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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 

 

ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ НОВОГО ПОКОЛІННЯ 

 

Гуляс Я. Ю., 

студентка факультету технології і організації виробництва 

Індустріальний інститут Державного вищого навчального закладу 

«Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

 

Ляшок Н. Ю., 

кандидат економічних наук, 

доцент кафедри менеджменту 

Індустріальний інститут Державного вищого навчального закладу 

«Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

 

У тезах розглянуто зв'язок менеджменту з бізнесом. 

Проаналізовано головні аспекти успіху в менеджменті нового покоління, 

надано рекомендації щодо позитивного лідерства. 

Більшість тих, хто займається менеджментом вважають, що 

зв'язок менеджменту та бізнесу є нерозривним. Більш того, теоретики і 

практики менеджменту просто не в змозі сприйняти слово «менеджмент»; 

в цьому слові вони мимоволі чують «менеджмент бізнесу». Це уявлення, 

що охоплює всі сфери менеджменту, має явно сучасне походження. До 

1930-х років ті деякі автори і філософи, які присвятили себе цій науці, 

починаючи з Фредеріка Тейлора (1956-1915) на рубежі століть і 

закінчуючи Честером Барнардом (1886-1961) в середині минулого 

століття, вважали, що менеджмент бізнесу є лише підвидом загального 
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менеджменту і в своїй основі відрізняється від будь-якого виду 

менеджменту не більше, ніж одна порода собак від іншої [2, c. 1]. 

Поштовхом до ототожнення менеджменту взагалі з менеджментом 

бізнесу стала Велика депресія з її ворожим ставленням до комерції і 

презирством до капітанів бізнесу. Щоб його не плутали з менеджментом 

бізнесу, менеджмент в громадському секторі був перейменований в 

державне управління і оголошений окремою дисципліною, що вивчається 

в університетах, з власними термінологією та кар'єрною драбиною [3, c. 

1]. 

Менеджмент – це специфічна і визначальна структура всіх 

організацій і кожної з них окремо [1, c. 1]. Бізнес стає все більш і більш 

глобальним, і ця тенденція триватиме. Ніякі бар'єри, ніякі заборони, ніякі 

тимчасові заходи не обмежать людей від того, що бізнес буде ставати 

глобальніше. Сьогодні люди повинні працювати так, щоб бути 

конкурентними на глобальному рівні. Прихід нових технологій дійсно 

змінює життя, сьогодні без них важко себе уявити і разом з цим це прихід 

нових бізнес-моделей. 

Сучасним компаніям при розробці стратегії в першу чергу 

необхідно подивитися на потенціал ринку, зробити конкурентний аналіз, 

визначити бачення, місії, цінностей і розробити стратегічний план. 

Наприклад, будь-яка компанія може спробувати зміцнити лідерство у 

певному сегменті, активно розвиватися в регіонах через франчайзинг, 

створити нові джерела зростання: міжнародна експансія, диверсифікація 

бізнесу, тобто нові формати. Дуже важливим аспектом менеджменту 

нового покоління є визначення цінностей, бо цінності – це каркас, на 

якому тримається організація. На першому місці звичайно ж повинні бути 

люди (як співробітники так і клієнти). На другому місці – якість, потім 

ефективність, лідерство, творчість, відповідальність і надійність. 
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Головним фактором успіху в менеджменті є команда. Причому 

дуже важливо зрозуміти, що таке команда. Для сучасного менеджера 

важливо розуміти, що головний фактор успіху – це Ключова команда. Але 

так само варто правильно зрозуміти, що таке Ключова команда і яка це 

кількість людей! Якщо акцентувати увагу на великих компаніях, то в них 

Ключова команда складається з 20 осіб. Це, як правило, ключові 

керівники за якими зручно спостерігати і яких легко контролювати. Але 

при цьому потрібно забезпечити правильний найм. 

Потрібно розуміти, що немає геніїв, які завжди роблять 

правильний вибір при наймі співробітників, але важливо так само 

вчитися, напрацьовувати практику правильного найму. Наприклад, дуже 

важливий фактор при наймі співробітника – це його енергія. Або людина 

дає енергію, або забирає. Ось іноді поспілкуєшся з людиною і більше не 

хочеться, або, наприклад, коли вона спілкується зі своїми 

співробітниками, у всіх енергія пропадає. Це поганий менеджер. Тому 

потрібно виробити ось ці критерії правильного найму. 

Так само не варто забувати і про глибоку мотивацію. Потрібно 

стежити за тим, щоб у самих співробітників, менеджера реально була 

глибока мотивація, не просто він прийшов до вас на зустріч і так непогано 

поговорив, а що він далі робить, як він спілкується зі співробітниками, як 

він веде переговори. 

Важливим аспектом так само є управлінська зрілість. Потрібно 

розвивати людей, прагнути, щоб вони працювали один з одним разом. 

Наприклад, є корпоративний центр і є клуби. Ось потрібно прагнути, щоб 

усі працювали в одній зв'язці. Як це зробити? Існують деякі прийоми. 

Наприклад, людина з керуючої сфери йде і працює на місці директора 

корпоративного центру, і навпаки. Коли пропрацюєш цілий день, можна 

зрозуміти, що неефективно працює, що потрібно клієнту, які потреби у 

співробітників і потім вийде швидше ввести будь-які зміни. 
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Так само не варто забувати про принцип топ 20 і «слабка ланка». 

20 % співробітників завжди роблять для вас 80 % роботи або дають ефект. 

Необхідно визначити таких співробітників та намагатися їх утримати, 

мотивувати і т. д. А що стосується слабкої ланки потрібно взяти і 

виписати, хто у команді є найслабшою ланкою. Це звичайно ж буде 

складно. Не потрібно спиратися на якусь прихильність або симпатію до 

певного працівника. Це неправильний менеджерський підхід. Це глухий 

кут. Тому що, якщо на таке спиратися, то не можна зробити прорив у 

бізнесі. Потрібно примушувати себе аранжувати своїх людей і приймати 

правильні управлінські рішення. 

Необхідно постійно перебувати в контакт із своїми 

співробітниками. Це є ефективна робота з комунікаціями. Також 

необхідно привчити людей не писати всяку нісенітницю, дотримуватися 

ієрархії, питання повинні бути опрацьовані і чітко сформульовані, але 

якщо щось термінове і це вимагає рішень генерального директора, 

менеджер повинен бути в контакті зі своїми співробітниками. Якщо 

відбувається яка-небудь проблема з продуктом, з клієнтом, треба швидко 

дійти до самого верху, вжити всіх заходів, вирішити це питання, а потім 

радіти. 

Завжди треба пам’ятати, що ручну працю зможе замінити 

технологія, взагалі через якийсь час автоматизовані системи, роботи, 

будуть робити все, крім творчих робіт. 

Сьогодні є компанії-гіганти, а є компанії які були гігантами, та 

вже давно збанкрутіли, вони, наприклад, не змогли швидко 

впроваджувати нові продукти, тому принцип швидкості дуже важливий 

для сучасного менеджменту. 

Позитивне лідерство є саме тим важливим напрямком, якого 

повинні дотримуватися керівники в менеджменті нового покоління. Дуже 

важливо, щоб у лідера, менеджера, власника, був правильно визначений 
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життєвий баланс. Сюди входить робота, але при цьому не варто бути 

занадто захопленим роботою, треба жити іншим життям. Робота не 

повинна займати 80 % вашого життя, бо за такої умови страждати буде і 

ваше особисте життя і ваша робота. На другому місці повинна бути сім’я, 

якісь особисті проекти, захоплення, не варто забувати про здоров’я. І 

також повинна бути якась соціальна діяльність. Допомагати іншим – це 

завжди приємно. Якщо все раніше перераховане людина будете мати, то 

вона обов’язково будете жити в гармонії із собою. 

Якщо щось трапилося: криза, проблеми, якісь життєві важкі 

ситуації, потрібно розуміти, що кожна людина може отримати з цього 

нові можливості. Це стосується як робочої сфери, так і особистого життя. 

Якщо менеджер помітив будь-які порушення своїм працівником, 

котрий при цьому був ознайомлений з корпоративною етикою, то з такою 

людиною потрібно прощатися одразу. 

Світ змінюється, і залежно від того, як людина буде до цього 

готова, вона зможе стати успішною, тому що, якщо бути постійно 

зацикленим на якійсь проблемі, то це все одно рано чи пізно призведе до 

розчарування. Тому людина у сучасному світі перш за все повинна бути 

гнучкою, щоб швидко змінюватися, адаптуватися до змін, які життя може 

запропонувати. В будь-якому випадку все в житті змінюється і потрібно 

постійно все знову і знову заслуговувати. 

 

Література: 

1. Лидеры нового поколения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.management.com.ua/ld/ld019.html 

2. Пітер Ф. Друкер. Менеджмент. Виклики XXI століття. – М. : 

Видавництво «Манн, Іванов і Фербер», 2012. – 256 с. 

3. Уоррен Бенніс, Роберт Томас. Як стають лідерами: менеджмент нового 

покоління. – М. : Видавництво Williams, 2006. – 208 с. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ КРИЗИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА 

ПРИЧИНИ ЇЇ ВИНИКНЕННЯ 

 

Кушнір І. В., 

магістрант кафедри підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності 

Чернівецький національний університет 

імені Ю. Федьковича 

м. Чернівці, Україна 

 

Кризовий стан в управлінні підприємством зумовлений низкою 

об’єктивних факторів: високим ступенем невизначеності зовнішнього 

середовища, розбалансованістю ринкових механізмів та інструментарію 

державного регулювання економікою, неоднозначною спрямованістю 

різнорідних фінансових інституцій, які прямо чи опосередковано 

впливають на фінансовий стан підприємства. З огляду на зазначене тема 

роботи є актуальною. 

Кризові явища на підприємствах почали досліджувати такі вчені, 

як В. М. Антонов [1], В. М. Яловий, І. А Бланк [2], Н. М. Дєєва, О. І. 

Дедіков, О. П. Фещенко [3] та інші дали визначення понять «криза», 

«кризове явище», запропонували класифікації криз за відповідними 

критеріями. 

Економічний зміст кризи розвитку підприємства та причини її 

виникнення є важливих елементом у системі управління і прийняття 

різноманітних господарських рішень. Криза, як економічна категорія 

розглядається як складний загострений стан, різкий перелом або занепад 

розвитку підприємства і це є процесом порушення рівноваги розвитку 

підприємства, що характеризується не здатністю підприємства 

виконувати свої зобов’язання перед контрагентами. 
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Зазначимо два підходи до визначення кризи: 

1) позитивний – криза це переломний момент у розвитку змін, 

об’єктивний процес, притаманний кожному життєвому циклу. 

2) негативний – криза має виключно руйнівний вплив на діяльність 

підприємства, спричиняє банкрутство [5]. 

Кризовий стан – це складна, інтегрована за багатьма показниками 

характеристика діяльності підприємства в певному періоді, що відображає 

рівень його конкурентоспроможності, ступінь забезпеченості 

підприємства власними та залученими ресурсами, забезпеченості 

власними оборотними коштами для своєчасного проведення розрахунків 

за зобов’язаннями та здійснення ефективної господарської діяльності в 

майбутньому [3, с. 143]. 

Кризовий стан є індикатором якісної сторони виробничої та 

фінансової діяльності підприємства, є результатом реалізації всіх 

елементів зовнішніх і внутрішніх відносин такого підприємства. 

Розуміння кризового стану підприємства та його якісний і своєчасний 

аналіз, вибір системи показників, що забезпечить всебічне вивчення та 

представлення діяльності підприємства є основою для прийняття 

управлінських рішень, спрямованих на вирішення різних питань стосовно 

обрання напрямів розвитку та діяльності підприємства, покращення його 

ефективного функціонування, прибутковості й конкурентоздатності. 

Причини криз, що виникають на підприємствах, можуть бути 

різноманітними. Причини виникнення кризи зображені у таблиці 1 [5]. 
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Таблиця 1 

Причини виникнення кризи 

 

Умови виникнення 

кризи 
Шляхи впливу 

Об’єктивні - потреба модернізації і реструктуризації підприємств; 

- глобальна рецесія, економічна депресія; 

- циклічність економіки. 

Суб’єктивні - досвід; 

- професійний рівень; 

- волюнтаризм в управлінні. 

Внутрішні - на рівні держави; 

- на рівні підприємства. 

Зовнішні - міжнародна співпраця; 

- міжнародна конкуренція; 

- міжнародні санкції. 

Природні - катаклізми природного походження. 

Техногенні - управлінські рішення; 

- протиріччя між рівнем техніки і кваліфікацією 

персоналу. 

 

З даних таблиці 1 бачимо, що кризи поділяються на об'єктивні, 

пов'язані з циклічними потребами модернізації і реструктуризації 

підприємств, а також з несприятливими впливами зовнішнього 

середовища організацій, і суб'єктивні, що відбивають помилки і 

волюнтаризм в управлінні, а також психологічні фактори. Причини кризи 

можуть бути зовнішніми і внутрішніми. Перші пов'язані з тенденціями і 

стратегією макроекономічного розвитку чи навіть розвитку світової 

економіки, конкуренцією, політичною ситуацією в країні. Другі – з 
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ризикованою стратегією маркетингу, недоліками в організації 

виробництва, недосконалістю управління, інноваційною й інвестиційною 

політикою [2, с. 256]. 

На рівні функціонування суб’єктів господарювання економічну 

стабільність підприємства доцільно розглядати як інструмент, що 

покликаний захищати його від кризових явищ та їх негативних наслідків. 

Діапазон переліку явищ, що ідентифікуються як кризові, доволі широкий: 

від перешкод у функціонуванні суб’єкта господарювання через банальні 

конфлікти і до його ліквідації. З практичного погляду криза, 

ототожнюється з загрозами та неплатоспроможністю й банкрутством 

підприємства, та діяльності його в неприбутковій зоні або відсутність у 

такого суб’єкта господарювання потенціалу для успішного 

функціонування. 

Визначення кризового стану полягає у виявленні проблем 

функціонування та відтворення фінансово-економічного потенціалу 

підприємства, розробка та реалізація заходів, направлених на швидке 

відновлення платоспроможності, та достатнього рівня фінансової 

стійкості, а також встановлення можливості підприємства продовжувати 

свою господарську діяльність, яка забезпечить прибутковість і зростання 

виробничого потенціалу [3, с. 153]. 

Кризи, як найгостріші форми вияву конфліктів, охоплюють всі 

сфери життя, тому розрізняють: економічні, соціальні, політичні, 

фінансові, організаційні, психологічні, та інші види криз наведені в 

рисунку 2. 
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* Складено авторами на основі джерел [1], [4], [6]. 

Рис. 2. Основні види кризових станів на підприємства 

 

Наведений перелік не є остаточним, оскільки криза, як і будь-яке 

економічне явище, трансформується під впливом різних чинників 

(економічних, політичних, технологічних та ін.), унаслідок чого вона 

набуває нових характеристик та відхиляє наявні. Визначені вище сутнісні 

характеристики кризи є основою для подальшої класифікації криз, що 

можуть мати місце на рівні окремого підприємства (суб'єкта 

господарювання). 

Розуміння сутності, класифікації та причин виникнення криз 

допоможе уникнути її негативних наслідків, зокрема: банкрутства, 

неплатоспроможності, фінансової нестабільності та ліквідації суб’єктів 

господарювання. 

Таким чином, враховуючи різні підходи до визначення кризи, під 

кризовим станом підприємства потрібно розуміти сукупність кризових 

явищ, яка є критичною та може призвести до ліквідації підприємства. 

Кризові явища в діяльності підприємства стають моментом загострення 

протиріч, що виникають у процесі взаємодії окремих елементів 
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підприємства як системи між собою та із зовнішнім середовищем. Такі 

протиріччя виникають між: необхідним обсягом ресурсів, які споживає 

підприємство, та можливістю їх залучення, цінами пропозиції та попиту 

на них; кількісними та якісними характеристиками продукції та 

відповідними характеристиками ринкового попиту; можливою та 

необхідною виробничими потужностями підприємства; між фактичним та 

запланованим розподілом прибутку підприємства на виробничий та 

соціальний розвиток; ринковою вартістю продукції та обсягом витрат на її 

виробництво тощо. 
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МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Муцараєв У. У., 

магістрант кафедри економіки, управління та адміністрування, 

Мелітопольський державний педагогічний університет 

імені Богдана Хмельницького 

м. Мелітополь, Україна 

 

Верховод І. С., 

кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економіки, управління та адміністрування 

Мелітопольський державний педагогічний університет 

імені Богдана Хмельницького 

м. Мелітополь, Україна 

 

В організаційній діяльності підприємства мотиваційні аспекти 

набувають все більшого значення, адже комерційний успіх будь-якого 

підприємства залежить від того, якою мірою працівники реалізують свій 

професійний потенціал. Знаючи те, чо спонукає людину до дії, які мотиви 

покладено в основу її діяльності, можна розробити ефективну систему 

форм і методів мотивації на підприємстві. 

Сучасному керівникові для впровадження дієвого мотиваційного 

механізму на своєму підприємстві слід використовувати досвід тих 

вчених, які займалися вивченням теорії мотивації. У зарубіжній літературі 

процес мотивації праці персоналу підприємства розкрито досить добре та 

представлено такими відомими теоріями: теорія людських відносин, яку 

розробили Е. Мейо, Ротлізбергер та інші, теорія ієрархії потреб, 

розроблена А. Маслоу; теорія потреб існування, відносин, росту (або 
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ERG-Existence, Relatedness, Growth) американського вченого К. 

Альдерфера; теорія мотиваційних потреб Д. МакКлелланда, теорія 

трудової мотивації Д. Аткінсона та багато інших. 

У вітчизняній економічній літературі накопичено значний досвід 

дослідження таких наукових проблем, як потреби, економічні інтереси, 

використання трудових ресурсів, відносини між працею і капіталом та ін. 

Він представлений науковими розробками Л. Бесчасного, Д. Богіні, І. 

Буяна, О. Грішнової, А. Колота, Т. Кір’ян, К. Кривенка та ін. 

При управлінні мотивацією на підприємствах необхідно 

враховувати, що люди з більшим ступенем мотивації працюють 

продуктивніше не залежно від рівня їх здібностей і навичок [2, с. 362]. У 

структурному відношенні мотиваційний механізм включає фінансово-

економічні методи і важелі, певну структуру відповідальних працівників, 

норми і правила стимулювання, періодичність проведення оцінки 

здійснюваних заходів тощо [1, с. 173]. 

Власники українських підприємств найпоширенішим механізмом 

мотивації найчастіше вважають заохочення грошовими винагородами, 

преміями, підвищення оплати праці тощо. Тобто, дані елементи є 

найголовнішими і повинні задовольняти потреби працівника у мотивації. 

Але для сучасних працівників, окрім заробітної плати, важливими є й інші 

чинники, зокрема, зміст праці, умови, за яких вони можуть цілковито 

проявити свої здібності, уміння та навики, чітка орієнтація кар’єрного 

зростання, можливість проявити особисті творчі здібності у вирішенні 

поставлених завдань. Використання вміло налагодженого мотиваційного 

механізму значною мірою впливає на ефективність управління 

виробничо-господарською діяльністю підприємств. Враховуючи світовий 

досвід мотивації праці, можна стверджувати, що теоретична платформа 

для створення такого механізму існує, але потребує удосконалення з 

урахуванням результатів мотиваційного моніторингу і прилаштуванням 
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до своєрідної трудової ментальності українців, економічної ситуації в 

країні [3, с. 86]. 

На підприємстві однією з причин високої плинності кадрів є 

відсутність перспектив зростання. Дійсно, можливість зростання кадрів 

усередині підприємства ускладнена, оскільки керівництво вважає за 

краще запрошувати кваліфікованих робітників, менеджерів з сторони. 

Такий шлях вирішення проблеми простіший, ніж підготовка власних 

кадрів, оскільки не має потреби витрачати кошти на навчання, підготовку, 

перепідготовку і підвищення кваліфікації. На наш погляд, підприємство 

повинно піклуватися про створення кадрового резерву з працівників свого 

середовища, для цього необхідно проводити аналіз потреби в резерві, 

підбирати кандидатів і формувати склад резерву кадрів. 

Підготовка кадрового резерву полягає в підборі відповідних 

напрямів і форм навчання для працівників, зарахованих до резерву, з 

урахуванням ступеню їх підготовки; у визначенні заходів по підвищенню 

ділової кваліфікації і придбанню практичних навичок, необхідних для 

роботи на новому місці роботи або на новій посаді; у розробці 

індивідуальної програми для кожного працівника або групи працівників з 

призначенням керівника стажування; проведення оцінки діяльності 

кожного працівника, зарахованого до резерву. Графічно схема роботи з 

кадровим резервом може бути представлена таким чином (рис. 1). 

Така комплексна оцінка кадрового резерву дозволяє підвищити 

трудову і виконавську дисципліну, мобілізувати колективи підрозділів на 

виконання планових показників, організувати преміювання працівників за 

підсумками господарської діяльності з урахуванням їх особистого вкладу. 

Широкі потенційні можливості надають керівникові підприємства 

стратегічне управління і планування. Воно сприяє організованості 

кадрової політики підприємства. Стратегія стає засобом контролю дій усіх 

підрозділів підприємства і дій багатьох управлінців нижчого рівня. 
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Процес стратегічного планування кадрової роботи є рядом дій, що 

повторюються, і включають дослідження, збір і вивчення даних, 

ухвалення рішень та їх оцінку, дослідження наслідків і оцінку рішень, які 

приймалися раніше. 

Стратегічне кадрове планування включає такі взаємопов'язаних 

напрямів діяльності: 

1) прогнозування попиту – оцінка майбутніх потреб в робочій силі на 

підставі планів діяльності підприємства, прогнозів майбутніх рівнів 

діяльності; 

2) прогнозування пропозиції – оцінка пропозиції робочої сили на підставі 

 
Рис.1. Схема роботи з кадровим резервом 
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аналізу поточних ресурсів і їх наявності в майбутньому з урахуванням 

втрат за рахунок плинності кадрів; 

3) прогнозування потреб – аналіз прогнозів попиту і пропозиції для 

встановлення майбутньої нестачі або надлишку робочої сили; 

4) аналіз продуктивності і витрат – для виявлення необхідності 

збільшення продуктивності і зниження витрат; 

5) планування діяльності – розробка плану дій із запобігання прогнозній 

нестачі або збитку робочої сили з метою поліпшення її використання, 

збільшення продуктивності і зниження витрат; 

6) бюджетування і контроль – складання бюджету, норм витрати 

людських ресурсів і моніторинг виконання плану по них. 

При розробці кадрової стратегії необхідно, передусім, 

враховувати закони управління соціальними системами – це організуюче 

начало усіх методів, технологій, прийомів, яке дозволяє досягти 

поставлених перед підприємством кадрових цілей. Управління 

соціальними системами передбачає цілеспрямований вплив на колектив 

підприємства через сукупність структур, що виконують відведені на них 

функції. Кадрова стратегія підприємства повинна спиратися на існуючі 

методи, методики і технології, за допомогою яких проводиться аналіз 

ринку праці, якості, результативності і складності праці, його соціальної 

ефективності, щоб визначити наскільки ефективно працює підприємство з 

наявним кадровим складом. 

Пропонуємо впроваджувати на підприємствах гнучку систему 

мотивації управлінського персоналу, яка відповідає таким принципам: 

гнучкості, системності, відповідності, структурованості, відкритості. 

Методика формування гнучкої системи мотивації управлінського 

персоналу дасть змогу диференційовано встановлювати розмір 

винагороди за індивідуальний та груповий вклад в досягнення поточних і 

кінцевих результатів функціонування підприємства, сприятиме 
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підвищенню продуктивності діяльності персоналу. 
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В процесі господарської діяльності кожне підприємство здійснює 

витрати, пов’язані з його функціонуванням. Витрати підприємства є 

різними за формою та економічним змістом. 

Нестабільність економічної ситуації, підвищення конкуренції на 

ринку та зменшення доходів вимагають від керівників та менеджерів 

підприємств пошуку дійових методів управління господарською 

діяльністю. Ефективність функціонування підприємств в цих умовах 

залежить від раціонального використання всіх видів ресурсів, що 

зумовлює необхідність переходу до єдиної системи управління затратами. 

Побудова та вдосконалення цієї системи забезпечить 

конкурентоспроможність продукції за рахунок більш низьких витрат та 

цін, наявність якісної та достовірної інформації про собівартість окремих 

видів продукції та її позиції на ринку порівняно з продукцією інших 

виробників, надання об'єктивних даних для упорядкування структури 

доходів і видатків підприємства, прийняття ефективних управлінських 

рішень. 

Оптимізація витрат підприємства на виробництво забезпечує 

дотримання режиму економії, скорочення непродуктивних витрат, що 

дозволяє підвищити рентабельність підприємства. Від величини витрат 

безпосередньо залежить прибуток підприємства. Зменшення витрат 

підприємства шляхом ефективного управління ними без зниження обсягів 

реалізації, валових доходів, якості обслуговування, обумовлює 

можливість збільшення прибутку. У зв’язку з цим правильно проведений 

економічний аналіз витрат на виробництво має важливе значення для 

ефективного управління підприємством. 

Залежно від цілей, для яких використовують інформацію про 

витрати, їх можна класифікувати за напрямками (рис. 1). 
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Рис. 1. Класифікація витрат за напрямками [2, с. 391] 

 

Спожиті витрати – це витрати звітного періоду, які призводять до 

зменшення активів або збільшення зобов’язань у процесі поточної 

діяльності для отримання доходу у звітному періоді. Спожиті витрати 

повинні бути співставленні з доходами з метою вірного розрахунку 

фінансових результатів. 

Невичерпані (неспожиті) витрати – це збільшення зобов’язань або 

зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання доходу 

або іншої вигоди в майбутніх періодах. 

Під витратами виробництва розуміють витрачання у виробничому 

процесі засобів виробництва і праці для виготовлення продукції. 

Сукупність витрат, пов’язаних з виробництвом або придбанням певного 

активу, утворює його собівартість [2, с. 393]. 

Структура спожитих витрат наведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структура спожитих витрат [2, с. 392] 

 

Собівартість продукції виділяється із загальної її вартості як 

особлива економічна категорія, тому що кожне підприємство незалежно 

від форми власності повинне відшкодовувати ресурси, що витрачаються 

ним, в межах собівартості, аби мати можливість безперебійно працювати. 

Собівартість продукції (робіт, послуг) – це вартісне вираження 

витрат підприємства (організації), пов’язаних з використанням у 

технологічному процесі виконання робіт і надання послуг природних 

ресурсів, сировинних матеріалів, палива, енергії, основних виробничих 

фондів, інструменту, інвентарю, трудових і фінансових ресурсів, а також 

інших витрат на їх виробництво і збут, включаючи встановлені державою 

як обов’язкові відрахування, податки і платежі [3, с. 182]. 

Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» собівартість реалізованої продукції 

складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), 

реалізованої протягом звітного періоду, нерозподілених постійних 

загальновиробничих витрат та понаднормативних виробничих витрат [1]. 
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Схематично склад собівартості зображено на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Склад собівартості продукції [3, с. 184] 

 

Величина собівартості продукції залежить від технічної 

оснащеності підприємства, ступеня використання його виробничої 

потужності, досягнутого рівня організації виробництва, продуктивності, 

праці, норм витрат матеріалів, палива, електроенергії та ін. [3, с. 184]. 

Показник собівартості надає можливість глибоко аналізувати 

економічний стан підприємства і виявляти резерви підвищення 

ефективності виробництва. За інших однакових умов підприємство тим 

більше одержуватиме прибутку на одиницю продукції, чим нижча її 

собівартість, і навпаки. 

Із зниженням собівартості зростає цінова 

конкурентоспроможність продукції, а отже, і зміцнюються позиції 

підприємства на товарному ринку. 

Таким чином, класифікація витрат відіграє важливу і невід’ємну 

роль в управлінні витратами підприємства. Витрати нераціонально 



26 

класифікувати лише за одним видом класифікації, тому що вони є 

складною і багатоаспектною економічною категорією. 
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Висока динамічність ринкового середовища, посилення 

глобалізаційних процесів в світовій економіці, обмеженість ресурсів, 

надлишок виробничих потужностей сприяють посиленню конкуренції між 

усіма суб’єктами ринку. За таких умов розвиток підприємств суттєво 

залежить від врахування факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовищ, що викликає необхідність формування чіткої та перспективної 

конкурентної стратегії. 

Питаннями формування конкурентної стратегії підприємства у 

ринковій економіці присвячено праці багатьох вітчизняних та зарубіжних 

фахівців, тож для початку охарактеризуємо основні підходи до 

визначення поняття «конкурентна стратегія підприємства» у економічній 

літературі (табл. 1). 

Стратегія конкуренції є основою конкурентної поведінки 

підприємства на ринку і описує алгоритм забезпечення переваг над 

конкурентами. Конкурентна стратегія фокусується на діях і підходах, які 

пов’язані з управлінням, спрямованим на встановлення і зміцнення 

довгострокової конкурентоспроможної позиції підприємства на ринку в 

одній зі сфер підприємництва. Незважаючи на певні розбіжності в 

трактуванні поняття «конкурентна стратегія підприємства» можна 

зробити висновок про те, що всі концепції об’єднує спільна мета − 

оптимізація діяльності підприємства стосовно інших на ринку. 
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Таблиця 1 

Визначення поняття «конкурентна стратегія підприємства»* 

 

№ Автор Визначення 

1 Г. Азоєв «…план дій організації, спрямований на 

досягнення успіху у конкурентній боротьбі на 

певному ринку». 

2 І. Ансофф « …стратегія, що концентрується на діях та 

підходах, які пов’язанні із управлінням та 

спрямовані на забезпечення успішної діяльності 

в одній специфічній сфері бізнесу (стратегічній 

зоні)». 

3 М. Портер «…спрямована на те, щоб зайняти стійку і 

вигідну позицію, яка дасть змогу організації 

протистояти натиску тих сил, які визначають 

конкурентну боротьбу в галузі. 

4 А. Томпсон, А. 

Стрікленд 

«…розроблення управлінських рішень, які 

спрямовані на встановлення і зміцнення 

довгострокової конкурентної позиції 

підприємства в конкретній галузі». 

5 З. Шершньова «…це ділова стратегія організації, основою якої 

є стійка конкурентна перевага». 

* Складено авторами на основі джерел: [ 1; 2; 5; 6; 7] 

 

Конкурентна стратегія є одним із ключових інструментів 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства у довгостроковій 

перспективі. Сукупність стратегічних дій для кожного підприємства є 

індивідуальною, що визначає унікальність поведінки підприємства на 
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ринку. При цьому, вибір стратегії обумовлений різними факторами, які є 

динамічними у просторі і часі. 

В практиці господарювання використовують два підходи до 

обрання стратегії: 

1. Використовуючи метод аналізу відхилень від цілей підприємство 

повинно обрати таку альтернативну стратегію, яка найкраще 

відповідатиме його цілям у майбутньому. Даній стратегії буде відповідати 

відповідний рівень стратегічної конкурентоспроможності підприємства; 

2. Враховуючи наявну стратегію та конкурентні переваги, підприємство 

повинно обрати таку стратегію із можливих, яка найкраще відповідатиме 

його теперішнім цілям. 

Цілком очевидно, що вибір стратегії залежить від можливостей 

підприємства, наявної конкурентної ситуації на ринку, її відповідності 

стратегічним цілям та факторам, що до неї призвели. Вибір конкурентної 

стратегії здійснюється з урахуванням цілей подальшого розвитку, місії 

підприємства, його місця у галузевій та ринковій структурі. Вплив 

чинників зовнішнього та внутрішнього середовища на формування 

конкурентної стратегії підприємства подано на рис. 1. 
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Рис. 1. Чинники, що впливають на вибір конкурентної стратегії 

підприємства 

 

Незважаючи на те, що основною метою функціонування 

підприємства є максимальне задоволення потреб споживачів з метою 

отримання відповідного прибутку, не існує єдиної стратегії щодо її 

досягнення, але доцільним буде проведення аналізу існуючих 

конкурентних стратегій як способів забезпечення даної мети. 

На основі аналізу сил конкуренції М. Портером було виділено 

такі конкурентні стратегії підприємства: 

− стратегія лідерства за витратами (зниження витрат на виробництво 

товарів і послуг, що дає змогу знизити ціни на них і залучити або 

утримати значну кількість покупців); 

− стратегія оптимальних витрат (досягнення конкурентних переваг за 

рахунок постачання на ринок товарів, послуг, адекватних за споживчою 

цінністю, якістю, цінами потребам покупців, що обумовлено 

оптимальними витратами на їх виробництво); 



31 

− стратегія диференціації (надання товарам специфічних ознак порівняно 

з товарами конкурентів, що сприяє залученню значної кількості 

покупців); 

− стратегія фокусування на низьких витратах (зорієнтована на вузький 

сегмент покупців, випередження конкурентів за рахунок низьких витрат 

на виробництво товару); 

− стратегія фокусування на попиті (забезпечення покупців товарами і 

послугами, які найбільше відповідають їхнім вимогам) [5]. 

Класифікація стратегій М. Портера ґрунтується на концепції про 

існування двох основних стратегічних напрямів, один із яких зосереджує 

зусилля на якості продукції і послуг, а другий − на зниженні витрат і цін. 

Значною мірою вони суперечать один одному, адже підвищення якості, 

поліпшення споживчих властивостей товарів і послуг потребує 

додаткових витрат. 

Конкурентні стратегії, розроблені М. Портером, найбільш широко 

можуть застосовувати вузькоспеціалізовані підприємства, що 

обслуговують один сегмент ринку, та підприємства-гіганти, що 

контролюють ринок або його значну частину. Однак, на ринку 

функціонують й інші види підприємств, для яких теж доцільно 

сформувати конкурентну стратегію. З огляду на це, поділяють чотири 

типи конкурентних стратегій підприємств, орієнтованих на різні умови 

середовища та різний конкурентний потенціал (табл. 2). 

 

 

 

 

 

 

 



32 

Таблиця 2 

Характеристика конкурентних стратегій [4]. 

 

№ Тип 

стратегії 

Виробницт

во, 

реалізація 

Розмір 

підприєм

ства 

Стійкіст

ь 

підприє

мства 

Витра

ти на 

НДДК

Р 

Конкурентн

і переваги 

1 Віолентна масове великий висока великі висока 

продуктивніс

ть 

2 Патієнтна спеціалізова

не 

великий, 

середній, 

малий 

висока середні пристосовані

сть до ринку 

3 Комутантн

а 

універсальн

е 

малий низька малі гнучкість 

4 Експлерен

тна 

експеримент

альне 

середній, 

малий 

низька великі випередженн

я у 

нововведенн

ях 

 

Поширеною також є класифікація конкурентних стратегій за Ф. 

Котлером, що ґрунтується на усвідомленні ролі та місця певного 

підприємства, його конкурентів. Конкурентні стратегії, за Ф. Котлером 

виглядають наступним чином (рис. 2): 
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Рис. 2. Конкурентні стратегії за Ф. Котлером [3]. 

 

Конкурентна стратегія є втіленням ключового плану дій, який 

передбачає розробку та апробацію стратегічних завдань подальшого 

функціонування підприємства, накопичення та використання необхідних 

для їх досягнення ресурсів, проектування можливої послідовності 

діяльності щодо їх використання і мінімізації загроз. 

Таким чином, порівняння різних стратегій показує, що зі 

збільшенням конкуренції посилюється й активність підприємств. У 

реальних умовах в дію вступає конкуруючий відбір, в ході якого інші 

підприємства, реалізовуючи конкурентну стратегію, не дозволяють іншим 

підприємствам повністю реалізувати свій потенціал і, відповідно, набути 

конкурентних переваг. Аналіз способів формування стратегій 

підприємства не дозволив виділити найбільш оптимальну. Тому при 

виборі певного підходу чи методу доцільно керуватися особливостями 

конкретної ринкової ситуації, та наявністю інформації. 
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TADAT ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ 

 

Ястреб Я. М., 

студентка факультету фінансів та банківської справи 

Київський національний торговельно-економічний університет 

м. Київ, Україна 

 

Інструмент діагностичного оцінювання системи адміністрування 

податків (Tax Administration Diagnostic Assessment Tool – TADAT) 

розроблено для отримання об’єктивної, стандартизованої оцінки стану 

найважливіших компонентів будь-якої системи адміністрування податків 

[1]. 

З цією метою фахівцями виокремлено дев’ять ключових областей 

результативності (КОР), що охоплюють основні функції та процедури 

адміністрування. Інструмент спрямований на забезпечення 
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стандартизованої оцінки інституційної ефективності оцінюваного об’єкту 

та на отримання об’єктивної інформації щодо стану найважливіших 

компонентів національної системи адміністрування податків. За 

твердженням самих розробників, застосування даного інструменту дає 

можливість визначити відносно сильні та слабкі сторони системи 

адміністрування податків і при цьому, за рахунок стандартизованого 

підходу забезпечити формування єдиного погляду на стан системи 

адміністрування податків з боку усіх зацікавлених сторін (офіційних 

органів влади країни, міжнародних організацій, країн-донорів, 

постачальників технічної допомоги) [1]. 

Починаючи з 2015 р., коли було розроблено методику 

діагностичного оцінювання за підтримки МВФ, Світового банку, інших 

урядових та міжурядових організацій, а саме: ЄС, урядів Німеччини, 

Японії, Нідерландів, Норвегії та Об’єднаного Королівства, видано 

практичний посібник (TADAT Field Guide) [2]. З використанням даного 

інструменту було проведено діагностику в більш ніж п’ятнадцяти країнах. 

На основі консультацій з фахівцями та відгуків керівників податкових 

органів різних країн інструмент було вдосконалено шляхом внесення 

додаткових показників і параметрів їх оцінювання для більш чіткого 

розкриття стану області результативності. Згідно нової редакції 

практичного посібника, оцінка визначених дев’яти областей фактичної 

результативності базується на 32-х показниках (28-ми згідно попередньої 

редакції), кожен з яких включає оцінку від 1-го до 4-х параметрів, що 

загалом складає 54 (47) оцінюваних параметрів, забезпечуючи таким 

чином максимально широке охоплення досліджуваного явища [3]. 

Методика TADAT передбачає оцінювання фактичної 

результативності роботи податкових органів в таких областях: 

− наявність повної, достовірної та актуальної бази даних зареєстрованих 

платників; 



36 

− ефективність системи управління ризиками; 

− орієнтованість на підтримку добровільного дотримання вимог 

податкового законодавства платниками; 

− вчасність подачі декларацій та своєчасна сплата податкових 

зобов’язань; 

− повнота та достовірність інформації, яка подається платниками в 

звітності; 

− наявність справедливої, простої та доступної системи вирішення 

податкових суперечок; 

− наявність ефективної системи управління доходами; 

− підзвітність та прозорість податкових органів перед урядом та 

громадськістю [2]. 

У лютому 2018 р. міжнародною групою експертів здійснено 

діагностичне оцінювання системи податкового адміністрування з 

використанням інструменту TADAT. За її результатами було відмічено 

переваги і недоліки процесу адміністрування податків в Україні. Серед 

позитивних аспектів варто відмітити те, що: 

− сформовані всі умови для своєчасного подання звітності; 

− забезпечено всі умови для своєчасної сплати податків; 

− у Державній фіскальній службі України сформовано незалежний 

підрозділ для вирішення податкових оскаржень; 

− податкові органи діють відповідно до результатів податкових спорів; 

− податкові органи регулярно публікують плани та результати своєї 

діяльності; 

До недоліків було віднесено наступне: 

− немає комплексного плану щодо підвищення рівня добровільної 

сплати податків; 

− недостатньо заходів для допомоги платникам в уникненні помилок у 

звітності та обмежений контроль за їх виявленням; 
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− методологія оцінки податкових ризиків є застарілою та не відповідає 

сучасним стандартам; 

− занадто високий рівень накопичених податкових боргів; 

− відсутніcть систематичного аналізу податкового розриву (tax gap); 

− відсутній процес автоматизованого обміну інформацією податкових з 

банками та фінансовими установами [4]. 

Таким чином TADAT покликана забезпечити отримання 

об'єктивної оцінки стану найважливіших компонентів національної 

системи податкового адміністрування. Використання цього 

діагностичного оцінювання особливо корисне для виявлення сильних і 

слабких сторін податкового адміністрування, визначення програми 

реформ, сприяння досягненню єдності поглядів всіх зацікавлених сторін 

(тобто органів влади країни, міжнародних організацій, країн-донорів, 

постачальників технічної допомоги). 
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Дубініна О. В., 
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м. Київ, Україна 

 

Безумовно, становлення сучасного висококваліфікованого 

спеціаліста можливе лише за умови сформованої мотиваційно-ціннісної 

сфери майбутнього фахівця, оскільки успішне виконання будь-якої 

діяльності визначається не лише рівнем розвитку певних здібностей і 

сукупністю набутих вмінь, а й характеристикою мотивів, їх 

спрямованістю, ступеню активності. 

Крім того, успішність навчання майбутніх спеціалістів у ВНЗ 

залежить від багатьох аспектів психофізичної активності, одним з яких є 

мотиваційна складова діяльності (М. Лапіна та Н. Яковлєва). 

Простежується і певна динаміка значимості мотиву: при переході до 

старших курсів стабільно знижується доля студентів, що керуються 

мотивом пізнання, і зростає доля тих, хто будує свої відношення на основі 
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престижності майбутньої професії. З І по V курс зростає незадоволеність 

тим, що дав їм університет у професійному плані (А. Юпитова, А. Золота). 

Відомо також, що «сильні» та «слабкі» студенти відрізняються за 

мотивацією учбової діяльності (В. Якуніна, Н. Мишкова). 

Для формування позитивної мотивації щодо опанування 

професійною діяльністю студент повинен стати її суб’єктом: виявляти 

вільну пізнавальну активність, інтелектуальну ініціативу і самостійність у 

прийнятті рішень щодо вибору шляхів і змісту самоосвіти, збагачувати 

свій внутрішній світ, бути відкритим новому досвіду, орієнтуватися на 

своє майбутнє, будувати особистісну перспективу, розвивати рефлексивні 

процеси (самооцінку, самокритичність), виховувати в собі потребу 

втілювати в життя власні плани, реалізовувати потенційні можливості [1; 

2]. 

Організація сучасної освіти повинна передбачати «образ 

майбутнього професіонала», який на думку С. Глазичєва та О. Козлової, 

значно менш диференційований порівняно з сьогоденням; вчені 

зазначають,що майбутнє вищої освіти – у всебічному сприянні 

формуванню «поліпрофесіонала», тобто фахівця, що свідомо обирає 

напрям власного подальшого соціального розвитку. 

У зв’язку з вищезазначеним, постає об’єктивне питання вибору 

форм організації освітньої діяльності майбутніх фахівців. Одним зі шляхів 

вирішення проблеми, на нашу думку, може бути застосування змішаної 

моделі навчання, яка розширює освітні можливості студентів за рахунок 

доступності та гнучкості, врахування індивідуальних освітніх потреб; 

стимулює формування суб’єктної позиції студента: підвищення його 

мотивації, самостійності, соціальної активності, рефлексії та самоаналізу 

і, як наслідок, підвищення ефективності освітнього процесу в цілому [1; 

3]. 
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Сьогодні змішане навчання називають освітою третього 

покоління. Освіта першого покоління здійснювалася з використанням 

радіо- і телепередач у режимі прямої трансляції. Освіта другого покоління 

реалізувалася через використанням простих інформаційних технологій: 

навчання із застосуванням комп’ютера. Освіта третього покоління – це 

традиційне аудиторне навчання з використанням різноманітних 

інформаційних технологій для самостійної роботи студентів (М. Нікітіна). 

Сучасний світ вимагає навички безперервного і динамічного 

навчання, при цьому сучасні освітні моделі мають повністю задовольняти 

потреби породжені компетентнісним підходом до навчання, вміти 

конкурувати з іншими інформаційними потоками, викликати позитивну 

емоційну реакцію майбутніх фахівців. 
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Широке використання та безперервне впровадження цифрових 

технологій в нові галузі людської діяльності змінило підхід до підготовки 

майбутніх фахівців. В умовах глобалізації сучасного суспільства виникає 

необхідність організувати новий навчальний простір, який допоможе 

розвинути у студентів необхідні навички та вміння. Ці зміни особливо 

стосуються викладання іноземної мови професійного спрямування, 

головним завданням якої є забезпечення студентів мовними знаннями та 

комунікативними навичками. 

З впровадженням цифрових технологій у навчальний процес 

з’являється таке поняття як Цифрові Ресурси. Основна їх відмінність від 

традиційних – це те, що матеріали представлені в цифровому форматі [2, 

c. 37]. Сьогодні майже всі освітні заклади України впроваджують 

комп’ютери та комп’ютерні технології в навчальний процес. Після цього 

почалося поступове впровадження цифрових технологій. Їхнє 

використання зумовлено вимогами сучасного суспільства та потребами 

молодих людей, які живуть, навчаються та працюють в цифровому 
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середовищі. Отже, навчальне середовище має відповідати їхньому 

спрособу життя та сприйняття інформації. Створення нового навчального 

середовища та впровадження цифрових технологій сприяє появі новітніх 

методів у викладанні іноземної мови професійного спрямування.  

Розглянемо ресурси, які вважаються цифровими. Дуже 

розповсюджені електронні версії паперових видань та різних 

інформаційних матеріалів (підручники, посібники, періодичні видання, 

технічні інструкції, довідники, словники, тощо). До цієї категорії 

відносяться інструменти, які використовуються для створення 

електронних підручників та тренажерів, систем контролю та тестування 

знань студентів. Цифровими ресурсами вважаються програмно-

інформаційні засоби (інформаційно-пошукові системи, електронні 

довідники та енциклопедії, тезауруси). Для впровадження та підтримки 

новітніх технологій навчання застосовуються комп’ютерні програми, 

електронні засоби для засвоєння теоретичних та практичних знань. 

Основна перевага цифрових технологій полягає в тому, що ми маємо 

можливість швидко оперувати необхідною інформацією. 

Розглянемо питання застосування цифрових технологій та 

ресурсів при викладанні іноземної мови професійного спрямування. Для 

формування лексичної компетентності студентів певної галузі можуть 

широко використовуватися словники тезаурусного типу. Оскільки ці 

словники є інформативно-пошуковими системами, вони пропонують 

інформацію щодо зв’язків між термінами, тематичні групи слів фахової 

галузі студентів та більш детально розкривають зміст та значення 

професійної лексики [1, c. 38]. З метою вдосконалення лексичної 

компетентності, організації самостійної роботи та перевірки знань можуть 

бути застосовані термінологічні тренажери, створені на платформі 

дистанційного навчання. При впровадженні такого ресурсу в навчальний 

процес були отримані гарні результати. Так як студенти опрацьовують 
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термінологічні одиниці в різних видах вправ, вони швидше 

запам’ятовують лексику, вчаться правильно застосовувати її та розуміють 

значення фахових термінів. Використання медіа ресурсів підсилює 

наочність матеріалу, дозволяє урізноманітнити навчальний процес та 

зацікавити студентів, дає можливість тренувати всі види мовленнєвої 

діяльності. Для розширення знань фахової галузі широко застосовуються 

Інтернет ресурси, які включають наукові статті, патенти, автентичні 

фахові тексти. 

Цифрові ресурси можуть використовуватися на будь-якому етапі 

навчання, заняття та при виконанні різних видів навчальної діяльності 

(Warming up, Brainstorming, Introduction, Listening, Presentations). Ці 

ресурси мають відповідати фаховій галузі студентів, надавати можливість 

працювати самостійно і в групах, містити автентичні матеріали, 

орієнтуватися на сучасні технології навчання. Цифрові ресурси мають 

цілий ряд переваг. Вони навчають вмінню працювати самостійно, 

полегшують сприйняття матеріалу, сприяють кращому запам’ятовуванню. 

Вони надають можливості перевіряти знання як викладачами так і самими 

студентами. Завдяки цифровим технологіям можна адаптувати матеріали 

залежно від потреб студентів та їх рівня володіння іноземною мовою. Ці 

ресурси сприяють активізації знань, формуванню необхідних навичок, 

дозволяють створювати комунікативне середовище. Студенти мають 

змогу більш якісно підготувати різні творчі завдання (проекти, конкурси, 

презентації, доповіді, тощо). 

Завдяки цифровим технологіям навчальний процес зазнав 

великих змін. Відбулося вдосконалення та пришвидшення пошуку та 

обробки інформації. Студенти отримали доступ до необмеженої кількості 

ресурсів. Використання цифрових ресурсів допомагає виикладачам 

ефективно організувати подачу матеріалів та зробити навчальний процесс 
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інтенсивним та інтерактивним. Все це сприяє більш якісній підготовці 

майбутніх фахівців. 
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Постановка проблеми. В наш час різко зросла конкуренція 

практично в усіх видах спорту. Свідченням цьому є той факт, що на перші 

місця в змаганнях практично всіх рангів з рівним успіхом претендують по 

10-15 спортсменів. Це э свідоцтвом того, що техніко-тактичні показники 
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підготовки спортсменів в кожному виді спорту нівелювалися. Виходячи з 

цього, випливає необхідність пошуку нових засобів підготовки 

спортсменів. 

Як відомо, критерієм ефективності діяльності в спорті є адекватні 

тактичній ситуації рухові реагування [2, c. 71]. Отже, показником 

ефективності діяльності спортсмена є застосування відповідних рухових 

реакцій в умовах змагань. 

Виходячи з основних принципів теорії й методики фізичного 

виховання, зміна показників розвитку м'язової системи веде, в свою чергу, 

до змін показників рухових реакцій спортсмена [3, с. 7; 4, с. 31]. Це дає 

можливість говорити про те, що тренувальні навантаження спрямовані на 

розвиток силових показників організму, ведуть до змін в показниках 

рухових реакцій. 

В спорті розрізняються спеціалізовані та неспеціалізовані рухові 

реакції та рухові реагування, які теж бувають спеціалізованими та 

неспеціалізованими [3, c. 27]. Неспеціалізовані реакції це звичайні реакції 

людини. Спеціалізовані це ті реакції які використовуються в відповідній 

діяльності. Реагування це руховий компонент діяльності людини. Між 

спеціалізованими реакціями та неспеціалізованими є зв’язок. 

Спеціалізовані реакції тренуються на основі розвитку неспеціалізованих 

реакцій. Але в спеціалізовані реакції включається моторний компонент, 

який тренується відповідними вправами. 

Вивчаючи програми підготовки спортсменів в єдиноборствах 

(бокс, боротьба, фехтування), та іграх (волейбол, футбол), нами було 

відзначено, що силовій підготовці в цих видах спорту приділяється не 

достатньо уваги. Це стосується зокрема фехтування, футболу, та 

волейболу. Спеціалізовані навантаження, які застосовуються в цих видах 

спорту не сприяють гармонійному розвитку мускулатури та сили 

спортсмена. Є підстави стверджувати, що недостатня силова підготовка 
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пов’язана з негативним відношенням тренерів до силових навантажень в 

цих видах спорту. 

Варто визнати, що на сьогоднішній день досить добре розроблені 

комплекси силової (атлетичної) гімнастики. Але питання пов’язані з 

впливом цих комплексів на показники рухових реакцій, на наш погляд, 

залишаються відкритими. Виходячи з цього, була висунута робоча 

гіпотеза про те, що після виконання комплексів вправ атлетичної 

гімнастики показники простих та складних рухових реакцій спортсменів 

будуть змінюватись. На цій підставі була сформульована мета роботи. 

Мета роботи. Дослідити вплив комплексів силових вправ на 

показники рухових реакцій спортсменів, які займаються єдиноборствами 

та іграми. 

Завдання дослідження. Дослідити вплив вправ силової 

(атлетичної) гімнастики на показники рухових реакцій спортсменів. які 

займаються спортивними єдиноборствами та іграми. 

Виходячи з цього був проведений експеримент, в якому 

спортсменам пропонувалося виконати наступний комплекс вправ 

атлетичної гімнастики: 

1. Жими лежачи зі штангою – 4 підходи. 2. Жими штанги на похилій 

дошці – 3 підходи. 3. Пуловери зі штангою – 3 підходи. 4. Підтягування (4 

підходи по максимуму). 5. Тяга штанги в нахилі – 3 підходи. 6. Силова 

тяга (3 серії по 10. 6 і 4 повторення). 7. Присідання зі штангою – 3 

підходи. 8. Випади з штангою – 4 серії по 6 разів. 9. Підйоми на тренажері 

для гомілкових м'язів (5 серій по 15 повторень).10. Згинання тулуба – 5 

серій по 25 разів. 

Вага обтяжень становить 75 % від максимального для кожного 

спортсмена. В експерименті брало участь 30 спортсменів. 5 кандидатів у 

майстра спорту з фехтування, 10 спортсменів 1 розряду з футболу, 10 

спортсменів 1 розряду з боксу. Вік випробуваних 18-20 років. 



47 

У цих спортсменів на комп'ютері реєструвався: 1. Час простої 

рухової реакції (П.Р.) – натискання на клавішу з появою на екрані 

умовного сигналу. 2. Реакції з вибором – диференційованої (Д.Р.) – 

натискання на одну кнопку з появою одного подразника, на іншу з 

появою іншого. 3. Реакції з перемиканням – диз’юктивної (Дз.Р.) – на 

один сигнал не реагувати. 4. Реакції з вибором і перемиканням – 

диз’юктивно-дифференцìйованої (Дз.ДР.). 5. Реакції на об'єкт, що 

рухається (РРО) на комп'ютері рухався курсор, який необхідно було 

зупинити в умовному місці. Реєструвався час випередження й 

запізнювання реагування в м. сек. 

Показники рухових реакцій реєструвалися до виконання силових 

навантажень, після закінчення вправ та наступного дня після виконання 

спеціальної розминки. 

В результаті було з’ясовано слідуюче. Після виконання 

комплексу вправ атлетичної гімнастики показники простої рухової реакції 

покращилися – 108±10 – 101±10. Це ми зв'язуємо з активізацією м'язової 

системи. Реакція з вибором (Д.Р.) покращилася, але збільшився показник 

середньостатистичного відхилення – 185±15 – 179±20. Покращилися 

показники диз´юктивної і диз´юктивно-дифференційованної реакції (Дз.Р. 

– 190±15 – 180±25, Дз.Др – 228±18 – 210±25 відповідно). Покращилися 

показники РРО, але збільшилася кількість помилок (15±5 – 13±7). 

Виходячи з цього, на наш погляд логічним виглядає припущення 

про те, що м'язова система почала працювати в іншому руховому режимі, 

що вимагає узгодження зі спеціалізованим почуттям спортсмена. 

Наступного дня після виконання спеціальної розминки показники 

рухових реакцій у спортсменів покращилися, а показники 

середньостатистичних відхилень досягли вихідного фонового рівня, а в 

деяких випадках покращилися (П. Р. 108±10 – 108±8, Д. Р. 185±15 – 
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108±10, Дз.Р. – 190±15 – 108±10, Дз.Др – 228±18 – 215±18, РРО 15±5 – 

14±2). 

Виходячи з цього видно, що під впливом силових вправ 

змінюються показники рухових реакцій спортсменів. Силові 

навантаження сприяють покращенню простої рухової реакції. Це 

пов’язано з зміною анаболічних процесів та активізацією м´язової 

системи спортсменів. 

Час складних реакцій, після виконання силових навантажень 

зменшився. Але зменшення часу складних реакцій йшло на фоні 

збільшення кількості помилок в реагуваннях. Це, нашу думку, пов’язане з 

тим, що покращився моторний компонент реагування, який, в свою чергу 

має зв’язок з показниками простої реакції. Крім того психічна сфера 

налаштувалась на конкретний вид діяльності, де головним критерієм є 

просте реагування з максимальною напругою. Максимальне силове 

навантаження сприяє розвитку сили та створенню домінантного 

збудження нервової системи. При виконанні силових вправ виникає 

зворотній зв’язок між м’язами та психічними функціями Нервові процеси 

при виконанні цих справ спрямовані на максимальні м’язові зусилля та не 

налаштовані на виконання складних рухів. Це, в свою чергу веде до 

збільшення помилок в складних реагуваннях. 

На наступний день показники рухових реакцій покращились. А 

після виконання спеціалізованих вправ кількість помилкових реакцій 

досягла вихідного рівня. Це є свідоцтвом доцільності включення силових 

навантажень в процес підготовки спортсменів в єдиноборствах та іграх. 

Отримані результати дають підставу рекомендувати застосовувати 

комплекси. атлетичної гімнастики в тренувальному процесі підготовки 

спортсменів. 

Висновки. 
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1. Показники простої рухової реакції спортсменів під впливом силових 

навантажень поліпшуються. Це пов'язане з збільшенням м’язової сили та 

активізацією роботи м'язової системи. 

2. Після виконання силових вправ поліпшуються показники складних 

рухових реакцій, але збільшується кількість помилок в реагуваннях. Тому 

застосовувати силові навантаження безпосередньо перед змагання не 

доцільно. 

3. На наступний день після виконання спеціалізованої розминки рухові 

реакції поліпшуються в порівнянні з фоновими показниками й кількість 

помилок у реагуваннях зменшується. Швидкість реагувань покращується, 

а кількість помилкових реакцій зменшується. 

4. Комплекси силових вправ варто включати в систему підготовки 

спортсменів. Ці вправи сприяють гармонійному розвитку та поліпшенню 

показників рухових реакцій спортсменів. 
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ДО ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО 
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Гузій І. С., 

асистент кафедри педагогіки та соціального управління 

Національний університет «Львівська політехніка» 

м. Львів, Україна 

 

Система вищої освіти України модернізується на основі 

європейських освітніх стандартів: академічної мобільності і 

доброчесності, міжгалузевих компетентностей випускника, єдності змісту 

та форм, освітньо-наукового забезпечення мобільності трудових ресурсів, 

формування їх здатності до постійної самоосвіти, фахового зростання 

випускника. 

Діяльність управлінських структур «ґрунтується на створенні й 

використанні інформації у будь-якій організації і сконцентрована у 

документах. Завдяки чітко організованій роботі з документами керівник 

може у будь-який момент отримати вичерпну інформацію про діяльність 

підприємства або організації. За відсутності встановленого порядку 

роботи з документами керівництво підприємства не матиме змоги 

приймати юридично й організаційно виважені рішення й уся подальша 

діяльність такого підприємства матиме хаотичний характер» [1, с. 5]. 

Організація та упорядкування діяльності з документами на 

підприємствах різної форми власності в Україні здійснюється фахівцями 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи. 

На основі узагальнення поглядів дослідників щодо 

формулювання умов формування конкурентоздатності майбутніх фахівців 

в освітніх установах встановлено, що характер визначених чинників 
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передбачає результативні зміни в освітньому середовищі, у процесі 

професійної підготовки, у самосвідомості студентів тощо. 

Конкурентоздатність фахівця інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи є одним із показників якості вищої освіти випускників 

вищого навчального. Поняття «конкурентоздатність» через етимологічну 

й змістовну складність й досі є недостатньо конкретизованим у 

філософській, психологічній, особливо у педагогічній науці. Поряд з цим 

виникає необхідність у теоретичному обґрунтуванні базового поняття 

дослідження – конкурентоздатність майбутнього фахівця. 

С. Кравець наголошує на значенні оволодіння функціями, які 

ключові компетентності виконують у життєдіяльності кожної людини, 

зокрема такими, як: «формування в людини здібності навчатися й 

самонавчатися; забезпечення випускникам гнучкості у взаємовідносинах з 

роботодавцями; закріплення стійкості та зростаючої успішності в 

конкурентному життєвому середовищі тощо» [2, с. 57]. 

Конкурентоздатність у компетентнісній системі є інтегративною 

якістю особистості, розвиток якої «зумовлюється рівнем сформованості 

інтегральної компетентності й метапрофесійних якостей, останні, на 

переконання Е. Зеєра, містять комплекс психологічних якостей, 

здібностей, що забезпечують ефективне виконання інтегративних дій, які 

виступають у формі конкретних, часткових видів діяльності»[3, с. 50]. 

Таким чином, на філософському, психологічному, педагогічному 

й економічному рівнях у змісті поняття «конкурентоздатність» 

прогностично закладено досягнення ефективного результату – 

конкурентоспроможність товарів й послуг. З позицій особистісного 

підходу, «конкурентноздатність» є індивідуальною якістю особистості, 

необхідною для безперервного професійного розвитку майбутніх фахівців 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи нової генерації. 
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Потреба особистості бути конкурентоздатним ґрунтується на 

розумінні того, що якихось якостей, характеристик, компетенцій не 

вистачає людині для успішної самореалізації у конкретному виді 

діяльності. Такі потреби можуть виникнути унаслідок особистісної й 

професійної рефлексії, на основі співставлення результатів професійної 

діяльності оточуючих із власними досягненнями й під впливом інших 

внутрішніх й зовнішніх чинників. 

Усвідомлення майбутнім фахівцем інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи необхідності розвитку власної конкурентоздатності є 

запорукою успішної професійної діяльності і стійкого утвердження як 

професіонала. 

Визначальною характеристикою сучасної успішної людини є 

неперервність у професійному удосконаленні. Йдеться про постійний 

розвиток усіх видів компетентностей, досягнення такого рівня їх 

сформованості, який відповідає інноваційним прогресам у галузі. Потреба 

бути конкурентоздатним обумовлюється виникненням нових знань, нових 

переконань, нових технологій тощо. Конкурентоздатність майбутнього 

фахівця інформаційної, бібліотечної та архівної справи у постійно 

змінюваному середовищі має забезпечити сприйняття цих змін, їх творче 

перетворення, практичне застосування нового із гарантованим 

досягненням якісного результату. 

Провідну роль в формуванні змісту підготовки 

конкурентоздатного фахівця, зокрема інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи, відграють інтеграційні процеси. Як зазначає 

Ю. Козловський «якість засвоєння знань залежить від ступеня їх 

інтегрованості. Наприклад, об’єктами інтеграції знань можуть виступати 

поняття, теми, навчальні курси. В сучасній педагогічній практиці 

спостерігаються численні спроби інтеграції цілих масивів знань (два-три 

навчальні предмети в один, трансформація гібридних наук у навчальні 
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курси тощо). Основною і базовою вже ж таки повинна бути інтеграція 

понять» [4, с. 107]. 

На основі здійснених обґрунтувань можна сказати що 

конкурентоздатність майбутнього фахівця інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи є інтегративною особистісною якістю, яка виражається 

мотивованими діями в конкретних умовах професійного та соціально-

економічного середовища й передбачає ефективність у досягненні 

результату завдяки комплексній мобілізації й функціональному 

спрямуванні ресурсів її структурно-змістовних компонентів. 
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Сьогодні в Україні здійснюється запровадження нової освітньої 

парадигми, яка базується на студентоцентричній моделі у вищій освіті. З 

огляду на це повинен бути побудований весь педагогічний процес у ВНЗ. 

Це передбачає надання студентам можливості вчитись у сучасних відомих 

і успішних фахівців та використовувати отримані знання і навички у 

навчально-виховному процесі. Це є актуальним з огляду переорієнтації 

парадигми освіти з знаннєвої на компетентісну, підкріпленою позитивною 

мотивацією на майбутнє працевлаштування. Необхідно переходити від 

трансляції знань до оволодівання вміннями і навичками, якими студент 

зможе оперувати по закінченню навчання за обраним фахом. Тому все 

більшої ваги набуватиме дуальність навчання та компетентісний підхід і у 

працевлаштуванні випускників. 

Компетентісний підхід – це відбір вакансій не за фахом, а за 

набором компетенцій якими володіє пошукач, наприклад: роботодавець 

дає запит на такі вміння за фахом, так звані Hard skills: 

1. за основною спеціальністю; 

2. можливою другою – заочною; 

3. знання та рівень володіння іноземною мовою; 

4. знання та рівень володіння регіональною мовою; 
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5. рівень володіння комп’ютером ( програми тощо) 

і Soft skills: 

1. організаторські здібності; 

2. креативність; 

3. старанність; 

4. вміння працювати в команді; 

5. спортивні інтереси тощо. 

Кандидати відбиратимуться за найбільшою кількістю співпадінь 

компетенцій. З огляду на це, важливим є проведення спільних наукових 

досліджень, відкриття філій випускових кафедр на базових підприємствах 

(т. з. бізнес – інкубаторів) тощо як фундаменту для запровадження 

дуального навчання. 

Отже навчально-виховний процес має і надалі спрямовуватись на 

підвищення таких якостей випускника, як ініціативність, інноваційність, 

мобільність, гнучкість, динамізм і конструктивність, тобто формувати 

компетентного спеціаліста, який відповідає вимогам сучасного ринку 

праці. Для цього необхідно використовувати активні методи навчання, 

технології, що розвивають пізнавальну, комунікативну й особистісну 

активність студентів. Не менш важливо інформувати студентів про 

результати цих досліджень, щоб вони мали можливість порівняти власні 

вимоги із вимогами роботодавців і зробити висновки. 

За даними Савельєва А., під час лекції студент засвоює всього 5 

% матеріалу, під час читання – 10 %, роботи з відео/аудіо матеріалами – 

20 %, під час демонстрації – 30 %, під час дискусії – 50 %, під час 

практики – 75 %, а коли студент навчає інших чи відразу застосовує 

знання – 90 % [1, с. 22]. Особлива цінність інноваційного навчання в тому, 

що студенти навчаються ефективній роботі в колективі. Однією з 

найбільш цікавих форм проведення практичних занять такого характеру є 

так званий «бригадний метод» або метод роботи у групах. 
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Але найефективнішими і дієвими будуть ті, що допоможуть 

студентам в процесі вирішення ситуаційних завдань скласти логічний 

ланцюжок їх розв’язання та отримати на виході розуміння розв’язку 

очікуваного результату. Поставлені завдання повинні бути пов’язані із 

реальним життям та надавати студентам практичні уміння і навички [1; 4]. 

Під час проведення практичного заняття з БЖ(ОП) 

вкористовуємо інноваційні технології. Застосовуємо прийоми «рольової 

гри» та різні форми роботи (групова, парна, індивідуальна). Наприклад: 

студенти готують повідомлення із необхідною інформацією, 

заслуховують завдання, захищають свої роботи, опрацьовують тести 

тощо. 

В процесі своєї громадської чи виробничої діяльності людина 

найбільше зустрічається з стандартними життєвими ситуаціями, рідше з 

критичною та екстремальною ситуаціями. Кожна з перерахованих 

ситуацій має різну навчальну цінність. Так, періодична повторюваність 

стандартної ситуації дає змогу якнайкраще відпрацювати виникнення 

стереотипної поведінки чи вміння приймати стандартні рішення. Перед 

проведенням занять викладач знайомить студентів з ситуацією і 

переліком питань щодо ситуації, що розглядається. 

Безпека життя і охорона праці – це навчальні дисципліни, 

засвоєння знань з яких без оволодіння практичними навичками і вміннями 

не мають жодної цінності. Тому так важливо застосовувати при вивченні 

цих дисциплін компетентісний підхід. 
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Проведення міжнародних досліджень якості освіти, які будуть 

проведені серед учнів навчальних закладів України дозволить вивчити, 

наскільки українські підлітки готові до життя в сучасному інноваційному 

суспільстві. Аналіз результатів досягнень українських школярів 

необхідний задля формування нових цілей та напрямків освітньої системи 

нашої країни. Долучаючись до міжнародних досліджень якості освіти, 

Україна має змогу здійснити порівняльний аналіз своєї освітньої системи 

з аналогічними системами більш розвинених країн та на основі отриманих 

даних – розробити рекомендації щодо покращення якості освіти. 

Впровадження міжнародних досліджень в систему освіти України 

дозволить на основі порівняльного аналізу в повній мірі оцінити стан 

освітніх систем країн-учасниць. Система освіти в Україні має певний 

«пострадянський відтінок», який негативно відображається на стані якості 

освіти. Саме тому участь України в подібних міжнародних дослідженнях 

є важливим пріоритетом в розвитку системи освіти. Завдяки такому 

порівняльному аналізу Україна зможе взяти напрям на розвинені держави 

та відповідати високим стандартам світових систем освіти. 

Систематизація даних про світовий досвід проведення 

моніторингових досліджень та місце України в ньому є дуже важливою. 

За рахунок визначення рівня розвитку суб'єктів виховання та 

результативність реалізації навчально-виховних завдань, педагогічна 

діагностика забезпечує зворотній зв'язок в освітній системі. Основними 

функціями подібної діагностики є прогнозування виникнення можливих 
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проблем в освітньому процесі, визначення шляхів їх попередження, 

коригування педагогічного процесу з метою підвищення якості 

підготовки фахівців. Міжнародна статистика освіти сьогодні збирає і 

розраховує великий обсяг показників із найрізноманітніших напрямів – 

від дошкільної освіти до зв’язку освіти з ринком праці, доходами 

населення тощо. Це дозволяє розглядати національну освіту в 

міжнародному контексті і усвідомлено формувати освітню політику. В 

Україні ми не використовуємо належним чином цей інструмент як з 

метою моніторингу якості освіти так і для необхідного аналізу при 

розробці стратегії розвитку системи освіти [1, с. 99-100]. Після 

проведення дослідження TIMSS, вперше в 2007 році, в Україні врахували 

рекомендації, надані після аналізу результатів дослідження: починаючи з 

2008 року в підручниках з'явилося більше задач практичного змісту, 

тестових завдань різних форматів, задач на застосування знань в 

нестандартних ситуаціях [2, с. 2-3]. 

Метою моніторингу PIRLS вважається порівняння рівня та якості 

читання і розуміння тексту учнями та виявлення відмінностей в 

національних системах освіти. На жаль, Україна ще не долучилася до 

рядів країн-учасниць даного дослідження. Дослідження PISA, на даний 

момент, є унікальним та єдиним в своєму роді завдяки тому, що 

результати дозволяють проаналізувати та оцінити не тільки читацьку, 

математичну та природничу грамотність учнів, а й реально змінити 

світову мету навчання та навчальних програм [2, с. 4-5]. Результати 

моніторингу по Україні варто очікувати в грудні 2019 року. 

Ключовим напрямком проведення подібних досліджень є 

орієнтир на розвиток саме на функціональну грамотність школярів[1, с. 

101]. Країни-учасниці мають змогу проаналізувати показники грамотності 

у внутрішній системі освіти, а також порівняти результати з результатами 

інших країн. Своєрідний обмін досвідом та рекомендаціями стосовно 
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покращення систем освіти, дозволяє отримати інформацію значущу для 

прийняття рішень у галузі освітньої політики та різноманітних освітніх 

досліджень. 
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Головне завдання сучасної української системи освіти учнів з 

порушеним інтелектом відповідно до концепції «Нова українська школа» 

– не лише передача учням знань, умінь і навичок, але й стимулювання їх 

до отримання нових знань, створення належної системи зворотного 

зв’язку між учителем та учнями, підвищення активної взаємодії між 

учнями. Проте властиві даній категорії школярів порушення, зокрема 
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недорозвиток усного діалогічного й монологічного мовлення, 

нерівномірний розвиток сенсорних систем значно впливають на якість 

спілкування, що негативно впливає на сприймання інформації, 

осмислення її, запам’ятовування і відтворення, оскільки для учнів з 

порушеним інтелектом спілкування – досить складний творчий процес, 

якому необхідно навчати. На уроках літератури недоліки спілкування 

створюють школярам значні труднощі. 

Зважаючи на це, ми врахували, що підлітки з порушеним 

інтелектом, як і їхні однолітки з типовим розвитком, люблять слухати 

різні цікаві захоплюючі історії, в процесі слухання яких активізуються 

мисленнєві процеси, збагачується словниковий запас, концентрується 

увага, розвивається уява, засвоюється необхідний матеріал. Тому нашим 

завданням було навчити учнів сприймати чуже усне й писемне діалогічне 

і монологічне мовлення і відповідати на запитання щодо змісту почутого 

чи прочитаного, переказувати прочитане своїми словами, створювати усні 

й письмові твори-мініатюри, коригувати сигніфікативну функцію 

мовлення з метою корекції регулювальної та комунікативної, коригувати 

й розвивати увагу, уяву; удосконалювати й коригувати уміння читацької 

діяльності, творчі уміння, виховувати інтерес до читання художньої 

літератури. 

Щоб підлітки зрозуміти зміст і смисл творів, які читають, 

використали технологію сторітеллінга. На роль сторітеллінгу в 

спілкуванні звернули увагу як зарубіжні, так і вітчизняні спеціалісти 

(Д. Амстронг, А. Сіммонс, К. Еган, С. Баканова, Г. Гич, Н. Гущина, 

М. Далецька, К. Крутій, Л. Зданевич та ін.). А. Сіммонс вважає, що 

завдяки сторітеллінгу комуніканти навчаються творчо мислити, виділяти 

головне і другорядне, вчаться зв’язно висловлювати власні думки [4]. 

Застосування на уроках літератури сторітеллінгу і фреш сприяє 

створенню емоційного фону, що виступає в ролі гармонізуючого фактору. 
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Створюється позитивний емоційний настрій як серед усього класного 

колективу, так і індивідуально в кожного учня, забезпечується творчий 

розвиток школярів, вони опановують уміння фантазувати, уявляти, 

спілкуватися, оскільки розвиваються і коригуються мовленнєві функції, 

мисленнєві процеси, знижується втома, зникають прояви негативних 

емоційних станів [2]. 

Проведений аналіз літературних джерел дозволив виділити 

функції сторітеллінгу: корекційна, мотиваційна, інформаційна, 

розвиткова, комунікативна, рефлексивна, організаційна. Водночас 

виділили завдання застосування сторітеллінгу: корекція інтелектуальних 

порушень в учнів, розвиток і корекція усного монологічного й 

діалогічного мовлення, мислення, творчий розвиток школярів, 

формування умінь сприймати, розуміти й аналізувати чуже мовлення, 

виховання взаємодопомоги, толерантності в процесі комунікації, 

подолання одноманітності уроків літератури. Технологія сторітеллінгу 

забезпечує дотримання індивідуального підходу на уроках літератури «як 

основи корекційної роботи з учнями, які мають інтелектуальні 

порушення» [1]. 

Сторітеллінг на уроках літератури застосовували протягом 

підготовчого, орієнтувального і підсумкового етапів роботи з художнім 

твором. Експеримент проводили з учнями 7–9 класів, враховуючи їхній 

діагноз: легка й помірна розумова відсталість, емоційно-вольовий стан, 

наявність синдрому дефіциту уваги, спектру аутистичних порушень тощо. 

Протягом підготовчого етапу роботи з художнім твором 

застосовували сторітеллінг з метою більш глибшого ознайомлення учнів з 

біографією автора твору, цікавими моментами з його творчого та 

громадського життя. Насамперед проводили уявну зустріч школярів з 

автором твору, організовуючи емоційні діалоги між учасниками зустрічі. 

У процесі відповідей на проблемні запитання активізувався особистий 
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життєвий досвід співрозмовників, учні намагалися самостійно 

продукувати висловлювання-історії. 

Орієнтувальний етап передбачав застосування різних видів 

роботи зі змістом художнього твору. Підлітки проявляли зацікавленість і 

активність щодо продовження прочитаних історій з життя героїв, 

зображених подій, придумували власні варіанти, намагалися вголос 

висловлювати власні думки. Також організовували відеоперегляди 

уривків творів з метою порівняння розповіді учнів із зображенням. 

Водночас використовували фреш – звертання до персонажів ілюстрацій. 

«Ілюстративний матеріал забезпечує єдність візуального сприймання, 

активного мислення, мовленнєвої діяльності» [5, с. 303]. Віртуальні 

діалоги сприяли розвитку діалогічного мовлення, збагаченню мовлення 

етикетною лексикою, мотивували адекватно її застосовувати. 

Підсумковий етап роботи над твором полягав у створенні учнями 

історій на основі прочитаних творів, героями яких вони ставали і як би їм 

хотілося, щоб розвивалися події з їхньою участю як героїв твору. Кожен 

пропонував свій варіант історії, що здавався йому найбільш цікавим і 

доцільним, тобто творив власну розповідь-історію. «У процесі творчої 

діяльності на уроках літератури проявлялася творча активність учнів як 

здатність перетворювати й отримувати нові способи діяльності. Учні 

ставали творчо активними, що досить важливо для цієї категорії 

школярів» [3, с. 96]. Позитивних рис набувала поведінка підлітків. Вони 

навчилися уважно вислуховувати співрозмовника, не зупиняти й не 

коментувати співрозмовника, недослухавши придуману ним історію. 

Після прослуховування намагалися висловлювати власні судження з 

приводу почутої історії. 

Отже, застосування на уроках літератури сторітеллінгу як 

технології навчання в роботі з учнями, які мають інтелектуальні 



64 

порушення, забезпечує творчий розвиток школярів і корекцію наявних 

порушень. 
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СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Майданик О. В., 

кандидат педагогічних наук, 

завідувач шкільного відділення 

Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж 

м. Вінниця, Україна 

 

Посилення виховної функції освіти, формування національних і 

патріотичних цінностей молодого покоління, поваги до прав і свобод 

людини, любові до Батьківщини, сім’ї, довкілля є однією з базових 

складників державної політики в галузі освіти. З огляду на це, важливим і 

актуальним вважаємо концептуальне осмислення нових засад 

національного виховання, визначення його сутності, цілей і завдань, 

обґрунтування ефективних принципів, засобів і методів щодо формування 

у майбутніх учителів початкової школи професіоналізму, патріотизму, 

гуманістичних і громадянських якостей. 

Вихідні концептуальні засади виховання ціннісного ставлення до 

людини, суспільства і держави знайшли своє підтвердження в 

Національній доктрині розвитку освіти, державних програмах «Освіта» 

(Україна ХХІ ст.) та «Діти України», а також у законах України «Про вищу 

освіту», «Про освіту» й «Про охорону дитинства»; у концепціях: 

«Громадянського виховання особистості в умовах розвитку української 

державності», «Національно-патріотичного виховання дітей і молоді» 

тощо. 
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Аналіз цих документів засвідчив, що розбудова національної 

системи освіти потребує нових теоретичних підходів як до визначення 

змісту, так і до методологічних засад навчання. Вони зумовлені: 

– нагальною потребою відродження національної системи виховання 

дітей та молоді України в умовах розбудови самостійної української 

держави;  

– роллю, яку відіграє початкова школа у продовженні розвитку дитини 

через взаємозв’язок навчально-виховної діяльності в забезпеченні її 

освіченості й культури поведінки; 

– необхідністю переосмислення всієї організації навчально-виховного 

процесу школи, зокрема початкової, тобто фундаційної ланки, із позицій 

народності; 

– у забезпеченні повернення української школи в русло європеїзму, що 

сприяє розвитку гуманних якостей кожної людини, її здібностей, волі й 

творчої ініціативи. 

З огляду на порушену проблему, зауважуємо, що національне 

виховання – це виховання молоді в дусі українського виховного ідеалу, 

який сформувався на багатовікових традиціях, засадах родинного 

виховання, на ідеях і засобах народної педагогіки, наукової педагогічної 

думки, що уособлюють вищі зразки виховної мудрості українського 

народу. Його зміст у сучасному суспільстві являє собою систему 

загальнокультурних і національних цінностей, що відображають 

ставлення особистості до суспільства й держави, природи, мистецтва, 

самої себе [1]. Основними орієнтирами виховання на сучасному етапі 

стають гуманізм, творчість, милосердя, особистість. 

Серед основних напрямків національного виховання вагоме місце 

займає громадянське виховання, що орієнтоване на формування свідомого 

громадянина, патріота, професіонала, людини зі шляхетними 

особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом 
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мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на 

саморозвиток. 

Вважаємо, що процес громадянського виховання студентів у 

педагогічному коледжі доцільно розглядати комплексно: як у межах 

викладання навчальних дисциплін, так і в ході позакласної роботи. 

Зокрема, громадянська спрямованість навчальних дисциплін циклу 

гуманітарної соціально-економічної підготовки (історія України, 

зарубіжна література, філософія, культурологія, правознавство, етика, 

естетика, соціологія, політологія, економіка) сприяє залученню здобувачів 

освіти до вивчення світової культури, історії України; навчає розв’язувати 

спірні питання, відстоювати власну позицію, вчитися філософії 

спілкування. Формуванню вміння використовувати та досліджувати 

джерела, шукати та аналізувати інформацію, трактувати події минулого 

сприяє перегляд кінофільмів на сучасну тематику в позанавчальний час: 

«Вогнем і мечем», про Голодомор 1932-1933 рр., бій під Крутами, про 

поетів-шістдесятників тощо. 

Підґрунтям для громадянського виховання є політичне, правове 

та моральне виховання, що реалізується шляхом організації навчальних 

занять, проведенням позакласної роботи та створенням відповідного 

демократичного середовища, формуванням громадянської, соціальної та 

комунікативної компетентності в освітньому процесі. В основі 

громадянського виховання лежить громадянськість, як реальна 

можливість утілення в життя сукупності соціальних, громадянських прав 

особистості, її інтеграція в культурні й соціальні структури суспільства [1, 

с. 7]. 

Національне виховання насамперед пов’язане з активізацією 

патріотичних почуттів, які не є вродженими. У підростаючого покоління 

вони формуються у процесі всієї навчально-виховної роботи і 

визначаються на особистісному рівні та макрорівні. 
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На особистісному рівні патріотизм є пріоритетною стійкою 

характеристикою людини, що проявляється в її свідомості, моральних 

ідеалах та цінностях, у реальній поведінці та вчинках. 

На макрорівні – це істотна частина суспільної свідомості, яка 

проявляється в колективних настроях, почуттях, ціннісному ставленні до 

свого народу, його способу життя, національних здобутків, культури, 

традицій, героїчного історичного минулого і сучасної розбудови держави 

як єдиної нації. Звичайно, підростаючому поколінню дуже складно 

усвідомити почуття національної гідності. Саме тому робота викладача, 

спрямована на формування національно свідомої та духовно розвиненої 

особистості, набуває особливого значення. 

Могутнім засобом у формуванні патріотичних почуттів є 

народознавча робота, яка ґрунтується на навчально-виховному досвіді 

народу й здійснюється викладачами і здобувачами освіти. Як свідчення 

такої роботи є проведення виховних заходів: майстер-класів із 

писанкарства, бібліотечних уроків, екскурсійних поїздок визначними 

місцями міста, області, України. 

Однією з основних рис патріотизму є дієвість, тобто здатність 

людини перетворювати свої почуття в конкретні дії, справи і вчинки, які 

приносять користь народу, Батьківщині, державі. Провідна роль у 

самовизначенні й набутті соціального досвіду майбутніми педагогами, 

членами студентської громади коледжу належить доброчинній діяльності, 

що здійснюється заради добробуту людей, які через життєві обставини 

потрапили в скрутне становище та потребують певної допомоги. 

Залучення студентства до такого виду роботи є одним зі шляхів 

формування в них громадянської позиції та розв’язання гострих 

соціальних проблем без участі держави. Серед напрямів доброчинної 

діяльності варто виокремити: благодійну діяльність (проведення 

благодійних концертів і вечорів для тих, хто перебуває в лікарнях, 
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закладах інтернатного типу для дітей-сиріт, сприяння в соціальній 

адаптації осіб з особливими потребами); 

– вшанування ветеранів війни і праці, воїнів АТО; 

– збір іграшок і книг, виготовлення святкового панно для вихованців 

дитячих будинків і центрів соціальної реабілітації дітей тощо. 

Визначаючи необхідність формування в майбутніх учителів 

національної свідомості як педагогічну проблему, не можна обійти 

питання виховання ідеалів. Український народ виробив свої ідеали, які 

знайшли своє втілення у фольклорі, мистецтві, художній літературі. 

Свідченням цього є заняття гуртків клубів за інтересами тощо. 

На поведінковий компонент у структурі громадянськості та 

патріотизму впливають сім’я й процес самовиховання. У сім’ї молодь 

одержує перші уроки громадянськості. Як зазначав В. Сухомлинський, 

«…джерелом патріотичних почуттів і переконань є любов дітей до 

батьків і батьків до дітей. Честь батьків, дідів і прадідів, гордість 

моральним надбанням сім’ї – усе це ідейне, моральне, громадянське 

коріння людської особистості – перша колиска громадянськості» [2, с. 

137]. Утвердженню гуманістичної моралі та поваги до старшого сприяють 

проведення спільних батьківських зборів, інтерактивних форм роботи на 

зразок колективної творчої справи за назвою «Мій родовід». 

Отже, національне виховання є основним компонентом фахової 

підготовки майбутніх учителів початкової школи та має важливе 

теоретичне і практичне значення. Прямий зв’язок виховання особистості з 

проведеними в Україні реформами – економічними, політичними, 

соціальними, культурними – висуває особливі завдання перед усіма 

суб’єктами виховання, передусім, перед закладами вищої освіти, сутність 

яких – виховати громадянина і патріота України. 
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According to the modern requirements of the labor market, foreign 

language knowledge is not just a bonus to your work profile or CV, but it has 

become a must for everybody who have the desire to work for a great 

international company. Furthermore, the majority of employers require the 

potential candidates to know not only general English, but also English for 

Specific Purposes (ESP). That trend has created the necessity of finding the 

effective ways and methods of teaching ESP. The present paper demonstrates 

the benefits and downsides of using Communicative Language Teaching (CLT) 

in teaching ESP and presents the examples of the CLT activities. 

Communicative Language Teaching (CLT), which is an approach to 

the teaching of second and foreign languages, emphasizes interaction as both 
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the means and the ultimate goal of learning a language. It is also referred to as 

“Communicative Approach” [2]. 

Several students’ groups of the fourth academic year of Physics and 

Mathematics faculty of National Technical University of Ukraine “Igor 

Sikorsky Kyiv Polytechnic University” took part in the following experiment: 

during the lessons they played versatile communicative games. Then they were 

offered to write a short feedback about the lesson. The basis of communicative 

games was taken from the book “Intermediate Communication Games” by Jill 

Hadfield, but they were modified in order to match the lessons’ topics and the 

objectives of ESP. According to Jill Hadfield, the emphasis in the game is on 

successful communication rather than on correctness of language [1, p.5]. And 

this specific feature of such activity helps students to feel more confident in 

speaking, overcome shyness and embarrassment. 

The most successful activities with the best feedback were the 

following: 

- situation games (students were given cards with real-life cases and they had 

to conduct meeting and briefing in order discuss and brainstorm ideas); 

- opinion-sharing sessions (the group was provided with the set of cards, 

containing different statements, connected with their research area, and on the 

walls possible opinions were presented. The task was to walk around the 

classroom and find the opinion matching their ideas. Then they should have 

presented their choice to the class, giving the explanation and trying to 

convince the rest of the group they made the right choice); 

- “Find someone who” games (students had to questioner their group mates in 

order to collect the information). 

The presented above activities, based on CLT revealed the arguments 

for and against the usage of such approach. 
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The most important positive aspects are the integration of the basic 

language competences, provoking students’ interest and motivation to 

participate actively, speaking practice in a friendly environment. 

Despite the benefit from CLT is outstanding, there were some negative 

aspects which should be taken into consideration while preparing for using 

communicative games and activities. First of all, it should be mentioned that if 

the group consists of students who have different English levels, it will be very 

likely that students with lover level can either feel discomfort or delegate the 

speaking responsibly to the other participants. Secondly, it is extremely 

important to use the correct timing to keep the lesson going in the pre-planned 

pace. And finally, if students are divided and asked to discuss certain issue in 

small groups, they tend to switch to their native language. For that reason 

teacher should walk around and remind the students they should try to speak 

English only. 

Having practiced and analyzed Communicative Language Teaching it 

should be concluded that this approach is very beneficial in terms of teaching 

ESP, it gives 90 % of positive feedback from students, because they find it 

effective and interesting. Moreover, having only one ESP lesson per week this 

approach can serve as the great idea of integration different skills (for instance, 

team building, analytical skills, creativity, problem-solving and others) and the 

combination of language competences, such as reading, writing, listening and 

speaking. 
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На сьогоднішній день ми маємо покоління дітей, чиє дитинство 

проходить біля екранів телевізорів, поруч з клавіатурою і монітором 

комп`ютера, мобільний телефон взагалі став невід`ємною частиною 

життя. Все частіше в пошуках інформації молодь звертається по допомогу 

до електронних засобів комунікації. Сучасні діти ростуть в новому 

інформаційному просторі, жити і працювати їм доведеться в світі 

інформаційних технологій. 

Постановка питання про розміри і масштаби впливу засобів 

масової інформації на особистість дітей, підлітків і старшокласників є 

далеко не новою. Уже більше пів століття робляться спроби вичислити 

соціальний ефект радіо, кіно, преси і особливо телебачення. 

Особливо викликає занепокоєння той факт, що вплив засобів 

масової інформації на молоде покоління багато в чому є негативним. Це 

підтверджується і існуючими дослідженнями і в цілому ситуацією в 

суспільстві. Хвиля насилля, яка захопила суспільство, ріст немотивованої 

агресії, відсутність у молоді моральних цінностей, духовних лідерів – це 
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все не в останню чергу зумовлене сучасним станом засобів масової 

комунікації [1]. 

Сучасний підліток включається в нову як для нього, так і для 

суспільства реальність, яку він освоює спонтанно, часто без 

ціленаправленої допомоги наставників. Цю роль «наставників» в 

медійному суспільстві беруть на себе різного роду посередники в вигляді 

засобів масової комунікації: преса, телебачення, радіо, інтернет, 

мобільний зв`язок. На сьогодні вони є для молоді природним 

середовищем проживання і відіграють величезну роль в соціалізації. 

Далеко не все, що пропонують засоби масової комунікації, 

позитивно впливає на підростаюче покоління. Комерція засобів масової 

інформації витіснила молодіжну аудиторію з її інтересами на периферію 

медіаринку. Засоби масової інформації в значній мірі утратили свою 

виховну функцію, замінивши її на розважальні функції і задоволення 

потреб. 

В будь-якому соціумі важко переоцінити значення підготовки 

молодого покоління до вступу в соціальне життя. Проблеми соціалізації 

молоді надзвичайно важливі як в період поступового розвитку 

суспільства, так і в епоху змін, це і зміни державно-політичного характеру 

і реформи соціально-економічних відносин. Однак особливо актуальним 

для молоді є пошук смислу життя, самоідентифікації в періоди, коли в 

суспільстві змінюються світоглядні установки та моральні цінності. 

В процесі набуття соціального досвіду сучасне молоде покоління 

відчуває на собі вплив багатьох факторів, які формують особистість. Ці 

первинні фактори соціалізації – сім`я, батьки, школа, друзі, молодіжні 

спільноти. Не останню роль в цьому процесі відіграють і засоби масової 

комунікації. Через них транслюються способи поведінки, стиль життя, з їх 

допомогою формуються моральні устої [2]. 
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Сьогодні на фоні швидкого розвитку комп`ютерних технологій, 

стрімкого росту швидкості і об`єму інформації, яку подають і 

споживають, в засобах масової інформації спостерігається все більша 

суперечність між виробниками і споживачами інформаційних продуктів. 

Те, що пропонує сучасний український ринок засобів масової інформації, 

не задовольняє молодіжну аудиторію, внаслідок чого традиційні засоби 

масової інформації втрачають молодих читачів, глядачів, слухачів. Більше 

всього це стосується друкованих видань, особливо газет. 

В результаті молодь мало і поверхнево читає. Однак це не 

означає, що вони перестають читати взагалі. В молодіжних колах набуває 

інтерес до періодичних журнальних видань. Журнали закордонних видань 

пропонують традиційну для сучасного медіаринку тематику гламуру, 

життя зірок, сексуальних стосунків, моди, зовнішньої сторони успіху. 

Вони приваблюють аудиторію знайомими обличчями з екранів 

телебачення, простими текстами, невисокою ціною. 

Засоби масової інформації в умовах ринку втратили свої виховні 

функції, функції формування особистості, просвітницькі. На сьогодні ЗМІ 

– це бізнес, головна ціль якого – прибуток. На шляху до досягнення цієї 

цілі використовуються всі засоби, які дозволяють привабити масову 

аудиторію. Не піднімати людину в її найкращих проявах, а задовольняти 

потреби. Змістився центр тяжіння. Засоби масової інформації стали 

сферою послуг і розваг, не більше. 
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РУССКОЙ И УКРАИНСКОЙ РЕЧИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
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кандидат педагогических наук, 

преподаватель кафедры языковой 

подготовки иностранных граждан 

Сумской государственный университет 

г. Сумы, Украина 

 

В современном мире интенсивно развиваются 

межгосударственные образовательные отношения, увеличивается 

количество молодых людей, желающих получить иностранное 

образование, т. е. продолжить учебу за пределами своей страны. 

Успешность их обучения, уровень полученной профессиональной 

подготовки в значительной степени зависит от овладения ими неродным 

языком (в условиях Украины – русским или украинским), на котором 

ведется преподавание большинства учебных предметов. Даже в случаях, 

когда языком обучения является английский, владение русским и 

украинским языками играет огромную роль в социальной адаптации 

студентов-иностранцев в стране пребывания, т. к. на этих же языках они 

вынуждены общаться в социуме, решать определенные бытовые, учебно- 

организационные, административные проблемы. В методике 
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соответственно этот аспект называют социальным (Е. И. Пассов, 

Н. Е. Кузовлева [3, с. 76]), поскольку все виды речевой деятельности 

(говорение, аудирование, чтение, письмо), входящие в него, нацелены на 

использование в социуме. В связи с этим одной из первоочередных задач 

является обучение студентов-иностранцев устной монологической речи, 

что является одним из важных аспектов преподавания, начиная с 

подготовительных отделений, и продолжается в течение всего периода 

пребывания в украинских вузах. Основной целью преподавания РКИ 

является коммуникативная цель, которая и определяет весь учебный 

процесс. Одной из форм коммуникации является монологическая речь как 

орудие общения и выражения мысли. 

На начальном этапе обучения восприятие русской речи на слух 

затрудняется недостаточным развитием фонематического слуха 

учащихся, отсутствием у них произносительных навыков. Полнота 

понимания русской речи на слух зависит от степени владения словарным 

запасом. При слушании русской речи студентам встречаются незнакомые 

слова, многие из них оказываются неузнанными именно в новом речевом 

окружении, ранее изученные слова оказываются забытыми. Лексика – 

основной носитель информации. Поэтому в текстах, предназначенных для 

слушания на начальном этапе обучения, следует особо выделять группы 

слов, которые представляют определенную трудность для понимания на 

слух. Так, например, создают трудность при слушании паронимы, 

омонимы, антонимы, сложные числительные и т. д. 

Точность понимания русской речи на слух зависит от усвоения 

грамматического строя русского языка. Между грамматическим строем 

русского языка и родного языка учащихся существует немало различий, 

которые могут вызвать затруднения при слушании русской речи 

(например, отсутствие падежей, категории рода, «конфликт» предлогов во 

французском, турецком, туркменском, ряде других агглютинативных 
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языков, в которых все грамматические показатели слова следуют за 

корнем). 

Успешному решению задачи обучения устной монологической 

речи содействует правильная организация контроля и оценки умений и 

навыков аудирования. Контроль – неотъемлемая часть учебного процесса, 

в одинаковой мере важная как для преподавателя, так и студента. В 

педагогическом процессе он выполняет целый ряд функций. Наиболее 

полно они были сформулированы в работах М. Е. Брейгиной и 

А. Д. Климентенко [1]. В качестве основных методисты называют 

обучающую, диагностическую, корректировочную, оценочную, 

стимулирующую. Контроль, по их мнению, также должен иметь 

развивающую и воспитывающую функции. Для правильной организации 

контроля необходимо определить требования к нему: он должен быть 

целенаправленным, объективным, носить обучающий характер, быть 

действенным, надежным, всеохватывающим, систематичным, экономным, 

легко измеримым, реальным [2]. 

В настоящее время в лингводидактике выделяются следующие 

особенности УМР: целенаправленность высказывания, его тематичность, 

непрерывность и развернутость, последовательность и логичность, 

относительная смысловая законченность. Также в качестве значимых 

составляющих называется определенная синтаксическая усложненность, а 

именно: преобладание синтаксических полных структур, отсутствие 

эллипсов, эмоционально-оценочных междометий. Таким образом, 

закономерно возникает вопрос о параметрах контроля УМР студентов-

иностранцев. В связи с коммуникативной направленностью в обучении 

языкам в современных исследованиях по УКИ и РКИ особого внимания 

заслуживает стремление авторов выдвинуть на первое место показатели, 

связанные с семантическим планом высказывания: его смысловую 
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информативность, экспрессивность, связанность. Языковая и 

композиционная оформленность также определяют уровень владения УМР. 

Лингводидактический анализ УМР определил возможность 

выделения следующих параметров контроля: 

1. Умение определить смысл собственного высказывания. Этот параметр 

контроля свидетельствует о том, насколько студент может логично и 

аргументированно определить главную мысль высказывания через 

частные суждения, т. е. понимание текста. 

2. Умение наметить структуру (композицию) монологического 

высказывания. Данный параметр контроля определяет умение студента 

выделить зачин, центральную часть и концовку высказывания. 

3. Умение обеспечить языковую целостность высказывания, выбрать для 

него нужный тип связи (цепную, параллельную) предложений. 

4. Умение развернуть центральную часть, используя при этом 

необходимые для раскрытия факты. На основе этого параметра 

определяется умение студентов развернуть каждое частное суждение, 

используя такие функционально-смысловые типы речи, как описание, 

повествование, рассуждение, убеждение, выражение личного отношения к 

высказываемому. 

5. Умение развернуть каждую из структурных частей высказывания, т. е. 

развернуть начальное предложение и зачин, развернуть конечное 

предложение и сделать вывод. 

6. Умение использовать ситуативно-контекстную речь. Проведение 

контроля по этому параметру свидетельствует об умении студентов 

учитывать при построении высказывания ситуацию, создавать словесный 

контекст, правильно используя при этом грамматические, лексические и 

фонетические единицы, а также умение адресовать речь конкретному 

собеседнику. 
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В последнее время происходят значительные изменения в 

обучении, которые затрагивают как содержательную, так и 

формообразующую (технику, методы, приемы) стороны контроля русской 

и украинской речи иностранных студентов. 
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Професія та трудова діяльність є невіддільними компонентами 

особистого життя та розвитку кожної людини як індивіда, адже вони 

безперервно впливають на її стан та особистий добробут. Тому питання 

щодо вибору майбутньої професії серед населення, зокрема молоді, є 

завжди одним з найактуальніших для будь-якої країни, в результаті чого 

виникає постійна потреба пошуку, розробки та впровадження нових та 

ефективних заходів профорієнтаційного характеру. 

На сьогоднішній день в Україні існує низка проблем щодо 

ефективного впровадження системи професійної орієнтації молоді, тому 

їх пошук, аналіз та подальше вирішення є запорукою не лише особистого 

розвитку кожного українського громадянина, а й країни в цілому. 

Питання щодо сучасного стану та перспектив розвитку 

професійної орієнтації молоді в Україні достатньо широко висвітлені у 

працях Л. Г. Авдєєва, І. Д. Беха, В. В. Борисова, Д. О. Закатнова, 

А. Й. Кіящук, Г. О. Корсун, О. М. Коропецької, В. Т. Лозовецької, 

О. В. Мельника, В. І. Туташинського, І. Л. Уличного, Б. О. Федоришина та 

ін. 

Профорієнтація – це комплексна система, яка охоплює 

різноманітний спектр соціальних інститутів та установ, основною 

функцією яких є підготовка дітей, молоді та дорослих до оптимального 

вибору професії, а також забезпечення організаційних заходів щодо 

процесу ефективного професійного самовизначення та планування 

подальшої кар’єри людини [2, с. 8]. 

На думку Л. Г. Авдєєва, процес становлення та розвитку системи 

профорієнтації в України можна охарактеризувати як складний та 

суперечливий, для якого характерні періоди спаду та активізації на різних 

етапах розвитку нашої держави (до незалежності і після). Тим не менш, 

кожен з цих періодів став важливим елементом для розбудови 

профорієнтаційної моделі в Україні [1, с. 8]. 
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Так, зокрема, О. В. Мельником умовно виділено 3 етапи 

становлення профорієнтаційної системи населення в Україні, а саме: 

доіндустріальний, індустріальний та післяіндустріальний [3, с. 14]. 

Державна служба зайнятості є невід’ємною складовою 

профорієнтаційної системи в Україні. Основна функція даного органу 

полягає у вирішенні проблем щодо працевлаштування населення та 

мінімізації дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили на 

ринку праці. Державна служба зайнятості є також інститутом для надання 

найбільш широкого спектру послуг профорієнтаційного характеру [1, c. 

38]. 

Зауважимо, що у зв’язку з розвитком інформаційних технологій, 

функціональні можливості Державної служби зайнятості України стрімко 

зросли з появою офіційних інтернет-порталів, багатоканальних 

телефонних служб підтримки, автоматичними системами оповіщення 

клієнтів щодо появи потенційних вакансій у режимі онлайн тощо. 

Сьогодні в Україні також існує проблема, яка пов’язана із 

працевлаштуванням молоді після закінчення навчальних закладів різного 

рівня. Дана проблема особливо гостро стосується випускників шкіл, які 

після невдалої спроби вступити до ВНЗ, звертаються до центрів 

зайнятості, але в міру відсутності професійних навичок та досвіду не 

здатні конкурувати на ринку праці, в результаті чого в них з’являється 

відчуття невпевненості у власних силах, втрата життєвих перспектив та 

ін. Першоджерелом таких негативних наслідків, як зауважує Л. Г. Авдєєв, 

є відсутність в Україні чіткої та ефективної моделі профорієнтаційної 

роботи з населенням, зокрема вихованцями загальноосвітніх шкіл [1, с. 

41]. 

Аналізуючи сучасну систему профорієнтації в Україні, 

В. І. Туташинський зазначає, що серед гострих питань в галузі 

професійної консультації в Україні є брак фахівців в цій галузі та не 
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залучення їх загальноосвітніми школами до навчального процесу. 

Науковець також акцентує увагу на проблемі відсутності проведення 

заходів професійного добору в країні [4, с. 283]. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що ключовими 

факторами забезпечення ефективності та розвитку системи професійної 

орієнтації в Україні є систематичне впровадження, послідовність та 

регулярність проведення профорієнтаційних заходів серед молоді із 

залученням висококваліфікованих фахівців. 
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Роїк Т. О., 
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Спеціалізована загальноосвітня школа I – III ступенів № 296 

з поглибленим вивченням іноземної мови 

м. Київ, Україна 

 

Одним із природних і найбільш стійких формувань людського 

суспільства є родина, яка акумулює в собі всі найважливіші його ознаки. З 

моменту народження дитини, а, отже, з родини починається процес 

формування і розвитку особистості. Родина є першим вихователем дитини і 

середовищем передачі духовного багатства, культурних традицій, 

формування ціннісних орієнтацій, практичних умінь та навичок. Родина є 

джерелом людського життя. 

Молодший шкільний вік є періодом, коли активна участь сім’ї у 

вихованні залишає відбиток на його подальший розвиток, виховання і 

самовиховання. У житті молодшого школяра, як і у дошкільника, суттєву 

роль відіграють значущі для нього дорослі, якими є батьки та вчитель. В 

умовах сьогодення діти не мають змоги набути достатнього досвіду сімейних 

стосунків, водночас, потреба у спілкуванні з дорослими зростає все більше. 

На сьогодні сучасна родина зазнає труднощів у виховані 

підростаючого покоління. Це пояснюється браком відповідних 

культурологічних і педагогічних знань, відсутністю відповідних навичок та 

умінь, що негативно позначається на виховних можливостях сім’ї у 

формуванні морально-ціннісних взаємин з дітьми. Таким чином, родина, 

залишаючись основним осередком суспільства, потребує допомоги з боку 

соціальних інститутів. І школа як найближчий до неї соціальний інститут 



85 

повинна надавати таку підтримку: організувати спеціальну підготовку для 

батьків, стимулювати й активізувати виховну функцію сім’ї. 

Виховання культури родинних взаємин у молодших школярів є 

складним полісемантичним явищем. Його можна розглядати як динамічний 

процес виховання і як новоутворення. Культура родинних взаємин залежно 

від внутрішніх і зовнішніх чинників як динамічний процес забезпечує 

життєдіяльність родини, вироблення нею ієрархії цінностей, вартостей та 

ідеалів, що зіставляються з універсаліями загальнолюдської культури. 

Культура родинних взаємин як новоутворення фіксує особливий зріз 

кількісно-якісного переходу знань, прагнень, ідеалів у конкретні 

переконання, цінності, якості, норми взаємодії, що найбільше відповідають 

уявленню індивіда про сучасну щасливу родину [1]. 

Проаналізувавши стан розробленості проблеми виховання культури 

родинних взаємин у молодших школярів в педагогічній теорії та освітній 

практиці, ми з’ясували, що потреби сучасного суспільства, його духовної та 

матеріальної сфер зумовлюють надзвичайну актуальність проблеми 

виховання культури родинних взаємин у молодших школярів. Від культури 

родинних взаємин, родинного спілкування, його змісту, форм і методів 

залежить розвиток усіх видів людської міжособистісної взаємодії. 

Вирішальним чинником становлення культури родинних взаємин є 

виховання гуманних моральних якостей батьків і дітей як особистостей, 

культури їхніх взаємостосунків. Тому родина є первинною і необхідною 

передумовою формування емоційно-стабільної особистості. Родина відіграє 

важливу роль у вихованні моральних основ взаємодії дитини з іншими 

людьми, формуванні її ставлення до навколишнього світу через його 

сприйняття, зокрема у ході міжособистісних взаємин. 

Сучасна державна політика спрямована на реалізацію в освітніх 

програмах ідеї посилення ролі родини у вихованні дітей, розширення 

можливості впливу родин учнів на освітній процес. Питання ефективної 
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співпраці дітей, батьків та вчителя у вихованні культури родинних взаємин на 

сучасному етапі освітніх перетворень передбачає активну діяльність всіх 

сторін, погодження способів досягнення цілей, отримання певного продукту 

спільної діяльності. 

У сучасній науці відображена чимала кількість моделей родинного 

та шкільного виховання, але відокремлено один від одного; приділяється 

увага організації процесу становлення особистості з боку виховної системи 

школи або педагогічному керівництву родинним вихованням. Питання 

співпраці дітей, батьків та вчителя щодо виховання культури родинних 

взаємин, потребують активного опосередкування особистості молодшого 

школяра засобами родинно-шкільного виховання [2]. 

Сучасні вітчизняні учені, зокрема В. Оржеховська, В. Кириченко, Г. 

Ковганич стверджують, що виховання дітей у школі та родині – це 

нероздільний процес метою якого є не лише орієнтація на спільні зусилля 

навчального закладу і родини у вихованні молодших школярів, а й на їх 

виховну співпрацю у цьому процесі. Його здійснення передбачає єдино 

спрямовану співпрацю у взаємозалежній діяльності у системі стосунків 

батьків і педагогів. Стосунки співпраці передбачають рівність сторін, взаємну 

доброзичливість і повагу [3]. 

У процесі теоретичного аналізу ми з’ясували, що ідея про потребу 

залучення батьків до діяльності школи все частіше обговорюється у 

педагогічних дискусіях про якість освіти, тенденції розвитку освітньої 

політики [4]. 

Досліджуючи питання співпраці дітей, батьків, педагогів у вихованні 

культури родинних взаємин, ми визначили, що дослідники зазначають, що 

родині відводиться роль об’єкта педагогічної дії, «помічника», а школі – роль 

домінанти. Повноцінна співпраця дітей, батьків, школи у формуванні 

культури родинних взаємин передбачає ситуацію, в якій кожна зі сторін є 

рівноправними суб’єктами соціального виховання дітей. Формування 



87 

культури родинних взаємин у молодших школярів можливе за позитивно 

спрямованої співпраці усіх суб’єктів виховання, в основі якої рівноправні 

позиції як педагогів, так і батьків. 

Аналіз наукових джерел дав змогу встановити, що така взаємодія у 

вихованні культури родинних взаємин у кожній школі має свій досвід через 

батьківські збори, організацію діяльності батьківських комітетів, спільних 

заходів, таких як: «круглі столи», виставки, родинні свята та інше. 

Сучасна модель освіти, освітянські традиції, культура та досягнення 

в цій галузі покладають на освітню діяльність, заклад освіти та родину цілу 

низку завдань, а саме: набуття життєвого досвіду, формування світогляду 

особистості, розвиток творчих нахилів і здібностей тощо. Створення системи 

виховання культури родинних взаємин вимагає цілісного ретельного аналізу 

проблеми, дослідження механізмів формування моральних якостей, духовних 

цінностей особистості та вивчення їхнього впливу на культуру родинних 

взаємин. 

З вище зазначеного встановлено, що визначення й обґрунтування 

критеріїв і показників вихованості культури родинних взаємин у молодших 

школярів є одним із важливих завдань проведеного нами дослідження, 

оскільки без їх розроблення неможливо встановити рівень вихованості 

культури родинних взаємин,де вихованість є результатом виховання. 

Сформована система ціннісних орієнтацій людини виступає основою 

вихованості, а, отже, проблема визначення об’єктивних критеріїв вихованості 

є надзвичайно складною і продовжує залишатися предметом наукових 

дискусій. 

Вважаємо за необхідне наголосити, що при визначенні критеріїв і 

показників вихованості культури родинних взаємин у молодших школярів, 

по суті, йдеться про визначення сукупності характеристик (як якісних, так і 

кількісних), що дозволяють системно здійснити діагностику та дати оцінку 
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рівня вихованості культури родинних взаємин у молодших школярів з метою 

відстеження її ефективності. 

Аналіз наукових джерел дав змогу на основі інтегрально-

аналітичного підходу визначити такі критерії вихованості культури родинних 

взаємин у молодших школярів з їх показниками, а саме: когнітивний, 

мотиваційно-особистісний та діяльнісно-практичний. На основі визначених 

критеріїв і показників нами розроблено якісну характеристику рівнів 

вихованості культури родинних взаємин у молодших школярів. 

З урахуванням розбіжностей вихованості культури родинних 

взаємин у молодших школярів за наведеними критеріями нами були 

визначено три рівні вихованості цього особистісного утворення: 

індиферентно-репродуктивний (низький), емоційно-усвідомлений (середній) 

та активно-творчий (високий). 

Отже, ми дійшли висновку, що виховання культури родинних 

взаємин у молодших школярів здійснюється послідовно: від низького до 

високого рівня, тобто поетапно. Перехід від попереднього до наступного 

рівня вихованості відбувається за умови виникнення змін у показниках 

когнітивного, мотиваційно-особистісного та діяльнісно-практичного 

критеріїв. Варто зазначити те, що є необхідність вдосконалення процесу 

виховання культури родинних взаємин у молодших школярів. 
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державного агротехнологічного університету» 

м. Приморськ, Україна 

 

Стратегічним напрямом освіти в Україні є розвиток особистості 

студента, його самоствердження й самореалізація впродовж життя. 

Основним завданням сучасної вищої освіти є не лише передавання знань, 

навчання, а й управління цими процесами. Найкраще це реалізується на 

інтегрованих уроках. У освітянському середовищі, часто до інноваційних 

процесів ставляться, «як до добре забутого старого» і поняття «інтеграція 

знань» тлумачать як «міжпредметні зв'язки». Одним з перших ідею 
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поєднання навчальних дисциплін між собою запропонував Я. 

Коменський, який стверджував, що все знаходиться у взаємному зв’язку 

та повинно викладатися в такому ж зв’язку [1, с. 365]. Автор 

всесвітньовідомої «Дидактики» вже тоді стверджував, що завдяки 

інтегрованим заняттям відбуватиметься поглиблення знань учнів. На наш 

погляд інтеграція – це не лише впровадження різноманітних форм 

викладання, що мають вплив на ефективність сприйняття навчального 

матеріалу у студентському середовищі, вона ще й досліджує прояви 

одних і тих же подій чи явищ, з точки зору різних наукових напрямів [2]. 

Під словом «інтеграція» ми розуміємо об'єднання різних частин в 

одне ціле, їх взаємовплив і взаємопроникнення, а також злиття 

навчального матеріалу двох дисциплін. Інтегрований урок дає можливість 

студенту більш повно побачити картину явища. Точка перетину двох 

предметів (їх може бути і більше) є піком уроку, його самоціллю. При 

цьому інтегруються як суміжні предмети, так і різні цикли [3]. 

Технологія проведення інтегрованих уроків дає змогу відійти від 

шаблонного викладання одноманітних уроків, зацікавити студентів 

самостійним пошуком різних джерел інформації, розвивати їх інтелект та 

творчі здібності, критичне мислення, вміння аргументовано, образно 

висловлювати свої думки, судження, та уміти доносити їх до інших. Для 

проведення таких уроків необхідна: 

- схожість методики викладання; 

- застосування інноваційних технологій, методів та прийомів; 

- використання креативних елементів на уроках; 

- психологічна сумісність, що стає мотивацією для розв’язання головної 

проблеми як перетворити урок на годину естетичної насолоди, хвилюючу 

мандрівку зі студентами в незвідані світи, таємниці людського серця? Як 

розширити прагнення студентів до знань? Як стимулювати їх до 
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активного пізнання? Як засобами предмету формувати ключові життєві 

компетенції. 

Доскональне вивчення технології проведення інтегрованих 

уроків, дає змогу завжди знаходитись у творчому пошуку, брати на себе 

функцію консультантів, координаторів, орієнтуватися на особистість 

студентів з урахуванням сучасних вимог життя, створювати умови для їх 

самостійної роботи, відшукувати шляхи вдосконалення сучасного уроку. 

Працювати за принципом «Вдала методика розвиває не тільки студента, а 

й викладача, робить діяльність успішною й результативною». 

Треба усвідомити, що ефективність сучасного уроку 

забезпечують майстерність і творчість викладача, інтерактивні форми 

навчання, співпраця зі студентами, творче використання всіх 

можливостей для розвитку особистості студента, його активного 

розумового зростання, глибокого й осмисленого засвоєння знань, 

формування його компетентностей. 

Інтегрований урок має характерні для всіх уроків етапи: 

опанування нових знань, формування умінь і навичок, творче 

застосування набутих знань, узагальнення та систематизація, перевірка 

виконаних робіт. 

Сучасна освіта передбачає інтегровані уроки зробити 

обов'язковими. Проведення таких уроків із предметів зарубіжної 

літератури та соціально-економічної географії в Ногайському коледжі має 

системний характер. Так як вивчення літературних епох та творів 

передбачає заглиблення в історію даної епохи та розвитку країни. З двох 

предметів один є домінуючим – це зарубіжна література. 

Серед вдалих спроб урок на тему: «Творчість Г. Гарсіа Маркеса 

– одна з найяскравіших ілюстрацій «магічного реалізму», де студенти, 

характеризуючи образи твору, пов’язали їх з особливостями формування 

колумбійської нації. Пізнавальний інтерес студентів стимулювався за 
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допомогою матеріалів дослідницьких завдань, що сприяло розвитку 

мислення студентів, уміння спілкуватися, дискутувати та висловлювати 

свою власну думку, обґрунтовуючи її через логічні висновки. Завдяки 

цьому, підвищуються морально-ціннісні запити, вимоги студентів до себе, 

збагачується їхня мова. 

Цікавою знахідкою було те, що в першій частині уроку, поряд з 

роботою на політичній карті Латинської Америки студенти створили 

«живу» політичну карту, що дало змогу кожному уявити себе 

представником тієї чи іншої країни, а основний аспект був приділений 

Колумбії – країні, де в невеличкому містечку Аракатака, неподалік від 

Атлантичного океану народився та жив видатний письменник Габріель 

Гарсія Маркес – лауреат Нобелівської премії. Це викликало зацікавленість 

студентів та бажання натхненно працювати в команді, міні-групі, тобто 

прислухатися та допомагати один одному. Головною ознакою уроку 

«Творчість Г. Маркеса – одна з найяскравіших ілюстрацій «магічного 

реалізму» були аналіз та інтерпретація художнього твору Маркеса. 

Дуже цікавими та плідними є уроки з елементами інсценування 

при проведенні уроку із зарубіжної літератури та соціально-економічної 

географії світу була вибрана тема: «Відображення національної етики 

та естетики в романі Ясунарі Кавабата «Тисяча журавлів», студенти 

дізналися, що Японія – країна гір, полів та вулканів. 

Творіння людських рук часто знищувались землетрусами та 

тайфунами. Японці з давніх-давен привчали себе до простого домашнього 

побуту. Особливістю японської культури – є прагнення до гармонії з 

природою. Японська культура надто відрізняється від 

загальноєвропейської. Японці вважають, що вчитися треба у природи, 

вдивлятися в її картини, розуміти її порухи. Природа – це натхнення, це 

незрівнянна не з чим краса, це сама досконалість. Це основа традиційного 

типу мислення японців. Щоб зрозуміти загадкову японську душу, треба 
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осягнути давній звичай, доведений до рівня високого мистецтва. Це чайна 

церемонія, яка детально описана в романі Ясунарі Кавабати «Тисяча 

журавлів». Інсценування чайної церемонії викликало захоплення 

студентів, а безпосередня їх участь сприяла розкриттю та засвоєнню теми 

відображення національної етики та естетики японців, сприяло вихованню 

естетичного смаку, умінню бачити красу в простому, поважному 

ставленні та в шануванні власної культури. Такі уроки проходять в 

кабінетах, де створені максимальні умови для сприйняття та засвоєння 

навчального матеріалу. 

Важливу роль у підвищенні ефективності інтегрованого уроку 

також відіграє його навчально-матеріальне та технічне оснащення 

(аудіовізуальні засоби, мультимедійні презентації, речі вжитку та побуту, 

керамічний посуд, гілки сакури, національні костюми (кімоно), 

географічні атласи). Студентки із задоволенням створили образ японської 

дівчини за допомогою макіяжу та зачісок. Ведучий викладач у процесі 

уроку забезпечує високу організацію та дисципліну студентів, їх 

самостійність, активність, ініціативність, демократичність, тактовність та 

етику спілкування. При цьому велике значення має інтегрована діяльність 

«активних» учасників уроку (студентів та викладачів). 

Сучасний урок має бути спрямований на високі кінцеві 

результати, підвищення якості й ефективності навчання, усебічний 

розвиток особистості де кожен студент відчуває свою власну причетність 

до всього, що відбувається на уроці. 

У процесі навчання доцільно використовувати проблемно-

пошукові методи колективної, групової розумової діяльності: диспути, 

дискусії, бесіди, які дають змогу студентам розкрити свої здібності, 

вміння висловлювати думки, аналізувати ситуацію, робити власні 

висновки. 
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Аналіз результативності роботи (рис. 1) приводить до 

наступних висновків: 

 

 
Рис. 1. Аналіз результативності роботи. 

 

Переважній більшості студентів предмети, які ми викладаємо: 

- подобаються – 85 %; 

- байдуже ставляться – 5 %; 

- подобаються лише деякі теми – 6 %; 

- не подобаються гуманітарні дисципліни – 4 %. 

Серед чинників, від яких залежить ставлення до предмета 

переважають активні форми і методи навчання. 

Таким чином, можна з упевненістю сказати, що інтегровані уроки 

роблять навчання цілісним і системним. Підготовка до таких уроків 

забирає багато сил і часу, але методична творчість викладача – це потреба 

сучасної освіти. І за кожною хвилиною уроку стоять довгі години не 

тільки методичної та дидактичної підготовки, а й роздумів про те, як 
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знайти заповітний ключик до становлення особистості студентів до 

розвитку їх творчо-пізнавальних здібностей. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РІЗНИХ РЕЖИМІВ ТРЕНУВАЛЬНИХ 

НАВАНТАЖЕНЬ НА РОЗВИТОК СИЛИ, М’ЯЗОВОЇ МАСИ ТА 

СИЛОВОЇ ВИТРИВАЛОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ 

АТЛЕТИЧНОЮ ГІМНАСТИКОЮ 

 

Скибицький І. Г., 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри спортивного вдосконалення 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

 

Актуальність. Заняття будь-яким видом спорту сприяє розвитку 

фізичних якостей людини. До фізичних якостей, як відомо, відносяться: 
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сила, швидкість, витривалість і гнучкість, або рухливість у суглобах [3, с. 

21; 4, с. 160]. 

В розвитку силових здібностей розрізняють два методи: 

використання вправ з максимальними навантаженнями і використання 

вправ з неграничними обтяженнями. Вправи з максимальними зусиллями 

припускають виконання рухових дій із граничними або біля граничними 

(90-95 %) навантаженням від максимальної величини. Це забезпечує 

максимальну мобілізацію нервово-м’язового апарата і найбільший приріст 

силових здібностей [1, с. 14; 4. с. 250]. Гранична напруга м'язів вимагає 

прояву великих психічних напруг, приводить до напруження нервових 

центрів, в результаті чого в роботу додатково включаються «зайві» для 

виконання даної вправи м'язові групи, що утрудняють удосконалювання 

техніки рухів [4, с. 220]. 

Вправи з неграничними обтяженнями характеризуються 

виконанням рухових дій з максимальним числом повторень при відносно 

невеликих обтяженнях (до 50-60 % від граничних). Це дозволяє 

виконувати великий обсяг роботи і забезпечує прискорений ріст м’язової 

маси. Крім того, неграничні обтяження не ускладнюють контроль за 

технікою рухів. При цьому режимі роботи тренувальний ефект 

досягається протягом тривалого часу. 

Тривалість механічної роботи до повного стомлення можна 

розділити на три фази: початкового стомлення, компенсованого і 

декомпенсованного стомлення. Перша фаза характеризується появою 

початкових ознак втоми, друга – прогресивно поглиблюється стомленням, 

підтримкою заданої інтенсивності роботи за рахунок додаткових вольових 

зусиль і частковою зміною функціональної структури рухової дії 

(наприклад, зменшенням довжини і збільшенням темпу кроків при бігу). 

Третя фаза характеризується високим ступенем стомлення, що приводить 

до зниження інтенсивності роботи аж до її припинення [4, c. 102]. 
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Робоча гіпотеза. Виходячи з вищезгаданого можна прийти до 

висновку, що при виконанні вправ для розвитку сили, рекомендується 

виконувати вправи з навантаженнями наближеними до максимальних, 

тобто 95-100 % від максимальної ваги та виконувати їх від 1 до 3 разів. 

Для розвитку силової витривалості багаторазове повторення 

вправ з обтяженнями 50-60 % від максимальної ваги і виконувати від 10 

до 20 повторень. Але рекомендацій з конкретного дозування цих вправ у 

доступній літературі ми не знайшли. Відповідно до цього біла 

сформульована мета роботи. 

Мета роботи. Визначити оптимальні режими тренувальних 

навантажень для розвитку сили,м’язової маси та силової витривалості на 

заняттях атлетичною гімнастикою. 

Для визначення режимів тренувальних навантажень для розвитку 

сили, витривалості і м'язової маси на тренуваннях з обтяженнями було 

проведено дослідження, в яких прийняло участь 40 студентів, які 

займались в групі атлетичної гімнастики. 

З 40 чоловік було сформовано 5 груп по 8 чіл. Кожній з груп 

пропонувалися індивідуальні навантаження для розвитку сили, 

витривалості і росту м'язової маси. 

Для розвитку сили: першій групі з 10 чоловік – жим штанги 

лежачи, тяга на біцепс і присідання з навантаженням – 95 % максимальної 

ваги. Другій групі ті ж вправи – 90 % максимальної ваги. Третій групі – 80 

% від максимальної ваги. Відпочинок між підходами складав 1 хвилину. 

Четвертій групі – навантаження «до стомлення» з вагою 60-70 % від 

максимальної. Відпочинок між сетами 60 секунд. 

Наприкінці дослідження визначався об’єм м’язової маси. Для 

цього вимірявся обсяг стегна (15 см. вище коліна) і біцепса (15 см вище 

ліктя). 
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Тренувальні навантаження продовжувалися 3 зимових місяці – 

грудень. січень і лютий. Тренування проводилися три рази на тиждень. 

Інтервал між тренуваннями складав 48 годин. Спортсмени виконували 

максимальну кількість повторів з пропонованою вагою. Зміни показників 

сили, силової витривалості і м'язової маси реєструвалися після 3 місяців 

тренувань і порівнювалися з фоновими показниками. 

Після закінчення 3 місяців було зареєстровано наступне: після 

застосування обтяження 95 % – 3 підходи по 1 сету, що могло бути досить 

травматичне, показники сили спортсменів збільшувались менше, ніж при 

триразових повтореннях з навантаженням 90 %. Інтервал відпочинку при 

виконанні цих вправ складав 60 секунд. 

При 95 % обтяженнях вага штанги спортсменів збільшилась, в 

середньому на 2 кг. – 67 до 69 кг. Це свідчить про те, що для розвитку 

сили доцільно застосовувати навантаження з 90 % кількістю 

максимальної ваги. М'язова маса при цьому збільшилась не значно. У 

нашому випадку – біцепс на 1 см. – 24 ± 4 – 25 ± 5, стегно на 2см. 38 ± 6 – 

40 ± 7, при варіації показників 15 і 14 % відповідно. 

При навантаженнях 80 % з максимальною кількістю повторень 12 

разів по 3 сети, було зареєстровано найбільше збільшення м'язової маси. 

При вихідних показниках 25 ± 5 до 30 ± 6 по біцепсу і 38 ± 6 – 45 ± 8 по 

обсязі стегна. 

Найкращі показники поліпшення силової витривалості 

зареєстровані при навантаженнях 60-70 % від максимальних з інтервалом 

відпочинку 30 секунд. 

Після піврічного тренування у групи спортсменів, які виконували 

в трьох сетах на ± 20 % більше повторень, обсяг м'язової маси та сили 

практично не змінились (25 ± 5 – 25 ± 5, 38 ± 6 – 39 ± 6), але спортсмені 

змогли виконати більше повторів. Це свідчить по те, що при 
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навантаженнях 55-60 % від максимальних, показники м'язової маси, і сили 

не змінюються, але зростає витривалість при виконанні вправ. 

Висновки: 

1. Для розвитку сили доцільно застосовувати наступні навантаження: 3 

підходи 90 % від максимальної ваги з відпочинком 60 секунд. 

2. Для росту м'язової маси: 3 підходи по 12 повторів – 80 % від 

максимальної ваги з відпочинком 60 секунд. 

3. Для витривалості: 3х15 повторів з максимальною вагою 60 % і 

відпочинком між повторами 3 хвилини. 

4. При навантаженнях з максимальними обтяженнями 95 і 90 % м'язова 

маса збільшується не значно. При навантаженнях з максимальною вагою 

80 % зареєстроване максимальне збільшення м'язової маси. 
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Зорове сприйняття має велике педагогічне значення, оскільки цей 

вид мовленнєвої діяльності є засобом комунікації, люди отримують 

потрібну інформацію з книг, журналів, газет, інтернету тощо. Через 

читання іноземною мовою учень збагачує свої знання навколишнього 

світу. Він знайомиться з мовами, на яких розмовляють цілі країни. 

Читання розвиває інтелект учнiв, допомагає розвивати їх пам'ять, 

волю та уяву. Учні звикають до роботи з книгами, що, в свою чергу, 

полегшує практику зорового сприйняття без сторонньої допомоги. Зміст 

текстів дуже впливає на учнів. Ми повинні розвивати у школярів такі 

якості, як чесність, відданість і повагу як до населення своєї країни, так і 

до інших країн. Тексти, які повинні прочитати наші учні мають 

відповідати цим вимогам. Отже, здатність до зорового сприйняття, не 

тільки дуже корисна, але й освітньої та соціальної важливості. 

Зорове сприйняття є не лише метою, це ще також засіб вивчення 

іноземної мови. При читанні тексту учнем переглядає звуки та листи, 

словниковий запас та граматику, запам'ятовує написання слів, значення 

слів та слівосполучень, він також розглядає граматику. Чим більше учень 

читає, тим краще його збереження мовного матеріалу. Якщо вчитель 

навчає своїх учнів хорошому зоровому сприйняттю і вони можуть читати 

вільно мовою виучуваної країни та з повним розумінням, він також 

допомагає їм набувати навичок спілкування. Таким чином, зорове 

сприйняття є кінцевим досягненням і засобом цієї мети [1]. 

Існують також деякі труднощі навчання зорового сприйняття 

англійською мовою. Зорове сприйняття мови країни, яка вивчається є 

одним із найбільш складного, тому що є 26 букв і 146 графем які 

представляють 46 фонем. Дійсно, англійський алфавіт надає багато 

труднощів україномовним учням, тому що український алфавіт суттєво 
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відрізняється від алфавіту англійської мови. Порівняння двох мов показує 

що з 26 пар друкованих букв , 52 – якщо ми розглянемо великі і маленькі 

букви, як різні символи - тільки 4 більше або менш схожі з буквами 

українського алфавіту- Це K, k, M, m, T, t. А 31 буква є абсолютно новими 

для учнів. Це B, b, D, d, F, f, G, g, H, h, L, l, I, I, J, j, N, n, Q, q, R, r, S, s, T, t, 

U, u, V, v, W, w, Z, z. Букви A, a, B, b, C, c, E, e, O, o, P, p, Y, y, X, х 

зустрічаються на обох мовах, але читаються вони інакше. Тому вони є 

найбільш складними для учнів. [2] Очевидно, в навчанні зоровому 

сприйняттю учнів, набагато більше уваги слід приділяти тим буквам, які 

зустрічаються на обох мовах, але символізують цілком різні звуки. Тому 

представляючи нову букву учням вчитель повинен підкреслити її 

особливість не лише зі сторони англійської мови, який звук це символізує, 

але з точки зору української мови. 

Недостатньо знати англійські букви, необхідно також, щоб учні 

знали їх графічні позначення, як читається та чи інша голосна або 

приголосна комбінація в різних місцях у слові. 

Вчитель не може вчити учнів усіх існуючих правил та винятків 

зорового сприйняття англійських слів. Під час вивчення англійських учнів 

очікується асиміляція наступних правила читання: як читати голосні у 

відкритих та закритих складах і перед r; як читати аy, оо, оу; 

буквосполучення ch, sh, th, ng, ck. Цих правил небагато, але вони дуже 

важливі для розвитку зорового сприйняття. 

Учні повинні вивчати читання деяких односкладових слів, які є 

омофонами. Наприклад: son – sun; tail – tale; too – two; write – right; eye-I. 

З самого початку учень змушений дивитись кожен напис окремо, щоб 

бути впевненим у правильності його написання. 

Він часто бачить слова, а не смисл одиниць. Наприклад, він читає: 

The book is on the desk and not / The book is / / on the desk / (Книга є на 

столі, а не / Книга є // на столі) [3]. 
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Найважче вчитися зоровому сприйняттю, якщо отримувати 

інформацію з речення або абзацу на підставі знань структурних сигналів і 

не тільки значення слів. Учні часто ігнорують граматику і намагаються 

зрозуміти, що вони читають, покладаючись на свої знання окремих слів. І, 

звичайно, вони часто роблять помилки, наприклад речення: He was asked 

to help the old woman (Його попросили допомогти старій жінці) розуміти 

як Він попросив допомогти старій жінці, в якій слово «він» стає 

предметом дії. Учням іноді важко підібрати актуальні речення в тексті, які 

виражають основні ідеї. 

Процес читання полегшується, якщо нові слова, фрази і речення 

вивчають в усній формі перед тим, як починають читати їх. Тому, коли 

учні починають читати, вони знають як вимовляти вже знайомі слова, 

фрази і речення, значення, які їм уже відомі [4]. 

Отже, щоб знайти найбільш ефективні способи викладання, 

вчителю потрібно знати всі труднощів учнів мати. 

Таким чином, зорове сприйняття є однією з практичних цілей 

навчання іноземної мови в школах. 
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