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алгоритми виконання дій. Ігри з логічними блоками за методикою 

З. Дьєнеша вчать малюка не тільки міркувати, слідкувати за координацією 

рухів, але й говорити, сприяють розвитку мовлення дітей дошкільного віку. 

Логіко-математичний розвиток – це те без чого дитина не може 

навчитись мислити, думати, уявляти, вирішувати життєві ситуації. І тому 

кожну людину необхідно навчити логіки – науки про мислення. А 

розпочинати цю роботу слід з дошкільного віку. 

Тенденція нових підходів у питаннях формування логіко-

математичних знань, що намітилися у суспільстві, сприяє створенню нових 

освітніх програм і форм роботи з логіко-математичної освіти. 
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ЕТНІЧНІСТЬ І МОВА 

 
Сучасний етап у розвитку лінгвістичних досліджень характери-

зується особливим інтересом учених до питань етнолінгвістики. Мова як 
результат тривалого розвитку суспільної практики того чи іншого народу 
фіксує і передає найбільш значиму для певного етносу інформацію. Вона 
задає і визначає зміст національної (етнічної) картини світу, яка 
«виявляється в однаковості поведінки народу в стереотипних ситуаціях, у 
спільних уявленнях народу про дійсність, у судженнях про дійсність, 
прислів’ях, приказках та афоризмах» [3, с. 90]. 

Мова є, перш за все, найважливішим засобом об’єктивізації 
культури, але сама опиняється під впливом культури, видозмінюючи свої 
онтологічні і функціональні властивості. «Мова – дзеркало культури, в ній 
відбивається не тільки реальний світ, що оточує людину ... але і суспільна 
самосвідомість народу, його менталітет, національний характер, спосіб 
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життя, традиції, звичаї, мораль, система цінностей, світовідчуття, бачення 
світу» [5, с. 17]. Мова є знаряддям культури у формуванні особистості, 
разом з мовою засвоюється культурний досвід попередніх поколінь, «якщо 
ми розглядаємо структуру мови, оволодіння нею, її функціонування, то 
соціокультурний шар або компонент культури виявляється частиною або 
фоном її реального буття» [5, с. 18]. 

Вивчення мовних аспектів етнічності відбувається в рамках 
етнолінгвістики, лінгвокультурології, етнографії, етнопсихолінгвістики, 
соціолінгвістики. Етнолінгвістика як напрямок в мовознавстві орієнтує 
дослідника на розгляд співвідношення і зв’язку мови та духовної культури, 
мови і народного менталітету, мови і народної творчості, їх взаємо-

залежності та різних видів їх кореспонденції [ 6, с. 27]. 
О. Герд розглядає в якості предмета етнолінгвістики «мову в її 

співвідношенні з етносом, і етнос в його ставленні до мови»; а метою 
етнолінгвістики, на думку вченого, є «показати, як мова в різних формах її 
існування, на різних етапах її історії впливала і впливає на історію народу, 
на становище того чи іншого етносу в сучасному суспільстві». При цьому 
головною є конструктивна роль мови і її вплив на формування і 
функціонування народної культури, народної психології і народної 
творчості [1, с. 5]. 

Одним із важливих аспектів етнолінгвістичної парадигми є 
характеристика етномовної ситуації – сукупності етносів і мов, що 
утворюють соціально-політичний, культурно-історичний і функціональний 
континуум в межах певних географічних регіонів або адміністративно-
територіальних утворень. Характеристика етномовної ситуації здійсню-

ється, перш за все, через розкриття національно-демографічних ознак. При 
цьому в якості компонентів етномовної ситуації виступають державна 
мова, мови корінних народів, а також мови етнічних груп. Етнокультурна 
специфіка мовної ситуації виявляє етнокультурну особливість мовної 
свідомості, де під терміном «мовна свідомість» розуміється комплекс 
вербально озовнішнюваних (психічних) образів свідомості, що фіксують 
уявлення тієї чи іншої культури про об’єкти і явища навколишнього світу, 
про саму людину, її дії і стани, передбачає етнопсихолінгвістичну 
детермінованість мовної свідомості і комунікації [2, с. 10]. 

Вищезгадана детермінованість мовної свідомості і комунікації 
виявляється в: особливостях функціонування національної мови як 
відображенні і прояву національного ментально-лінгвального комплексу; 
специфіці комунікативної і, в першу чергу, мовної поведінки представ-

ників певної національно-лінгвокультурної спільноти; характерних рисах 
національного дискурсу і тих факторів, які зумовлюють його національно-
культурну специфіку» [2, с. 8–9]. 

Досліджуючи національно-культурну специфіку мовної поведінки 
комунікантів, відмінності і збіги в вербальній і невербальній поведінці 
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представників тих чи інших лінгвокультурних спільнот, учені встановили 
відмінності або «прогалини, «білі плями» на семантичній карті мови, 
тексту або культури в цілому, котрі непомітні зсередини, при розгляді 
однієї мови, тексту або культури, але виявляються при їх зіставленні», 
тобто в процесі міжкультурного спілкування і позначили їх терміном 
«лакуни» [4]. 

Основним засобом етнічних репрезентацій у мовній картині світу та 
вираженням етнічної самосвідомості є етнонім – особливий розряд 
історичної лексики; назви різних видів етнічних спільнот: націй, народів, 
народностей, племен, племінних союзів, родів і т. ін. [3]. 

Розуміння етноніма не є статичним і має враховувати соціальні 
трансформації в сучасному світі, де за рахунок міграції та змішаних 
шлюбів населення більшості країн вже не володіє етнічною однорідністю. 
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РОЛЬ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ  

УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У СТРУКТУРІ  

ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 
Нагальним питанням сьогодення є пошук шляхів удосконалення 

навчально-виховного процесу, спрямованого на виховання ініціативної, 
самодостатньої, творчої особистості учня, що спричинено процесами 
глобалізації та інтеграції світової спільноти. При цьому якість освіти є 
одним із найважливіших векторів розвитку освітньої галузі, а одним з 


