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були дуже неміцні. Після Великої Вітчизняної війни такі розписи 

відродилися в  новій техніці. 

Саме тому, можна зробити висновок: петриківський розпис 

відігравав велику роль в становленні українського декоративного 

мистецтва, відобразив естетичні уявлення і художню культуру народу.  

Ось чому досвід попередніх поколінь відіграє важливу роль в становленні 

сучасного декоративного мистецтва і є обов’язковим компонентом 

професійної підготовки майбутніх вчителів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА У 

ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Нині комп’ютерні технології стають потужним засобом навчання. Їх 

використання привчає учнів жити в інформаційному середовищі, формує 

інформаційну культуру. 

З огляду на сучасні реалії, вчитель повинен використовувати у 

навчальному процесі нові методи подачі інформації. А тим паче, що час не 

стоїть на місці, з’являються нові технології, дітям стає не цікаво 

працювати з застарілими засобами навчання. Їм набагато цікавіше буде 

засвоювати матеріал, коли вчитель розуміється на новітніх технологіях, 

показує певні презентації, відео та, звичайно, пояснює матеріал у формі 

гри, так як це дуже важливо у їхньому віці. 

Природознавство, як навчальний предмет, має інтегрований 

характер, оскільки його зміст утворює система уявлень і понять, 
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відібраних із різних природничих наук на основі ідеї цілісності природи з 

урахуванням міжпредметних зав’язків у початковій ланці освіти і 

перспективних зав’язків із природничими курсами, що вивчатимуться в 

наступних класах. 

Висвітлення проблем, пов’язаних із використанням інформаційно-

комунікаційних технологій у навчальному процесі початкової школи, 

розкрито в роботах українських та зарубіжних дослідників М. М. Левшина, 

Ж. І. Жалдака, Ф. М. Ривкінда, М. К. Гольцмена, Н. В. Макарової, 

В. І. Ваиків та інших. 

Можливості сучасного уроку й системи освіти загалом значно 

розширюються завдяки використанню мультимедійних, інтерактивних 

технологій, мережевих серверів. Сьогодні перед педагогами стоїть важливе 

завдання – виховати та підготувати молодь, здатну активно включатися до 

якісно нового етапу розвитку сучасного суспільства, пов’язаного з 

інформацією. 

Мета педагогічного програмного засобу (ППЗ) полягає в посиленні 

позитивної мотивації до навчання, активізації пізнавального інтересу учнів 

до вивчення природознавства, розвитку їх умінь самостійно здобувати 

знання, формуванні інформаційної компетентності особистості, що 

передбачає оволодіння уміннями здобувати, критично осмислювати та 

використовувати різноманітну інформацію. 

Зміст і структура педагогічного програмного засобу зорієнтовані на 

розширення можливостей виконання практичної частини навчальної 

програми з природознавства. 

У педагогічний програмний засіб переважно включено теоретичну 

частину програм. 

Структура ППЗ: 

1. Теоретичний матеріал. 

2. Практичні роботи. 

3. Демонстрації до уроку. 

Структурна ППЗ містить свою побудову, що складається з рубрик: 

«Теоретичні відомості», «Перевірте свої знання», «Висновки». 

В рубриці «Теоретичні відомості» міститься теоретичний матеріал, 

що стосується конкретної теми, параграфу. 

В рубриці «Перевірте свої знання» пропонується учневі перевірити 

знання, які необхідні для виконання роботи. 

В рубриці «Висновки» учень  після виконаної роботи робить 

висновки.  

Структурна частина ППЗ «Демонстрації до уроку» включають 

наочність до уроку, що закладена в навчальній програмі. 

Наявність простого у використанні редактора дає змогу вчителеві на 

уроках організовувати лабораторну і практичну роботу, демонструвати 

різні об’єкти  залежно від мети і завдань уроку. 
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Як видання на електронному носії комплекс містить такі 

компоненти: 

 текстовий виклад змісту матеріалу, а також запитання і вправи для 

повторення, завдання для самопідготовки, висновки до тем, іменний і 

предметний покажчики; 

 реалістичний візуальний ряд (портрети вчених, фотографії 

натуральних об’єктів); 

 синтезований візуальний ряд (тривимірні статичні й динамічні 

моделі  тощо); 

 символьні об’єкти і графіку; 

 звукоряд (звукозаписи пояснювальних текстів). 

ППЗ дає змогу організувати самостійну роботу учнів як у класі, так і 

вдома, здійснювати контроль і самоконтроль за допомогою розгалуженої 

системи навчальних завдань у традиційній і тестовій формах. 
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ЛЕКСИКА УГОРСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ 
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Актуальність дослідження зумовлена необхідністю вивчення 

особливостей адаптації запозичень в українській мові, оскільки такі 

лексичні одиниці були і залишаються одним із важливих шляхів 

поповнення словникового складу української мови. Не зменшується увага 

сучасної лінгвістики до питання мовних контактів, до запозичень як засобу 

номінації. 

Упродовж тривалого часу запозичення як особливі лексеми 

чужомовного походження і як процес перенесення лексичних одиниць з 

однієї мови в іншу постійно перебувають у колі наукових зацікавлень 

вітчизняних і зарубіжних дослідників, як-от: Б. Ажнюк, В. Акуленко, Д. 

Будняк, М. Вакуленко, Я. Голдованський, А. Ґудманян, Ю. Жлуктенко, Р. 

Зорівчак, А. Іваницька, І. Катипін, М. Кочерган, О. Медвідь, О. 

Муромцева, О. Пономарів, С. Рижикова, В. Русанівський, С. Семчинський, 

В. Сімонок, Ю. Цимбалюк та ін. Проблеми українсько-угорських 

міжмовних контактів досліджували як українські мовознавці (Й. 

Дзендзелівський, В. Німчук, П. Чучка, О. Рот, П. Лизанець, В. Лавер, В. 


