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У тезах розглянуто актуальність когнітивно-візуальних підходів у навчанні, які базуються 

на зоровому сприйнятті навчального матеріалу і актуалізації візуального мислення суб’єктів 
навчання. 
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Технічний прогрес, надшвидкий розвиток інформаційних технологій і формування нової 

інформаційної культури неминуче накладають свій відбиток на вимоги до діяльності педагогів. 
Затребуваними стають такі підходи в навчанні, які забезпечують напрацювання в комплексі вмінь 
сприймати, аналізувати та моделювати великі обсяги даних, зокрема текстового формату. Це 
передбачає використання ефективних способів опрацювання, компоновки і стислого подання 
інформаційного контенту.   

Застосовування ідей стиснення навчального матеріалу ґрунтується на теорії змістового 
узагальнення В. Давидова й теорії укрупнення дидактичних одиниць П. Ерднієва і може бути 
реалізоване на основі візуалізації навчального матеріалу. Науковцями (В. Далінгер, Л. Занков, В. 
Зінченко, Н. Манько, О. Пєскова, В. Рєзник, С. Сергєєв) підтверджено, що навчальний матеріал 
засвоюється й запам’ятовується краще, якщо знання та вміння формуються в системі візуально-
просторової пам’яті. Під час візуалізації наочні образи скорочують ланцюг словесних міркувань і 
сприяють синтезу образу поняття більшої ємності, чим ущільнюють дані про об’єкт.  

Крім активізації навчальної діяльності, формування навичок критичного й образного 
мислення, візуалізація в навчанні сприяє його інтенсифікації. Особливо в тих випадках, коли 
використання наочних засобів не зводиться до простого ілюстрування, а стає органічною частиною 
пізнавальної діяльності, засобом формування й розвитку не тільки наочно-образного, а й 
абстрактно-логічного мислення. Це, своєю чергою, вимагає принципово нових підходів до 
організації навчанні, серед яких нами виокремлені когнітивно-візуальні.   

Такі підходи базуються на зоровому сприйнятті навчального матеріалу, дозволяють 
максимально задіяти потенціал візуального мислення, а в умовах активного використання 
комп’ютерних засобів підтримки навчального процесу його реалізація може набути нової якості.  

 
Список використаних джерел 

1. Semenikhina O. The Necessity to Reform Mathematics Education in Ukraine / Olena V. Semenikhina, 
Marina G. Drushlyak // Journal of Research in Innovative Teaching. – La Jolla, CA USA. – Vol. 8. – Issue 1, 
March 2015. – Р. 51 – 62.  

2. Semenikhina О. On the Results of a Study of the Willingness and the Readiness to Use Dynamic 
Mathematics Software by Future Math Teachers [Електронний ресурс] / Olena Semenikhina, Marina 
Drushlyak // Proceedings of the 11th International Conference on ICT in Education, Research and 
Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI 2015). – Lviv, 
Ukraine, May 14 – 16, 2015. – P. 21 – 34. – Режим доступу : http://ceur-ws.org/Vol-1356/ 



м. Суми, Україна, 15-17-вересня 2017 р. 

 

175 
 

3. Семеніхіна О. В. Інструментарій програми GeoGebra 5.0 і його використання для розв’язування 
задач стереометрії [Електронний ресурс] / О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк // Інформаційні 
технології і засоби навчання. – 2014. Т. 44, № 6. C. 124 – 133.  – Режим доступу : 
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/ itlt/article/view/ 1138/866#.VKKRJc-eABM 

4. Семеніхіна О. В. Інструменти контролю в ІГС „Математичний конструктор” / О. В. Семеніхіна, М. 
Г. Друшляк // Наук. вісн. Мелітопол. держ. пед. ун-ту. Сер. : Педагогіка : зб. наук. пр. – Мелітополь, 
2014. – Вип. 2(13). –  С. 189 – 195.  

5. Семеніхіна О. В. Інтерактивні аплети як засоби комп’ютерної візуалізації математичних знань та 
особливості їх розробки у GeoGebra / О. В. Семеніхіна , М. Г. Друшляк, Д. C. Безуглий // Комп’ютер 
в школі і сім’ї. – 2016. – № 1. – С. 27-30. 

6. Семеніхіна О. В. Нові парадигми у сфері освіти в умовах переходу до Smart-суспільства 
[Електронний ресурс] / О. В. Семеніхіна // Наук. вісн. Донбасу. – 2013. – № 3(23). – Режим доступу 
: http://nvd.luguniv.edu.ua/ archiv/NN23/ 13sovpds.pdf. – Загол. з екрана. 

7. Семеніхіна О. В. Професійна готовність майбутнього вчителя математики до використання 
програм динамічної математики: теоретико-методичні аспекти : монографія / О. В. Семеніхіна. – 
Суми : Вид-во „Мрія”, 2016. – 268 с. 

 
Хоменко Є.В. 

студент групи 926 
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м. Суми 

 
Науковий керівник: Ковальов А.В.,  

к.е.н., доцент кафедри економіки та бізнесу 
Хоменко Є.В. 

МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ: ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ 
 

Комплексним показником стану людського суспільства є рівень здоров'я самих людей. За 
сучасними уявленнями, здоров'я - це природний стан організму, що перебуває у повній рівновазі з 
біосферою і характеризується відсутністю будь-яких патологічних змін. За визначенням Всесвітньої 
організації охорони здоров'я, здоров'я - це стан повного фізичного, духовного та соціального 
добробуту, а не лише відсутність захворювання чи фізичних дефектів. 

Ключові слова: екологія, людина, наслідки, адаптація 
 
Стан здоров'я відображає динамічну рівновагу між природним середовищем і організмом. 

На здоров'я людини впливають спосіб життя, генетичні фактори і фактори навколишнього 
середовища. Гомеостазом вважають відносну динамічну сталість внутрішнього середовища та 
деяких фізіологічних функцій організму людей й тварин, що підтримуються механізмами 
саморегуляції в умовах коливань внутрішніх і зовнішніх подразників. 

Здоров'я людини, забезпечене гомеостазом її організму, може зберігатися і за певних змін 
факторів навколишнього середовища. Такі зміни зумовлюють появу в організмі людини 
відповідних біологічних реакцій, але завдяки процесам адаптації вони не призводять до негативних 
наслідків для здоров'я в певних межах зміни факторів. Для кожної людини ці межі індивідуальні. 

Адаптація є також сферою науково-практичних інтересів екології людини. Адаптація - це 
пристосування організму на індивідуальному і популяційному рівнях до змін умов зовнішнього 
середовища, вироблене в процесі еволюційного розвитку. 

На людину впливають різні природні, економічні, соціально-культурні, психологічні 
фактори, що позначаються на її здоров'ї. У зв'язку з цим екологія людини трактує адаптованість до 
нових умов як сукупність соціально-біологічних параметрів, необхідних для стійкого існування 
організму в конкретному екологічному середовищі. Адаптивні можливості індивіда і популяції 
виявляються в реальних умовах, які утворюють антропоекологічне напруження - проблеми 
організму людини, спричинені дією факторів зовнішнього середовища. Його чинниками є 
соціально-психологічна, виробнича, побутова напруженість, гіпокінезія (порушення функцій 
організму внаслідок обмеження рухової активності), неправильне харчування, забруднення води і 
повітря, посилення шумів тощо. 

Дослідження впливу цих факторів на людину є передумовою вироблення науково 
обґрунтованої екологічної політики, яка має охоплювати соціально-економічні, технологічні, 
технічні, інформаційно-виховні, організаційні та інші напрями діяльності, спрямованої на розвиток 
фізичних і психічних можливостей людини, її здатності вдосконалюватися, жити у злагоді з собою і 
світом природи. 

Сьогодні попри всі успіхи людина ще не навчилася спрямовано змінювати свій генотип, і 
тому межі стійкості її організму проти різних факторів середовища залишилися майже такими 


