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лише цілям засвоєння мовного матеріалу, а и допомагає вдосконал 
вміння читання та усного мовлення 

Думка про використання однієї форми мовлення для розвитку 
не нова у методичній літературі. Недооцінювання ролі письма, писеї 
мовлення у навчанні іноземних мов негативно впливає на весь навча 
процес. Відомо, що у 90 % людей зоровий канал сприйняття інформі 
декілька разів сильніший у порівнянні зі слуховим. Це дає підставі 
припущення, що обсяг і міцність засвоєного матеріалу, вилученого 
зоровий канал зв'язку, будуть значно вищими. 

Недостатня увага до письма, письмових вправ у навчанні іноз 
мов, виконання яких пов'язане з діяльністю більшого, в порівнянні з 
мовленням, числа аналізаторів, веде до збіднення навчального проці 
швидкого забування, до втрати умінь та навичок, здобутих значним зу< 

Усне й писемне мовлення розглядається лінгвістами, як дві 
комунікації, які мають у своїй основі загальні базові моделі, загальний 
змісту і дещо різні плани його вираження [6]. Певна річ, що пр; 
володіння іноземною мовою не може бути повноцінним, ЯКЩО ВОНЧІ 
включає обидві основні форми комунікаціїу тісному взаємозв'язку. Пм 
мовлення має багато якостей, необхідних для усного мовлення. Вон<| 
потребу в досконалішому обдумуванні, бо повинно забезпечити ви 
правильності, ясності, чіткості викладу думки, тому що воно ізольа 
від співрозмовника, від ситуації спілкування. Перед ним чіткіше п< 
вимога бути обгрунтованішим, логічнішим та доказовішим. По 
оволодіваючи особливостями письма, студент (учень) переносить у її 
мірі на усну мову, від чого остання стає досконалішою, а сам студент (; 
відчуває себе впевненіше. 

Отже, письмо - це складне мовленнєве вміння, яке дозволяє за допомі 
системи графічних знаків забезпечити спілкування людей. Воно вист 
продуктивним видом діяльності, який дає змогу записувати повідо: 
для передачі іншим. Важливою функцією письма на заняттях з інозі 
мови є те, що воно на всіх етапах служить засобом контролю. 

Враховуючи результати дослідження, проведеного нами з іноземі| 
студентами, а також опрацьовані нами матеріали на цю тему, мо 
стверджувати, що роль писемного мовлення при вивченні іноземної 
має надзвичайно важливе значення для навчання. На це варто зв 
увагу викладачам під час проведення занять. Звичайно, потрібно поєдн 
аудіювання, читання, усне мовлення, письмо. Але при цьому на письм-
нашу думку, варто звертати особливу увагу. 
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ, ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВОГО 

СПОСОБУ ЖИТТЯ В СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

І Па забезпечення потреби студентів ВНЗ у здоровому способі життя 
шоначне місце спір, відзначити соціально-економічним та психолого-
Цидагогічним чинникам. Спроби виявити чинники здоров'я й здорового 
Шособу життя з'явилися ще в часи Гіппократа. Він особливо підкреслював 
Івіичення способу життя й ролі зовнішнього середовища в етіологічних 
|||хпорюваннях У творі «Про повітря, воду й місцевість» він стверджував, 
Н) більшість хвороб залежить від дій, вчинків, думок людини, умов її життя 
І природних чинників. 
І На думку російського науковця Ю. Лисицина, здоров'я людини 
ІЇЛежить від способу життя (50-54%) та від рівня виховання, усіх проявів 
Індивідуальності, сформованими цінностями орієнтації особистості. 
ІЬступну позицію займають «біологія людини, генетичні чинники» (16-

Не менш важливим чинником ризику є «зовнішнє середовище і 
Щііматографічні умоли». Цей чинник займає третю позицію (15-18%), а 
функціонування системи охорони здоров'я складає 8-10% і займає четверте 
Місце в рейтингові «чинників ризику». 

Однак серед чинників, що впливають на здоров'я молодої людини, 
Іоречно виокремлети таку: соціальні, фізичні, навчально-професійні, 
інтелектуальні, емоційні й духовні. 

Соціальні чинники. Люди - істоти суспільні, і соціальна структура 
будь-якого суспільства значно впливає на здоров'я й благополуччя нації. 
Рівень здоров'я, а отже, і благополуччя може бути високим тоді, коли 
Особа має можливість для самореалізації і їй гарантовані гарні житлові 
умови, можливості для навчання й медичне обслуговування. Рівень впливу 
Медичного обслуговування на здоров'я людини становить 10 %. Фізичні 
Чинники. Найбільш важливі серед них - спадковість, стан навколишнього 
(ередовища і якість 'їжі. Інтелектуальні чинники. Не можна вести здоровий 
Спосіб життя, не знакічи, що це таке. І хоча знання саме по собі не спонукає 
до правильної поведінки, знайомство із принципами здорового способу 
життя допомагає людині зробити правильний вибір. Педагогічні чинники. 
Стресова тактика авторитарної педагогіки, інтенсифікація навчального 
Процесу, збільшення темпу й обсягу навчального навантаження, 
невідповідність технологій навчання віковим особливостям молоді, 
««•збереження елементарних гігієнічних вимог до організації навчального 
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процесу негативно впливає на здоров'я студентів. Навчально-профеї Ц р *
л 

чинники. Навчання та праця можуть впливати на благополуччя люд§^ 
Навчання, що приносить задоволення, дасть змогу молодій лй§ 
самореалізуватися, зміцнити почуття власної гідності, забезпе 
соціальні й матеріальні гарантії. Навчання та робота у невідповіднії 
молоді сфері можуть стати джерелом стресу, депресії, занепаду в ро< 
навчанні, що є шкідливим для всього організму. 

Емоційні чинники. Незважаючи на Певну генетичну детермїяов; 
особистіших якостей, людина самостійно долати життєві тр] 
Певні установки сприяють досягненню благополуччя. Головне серед 
- усвідомлення необхідності управляти своїм життям (не розрахов] 
при цьому на повний контроль усіх життєвих обставин), збері 
позитивного погляду на життя й зміцнення здоров'я. Духовні Ч И Н Н І 

важливою складовою здоров'я й благополуччя особистості. Це роз
1 

здоров'я як здатності до творення добра, самовдосконалення, милосі 
й безкорисливої взаємодопомоги. Це й створення установки на здо] 
спосіб життя. 

Досліджуючи чинники забезпечення здорового способу 
зауважимо, що у студентському віці вони проявляються яскрі 
через те, що студентський вік - це сензитивний період для розві 
основних соціогенних потенцій людини. К. Виготський, розп 
його як «вік від 18 до 25 років, що становить швидше початкову ланки 
ланцюзі дорослого віку...... [З, с. 21]. Вища освіта впливає на п< 
людини, розвиток її особистості. За час навчання у ВНЗ, при наявні 
сприятливих умов у студентів відбувається розвиток усіх рівнів ПСІ 
Вони визначаються спрямованістю розуму людини, тобто формують 
мислення, який характеризує професійну спрямованість особистості, 
успішного навчання у вищій школі необхідний високий рівень загальї 
інтелектуального розвитку, зокрема сприйняття, пам'яті, мислення, 
При масовому переході на багаторівневу структуру підготовки у Щ 
для досягнення високого рівня науково-практичної підготовки егудеия 
необхідно вирішити три головні проблеми: забезпечити можливі 
отримання студентами глибоких фундаментальних знань, змінити щ 
до організації навчальної діяльності з тим, щоб підвищити якість навчаї 
розвиток творчих здібностей студентів та зберегти і зміцнити їх здоров'ї! 

Великий вплив на забезпечення потреби студентів у здоровому спда 
життя слід відвести викладачеві, адже саме викладач повинен умі 
володіти основами здорового способу життя; аналізувати педагогі' 
ситуацію в умовах педагогічного оздоровлення; встановлювати конт 
зі студентським колективом; спостерігати й інтерпретувати вербальну 
та невербальну поведінку; моделювати систему взаємовідносин в умоаЩ 
педагогіки оздоровлення; особистим прикладом вчити молоде поколіііш 
турбуватися про власне здоров'я і здоров'я близьких людей [ 1 , с. 9 8 ] . 

Педагог О. Кабаян у своїх дослідженнях стверджує, що до основин 
чинників, які формують систему понять про «здоровий спосіб житяН 
відносить такі елементи: екологічні (якість життя»), культур»! 
побутові («сгиль життя»), анатомо-фізіологічні («стандарт життяя^Н 
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;Ьію-економічні («рівень життя»). Ці чинники органічно вбудовані 
|§|*росистему по лінії: людина - природа - суспільство - культура, 

•ділення та формування таких чинників дає змогу наблизити студентів 
усвідомлення здорового способу життя як найбільш доступного 

Продуктивного методу зміцнення здоров'я людини, забезпечення 
іечної життєдіяльності. Дослідник виділяє 8 основних компонентів 
Івикденної діяльності людини, виконання яких сприяє збереженню і 
рненню здоров'я. На його думку, «стиль життя» має найбільший вплив 

Інбезпечення способу життя, з чим ми теж погоджуємось [2, С.ЗО]. 
Аналізуючи чинники, що впливають на забезпечення потреби студентів 
І у здоровому способі життя доречно їх класифікуватиза двома критеріями, 
Шукальні і перешкоджальні, які представляли на рисунку 1.1. 

СПОНУКАЛЬНІ ПЕРЕШКОДЖАЛЬНІ 

• рівень матеріального добробуту 
сім'ї студентів і традиції 

• побутові умови життя 
• наявність шкідливих звичок, 

що характеризують спосіб життя і 
поведінку студентів 

• думка референтної групи 
• недостатній розвиток волі 

студентів 
• нерозуміння значення здорового 

способу життя 
• нестача вільгого часу 
• лінощі 

» пропаганда збереження здорового 
Яйкобу життя через засоби масової 
рформації 
| і створення програм та практичних 
ІИЙ«>мендацій про склад здорового 
рюсобу життя 
І » організація навчальної діяльності 
§їудентів ВНЗ, спрямованої на 
|іЄтосування отриманих знань про 
І(оровий спосіб життя у повсякденному 
« " П І ; * •• • . 

1 • індивідуально-диференціований 
рдхід до кожного студента 

• рівень професійної майстерності 
рмсладачів ВНЗ з реалізації 
ІДоров'язбережувальних технологій 

• власний приклад викладачів з 
§#дення здорового способу життя 

• бажання бути красивим. 
""Узагальнюючи, зазначимо, що благополуччя й здоров'я молодої людини 
Ііпежить від низки чинників, зокрема: соціально-економічних (матеріальне 
Ійягополуччя, побутові умови, умови праці, міграція, урбанізація 
вселення, соціальний стан, медична допомога) та психолого-педагогічних, 
р> включають особисту мотивацію, спрямованість поведінки, стереотипи 
Мислення і свідомості, адаптаційні якості, поведінку, стреси, депресії, 
ііііень освіти та виховання, нераціональний режим праці. Велике значення 
р забезпечення здорового способу життя молоді має мотивація студента, 
оі иітня установа та педагог. 
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Секція «Історія педагогіки та освіти» 
Секпия «История педагогики и образования» 

Бі локон ь Г. А. 

РОЗВИТОК ПРИВАТНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 1 
НА УКРАЇНІ В КІНЦІ XIX - ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ 

На сьогодні система освіти в приватних вищих навчальних закла, 
проходить етап оновлення, активних пошуків та розв'язання завдань^ 
висуває сучасне суспільство. 

Стан вищої освіти в Україні на межі століть був вкрай незадовільні 
На початку XX століття усі вищі навчальні заклади зосереджувалися Щ 
в Київі, Харкові, Одесі й Катеринославі [3, с, 134]. 

Вища школа України у різні періоди своєї робони керувалася відповІ) 
Статутами 1863 та 1884 року. Статутами визначалася структура закли 
права та обов'язки професорсько-викладацького складу й студея 
функції рад і правлінь навчальних закладів тощо. 

Так, наприклад, автори навчального посібника «Історія педагогіки та осі 
в Україні» говорять про Статут 1863 р., наголошуючи на тому, що цей докуіі 
надає деяку автономність університетам: «рада закладу має право признач] 
ректора, проректора і професорів, присвоювати вчені звання викладав 
відкривати нові кафедри» [3, с. 134]. У 1884 році видається редакцій^ 
університетський статут, за яким вищі школи втрачають свою автономній! 

Тривалий час діяльність приватних навчальних закладів залишалася» 
увагою дослідників. Це пов'язано із тим, що більшу увагу було зосередь 
на державних закладах. 

Так, наприклад, дослідження з аналізу приватної ініціативи осі 
пов'язані з такими прізвищами, як: Я. Абрамов, Д. Багалій, В. Вахтв 
П. Георгієвський, С. Готель, Є. Краснопьоров, А. Окольський, О. ПругаІ 
В. Стоюнін, Ф. Уманець, В. Чарнолуський та інші [2]. 

Участь українських товариств у поширення в народі грамотні 
є предметом дослідження О. Борейко, Л. Ваховського, М. Євт) 
С. Золотухіної, Т. Коломієць, О. Микитюка, Н. Побірченко, О. Попої 
О. Сухомлинської. 

Окремі аспекти приватного шкільництва й доброчинної діяльні 
вітчизняних меценатів відображено в працях сучасних дослідні 
історії України: О. Півоварова, Т. Сухенко, О. Доніка, В. Ковалинсьі 
ол 

Секція «Історія педагогіки та освіти» 

,
;
І Смольницької. 

Цкі науковці, як: В Корнієнко, А. Нарадька, С. Поляруша, Н. Сейко у своїх 
•слідженнях зосереджують увагу на благодійній діяльності представників 
"ЧИх соціальних верств дореволюційної України [2]. 

С. Гончаренка в «Українському педагогічному словнику» поняття 
Матні навчальні заклади» визначається - загальноосвітні і спеціальні 
Чильні заклади, які належать приватним особам, благодійним, освітнім, 
Рійним та іншим організаціям [1, с. 269]. 
іже, друга половина XIX століття характеризується новими явищами 
мрії української освіти. Скасування кріпосного права, загострення 

І І І ІММІИХ суперечностей, зростання селянських заворушень, розвиток 
Віталізму, революційно-демократичний рух. В Україні проводяться 
Ні ні реформи, робляться перші кроки щодо заміни станової школи 
"Ііуазною класовою, розвивається діяльність земств [3, с. 130]. Цей 

д також «характеризується значним розвитком в промисловості та 
кому господарстві капіталістичних відносин; стрімко розвивається 
исловість, торгівля, які вимагають спеціально підготовлених 
(іістів з певних галузей знань. Відсутність достатньої кількості 

'««топлених кадрів з окремих спеціальностей сприяла появі та 
"иренню нових типів навчальних закладів» [5], зокрема, приватних 
"их навчальних закладів, які були підпорядковані Міністерству народної 
•и, Міністерству торгівлі та промисловості тощо. На ниві політичних 
їціально-економічних перетворень у суспільстві, головною функцією 
навчальних закладів була підготовка кваліфікованих фахівців з нових 
іальностей, пом'якшити соціальні проблеми, а також ліквідувати 

•рКиюлію держави Е системі вищої освіти [6]. 
Відкриття приватних навчальних закладів освіти в другій половині 
' століття відбувалося під контролем Міністерства народної освіти згідно 

(«Положенням про приватні навчальні заклади», затвердженими у 1868 
"Ції. За цим «Положенням» мета відкриття приватного закладу вимагає у 
І|Нянні та допомозі уряду в галузі народної освіти [4, с. 14]. 

щТвким чином, незважаючи на те, що державна вища школа завжди 
^нажала кількістю студентів, висококваліфікованим професорсько-
іиіедацьким складом, матеріально-технічним забезпеченням, здобутками, 

§)Лй<'м розвитку внутрішньовузівської науки тощо, поява та діяльність 
•Кратних навчальних закладів все ж розв'язувала низку проблем: 
Ньпання доступу до вищої освіти вихідців з непривілейованих ставів, 
Ірок, які раніше були позбавлені можливості здобувати освіту тощо. 
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