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Величини, що стоять у (10) перед 
2t , сталі і мають цілком певні 

числові значення. Тому можна ввести позначення: 
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що й визначає шукану функціональну залежність між силою тиску шнура 

на стіл від часу. 

Звідси видно, що під час падіння шнура, тобто при 
glt

0
2

, сила 

його тиску на стіл зростає пропорційно до квадрату часу падіння. 

Таким чином, застосування математичного апарату до фізичної 

задачі на механізм вільного падіння елементів однорідного шнура на стіл і 

їх взаємодію з його поверхнею, дало можливість детально описати 

динаміку цього явища. 
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СИТУАЦІЯ УСПІХУ ЯК ФАКТОР  

СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО МІКРОКЛІМАТУ  

НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

 

В умовах демократизації суспільства в нашій країні перспективною 

для розвитку освіти є концепція гуманізації середовища шляхом створення 

сприятливих умов для суб’єктів педагогічного процесу, який дарує дитині 

життєвий сенс, несе в собі невичерпне джерело мотивів, спонукань, 

натхнень, творчості, забезпечує єдність дій учителів, учнів та їхніх батьків 

на основі духовної спільності взаєморозуміння, взаємодії, співробітництва. 

Атмосфера сприятливого середовища навчального закладу має ґрунту-

ватися на довірі і любові, співпереживанні, позитивній тональності, що 

визначають перспективну лінію успіху як у цілому освітньої установи, так 

і всіх суб’єктів педагогічного процесу. 

Створюючи для особистості сприятливого мікроклімату як підґрунтя 

формування індивідуальності, суспільство збагачується і зміцнюється, 

відкриває широку перспективу з метою свого розвитку. Зміна соціальної 
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ситуації, суспільної свідомості, ціннісних орієнтацій зумовлює пошук 

нових підходів, пов’язаних не тільки з удосконаленням освіти з 

урахуванням попереднього досвіду, але й зі створенням сприятливого 

середовища. 

Проблема дослідження середовища визначається вітчизняними і 

зарубіжними вченими як одна з найважливіших ключових педагогічних 

проблем. Аналіз науково-педагогічної літератури, свідчить про інтерес до 

проблеми, пов’язаної з формуванням, розвитком і становленням 

сприятливого мікроклімату в колективі, пов’язані з гуманізацією 

середовища (Ш. Амонашвілі, І. Песталоцці, Я. Корчак, В. Сухомлинський), 

інтеграцією впливу соціального середовища на розвиток особистості 

(Л. Буєва, С. Моложавий, С. Шацький), створенням комфортного середо-

вища (О. Воробйова, Т. Лошакова). Вплив сприятливого мікроклімату на 

актуалізацію творчого потенціалу особистості безпосередньо створенням 

педагогічного середовища розглядали А. Анохін, Ю. Бродський, А. Гель-

монт, В. Семенов. 

Сприятливе навчально-трудове середовище в освітній установі не 

може бути раз і назавжди організованим. В умовах навчально-трудового 

процесу в шкільних майстернях ефективність сприятливого мікроклімату 

виявляється у високому рівні мотивації всіх суб’єктів, у академічних 

успіхах учнів, у високих показниках різних інтелектуальних змагань, у 

науково-дослідній діяльності та ін. 

Реалізацію творчого потенціалу особистості в процесі трудового 

навчання доцільно проводити через створення різноманітного і 

багатофункціонального навчально-трудового середовища. 

Ефективність і стабільність такого середовища підвищуються, якщо 

воно утворює єдиний інтегративний простір, що складається з різних 

мікросередовищ упродовж тривалого періоду. 

У сприятливому мікрокліматі в суб’єктів педагогічного процесу 

формується готовність до особистісного самовдосконалення, забезпе-

чується реалізація співтворчості в межах гуманістичної парадигми. 

Діяльність учителів і учнів, їхнє спілкування представлені як різні 

способи обміну між взаємодіючими. При цьому спілкування виступає не 

тільки як атрибут або необхідний бік діяльності, але і як спосіб реалізації 

потреб тих, що взаємодіють. Спілкування сприяє розумінню і гармонізації 

себе, самоорганізації, самоствердженню, розумінню інших, вимагає 

співробітництва як способу організації спільної діяльності вчителів і учнів, 

як особливої характеристики їхніх відносин, і як форми взаємодії, і як 

принципу життєдіяльності освітньої системи. 

Ефективно організоване спілкування допомагає створити систему 

міжособистісних комунікацій, встановити гармонійні взаємини, тобто 

уміння погоджувати своє життя з іншими на підставі довіри й обопільної 
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відповідальності. Гармонійних взаємин можна досягти, враховуючи шість 

етапів: взаємне притягання – актуалізація ідентифікація; позитивна оцінка – 

посилення ідентифікації; упевненість – актуалізація відокремлення; 

чекання – посилення відокремлення; розчарування – зародження відчу-

ження; поріг – посилення відчуження [6]. 

Формування сприятливого навчально-трудового середовища забезпе-

чується створенням успіху суб’єктів педагогічного процесу в процесі 

взаємодії, оскільки: 

– успіх є визначальним у структурі мотиваційної і емоційної сфер; 

– успіх є стимулом для продуктивної навчально-пізнавальної і 

комунікативної діяльності; 

– успіх приносить задоволення від діяльності й спілкування; 

– ситуації успіху сприяють розвитку особистості; 

– успіх є характерною ознакою гармонійності взаємовідносин 

суб’єктів педагогічного процесу. 

Говорячи про ситуацію успіху, слід звернутися до праць А. Белкіна 

[1], який розглядав її як «основний нерв гуманізації навчання і виховання», 

який зазначає, що завдання вчителя полягає в створенні умов, які сприяють 

подоланню труднощів, задоволенню чекань, надії, формуванню позитивної 

мотивації, визначенню адекватного рівня самооцінки, самоповаги, тобто 

ситуації для успішної життєдіяльності. Він вважає, що з педагогічної точки 

зору успіх – це таке цілеспрямоване організоване сполучення умов, при 

яких створюється можливість досягти значних результатів у діяльності як 

окремо взятої особистості, так і колективу в цілому. 

Обов’язковою умовою створення ситуації успіху є атмосфера 

доброзичливості, що характеризується зняттям страху, високою мотива-

цією, авансуванням, персональною винятковістю, позитивною оцінкою. 

Слід також зазначити, що психологічний мікроклімат розглядається 

як змістовний складник сприятливого навчально-трудового середовища. 

Психологи і педагоги поняття «мікроклімат» розглядають з позиції 

внутрішньої задоволеності людини від взаємодії з навколишньою 

дійсністю, що виражається в її діях, реакціях, переживаннях. Оскільки 

мікроклімат визначає ступінь задоволеності своєю життєдіяльністю, то 

природно від цього залежать емоційний стан, організаційна згуртованість, 

груповий настрій, рівень міжособистісних відносин, психологічна 

сумісність членів групи, що врешті-решт сприяє продуктивній спільній 

діяльності, реалізації потенціалу особистості [3]. 

Необхідно зазначити, що важливими чинниками, які впливають на 

психологічну атмосферу в колективі, є оточуюче середовище, люди, 

художнє оформлення навчального закладу, організаційна культура, 

корпоративна й матеріальна база. 
Р. Кричевський вважав, що психологічний клімат виступає основою 

при створенні сприятливого психологічного клімату в колективі, 
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встановленні позитивних міжособистісних відносин, підкреслюючи при 
цьому важливість людського чинника [4]. 

Р. Шакуров, вивчаючи творчий характер психологічного клімату, 
визначав провідну його роль у процесі формування особистості, 
задоволеності своєю працею [2]. 

Отже, створення сприятливого мікроклімату на уроках трудового 
навчання має велике значення, де педагогічний колектив перетворюється в 
інструмент професійного й морального зростання вчителів, коли в ньому 
складається сприятливий соціально-психологічний клімат. 
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ТРАДИЦІЙНІ ТУРКМЕНСЬКІ ФРАЗИ ПРИВІТАННЯ 

 
Туркменістан – це країна в центральній Азії, на території якої свого 

часу існували найдревніші цивілізації світу. В цій країні знаходяться одні з 
найбільших світі запасів нафти і газу. В Туркменістані існує багато цікавих 
та своєрідних національних звичаїв і традицій. Фрази ввічливості у 
туркменській мові за своїми функціями дуже схожі до української мови, 
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