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Thus, e-commerce is an innovative interactive tool for modern commerce and 

an important component of the digital economy. Among the most important trends 

observed in the digital economy is the growth of the e-commerce market, including 

the domestic one. The significant potential of the Ukrainian e-commerce market is 

driven by the growth and development of the electronic payment services market. 

Expanding the use of electronic payment systems and tools will bring economic 

benefits to all participants in e-commerce systems. 
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Університетський рік пройшов непомітно. Чітка подача запланованого 

матеріалу у вигляді лекцій, практичних робіт та пояснень викладачів 

допомагали швидше опанувати потрібні навички для подальшої роботи 

вихователя дитячого навчального закладу.  
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Перша практика проводилася з дошкільнятами старшої групи. Під час 

роботи була помічена мала активність, мабуть, через недостатнє бажання 

займатися вправами. Ймовірно, що причиною незацікавленості стала 

відсутність виконання фізичних навантажень у форматі «Гра». Окрім дітей 

старшої групи, мною була проведена практика з яслами, де одразу стала помітна 

активність та зацікавленість дітей, на відміну від попередньої групи. Важливо 

зазначити, що всі їхні фізичні навантаження супроводжувалися художнім слово, 

яке теж впливало на дітей впродовж занять.  

Підсумовуючи практичну діяльність, яка була проведено мною, можна 

відмітити більший інтерес серед ясел, на відміну від дітей старшої групи, що 

зрозуміло з причин, наведених вище.  Виходячи з висновків практичних занять 

у ДНЗ, хотілося б визначити важливість системи фізичного виховання, адже 

вона безпосередньо впливає на дитячий розвиток. Ця система має ґрунтуватися 

на анатомічних та фізіологічних знаннях, а також психологічних особливостях 

дітей різних вікових груп. Враховуючи ці чинники, стає можливим створити 

належні педагогічні умови для гармонійного розвитку дітей, правильно 

організувати навчальну діяльність, яка спрямована на засвоєння знань та 

формування рухових навичок. Потрібно пам’ятати той факт, що період 

перебування дитини в дитячому навчальному закладі – це найважливіших етап з 

боку розвитку організму та один з найнеобхідніших у становленні особистості. 

Педагогам вкрай важливо знати особливості росту дитини, етапи її розвитку, з 

метою правильного проведення фізичного виховання дошкільнят.  

 Темпи розвитку дитячого організму диференційні на різних етапах життя. 

Це пояснює й різні рівні активності дітей, в залежності від їхньої вікової групи. 

Фізичні вправи загартовують та підвищують тонус організму дитини. Вони 

спричиняють прискорення кровообігу, покращують роботі органів дихального 

апарату, обмін речовин, а також – зміцнюють серцево-судинну систему, яка 

захищає організм від негативних зовнішніх шкідників.  
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Задля здорового фізичного розвитку дитини, варто враховувати її 

психологічні особливості. У дошкільному віці досить високого ступеня досягає 

мимовільна увага. Але в цей період вже починає формуватися і довільна увага, 

що виникає в процесі біологічного розвитку дитини та під впливом виховної 

роботи з нею. Проте свідоме зосередження у дітей ще недостатньо проявляється. 

Людям, а особливо дітям, властиво втомлюватись від будь-якої активності, які 

вони виконують без перерв. Втома напряму впливає на психологічний стан, 

через неї дитина не може зосередитися, тобто – концентрація пропадає. 

Вихователь повинен вміти оперувати цими знаннями, що зможе довести його 

компетентність в цьому питанні. Педагог має скерувати дитину так, щоб так 

наприкінці дошкільного віку мала певні навички керування власною увагу, що 

стане показником її готовності переходу до шкільного етапу життя. Одним з 

головних засобів, які допоможуть вихователю, це підтримка бадьорості та 

гарного настрою, бажання дитини бути активною.  

Ми визначили три найважливіші завдання для майбутнього фахівця з 

дошкільної освіти:  

1. Аналіз та оцінка рівня розумового та фізичного розвитку дитини.  

2. Необхідність формувати чіткі та визначені завдання в робочому плані.  

3. Підбір найбільш ефективних форм і методів для роботи в конкретних 

умовах.  

Вихователь дитячого садку повинен усвідомлювати важливість рухового 

режиму для дітей, відповідати за використання фізичних вправ в режимі дня. 

Власний приклад педагога, фізична підтягнутість, бадьорість, оптимістичній 

настрій, щире прагнення прищепити дітям любов до фізичної культури. 

Список використаних джерел 

1. Вільчаковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання 

дітей дошкільного віку. 2004. 148 с.  

2. Вун Л.М. Рухливі ігри під музику. Київ: Муз. Україна, 1987. 96 с.  



Наука та освіта в дослідженнях молодих учених 

343 

 

3. Коваль В. Вікові особливості фізичного виховання дітей старшого 

шкільного віку в процесі формування здорового способу життя. Наука і освіта. 

2013. № 6. С. 149-153  

4. Сухомлинська О.В. У пошуках справжнього. Серце віддаю дітям. 

Харків: Атма, 2012. С. 5-22 

 

 

 TYPES OF PRONUNCIATION MISTAKES ON THE SEGMENTAL 

LEVEL 

Sukhostavska K.R. 

магістерка факультету іноземної філології,  

Perlova V.V. 

candidate of pedagogical sciences, associate professor, 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

 

Pronunciation plays a very important role in learning the language successfully 

because it contributes greatly to comfortably intelligible communication. 

Pronunciation is the act or manner of articulating words and word sequences. 

Pronunciation is also the process of production and reception of sounds of speech and 

relating their sequences to the appropriate meaning [1]. 

The phenomenon that can markedly reduce intelligibility of oral speech in the 

foreign language is pronunciation mistakes.  

Pronunciation mistakes are regarded as violation of phonological norms 

accepted by the native speakers. 

Pronunciation mistakes on the segmental level can be classified according to 

the phonological phenomena they influence. Thus, they can be divided into the 

following types. 

1) Pronunciation of mute letters that is characterized by presence of one or 

more elements that are not needed. For example, the word ‘car’ [ka:] can be 

mispronounced as [ka:r]. 


