування туристичного продукту парків є комплексом управлінських 

та організаційних заходів, які спрямовані на підвищення туристичної 

привабливості території, створення іміджу парку та його презентаційні 

можливості. У формуванні туристичного продукту важливу роль відіграє 

облаштування території, яке повинно мінімізувати негативний антропогенний 

вплив туристів на природні та історико-культурні комплекси. Базове 

облаштування території парку проводиться самим парком. До базових об‘єктів 

облаштування відносять: об‘єкти природи, історії, культури парку, візит-

центри, екологічні стежки, стоянки з відповідним облаштуванням і т.д.  

Величина площі культурно-розважального парку і його окремих 

функціональних зон обумовлює прийоми можливого їх архітектурного, 

планувального і ландшафтного рішення; діючими нормативами встановлено 

такі розміри функціональних зон: заклади культури 815%; фізкультурно-

оздоровчі та спортивні споруди 1020%; тихого відпочинку дорослих - 50-75%; 

відпочинок дітей - 5-10%; господарські споруди - 1 %. Виникає необхідність 

творчого підходу до визначення складу функціональних зон і величини їх 

площі залежно від розміру парку, його положення в плані міста, особливого 

характеру природних даних території до композиційного рішення садово-

паркового ландшафту кожної зони. 

Сучасні тенденції зростання відвідуваності, розширення функціонального 

змісту культурно-розважального парку, збільшення технічних можливостей 

конструювання різноманітних пристроїв для відпочинку повинні бути 

відображені у функціональній і композиційної організації простору зони 

масових видів відпочинку та розваг. З усіх видів і форм культурно-освітньої 

роботи і відпочинку рекомендується ретельно відібрати ті, які вимагають 

природного оточення, тобто найкращим чином можуть бути проведені тільки в 
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культурно-розважальному парку. Причому для вирішення тієї чи іншої 

функціональної завдання та форми її подання відвідувачам має бути досягнуто 

єдність в організації простору паркової середовища [3]. 

Концентрація великих мас відвідувачів, що обумовлює високі рекреаційні 

навантаження (500 і вище чол. / га), виражає головну специфіку зони масового 

відпочинку і розваг, укладену в самому її найменуванні. Даний фактор визначає 

особливості архітектурно-планувальної організації зони масових видів 

відпочинку та розваг, масштаб композиційного рішення просторів, 

функціональні елементи якої треба розраховувати на інтенсивні потоки 

відвідувачів. Цю задачу слід вирішувати за допомогою раціонального 

планування: розосередження основних паркових споруд і пристроїв на 

території зони, великої пропускної здатності видовищних та розважальних 

споруд; більших розмірів площ в майданчиків; збільшення щільності мережі 

доріг і ширини їх полотна; більшою мірою насичення пейзажів штучними 

елементами композиції; найбільш інтенсивного і якісного благоустрою. 

Кожен з об'єктів слід розташовувати в обрамленому насадженнями 

просторі, який служить своєрідним холом під відкритим небом. Всі об'єкти 

необхідно об'єднувати головною і другорядною дорогами. Просторове 

розділення об'єктів пов'язане з розмежуванням відвідувачів в залежності від 

інтересів по різних дільницях зони. В цілому створюються хороші умови для 

функціонування кожного з об'єктів. Слід мати на увазі, що доцільне рішення 

планувальної організації та її окремих елементів можна забезпечити тільки на 

основі всебічного врахування конкретної ситуації - місця розташування зони в 

парку і природних умов ділянки  [7]. 

Для зниження негативного впливу рекреаційного навантаження та рівня 

шуму, що перевищують гранично допустимі для парків в 3-4 рази, на умови 

інших видів відпочинку, рекомендується створювати шумозахисні пристрої - 

обвалування межі ділянки або її терасування в поєднанні з посадкою 

спеціальних смуг насаджень.  

Застосування перерахованих заходів архітектурно-планувальної 

організації зони масових видів відпочинку дає можливість досягти 

повнокровного вираження характеру її ландшафту: великий масштаб і лаконізм 

як загального композиційного рішення, так і його окремих елементів.  

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Гатальська Н.В. Періодизація формування парків-пам‘яток садово-

паркового мистецтва на території Центрально придніпровської 

височинної області / Н.В. Гатальська // Науковий вісник Національного 



238 

 

університету біоресурсів і природокористування України. - 2011. - Вип. 

164, Ч.2. - С. 40-48. 

2. Державний реєстр національного культурного надбання (Пам‘ятки 

містобудування і архітектури України) // Пам‘ятки України. Історія та 

культура : наук.-попул. ілюстр. часоп. - 1999. - № 2–3. - С. 3-161. 

3. Ключко Ю.М. Культурно-дозвіллєва сфера України: динаміка змін та 

перетворень: монографія / Ю.М. Ключко, В.Д. Ковтун, Л.О. Троєльнікова 

Н.М. Цимбалюк /  за наук. ред. Н.М. Цимбалюк. - К.: - 2004.- 180 с.  

4. Леонтьєва Ю.Ю. Оцінка ресурсів категорії "атракція" регіональних 

дестинацій України / Ю.Ю. Леонтьєва // Економіка і регіон. - 2009. - №3 

(22). - С. 20-25. Парки культури і відпочинку у сфері індустрії розваг. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://culturalstudies.in.ua/knigi_8_38.php 

5. „Україна. З красою, ваша‖ – у світовому інформаційному просторі // 

http://sd.org.ua/news.php?id=15591 

6. Яременко Н.В. Дозвіллєзнавство: навч. посіб. / Н.В. Яременко. - Фастів: 

Поліфаст, 2007. - 460 с.    

 

 In the article the basic going is considered near the system ofthe landsca

pe planning, becoming history, he is appraisedthematic divisions.The most popular p

arkas are analysed in Ukraine, controlsystem by a park, forming of tourist product of

 pars, designergoing near parks. 

Keywords: landscape planning, landscape program, scopelandscape plan, larg

e-scale landscape plan, landscapedesign. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://culturalstudies.in.ua/knigi_8_38.php
http://sd.org.ua/news.php?id=15591


239 

 

УДК 911:[614.215+711.455](477.87)(045) 

Поцко Д.І. 

студентка II курсу, спеціальність «Географія» 

Мукачівський державний університет 

Лужанська Т.Ю. 

кандидат  географічних наук, доцент 

Мукачівський державний університет 

 

ГЕОГРАФІЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗОН ЗАКАРПАТТЯ 

 

У статті розглянуто основні підходи до оцінки природно-ресурсного 

потенціалу, територіального розподілу санаторно-курортних зон Закарпаття. 

Розглянуто особливості розвитку десяти санаторно-курортних зон з позицій 

привабливості для регіону.  

Ключові слова: природно-ресурсний потенціал, санаторно-курортна зона, 

лікувально-оздоровча зона, рекреаційна зона, лікувальні процедури. 

 

Закарпатська область виділяється унікальними природними 

рекреаційними ресурсами, є регіоном із самим високим рівнем забезпеченості 

основними компонентами ресурсів навколишнього природного середовища, а 

саме:  індекс забезпеченості лісовими площами - 3,40, ресурсами місцевого 

річкового стоку - 7,13. У межах Карпатського регіону Закарпатська область 

володіє найбільшим рекреаційним потенціалом. Балансові експлуатаційні 

запаси лікувальних мінеральних вод становлять 69%, місткість угідь 

довготривалого відпочинку і туризму - 33%, угідь короткотривалого 

відпочинку - 60%, кліматолікування-45% [2]. 

Серед гідромінеральних та природно-рекреаційних ресурсів вивчено 360 

джерел мінеральних вод, різноманітних за своїм складом та лікувальними 

можливостями. 30 родовищ субтермальних, термальних та високотермальних 

вод, в основному кремнисті терми хлоридонатрієвого складу, створюють 

можливості їх використання як з лікувально-оздоровчою, так і промисловою 

метою. Загальний їх дебет складає біля 10 тис. куб. метрів на добу. Деякі 

родовища унікальні, їх води відповідають типу «Єсентуки», «Боржомі» та 

«Арзні» і не поступаються відомим водам Чехії, Польщі, Франції. Закарпатські 

мінеральні води є чудовою базою для здійснення курортного лікування. На 

території області нараховується більше 20 родовищ субтермальних і 

термальних, високотермальних вод [1]. 
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Закарпатська область поділена на 10 санаторно-курортних зон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Територіальний розподіл санаторно-курортних зон Закарпаття 

1. Свалявська лікувально-оздоровча зона охоплює територію 

Свалявського району. Базується на родовищах лікувальних вуглекислих 

гідрокарбонатних натрієвих вод різної мінералізації типу Боржомі, Віші, 

Поляно-Квасовського, Криниця. Основні бальнеологічні ресурси Свалявської 

рекреаційної зони складають 10 родовищ вуглекислих мінеральних вод - 

Полянське, Ново-Полянське, Ведмежий, Голубинське, Свалявське, Неліпинське, 

Плосківське, Оленівське, Пасіцьке, представлених 94 водопроявами, в тому 

числі 77 свердловинами та 17 джерелами  [1]. 

Дана рекреаційна зона володіє досить розгалуженою інфраструктурою. На її 

території розташований 1 курорт «Поляна», 4 санаторії («Поляна», «Квітка 

полонини», «Сонячне Закарпаття», «Кришталеве джерело»), 1 реабілітаційне 

відділення, 1 санаторій-профілакторій «Квасний потік», 10 туристично-оздоровчих 

закладів, 34 готельно-туристичних комплексів.  У Свалявському районі  є в 

наявності гірськолижні   витяги, а  саме:   ТОВ «Сузір‘я»  

(санаторій   «Квітка   Полонини»);   ТОВ   «Лижний   центр»  c. 

Поляна;   гірськолижний   комплекс «Гранд - Поляна»  урочище Ведмежий с. 

Поляна, при  яких  є прокатні   пункти   гірськолижного   спорядження. 

Свалявська рекреаційна зона розташована вздовж долини р. Латориця. 

Найціннішим рекреаційним ресурсом є лікувальні мінеральні води різних типів. 

Варто зазначити, що лікувальні властивості мінеральних вод Закарпаття вперше 

згадуються в архівних документах ще у 1463 p., а їх хімічні аналізи регулярно 

проводилися з 1803 р. У 1800 р. з'явилися перші дані про розлив мінеральної 

Санаторно-курортні зони 

Закарпаття 

4. Тячівська 

5. Рахівська 

3. Міжгірсько-Воловецька 

1. Свалявська 

2. Мукачівська 

10. Ужгородська 

7.  Великоберезнянсько-

Перечинська 

9. Іршавська 

8. Берегівська 

6. Хустсько-

виноградівська 
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води родовищ Свалявського району, які експортувалися до Відня та в Париж. У 

1842 р. ще у Будапешті Свалявська мінеральна вода була визнана однією із 

кращих за смаковими якостями, а у 1855 р. отримала «Золотий диплом» на 

виставці вод Європи у Парижі. Згідно аналітичних досліджень, лідером за 

наявністю бальнеологічних ресурсів на Закарпатті є Свалявська зона, яка 

набрала 31,1 бала [1]. 

Полянське родовище. У 1868 р. в с. Поляна була заснована «Полянська 

купіль» з 40 помешканнями та 20 ванними кабінами. З 1946 р. на 

бальнеологічному курорті «Поляна», на базі колишньої «Полянської купелі», 

функціонує санаторій «Поляна» на 500 місць з використанням мінеральної 

води, отриманої зі свердловин, пробурених в Полянському родовищі мінераль-

них вод на обох берегах ріки Мала Пиня. 

 Полянське родовище виливає середньомінералізовану гідрокарбонатну 

натрієву мінеральну воду поляна-купель типу боржомі.  Саме вуглекисла 

середньомінералізована «Поляна-Купель» у своєму складі має бор і фтор. Запас 

води становить 329 м
3
 на добу. Функціонує санаторій «Поляна». Мінеральна 

вода «Поляна-Купель» досить вивчена і є аналогом лужних вод курорту 

Боржомі, використовується для лікування органів травлення, а також супутніх 

захворювань серцево-судинної системи. 

Новополянське родовище  виливає вуглекислу середньомінералізовану 

гідрокарбонатну натрієву мінеральну воду -  «Поляну-Квасову». Саме її 

хімічний склад наближається до хімічного складу «Поляни-Купель», містить 

бор і фтор. Добовий запас становить 189 м
3
.   Мінеральна вода, в основному, 

використовується для лікування травного тракту, а також супутніх захворювань 

серцево-судинної системи. Ефективність лікування «Поляною Квасовою» 

висока, вона не поступається відомим мінеральним водам лужної групи. На базі 

«Поляни Квасової» функціонує санаторій «Сонячне Закарпаття». 

Лужанське родовище характерне вуглекислою середньо-

мінералізованою гідрокарбонатною натрієвою водою. Перші дослідження міне-

ральних вод були проведені у 1775 році. Спочатку мінеральні води 

експортувалися як прекрасні «борвіз» (винні води) для розведення вина. У 1872 

р. з лікувальною метою почали призначати мінеральну воду з джерела 

«Магдії». На відстані 100-120 м, у володінні графа Шенборна, знаходилося 

друге джерело під назвою «Erzsebet» такого ж хімічного складу (вивчено у 1879 

р.). Мінеральні води з цих джерел розливалися й експортувалися не тільки в 

різні куточки Австро-Угорської імперії, а й за її межі.  

Затверджені запаси води Лужанського родовища становлять 286 м
3
 на 

добу. Тут працює санаторій «Квітка полонини». Лужанська вода віднесена до 

холодних, її мінералізація не перевищує 5-6 г/л.  На основі лікувальних 
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властивостей мінеральної води Лужанського родовища було визначено профіль 

здравниці - лікування органів травлення, проте, вода є високоефективною при 

супутніх захворюваннях серцево-судинної системи [5]. 

Плосківське родовище. Саме у 1834 p., коли Плосківське джерело було 

викуплене орендатором, вода почала широко вивозитися в бочках для 

любителів вина. У 40 pp. її, як і мінеральну воду, в розташованому поряд с. 

Оленьово почали розливати в пляшки. А з початку XIX ст. до 1880 р. в с. 

Плоске існували купелі. Для даного родовища характерна вуглекисла 

середньомінералізована гідрокарбонатна натрієво-мінеральна вода -  

«Плосківська», до складу якої входить бор, фтор та кремнієва кислота. 

Використовують для лікування органів травлення, а також як столову воду.  

Свалявське родовище виливає вуглекислу середньомінералізовану 

гідрокарбонатну натрієву мінеральну воду, яка має у своєму складі марганець, 

нікель, кремнієву кислоту. Про Свалявське джерело мінеральної води вперше 

згадується у звіті для короля Матяша у 1463 р. В 1709 р. це джерело відвідав 

Ракоці Ференц II, тодішній глава Мукачівського герцогства.  

У 1826 р. на джерелі існували популярні серед населення купелі, однак, у 

1834 р. його, як і Плосківське джерело, орендували тільки для вивозу бочками. 

Із середини XIX ст. з джерела на правому березі р. Латориці, під горою із сірих 

пісковиків на розташованому поряд заводі почався розлив у пляшки 

мінеральної води під назвою «Solyvai» («Свалянська»). 

Неліпинське родовище. Перші згадки про Неліпинські води відносяться 

до 1755 p., коли граф Шенборн, у володінні якого знаходились ці джерела, 

відправив до Відня на дослідження Сусківську і Неліпинську воду, хоча 

результати цих досліджень лишилися невідомими. В 1795 р. Неліпинську, 

Пасіцьку, Свалявську, Голубинську воду вивчав A. Sebeok. Розширену доповідь 

про неї написав P. Ktaibel, досліджували L. Tognio (1843), D. Wachtel (1859), Dr. 

J. Molnar (1860). Неліпинські води набули такої слави, що сюди почала 

прибувати й аристократична знать.  

Мінеральна вода Неліпинського родовища має у своєму складі 

вуглекислоту, фтор, кремнієву кислоту (тип боржомі). Дебіт мінеральної води 

становить 20 м
3
 на добу. Вуглекисла маломінералізована лужна вода 

використовується як столова, а також при захворюваннях органів травлення. 

Стройненське родовище. Це родовище має значні запаси вуглекислої 

слабомінералізованої гідро-карбонатної натрієвої мінеральної води, яка має у 

своєму складі марганець, бор і кремнієву кислоту. Стройненську мінеральну 

воду відносять до типу Нарзанів з добовим дебітом 15 м
3
. Застосовується при 

лікуванні серцево-судинної системи.  
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Пасіцьке родовище. Розташовано у північно-східній частині с.Пасіка, на 

лівому березі р. Латориця. Гідрогеологічна замкненість родовища зумовлює 

високий ступінь газонасичення мінеральних вод. Газовий фактор 4,5-5,5. 

Підвищений геотермічний градієнт родовища приводить до підвищеної 

температури води, до +30 С у гирлі скважини. Невеликі розміри брил 

водовмісних вапняків по площі обмежують експлуатаційні запаси родовища. 

Вони оцінюються у 10-15 м
3
 /добу. За хімічним складом вода унікальна, єдина 

на Україні та в СНД, містить мікроелементи: фтору -  6-7 мг/л, ортоборної кис-

лоти -  440-460 мг/л, при загальній мінералізації - 24,0 г/л. Відомий один аналог 

даної мінеральної води - джерело Зубер на Польському курорті Криниця. 

Запаси її становлять 60 м
3
 на добу.  

Санаторій «Квітка полонини» – відома оздоровниця розташована на 

правобережжі річки Пині, біля підніжжя гірського хребта за 6 км на північний 

захід від Сваляви. Висота курорту над рівнем моря - 260 метрів. Клімат помірно 

теплий. Середня температура року коливається від +13° до +І9°С. Літо тепле, 

тривале. Зима м‘яка. Весна приходить у другій половині березня. Санаторій є 

унікальний тим, що для лікувальних цілей використовує гідрокарбонатно-

натрієву мінеральну воду «Лужанська-7», яка є аналогом мінеральної води 

«Боржомі» ( Грузія), «Віші» (Франція).   

В оздоровниці функціонують два відділення – гастроентерологічне та 

реабілітаційне для лікування дітей (в супроводі батьків), хворих на цукровий 

діабет. Є широкий вибір інших лікувальних процедур: озокеритотерапія, 

грязелікування сакськими грязями, фізіотерапія, класичний масаж, точковий 

масаж, підводний душ-масаж, мануальна терапія, лікувальна фізкультура, 

інгаляції, озонотерапія, ароматерапія, психотерапія, фітотерапія, іппотерапія 

(лікування їздою на конях) та інше [5].  

Санаторій «Поляна». На північ від «Квітки Полонини» знаходиться 

одна з перших здравниць, відкритих на території області, - санаторій «Поляна». 

Оздоровниця розташована у гірській, лісистій місцевості на висоті 340 метрів 

над рівнем моря. Найцінніший лікувальний засіб санаторію «Поляна» – 

мінеральні джерела типу «Боржомі». Вода прозора, солонувато-кисла на смак, 

без запаху, виділяє велику кількість вуглекислого газу, з біологічно активних 

компонентів містить в собі бор і фтор.  

 Унікальний склад мінеральної води робить ефективним лікування: 

виразкової хвороби шлунку та 12-типалої кишки; хронічного гастриту з 

підвищеною, збереженою та пониженою секретною функцією;  хронічних 

захворювань печінки, жовчного міхура, жовчних шляхів; хронічних недуг 

кишечника; хронічного захворювання підшлункової залози; цукрового діабету; 
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захворювання сечовивідних шляхів; серцево-судинної та нервової систем, 

ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби 1-й ступенів. 

Санаторій «Сонячне Закарпаття» знаходиться за 1,7 км від с. Поляна 

Свалявського району. Відстань до м. Свалява - 11 км. Санаторій розташований 

на правому березі річки Велика Пиня, в урочищі Тихий, на висоті 340 м вище 

рівня моря між Полонинським і Вулканічним хребтами Карпат, на північно-

східних схилах останнього. Наявність мінеральної води робить більш 

ефективним лікування: хронічної хвороби печінки і жовчних шляхів різної 

етнології, гепатитів, холециститів, панкреатиту хронічного; хронічного 

гастриту із секреторною недостатністю; виразкової хвороби шлунку та 

дванадцятипалої кишки; цукрового діабету. Широко використовуються загальні 

ванни, озокеритолікування та гінекологічні промивання, інгаляції, ЛФК, душ-

масаж.  

Санаторій «Кришталеве джерело» розташований на правобережжі 

річки Пині, біля підніжжя гірського хребта за 6 км, на північний захід від м. 

Сваляви. Висота курорту над рівнем моря - 280 метрів. Матеріальна база 

санаторію відповідає як лікувальним потребам, так і активному відпочинку та 

туризму. У санаторії лікують захворювання шлунково-кишкового тракту. 

Мінеральна вода місцевих джерел належить до вуглекислих гідрокарбонатних 

натрієвих вод типу «Боржомі». Любителям туристичних походів пропонуються 

цікаві маршрути гірськими стежками, перевалами, полонинами, знайомство з 

мальовничими куточками Закарпаття [5]. 

2. Мукачівська лікувально-оздоровча зона охоплює територію 

Мукачівського району. Базується на родовищах сульфідних вод типу Кемері, 

термальних вод декількох типів: азотно-метанових кремнистих Піренейського 

типу, азотно-метанових хлоридних натрієвих типу Гайдусобосло. 

На території курортної зони «Карпати» розташовані санаторії «Карпати» 

та «Перлина Карпат». Кліматобальнеологічний курорт «Карпати» 

розміщений у живописному урочищі Берегвар, на висоті 400-500 м над рівнем 

моря. За кліматичним зонуванням відноситься до дуже теплої зони. Клімат 

м‘який. Середньорічна температура повітря - 8,5-10,5 °С, липня –19-20 °С, 

січня - 3-4 °С. Функціонує на базі слабомінералізованої кремнистої хлоридно-

гідрокарбонатної кальцієво-натрієвої, слаболужної, холодної мінеральної води 

Карпатського родовища [1]. 

Бальнеологічний курорт «Синяк» розташований у передгір‘ї 

Вулканічного хребта Карпат біля підніжжя гори Синяк, на висоті 450 м над 

рівнем моря. Клімат м‘який, з підвищеною вологістю повітря. Середньорічна 

температура 6,2-8.0 °С. Переважає стійка погода без різких коливань 

кліматичних параметрів. Великі масиви хвойних лісів обумовлюють високу 
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ступінь іонізації і чистоти повітря. Санаторій-курорт «Синяк» – є провідним 

курортом по лікуванню захворювань опорно-рухового апарату, кістково-

м‘язевої і нервової систем. Заклад є багатопрофільним. 

3. Міжгірсько-Воловецька лікувально-оздоровча зона охоплює 

територію Міжгірського та Воловецького районів. Серед вуглекислих 

мінеральних вод, які тут називають «буркутами», найбільш широко 

представлені залізисті нарзани Келечинського типу, а також вуглекислі 

хлоридно-гідрокарбонатні натрієві типу «Єсентуки-17» [5]. 

Тут розташований бальнеологічний курорт «Сойми», відомий з кінця 

XVIII століття, який знаходиться у долині річки Ріка між двома найбільш 

населеними хребтами Українських Карпат Верховинським і Полонинським на 

висоті 600 м над рівнем моря. Клімат помірно-континентальний. Середня 

температура січня - -4 °С, липня - 18 °С. Великі масиви хвойних лісів 

обумовлюють високу ступінь іонізації і чистоти повітря. У горах на висоті 989 

м знаходиться Синевирське озеро - одне з найбільш великих гірських озер 

Карпат льодовикового походження. 

Тут скупчені найбільш водовмісні родовища вуглекислих мінеральних 

вод кількох типів з найбільшими запасами для Закарпаття. Мінеральні води 

курорту не мають аналогів і у міжнародній класифікації зареєстровані як 

Сойминський та Келечинський типи вод. На території курорту розміщений 

санаторій «Верховина», який знаходиться у живописній гірській місцевості, 

покритій хвойними лісами. Має два спальні корпуси, бальнеооздоровницю, 

пансіон, гематологічне реабілітаційне відділення.  

Показання для лікування. Захворювання шлунка з різним рівнем 

кислотоутворення, жовчного міхура та підшлункової залози, печінки, 

дисфункції кишківника, цукровий діабет інсулінонезалежний, всі захворювання 

з порушенням мінерального обміну, зокрема кальцію; остеопороз, на фоні 

тривалого використання гормональних препаратів; захворювання, що 

супроводжуються залізодифіцитними станами, сечові діатези, хронічні 

інтоксикації [5]. 

4. Тячівська лікувально-оздоровча зона охоплює територію 

Тячівського району. Тут представлені різні типи мінеральних вод, найбільш 

цінні з яких слабосульфідні Серноводського типу, вуглекислі хлоридні натрієві 

типу Наугейм та вуглекислі хлоридно-гідрокарбонатні Малкінського типу. У 

залізистих нарзанах Тарасівського родовища зафіксовано найвищий рівень 

заліза у Закарпатті - 60 мл/л. 

Мінеральні води родовищ курорту, ропа і палагові грязі солених озер, які 

по фізико-хімічним властивостям близькі лікувальним факторам Мертвого 

моря, використовуються для лікування захворювань верхніх і нижніх 
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дихальних шляхів, органів опори та руху, неврологічних, судинних, 

гінекологічних, шкіри. З 1968 р. тут почато лікування бронхіальної астми 

методом спелеотерапії з використанням мікроклімату соляних шахт [1].  

5. Рахівська лікувально-оздоровча зона охоплює територію Рахівського 

району. Базується на родовищах мінеральних вод різних типів вуглекислих 

гідрокарбонатно-натрієвих, вуглекислих хлоридно-гідрокарбонатних та 

хлоридно-гідрокарбонатно-натрієвих, вуглекислих миш‘яковистих, 

вуглекислих маломінералізованих гідрокарбонатних кальцієвих та магнієво-

кальцієвих (нарзанів). 

Тут, між двома найбільш високими хребтами – Свидовецьким і 

Чорногорським, на висоті 500 м над рівнем моря, розміщений бальнеологічний 

курорт «Кваси». Клімат помірно-континентальний. Зима м‘яка, середня 

температура січня -5 °С. Літо помірно тепле, середня температура липня - 16 

°С. На курорті зосереджені найбільші запаси вуглекислих миш‘яковистих вод, 

які стали базою для функціонування санаторію «Гірська Тиса». Розміщений у 

мальовничій долині річки Чорна Тиса (приток ріки Тиса), 25 км від 

географічного центру Європи. Має бальнеооздоровницю.  Оздоровлюють 

хворих з патологією опорно-рухового апарату, нервової, серцево-судинної, 

ендокринної системи, обміну речовин, шкіри, шлунково-кишкового тракту, 

кровотворення [5]. 

6. Хустсько-Виноградівська лікувально-оздоровча зона охоплює 

територію Хустського та Виноградівського районів. Базується на родовищах 

вуглекислих вод, різноманітних за складом і мінералізацією. Тут розміщені 

курорт Шаян та санаторій «Теплиця». 

Курорт «Шаян» розміщений біля підніжжя гори Великий Шаян - однієї 

із найживописніших частин Карпат, яку називають «Українською 

Швейцарією». Висотність території 300-600 м над рівнем моря. Клімат теплий з 

переходом у помірний гірський. Переважає стійка погода без різких коливань. 

Середня температура липня - 20 °С, січня  -2 °С. Курорт відомий з кінця XIX 

століття. Ще з 1873р. у смт Вишково на базі двох мінеральних джерел 

функціонувала водолікарня «Замкова Купіль», де проводилось лікування 

малокрів‘я, гінекологічних хвороб, катарів шлунку. Із основних закладів тут 

діють санаторії «Шаян», «Вісак», санаторій-профілакторій «Теплі води» та 

пансіонат відпочинку ДП «Світязь». 

Санаторій «Теплиця» - розташований в одному з мальовничих куточків 

Закарпаття – у підніжжя відомої Чорної гори, у передмісті міста Виноградів, 

яке було засноване в ІХ ст. Клімат тут помірно континентальний: спекотне літо 

та м‘яка коротка зима, яка починається в середині грудня та триває 2,5 - 3 

місяці. Середня температура в липні - 22-25°С, в січні 3-4°С.  
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Основний природно-лікувальний фактор «Теплиці» - термальні та 

лікувальні води. Термальна вода, яка видобувається майже з кілометрової 

глибини і має температуру 39 °С, відноситься до типу хлоридно-натрієвих 

високомінералізованих розсолів. Мінеральна лікувальна вода «Теплиця» має 

широкий спектр показань при лікуванні захворювань опорно-рухового апарату, 

серцево-судинної та периферійної нервової систем, а також неспецифічних 

захворювань верхніх дихальних шляхів.  

Санаторій «Шаян» знаходитися в прекрасному куточку Закарпаття, на 

відстані 15 км від залізничної станції Хуст, 60 км - від міста Мукачево. Одним з 

найбільш багаств в Шаяні є - вуглекисла слабомінерализована кремнієва 

гідрокарбонатно-натрієва мінеральна вода «Шаянська», із загальною кількістю 

гідрокарбонатів наближається до мінеральних вод «Боржомі», «Єсентуки» і 

«Виши-Селестон» (Франція), належить до Дилежанского типу через наявність у 

її складі позначки кремнієвої кислоти.  

Показання для санаторного лікування: хвороби шлунка зі зниженою, 

нормальною і підвищеною секреторною функцією; виразка шлунка і 

дванадцятипалої кишки, постгастрорезекційні гастрити з кислотністю; 

гепатити; гепатози; цукровий діабет, інсулінозалежний; дисфункції кишечнику; 

хронічні інтоксикації [5]. 

7. Великоберезнянсько-Перечинська лікувально-оздоровча зона 

охоплює територію Великоберезнянського та Перечинського районів. Базується 

на родовищах мінеральної води різних типів - Арзні (вуглекислих хлоридно-

гідрокарбонатно-натрієвих), нарзанів Келечинського типу, Єсентуки-17 

(вуглекислих хлоридно-гідрокарбонатних). 

Перші відомості про використання мінеральних вод цього регіону 

відносяться до 1600р. Поблизу села Лумшори Перечинського району 

приватними особами був організований лікувальний заклад, який у XVIII 

столітті почали називати «Курортом Лумшори», де лікували захворювання 

органів руху та опори, нервової, серцево-судинної систем. У наш час на 

території рекреаційної зони знаходиться оздоровчо-лікувальний комплекс 

«Дубриничі», 6 баз відпочинку [5]. 

8. Берегівська лікувально-оздоровча зона охоплює територію 

Берегівського району, одного з найбільш теплих районів області. Тут розміщені 

основні запаси термальних вод Закарпаття трьох типів – вуглекислі, кремнисті 

терми (Берегівське родовище), азотні терми (Іванівське, Боржавське родовища) 

і азотно-метанові йодо-бромні хлоридні натрієві (Гараздівське родовище). У 

районі налічується до 25 виходів цих вод. Внутрішнє їх застосування доцільне 

при захворюваннях органів травлення, цукровому діабеті. Зовнішнє 

застосування мінеральної води при вертеброгенних радикулітах, ішемічній 
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хворобі серця, гіпертонічній хворобі, ревматоїдних поліартритах. На 

використанні їх лікувальних властивостей функціонував санаторій-

профілакторій «Косино», який спеціалізувався на лікуванні органів руху та 

опори не туберкульозного походження, хронічних артритів і поліартритів, 

радикулітів, плекситів, плевритів, бронхіальної астми з використанням камер 

штучного мікроклімату [1]. 

9.  Іршавська лікувально-оздоровча зона охоплює територію 

Іршавського району. Базується на лікувальних властивостях одного з 

найбільших родовищ термальних метанових хлоридно-гідрокарбонатно-

натрієвих, йодо-бромних вод типу Гайдусо-босло (Угорщина). Воно 

знаходиться у генетичному зв‘язку з вугленосними породами Ільницького 

родовища кам‘яного вугілля. Прямих аналогів цих мінеральних вод на Україні 

немає. Вони є цінними для лікування серцево-судинних захворювань, органів 

опори та руху, атеросклерозу, захворювань щитовидної залози. 

10. Ужгородська лікувально-оздоровча зона охоплює територію міста 

Ужгород та Ужгородського району. Базується на лікувальних властивостях 

слабомінералізованих кремнистих мінеральних вод Ужгородського та 

Деренівського родовищ, високомінералізованої гідрокарбонатної натрієвої води 

родовища Руські Комаровці. Відомості про наявність мінеральних джерел та 

водолікарні зафіксовано ще в 1631р. в Ужгородській інвентарній книзі. На 

початку XIX століття в м. Ужгород на базі вуглекислого залізистого джерела 

функціонувала купальня «Квасна Вода». Мінеральні води регіону ефективні 

при лікуванні гастроентерологічної, урологічної, дерматологічної патології. На 

території рекреаційної зони розміщені курорт «Деренівка» з санаторним 

комплексом «Деренівська купіль», та санаторій «Малятко»[1]. 

  На шляху подолання проблеми сезонності у роботі санаторно-

курортних закладів необхідним є розвиток супутніх лікувальних напрямків 

туризму. Розробка туристичних турів, які б поєднували у собі як оздоровчий 

(пасивний), так і пізнавальний (активний) туризм. Перспективними напрямками 

забезпечення прибутковості туристичної галузі у міжсезоння є релігійний 

(історично-культурний) та діловий туризм.  

Дієвим механізмом стимулювання розвитку санаторно-курортного 

господарства є залучення інвестицій через схеми державно-приватного 

партнерства. Важливим напрямком щодо залучення інвестицій у розвиток 

курортного туризму є розробка органами місцевого самоврядування спільно з 

громадськістю баз інвестиційних пропозицій.  Особливого підходу потребує 

підготовка інвестиційного паспорту та переліку пропозицій щодо пропагування 

туристично-рекреаційних об‘єктів з визначенням чітких, прозорих умов та 

гарантій для інвестування.  
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 In the article the basic going is considered near the estimation of naturally-

resource potential, territorial distribution of sanatorium-resort zones of Zakarpattia. 

The features of development of ten sanatorium-resort zones are considered from 

positions of attractiveness for a region. 
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ЛАНДШАФТНЕ ПАРКОВЕ ДОЗВІЛЛЯ  

 

 Стаття присвячена дослідженню ландшафтного паркового дозвілля 

через складові паркового розвитку та новітніх технологій їх використання.  

Розглянуто розвиток садово-паркової архітектури, видів парків, особливостей 

паркобудівництва, використання екологічно-орієнтованих паркових проектів. 

Ключові слова: ландшафтне паркове дозвілля, парковий розвиток, садово-

паркова архітектура, ландшафтні паркові проекти.  

 

 Туристичні потреби основного рівня представлені нині у світі 

ландшафтним туризмом, включаючи гуманітарні та природні ландшафти, які 

http://ua-referat.com/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83
http://www.carpathia.gov.ua/
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задовольняють потреби туристів у пізнанні природи і культури.  У сучасній 

інтерпретації, культурний ландшафт має властивість універсальності, 

автентичності та цілісності як об'єкт культурної і природної спадщини. 

Термін «ландшафтне паркове дозвілля» означає сукупність занять, до 

яких звертається особистість у вільний час задля відпочинку, розваг, розвитку 

свого інтелекту та соціальної самореалізації в межах природного середовища 

(парку). Паркова дозвіллєва сфера становить значний сегмент «загальної» 

культурно-дозвіллєвої сфери, що має свою специфіку: надає можливість 

людині спілкуватися з природою, відчувати благотворний вплив паркового 

середовища, вільно обирати види занять і змінювати їх (переключатися з 

активних форм до пасивних, варіювати їх), спілкуватися з індивідами і групами 

людей [5]. 

Проблема паркового дозвілля залишається ще недостатньо визначеною і 

дослідженою. Значний внесок у розробку теоретичних аспектів теорії дозвілля 

внесли представники французької школи досліджень. Ж. Дюмазедье визначав 

три психологічні функції дозвілля: відпочинок, розваги та розвиток 

особистості. Доктор політичних наук Р. Сю в своїй праці «Дозвілля» виділяє 

такі види дозвіллєвої діяльності: фізичну, практичну, культурну і соціальну. 

Основна ідея «освітнього дозвілля» (Ж. Фурастьє, Ж. Дюмазедьє) полягає в 

наближенні «цивілізації дозвілля», яка виникає внаслідок науково-технічного 

прогресу, формуванням розвиненої системи послуг та сервісу, появи вільного 

часу і масової культури (Ж. Фурастьє) [2].  

 Головні питання паркового розвитку вирішуються на міжнародних 

конгресах, конференціях, симпозіумах, семінарах, що проводяться 

Міжнародною асоціацією соціологів, Міжнародною службою тематичних 

парків. В кожній країні діє організація, пріоритетними завданнями якої є 

вивчення паркових проблем - Національна асоціація парків та рекреації (США), 

Національний фонд рекреації й туризму (США), Інститут управління у сфері 

дозвілля та розваг (Великобританія), Асоціація керівників муніципальних 

парків та садів (Нідерланди), Фонд парків та рекреації (Японія), інші. Вони 

виконують значну інформаційну, методичну та наукову роботу з дозвіллєвих 

питань, видають свої журнали, утримують центри для підвищення кваліфікації 

спеціалістів дозвіллєвої сфери, співпрацюють з рекреаційними та дозвіллєвими 

закладами різних країн світу [6]. 

У спеціалізованих виданнях (―Parks and Recreation‖, ―Amusement 

Business‖, ―Amusement Technologie u. Management‖ та ін.) висвітлюються 

питання взаємозв‘язку між відвідувачами парку та природним середовищем, 

парком та містом, матеріально-технічним оснащенням та парковим 

обслуговуванням різних соціально-демографічних груп населення, 



251 

 

розкривається роль парку як дозвіллєвого центру, аналізується досвід 

діяльності парків у різних країнах світу, способи залучення фінансових 

надходжень, організація науково-дослідної роботи в парках, прогнозування 

паркової роботи, перспективи розвитку паркової індустрії. 

 Садово-паркова архітектура - це мистецтво створення 

декоративних садів, парків, ділянок зелених насаджень, призначених для 

естетичного поліпшення краєвиду і для відпочинку населення. 

Використовуються рослинність, рельєф та інші природні елементи як основні 

компоненти при створенні певних  художніх образів, які змінюються 

внаслідок сезонної зміни вигляду живих будівельних матеріалів, котрими є 

декоративні і плодові рослини. Сфера  ландшафтного мистецтва значно ширша, 

вона полягає в організації багатьох компонентів просторового середовища 

життєдіяльності людини  [1]. 

 Садовий дизайн та  ісламська садова традиція  почалися зі 

створення Парадісу в Давній Персії (Передня Азія). Розвиток тривав протягом 

сторіч та у різних культурах ісламських династій поширився на Центрально-

Південну Азію, Близький Схід, Північну Африку та Іберійський півострів. 

Формальний сад у перській та європейській традиції має прямолінійний та 

осьовий дизайн, а так само формальні сади китайської та японської традицій є 

асиметричними. Прикладом є японський сад каменів з каміння, моху та гравію, 

«причесаного» граблями. Західна модель - це регулярний сад, розбитий на чіткі 

геометричні і часто симетричні форми, галявини та  живоплоти  якого акуратно 

та регулярно стрижуться. Дерева, кущі, напівчагарники та інші  листяні 

рослини вдумливо розташовані, їм надано форму, яка постійно підтримується. 

Сьогодні систематично висвітлюються питання, пов‘язані зі 

впровадженням нових аудіовізуальних технологій, що дозволяють створити 

ефект присутності серед «дикої природи», перспективи розвитку цієї форми 

рекреації, можливості, які надають нові технології для тих категорій населення, 

які не можуть здійснити реальні подорожі (інваліди, малозабезпечені). Так 

урядом США була впроваджена Державна програма «Виховання важких 

підлітків в умовах дикої природи» яка успішно реалізується в парках. Йдеться 

про необхідність розширення функцій парків та урізноманітнення форм роботи 

з соціально обмеженими категоріями населення - іммігрантами, бездітними, 

молоддю та підлітками з бідних кварталів, організацію дозвілля людей 

похилого віку, розширення форм роботи з урахуванням соціально-

психологічних особливостей цієї категорії населення, основних завдань 

просвітництва літніх людей у сфері їх рекреаційних можливостей і способів 

проведення дозвілля [7]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%89
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA


252 

 

Каліфорнійський парк «Королівський каньйон» на берегах Міссісіпі і 

Міссурі відноситься до категорії національних парків. Рекреаційною зоною біля 

Сан-Франциско оголошено парк «Золоті ворота», він охоплює територію 

океанського узбережжя, лагуни, дюни, ліса червоного дерева і військові 

полігони. Має великий культурний центр. Тобто з активізацією туризму 

з‘явилася безкінечна різноманітність рекреаційних, культурних, освітніх видів 

діяльності [5]. 

В різних країнах світу парки відрізняються національною своєрідністю і 

враховують в своїй діяльності традиції і звичаї країни. Переконливо свідчить 

про це діяльність японських національних парків. Так відомий парк «Голубі 

озера» особливо людні і красиві восени, коли наступає сезон милування 

червоним листям кленів - момідзи. В Японських гірських парках багато 

маленьких готелів, бо там популярне купання в гарячих джерелах. 

 Пейзажні парки створюються з урахуванням особливостей місцевого 

ландшафту, підкреслюючи красу, зберігаючи природне різноманіття. Зразками 

таких парків вважають ―Парк богів‖, ―Світ природи‖, ―Королівські володіння‖ 

(США). 

Сучасній рекреаційній спрямованості парків сприяють особливості 

паркобудівництва, його образна система, символіка, організація паркового 

простору. Відбувається взаємодія «урбанізованих» і «природних» елементів - 

використання нестандартних атракціонів і ігрових пристроїв, «вписаних» у 

природне середовище, як це зроблено в штаті Віргінія в парку «Королівські 

володіння». Атракціон «Біла вода Каньйону» імітує мандрування по бурхливій 

гірській річці серед хвиль, водоспадів, повз гейзери. Найпродуктивнішими з 

нових рекреаційних технологій є теорії «естетичного поля», «розуміння і 

відчуття краси» побудовані на інтеграції мистецтва з пізнавальною діяльністю, 

які при цьому дають відвідувачу можливість відпочити [5]. 

Найбільш поширеними технологіями в парковій діяльності зарубіжжя, 

стали: детальне вивчення особливостей кожної пори року з метою поглиблення 

естетичного сприйняття природи; усвідомлення колористичної гами певного 

сезону, а предметом детального розгляду виступають конкретні природні 

об‘єкти, скажімо, як «осінній образ дерева»; збирання опадаючого листя (в 

Японії - милування гілкою сакури весною, що в свою чергу, може 

застосовуватися і на території Закарпатської області, восени - червоним листям 

клену). Це сприяє вихованню естетичного смаку, сприйняття навколишньої 

природи в різних її проявах, формує вміння дотримуватися певного балансу 

між чуттєво-емоційним сприйманням і когнітивним, абстрактним мисленням 

[6]. 
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Як свідчить зарубіжний досвід, поліфункціональна діяльність парків 

забезпечує населенню широкий і вільний вибір різноманітних форм проведення 

дозвілля та фізичного відпочинку, сприяє збагаченню життєвого досвіду, 

розвиває індивідуальні здібності, допомагає накопиченню інтелектуального 

потенціалу, стає місцем розваг не тільки для дітей, а й для дорослих. У цьому 

неповторна особливість діяльності парків, причина їх зростаючої популярності 

у широких верств населення, посилення значення їх ролі в соціально-

дозвіллєвій сфері. 

Наведемо приклад ландшафтного дизайну при організації дитячого парку.  

Дитячий парк являє собою озеленену територію зі сприятливими 

санітарно-гігієнічними умовами, з площею не менше 8 га; бажано наявність 

водойм, рельєфу, що сприяють створенню мальовничого ландшафту. Парк 

повинен мати зручне транспортне сполучення з усіма районами міста. Районні 

дитячі парки з радіусом обслуговування до 1 км створюються у великих містах. 

 х площа від 4 до 8 га. На одного відвідувача приймається приблизно 100 м2 

паркової площі 

 При формуванні дитячих парків необхідно створювати периметральну 

захисну смугу від пилу, шуму шириною не менше 10 м. Архітектурно-

планувальне рішення має бути гранично ясним, що сприяє орієнтації 

відвідувача. Територія парку не повинна бути пересічена транзитними 

шляхами. Бажано проектувати обмежена кількість входів. Зони і від слушні їх 

об'єкти, обслуговуючі велику кількість відвідувачів (стадіон, виставка, 

атракціони), слід розміщувати ближче до входу. У випадках, якщо парк 

оточений житловими масивами, має велику територію або щоб уникнути 

скупчення дітей в одному місці, сектори (об'єкти) дублюються.  

 Аналіз архітектурно-планувальних рішень дитячих парків показав 

найбільш часте використання пейзажного планування з включенням 

регулярних елементів. Дорожня мережа дитячого парку складається з головної 

вхідний алеї (або 2-3 додаткових) шириною 6-8 м кільцевого маршруту, що 

охоплює всі зони парку - 3-5 і доріг всередині зони - 1,5-2,0 м. Окремі ділянки 

дитячих ігрових зон включають вузькі стежки - ґрунтові або з плит. Кращими 

покриттями для майданчиків і доріг дитячого парку є щебеневі та гравійні, 

оброблені в'яжучими матеріалами, а також покриття з цементно-бетонних плит 

і частково асфальтові.  

Багато зарубіжних науковців висловлюють сумніви щодо наявності ринку 

у великій кількості тематичних парків і застерігають від перенасичення та 

байдужості населення до паркового дозвілля. Крім того, тематичні парки 

вимагають постійного вдосконалення, великих капіталовкладень, своєчасного 

ремонту. Наприклад, не всі країни мають закони про безпеку в парках, а це 
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змушує адміністрацію парків керуватися у своїх діях міжнародними 

стандартами. Прогнозисти вважають, майбутнє належить невеличким паркам 

змішаного типу, що поєднують можливості для прогулянок, тематичні зони, 

комерційну рекреацію і творчі види дозвілля [4]. 

 Соціологічні служби парків систематично вивчають дозвіллєві запити 

відвідувачів парків, їх бажання та потреби, зокрема, пов‘язані з оглядом 

природних та історичних місць. Це дозволяє покращити систему управління 

національними парками, кваліфікацію екскурсоводів, підвищити рівень 

просвітництва та екологічної культури відвідувачів, забезпечити їм належний 

відпочинок. На основі соціологічних досліджень формуються вимоги до плану 

роботи та організації паркових заходів, розробляються методи та прийоми 

роботи з дітьми, організації сімейного відпочинку.  

 Дозвіллєві екологічно-орієнтовані проекти мають навчальну, виховну, 

розвиваючу функції і передбачають такі форми роботи: екологічні ігри, казки, 

спектаклі, конкурси, лекції, екскурсії, туристичні походи, спостереження, 

музично-літературні композиції, народні свята та сучасні заходи, що стали вже 

традиційними (День захисту зеленої ялинки, День птаха, День Лісу). Так, 

екологічно-освітній проект ―Експедиція: Йєллоустон‖ розрахований на 

підлітків 4-6 класів і здійснюється за участі Служби національних парків США, 

Міжнародного фонду дикої природи, Організації національних парків США та 

Асоціації Йєллоустон. Проект включає кілька підпрограм, в яких розкривається 

геологічна історія Йєллоустона, різноманітність його тваринного та рослинного 

світу, роль людини в Йєллоустоні, історію створення та розвитку 

Національного парку, прогнози та перспективи функціонування паркової 

території [5]. 

 Екологічно-освітні проекти парків охоплюють і молодь. Наприклад, 

результатом тісної співпраці Національного рекреаційного парку Гейтвей 

(США) та Національного історичного парку Лоувел (США) стала інтерактивна 

міждисциплінарна програма, що поєднує навчальну мету та природоохоронні 

завдання. Цільовою аудиторією програми є діти та підлітки віком від 9 до 21 

року. Проект має кілька етапів і передбачає обов‘язкову співпрацю з 

навчальними закладами. Тому основним принципом проекту є його 

відповідність шкільним програмам. Екологічний проект реалізується у процесі 

навчання, а не під час шкільних канікул і передбачає закріплення на практиці 

знань, здобутих у школі. Неформальна освіта активна, враховує специфіку 

конкретного парку, відповідає фізичному та розумовому рівню розвитку 

учасників програми. 
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 Таким чином, в сучасних умовах значна увага приділяється оцінці 

організації, планування та розвитку ландшафтного паркового дозвілля як 

складової комплексного розвитку території.  
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Мукачівський державний університет - це сучасний вищий навчальний заклад ІІІ-IV 

рівнів акредитації, один із найбільших науково-методичних і культурних центрів Закарпатської 

області та регіону. Це багатопрофільний  навчальний заклад, який забезпечує підготовку 

фахівців за 9 галузями знань: «Освіта/педагогіка», «Соціальні та поведінкові науки», «Культура 

і мистецтво», «Управління та адміністрування», «Механічна інженерія», 

«Виробництво та технології», «Публічне управління та адміністрування», «Природничі 

науки», «Сфера обслуговування». 

У складі університету функціонують чотири факультети та шістнадцять кафедр, які 

забезпечують підготовку фахівців за 22 спеціальностями та 24 освітніми програмами денної та 

заочної форми навчання: 

Педагогічний факультет: Дошкільна освіта; Початкова освіта; Середня освіта 

(Музичне мистецтво); Музичне мистецтво. 

Гуманітарний факультет: Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література); 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; Психологія. 

Факультет туризму та готельно-ресторанного бізнесу: Географія; Готельно- 

ресторанна справа; Туризм; Музеєзнавство, пам‘яткознавство. 

Факультет економіки, управління та інженерії: Професійна освіта (Дизайн); 

Професійна освіта (Економіка); Професійна освіта (Технології виробів легкої промисловості); 

Облік і оподаткування; Фінанси, банківська справа та страхування; Менеджмент; Публічне 

управління та адміністрування; Маркетинг; Галузеве машинобудування; Технології легкої 

промисловості (Конструювання та технології швейних виробів; Проектування взуття та 

галантерейних виробів). 

Мукачівський державний університет постійно працює над розширенням міжнародної 

співпраці як в навчальному, так і в науковому напрямах. На сьогоднішній день університет 

активно співпрацює з навчальними закладами Польщі, Словаччини, Угорщини та іншими 

країнами Європи. 

В Університеті для студентів всіх спеціальностей реалізовується програма 

«Подвійний диплом» (спільно з Вищою Школою в м. Ченстохов та Сопотською Вищою 

Школою (Польща)), яка надає можливість паралельно навчатися у двох університетах та по 

закінченні отримати подвійні (біларетальні) українські та польські дипломи державного зразка; 

також діє семестрова програма академічного обміну з Академією Яна Длугоша (м. Ченстохов, 

Польща), яка дає можливість студентам безкоштовно вивчати фахові дисципліни протягом 

одного семестру в рамках Міжнародної програми обміну студентів, що фінансується за кошти 

ЄС. 
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