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ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ
РОБІТНИКІВ МАШИНОБУДІВНОГО ПРОФІЛЮ
ЯК ПЕДАГОГІЧНА КАТЕГОРІЯ
В роботі розглянуто зміст професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівного профілю на
сучасному етапі розвитку машинобудування в Україні як педагогічну категорію.
Ключові слова: зміст професійної підготовки, навчальний план, машинобудування, навчальна дисципліна.
В работе рассмотрено содержание профессиональной подготовки квалифицированных рабочих машиностроительного профиля на современном этапе развития машиностроения в Украине как педагогическая категория.
Ключевые слова: содержание профессиональной подготовки, учебный план, машиностроения, учебная дисциплина.
We consider the content of training skilled workers machine account in the current development engineering in Ukraine
as a pedagogical category.
Key words: content of vocational education, curriculum, engineering, academic discipline.

Актуальність статті. Машинобудування України
об’єднує 11267 підприємств, з яких 146 – великих, 1834 –
середніх та 9287 – малих з виробництва машин і устаткування, приладів і апаратури, тощо. На даний час, на
жаль, у динаміці розвитку галузі превалюють негативні
тенденції, які мають як об’єктивний, так і суб’єктивний
характер. Одна з них – нестача кваліфікованих робітничих кадрів для машинобудівних підприємств, про що
свідчать дані Державної служби зайнятості України та
Державної служби статистики України. Професійно-технічна освіта і є тим ключовим елементом у підготовці робітничих кадрів, який забов’язаний своєчасно та повною
мірою вирішувати поставлені часом завдання.
Постановка проблеми. Належна увага завжди приділялася дослідженню проблеми професійної підготовки
фахівців у вищій школі, зокрема таким її аспектам: педагогічним основам організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах (С. Архангельський,
Ю. Бабанський, Н. Тализіна); реалізації ступеневої професійної підготовки у системі неперервної освіти (А.
Лігоцький, Н. Ничкало); сучасним педагогічним технологіям у професійній підготовці майбутніх фахівців (П. Воловик, Р. Гуревич, В. Євдокимов, О. Падалка); гуманізації
та гуманітаризації освіти (В. Андрущенко, В. Кремень,
С. Гончаренко). Процес професійно-педагогічної підготовки в системі загальної підготовки майбутнього вчителя за окремими напрямками став об’єктом досліджень В.
Кузя, П. Гусака, О. Дубасенюк, В. Краєвського, М. Корця,
А. Маркової, О. Мороза, Г. Падалки, О. Пєхоти, Н. Протасової, Є. Рогова, В. Семиченко, В. Сиротюка, С. Сисоєвої, Л. Сущенко, М. Шеремет та ін. Аналіз наукових праць
засвідчує відсутність цілісного, системного, ґрунтовного
дослідження проблеми моделювання змісту професійної
підготовки кваліфікованих робітників машинобудівного
профілю.
Постановка завдання. Розглянути зміст професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівного профілю на сучасному етапі розвитку машинобудування в Україні як педагогічну категорію для подальшого
використання при її моделюванні змісту професійної
підготовки кваліфікованих робітників машинобудівного
профілю.
Виклад основного матеріалу. Кваліфікований робітник машинобудівного профілю – фахівець, який за-

кінчив навчання у ПТНЗ машинобудівного профілю згідно з програми підготовки за відповідними професійними
стандартами і є кваліфікованим робітником за професійними назвами робіт, що пов’язані з машинобудуванням, та здатен компетентно виконувати свої професійні обов’язки. Згідно з класифікатору професій
України (ДК 003:2010) до кваліфікованих робітників
за професійними назвами робіт у галузі машинобудування можуть бути віднесені понад 100 спеціальностей. Відмітимо, спеціальностей, які задіяні в машинобудівному комплексі, набагато більше, що пов’язано зі
специфікою виробництва.
У Постанові Кабінету міністрів України від 20 січня 1998 р. N65, Київ, «Про затвердження Положення
про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 677 (677-99-п від 23.04.99 N 1482 (1482-99-п від
13.08.99 N 538 (538-2013-п) від 07.08.2013}» стверджується: «Освітньо-професійні програми підготовки
кваліфікованих робітників та фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів – це
державні документи, які визначають зміст та нормативний термін навчання і передбачають відповідні
форми контролю та державної атестації. Зазначені
освітньо-професійні програми затверджуються МОН.
Вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки встановлюються державними стандартами освіти, які є основою оцінки освітнього та
освітньо-кваліфікаційного рівня громадян незалежно
від форм одержання освіти.
Зміст освіти – це обумовлені цілями та потребами
суспільства вимоги до системи знань, умінь та навичок, світогляду та громадських і професійних якостей
майбутнього фахівця, що формуються у процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку науки, техніки, технологій та культури. Зміст освіти встановлюється в освітньо-кваліфікаційних характеристиках та
інших актах органів управління освітою і змінюється
відповідно до рівня розвитку науки, культури, виробництва, суспільства.
Освітньо-кваліфікаційні характеристики фахівців
з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів – це державні документи, які визначають
цілі освіти у вигляді системи виробничих функцій,
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типових задач діяльності та умінь, необхідних для вивиготовлення заготовок деталей машин. Технологічна
рішення цих задач.
собівартість може бути суттєво знижена за рахунок впроЗміст навчання – це науково обгрунтований метовадження точних заготовок. Такими заготовками є загодичний та дидактичний навчальний матеріал, засвоєння
товки, що отримуються методами порошкової металургії
якого забезпечує здобуття освіти і кваліфікації згідно з
та із композиційних матеріалів. Можливості порошкової
освітньо-кваліфікаційним рівнем. Зміст навчання визнаметалургії для виготовлення деталей з різними властичається освітньо-професійними програмами підготовки
востями практично необмежені. Проте, типовий зміст
кваліфікованих робітників та фахівців з вищою освітою
програми «Основні відомості про матеріали» містить
певних освітньо-кваліфікаційних рівнів, структурно-лонаступні теми: Т е м а 1. Поняття про хіміко-термічну
гічною схемою підготовки, програмами навчальних дисобробку сталі: механічні, фізико-хімічні, технологічні
циплін, іншими нормативними документами та навчальвластивості. Основні види термічної обробки сталі: виною і навчально-методичною літературою».
пал, нормалізація, гарт, відпустка. Поняття термічної
Таким чином, зміст професійної підготовки майобробки сталі. Призначення цементації, озотіровання,
бутніх фахівців представимо схемою, яка зображена на
ціанування. Т е м а 2. Чавун, його класифікація. ВласРис.1.
тивості чавуну, класифікація, основні марки. Область
Проаналізуємо зміст професійної підготовки квалізастосування. Т е м а 3. Сталі, і їх класифікація. Вуглефікованого робітника машинобудівного профілю на прицеві і леговані, конструкційні та інструментальні сталі.
кладі спеціальності «слюсар з механоскладальних робіт
Марки сталей. Область застосування. Т е м а 4. Кольо2-го розряду».
рові метали та їх сплави. Класифікація, марки і область
Розроблено та впроваджено Державний стандарт
застосування. Т е м а 5. Металокерамічні тверді сплави.
професійно-технічної освіти для підготовки (підвищенОтримання сплавів та їх склад. Основні марки твердих
ня кваліфікації) робітників з професії «Слюсар з мехасплавів, область їх застосування. Т е м а 6. Основні види
носкладальних робіт» 2-6 розрядів відповідно до постапластмас. Властивості, класифікація, основні марки.
нови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р.
Прокладочні матеріали. Область застосування.
№1135 та ст.32 Закону України
«Про
професійно-технічну
освіту» (103/98 – ВР), який є
обов’язковим для виконання
усіма професійно-технічними
навчальними закладами, підприємствами, установами та
організаціями, що здійснюють підготовку (підвищення
кваліфікації) кваліфікованих
робітників незалежно від їх
підпорядкування та форми
власності.
Типовий навчальний план
підготовки
кваліфікованих
робітників «слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду» наведено у Таблиці 1.
Таким чином, загальнопрофесійна підготовка складає
10% від загального обсягу навчального часу, професійнотеоретична підготовка – 32%,
професійно-практична
підготовка – 57%. Перелік необхідних кабінетів, лабораторій,
майстерень, інших навчальних
об’єктів: кабінети (навчальні),
майстерні (навчальні), лабораторії (навчальні), інші навчальні об’єкти (підприємства).
Технічний прогрес в машинобудуванні характеризується
як покращенням конструкцій
машин, так і неперервним удосконаленням технології їх виробництва, та відбувається в
трьох головних напрямках:
1. Широке впровадження в
Рис.1. Зміст професійної підготовки майбутнього фахівця
машинобудуванні маловідходних і безвідходних технологій
згідно Постанови КМУ від 20 січня 1998 р. N65.
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2. Серійне виробництво, в якому випускається до
механізмів передачі обертального руху» (17%), «Збірка
80% загальної продукції, характеризується великими замеханізмів перетворення руху» (5%), «Загальна збірка»
тратами робочого часу на виконання допоміжних опера(5%), «Механізація і автоматизація складальних робіт»
цій. Основним напрямком скорочення цих затрат є авто(4%).
матизація виробничих процесів за рахунок використання
На сучасному етапі зміст професійної підготовки
верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК).
кваліфікованих робітників машинобудівного профілю не
3. Підвищення ефективності виробництва може
зовсім відповідає тим вимогам, які ставлять роботодавці
здійснюватись за рахунок високоавтоматизованих техна ринку праці. Зміст освіти постійно вдосконалюється і
нологічних комплексів устаткування, що функціонують
цей процес іде не тільки шляхом вдосконалювання змісз використанням принципів «безлюдної» технології –
ту окремих курсів, а й самого їх набору, а також набору
без участі робітників або з мінімальною кількістю обдисциплін, які входять до них [1]. Процес вдосконалюслуговуючого персоналу. Розвиток подібних комплексів
вання змісту освіти має дві протилежні тенденції − диі перехід на безлюдну технологію в умовах багатономенференціацію та інтеграцію. Сьогодні набір навчальних
клатурного серійного виробництва є можливим на оснодисциплін у навчальному плані ПТНЗ постійно змінюві впровадження гнучких виробничих систем (ГВС).
ють, вводячи нові курси і скорочуючи старі. УпроваГВС – це сукупність або окрема одиниця технологічного
дження нового курсу (диференціація) слід поєднувати зі
устаткування і система забезпечення її функціонування
скороченням інших, але не шляхом їх вилучання з освів автоматичному режимі, яка
має властивості автоматизоваТаблиця 1.
ного переналагоджування при
Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих
виробництві виробів довільної
робітників «слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду».
номенклатури у встановлених
границях значень їх характеКількість годин
ристик. Гнучке автоматизоване
виробництво дає можливість
№
З них на лаексплуатації на протязі доби техНавчальні предмети
з/п
бораторнонологічного устаткування при
Всього
практичні
необов`язковій участі робітника
у функціонування системи. В
роботи
той же час певна частина перЗагальнопрофесійна підготовка
75
соналу повинна залишатись на 1.
операціях контролю, комплекту1.1.
Основи правових знань
17
вання заготовок та інструменту,
загального спостереження за хо- 1.2.
Основи галузевої економіки
17
дом виробництва. Проте, преді підприємництва
мету «Інформаційні технології»
Інформаційні технології
17
1
виділяється 2% від загального 1.3.
обсягу навчального часу.
1.4.
Правила дорожнього руху
8
Аналіз специфіки професій1.5.
Резерв
часу
16
ної підготовки кваліфікованих
робітників
машинобудівного
2.
Професійно-теоретична
248
профілю свідчить, що спільними
підготовка
для багатьох спеціальностей у галузі є предмети «Матеріалознав- 2.1.
Спецтехнологія
102
ство», «Технічні вимірювання,
2.2.
Охорона
праці
30
допуски та посадки», «Технічне
креслення» та «Єдина система 2.3.
Матеріалознавство
24
конструкторської документації».
Допуски та технічні вимірювання
24
2
Специфіка професії розкрива- 2.4.
ється у циклі «Спецтехнологія».
2.5.
Технічне креслення
44
Так, для спеціальності «слюсар
з механоскладальних робіт 2-го 2.6.
Електротехніка
24
4
розряду» це наступні предмети:
Професійно-практична
442
«Основні слюсарні операції» 3.
підготовка
(15% від загальної кількості
годин на цикл), «Свердлильні 3.1.
Виробниче навчання
204
роботи» (10%), «Фрезерні роВиробнича практика
238
боти» (12%), «Виробничий і 3.2.
технологічний процеси в маши4.
Консультації
30
нобудуванні» (5%), «Збірка рознімних з’єднань» (12%), «Збірка 5.
Державна кваліфікаційна
7
нероз’ємних з’єднань» (7%),
атестація (або проміжна
«Збірка типових деталей і вузлів,
(поетапна) атестація
що передають обертальний і попри продовженні навчання)
ступальний рух» (8%), «Збірка
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ти (якщо це, звичайно, не псевдо предмети), а шляхом
об’єднування колишніх компонентів на основі їхньої
змістовної інтеграції [1].
Висновки, зроблені в результаті дослідження.
Зміст професійної підготовки кваліфікованих робітників
машинобудівного профілю – це складне поліфункціональне інтегроване утворення, структуроване як система
засвоєння професійних та фахових знань, розвиток відповідних умінь і навичок, оволодіння досвідом практичної діяльності в професійній сфері, а також формування
особистісних ціннісних орієнтацій та спрямованості на
майбутню фахову діяльність.
В основу проектування змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівного профілю
може бути покладена педагогічна теорія проектування
змісту освіти (В. Краєвський, І. Лернер), яка послідовно
простежує процес формування змісту освіти (проекту)
на трьох рівнях (загального теоретичного представлення, навчального предмету і навчального матеріалу), передбачає його (проекту) реалізацію в процесі навчання
і коригування фактичним засвоєнням навчального матеріалу учнями. Критерієм оцінювання якості змісту
професійної підготовки є професійна компетентність
майбутнього фахівця. Професійна компетентність кваліфікованого робітника машинобудівного профілю
означатиме системне інтегративне поліфункціональне
утворення щодо суб’єкта професійної діяльності, яке

складається з сукупності структурних компонентів (ціннісно-мотиваційний, професійно-важливі якості, професійний, фаховий, технологічний, технічний, діяльнісний
та суб’єктний) й проявляється в здатності випускника
на рівні певного стандарту відповідати вимогам обраної
професії на підприємствах машинобудівного профілю та
успішно реалізовувати свої посадові обов’язки.
Під поняттям «структурні компоненти професійної
компетентності» розуміємо такі змістовні характеристики
і здатності кваліфікованих робітників машинобудівного
профілю, які компоновані за змістовним наповненням і являють собою множини певних показників сформованості
професійної компетентності, що підлягають вимірюванню тими чи іншими кваліметричними методами, методами психодіагностики та статистики. Рівень професійної
компетентності проявляється в результатах професійної
діяльності у соціально-економічній сфері, що знаходить
своє відображення у відповідних статистичних даних.
Незважаючи на інтенсивні дослідження різноманітних аспектів удосконалення змісту професійної підготовки майбутніх фахівців, вивчення фахових дисциплін,
маловивченою залишається проблема теоретико-методологічних засад моделювання змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівного профілю.
Категорія «зміст професійної підготовки кваліфікованих
робітників машинобудівного профілю» може бути покладена в основу її моделювання.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1.
Леднев В.С. Научное образование: развитие способностей к научному творчеству / В.С.Леднев. Издание второе, исправленное. – М.: МГАУ, 2002. –120 с.

Ангелова С. О.

асистент кафедри медичної інформатики, педагогіки та психології
Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика

КОНСУЛЬТАТИВНА ДОПОМОГА
ЖІНКАМ-МАТЕРЯМ, ЩО МАЮТЬ УСКЛАДНЕННЯ
В РОЛЬОВІЙ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
У статті с точки зору рольового підходу у теорії особистості описуються практичні аспекти надання психологічної допомоги для самореалізації жінки методом консультування. Материнство вивчається як гендерне явище, самореалізація у ролі матері пов’язується з опредметненням материнського ідеалу. Розглянута стратегія та
етапи психологічної консультації.
Ключові слова: психологічна консультація, материнство, самореалізація, гендерні особливості, рольовий підхід в теорії особистості, рольовий ідеал.
В статье с точки зрения ролевого подхода в теории личности описываются практические аспекты оказания
психологической помощи для самореализации женщины, используя метод консультирования. Материнство изучается как гендерное явление, самореализация в роли матери связывается с опредмечиванием материнского идеала.
Рассмотрена стратегия и этапы психологического консультирования.
Ключевые слова: психологическая консультация, материнство, самореализация, гендерные особенности, ролевой подход в теории личности, ролевой идеал.
The article describes practical aspects of providing psychological support for women for their self-actualization by consulting from the role-based approach in personality theory point of view. Maternity is studied as the gender phenomenon,
self-realization as the mother is associated with objectification of the maternal ideal. Strategy and stages of psychological
counseling is studied.
Key words: psychological counseling, motherhood, self-actualization, gender aspects, role-based approach in personality
theory, role-based ideal.
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Актуальність. Теоретичні та практичні аспекти особливостей консультування жінок-матерів розглядалось
дослідниками в декількох галузях практичної психології:
психологічна допомога батькам у проблемах виховання та
розвитку дітей; сімейна психологія, психотерапія родини
та у дискурсі гендерних штудій. Як показав попередній
аналіз літератури об’єктом уваги науковців зазвичай є
система родинних відносин, в якій мати розглядається як
впливовий елемент або навіть чинник, що утворює систему взаємин, мало уваги приділяється особистості самої
жінки-матері та її самореалізації. Натомість гендерні дослідження, які ставлять у центр уваги особистість жінки,
вивчають психологічну проблематику соціального розподілу ролей та її вплив на жінку, в тому числі питання про
самореалізацію. Актуальність цієї проблеми визначила
мету та завдання нашого методологічного дослідження.
Мета: визначити теоретичні та практичні аспекти
консультування жінок-матерів, що мають ускладнення в
рольовій самореалізації
Завдання: проаналізувати теоретичні підходи до психологічного консультування; визначити принципи та розробити стратегію консультування жінок з проблем рольової самореалізації.
Психологічне консультування є одним з найпопулярніший та провідних методів надання психологічної
допомоги. Від класичної психотерапії консультування
відрізняє відмова від концепції хвороби, більшу увагу
до ситуації і особистісним ресурсам [2]. Теоретичні та
практичні аспекти психологічного консультування були
у центрі уваги багатьох дослідників. На ґрунті основних
підходів до психологічного консультування визначається
зміст, мета, методологія психологічного консультування. У своїх методологічних розробках ми спиралися на
основні положення суб’єктно-діяльнісного підходу та
культурно-історичної психології згідно якої, історія розвитку особистості не впливає на людину безпосередньо,
вона закріплена в системі знакових засобів [6]. У даному контексті уявлення про ідеал входять в систему знакових способів. Для планування та здійснення стратегії
консультативної допомоги, нам необхідно наголосити на
вихідному розумінні поняття «cамореалізація». Українським синонімом цього поняття є слово «самовтілення».
З точки зору філософії особистість та світ навколо неї є
синергетичні феномени з високим рівнем відкритості та
нестійкості, тобто хаосу, потреба особистості в самореалізації є потребою у визначеному, стійкому та прогнозованому існуванні. Самореалізацію спостерігати важко,
проте легше визначити форми її прояву: а) впорядкування
внутрішнього світу особистості з формуванням її самостійності; б) гносеологічне впорядкування всіх рівнів буття в формі картини світу; в) впорядкування світу навколо
себе у відповідності з картиною світу [3]. В аналізі феномену самореалізації важливим, на нашу думку, є поняття
ідеалу. Ми розглядаємо самореалізацію як опредметнення
ідеалу. Самореалізація здійснюється завдяки певним діям
особистості, що спрямовані на досягнення результату.
Процес самореалізації є безперервним, його рушійні сили
знаходяться як всередині особистості, так і в соціальнокультурному середовищі. Цей процес найкраще, на нашу
думку, моделюється за допомогою рольового підходу у
теорії особистості, тому слід говорити про рольову самореалізацію. Рольова самореалізація – це багатоаспектне
рольове функціонування особистості, в якому власне самореалізація має провідне (системоутворююче)
значення, поряд з іншими сторонами розкриття всіх

граней особистісного потенціалу. Рольова самореалізація, тобто презентація себе в соціально-психологічних ролях, проявах рольової ідентичності, є суттєвою
складовою розвитку особистості. [4]. Ідеал матері є
складовою частиною культурних моделей родини
та гендерних стереотипів [5]. Рольовий ідеал матері
є культурним зразком, взірцем, що привласнюється
особистістю в ході її онтогенезу. Беручі до уваги поняття про роль, як про функціональну одиницю поведінки, сукупність потреб, уявлень про себе як про
суб’єкт ролі, можна сказати, що уявлення про ідеал
матері є рольовий ідеал матері.
Тому консультативна допомога жінкам з ускладненнями в рольовій самореалізації бере за основу когнитивно-бігевіоральний підхід та недирективну клієнтоцентровану стратегію [7].
Незважаючи на те, що самореалізація є актуальною
темою для більшості жінок, запит на її безпосереднє обговорення дається дуже рідко. Однак велике коле ускладнень, які відчувають жінки та які намагаються подолати
за допомогою психолога, так чи інакше є дотичними до
проблеми самореалізації. Отже обговорення проблем
самореалізації є доцільним у переважної кількості випадків.
Проблеми самореалізації обговорювалась нами у випадках:
• коли мати має ускладнення у вихованні та розвитку
дитини;
• в родині існують значні внутрішні конфлікти, або
родина неповна;
• коли жінка відчуває рольове перевантаження;
• коли материнська діяльність не дає можливості
проявити свої здібності та втілити життєві уподобання;
• коли життєві досягнення не вважаються цінними,
або не відповідають ідентичності особистості;
• коли не виконує суспільно значущих ролей поза
межами родини і незадоволена тим;
Такі складнощі утворюють конгломерати, наприклад « проблеми, ускладнення у вихованні дитини – рольове перевантаження – конфлікти з батьком дитини,
родинні конфлікти». В плануванні та проведенні консультативної допомоги ми керувалися кількома вихідними принципами.
Зв’язок з діяльністю. Оскільки ми розглядаємо материнство з точки зору рольової теорії як виконання
роді матері, а самореалізацію як опредметнення ідеалів
особистості, у фокусі уваги під час консультування знаходиться діяльність жінки, в якій здійснюється втілення
ідеальних уявлень – конкретні дії та вчинки, які вона робить чи планує здійснити.
Компетентністний підхід. Цей принцип випливає з
попереднього принципу зв’язку з діяльністю і вимагає
розгляду дій як компетенцій особистості. Такий підхід
передбачає з’ясовування та формування компетентності.
Під поняттям «компетентність» ми розуміємо здатність
до виконання певної цілеспрямованої дії, яка має якісну
характеристику та очікуваний результат. Усвідомлення
власних компетентностей складає компетентність особистості у певній галузі діяльності. Компетентность – це
розуміння своїх можливостей, формує впевненість у своїх силах та забезпечує успіх діяльності, дозволяє людині
планувати дії та передбачувати її результати.
Принцип екологічності. Центральною є повага до
світоглядних установок клієнток, орієнтація на їхні норми та цінності, зосередження уваги на обговоренні тих
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тем, які клієнтки вважають актуальними для себе і уникнення тем, яки викликають сильний опір. Ці теми, на
нашу думку, виходять за межі такої форми роботи як консультування та потребують довготривалої психотерапії.
Екзістенціальний підхід. Заохочення до самостійного вибору, перекладання відповідальності за вирішення
проблем. Розгляд таких онтологічних категорії страху,
відчаю, самотності, страждання, смерті. Звертання до
власних ідеалів.
Принцип цілеспрямованості консультування [1],
який полягає в тому, що на кожному етапі роботи ми маємо провідну мету, яка зумовлює напрям консультаційного процесу.
Консультування планувалось в декілька етапів. Робота починалась після встановлення рапорту, прояснення
запиту клієнтки та її мотивації працювати у напрямку подолання ускладнень. У випадку, коли клієнтка не давала
безпосередній запит обговорювати тему самореалізації,
рішення про це ми приймали самі. Для збереження принципу екологічності психологічної допомоги ми уточняли
у клієнтки, чи не має вона заперечень, щоб торкнутися
теми ідеальних рольових уявлень та їх здійснення.
Ми виокремлюємо основні етапи роботи відповідно
до того, як відбувається процес самореалізації. (рис. 1)
Основні етапи роботи
1. Визначення власної концепції материнського ідеалу, з’ясування складових рольового ідеалу матері, узгодженість змісту материнського ідеалу.
2. Обговорення рольового сценарію, що містить способи опредметнення рольового ідеалу матері. З’ясування
компетенцій, визначення ієрархії, планування дій.
3. Обговорення результатів. Корекція рольового ідеалу.
Перший етап роботи полягає в з’ясуванні персональної концепції материнського ідеалу. Мета роботи – побудування такої моделі ідеалу матері, яка може слугувати
орієнтиром в діяльності. На цьому етапі роботи здійснюється рух від хаотичних уявлень та неузгодженості у змісті рольового ідеалу до впорядкованості та узгодженості
між рисами, якостями та характеристиками. Необхідно
акцентувати увагу не тільки на називання
жінкою понять, що описують материнський ідеал, а й ще на пояснення, на те, як
вони проявляються у діяльності, або яким
іншим чином вона може свідчити про їх існування.
Другий етап є обговорення способів
опредметнення рольового ідеалу матері.
Мета роботи – створення образа себе як
матері у своїй діяльності та аналіз дій, що
опредметнюють ідеальні риси. Під час обговорення відбувається рух від номінативності до операціоналізації. Номінативність
є називання понять. Поняття, якими описується материнський ідеал вимагають операціоналізації. Операціоналізація є емпіричним описом конструкту, який входить до
моделі ідеалу матері. Необхідно виокремити аспекти, які є зрозумілими, далі їх необхідно об’єктивувати – виразити діями. Для
дій необхідно визначення спрямованості на
певні об’єкти та очікувані результати.
Визначення материнських компетентностей є наступним кроком обговорення
способів опредметнення рольового ідеалу

матері. Цей етап є важливим для самовтілення, оскільки саме через компетенції відбувається опредметнення ідеальних уявлень. Для усвідомлення компетенцій
необхідно проаналізувати здібності та вміння особистості, на які можна спиратися у діях. Особливої уваги
потребує аналіз діяльності в інших ролях і перенесення цих компетентностей в материнську діяльність. Для
визначення елементарних компетентностей необхідно
проаналізувати та з’ясувати наступні аспекти: мету дії,
зміст дії, якісна характеристика дії, очікуваний результат, здібність, вміння.
Материнство можна змоделювати як три аспекти
батьківства: міжособистісні стосунки з дитиною; менеджмент батьківської діяльності по догляду и вихованню дитини; екзістанційний зміст батьківства, як частини
життя особистості матері. Модель материнської діяльності, яку ми склали під час роботи допомагає охопити
всі три аспект материнства та поставити типові завдання
у кожній галузі, які представлені у таблиці 2.
Третій етап консультативної є обговорення рольової поведінки, вже після того, як був втілений рольовий сценарій. Метою роботи на третьому етапі є
оцінка результатів, корекція рольового ідеалу. Під час
роботи обговорюються дії, їх якості та результати, ступінь емоційного задоволення, самооцінка, за потреби
вносяться корективи в рольовий ідеал та рольовий
сценарій.
Висновок. Щоб сприяти самореалізації рольовий
ідеал матері повинен бути внутрішньо узгодженим.
Неузгоджені (або антонімічні) характеристики ідеалу
можуть чинити внутрішні конфлікти та призводити
до неузгоджених дій, незадовільного результату, емоційного стану розгубленості, невпевненості, тривоги.
Рольовий ідеал має містити операційну складову, що
виражається в усвідомлених рольових компетенціях,
таким чином він буде сприяти конструктивному рольовому сценарію та рольовій поведінці. Психологічне консультування спрямоване на узгодження рольового ідеалу, усвідомлення його та розвиток рольових
компетенцій.

Рис. 1 Модель впливу ідеальних уявлень
на рольову самореалізацію
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Визначення елементарних компетентностей

Мета дії

Зміст дії

З якою
метою?

Що я
роблю?

Якісна
характеристика дії
Як я
роблю?

Очікуваний
результат
Що хочу мати
в результаті?

Здібність, вміння
Які свої здібності та вміння можу
застосувати? Які здібності
та вміння хочу розвинути?

Типові завдання материнської діяльності

Аспект
діяльності
Спілкування
та міжособистісні стосунки з
дитиною

Таблиця 1

Таблиця 2

Типові завдання
Уважно слухати дитину
Вміння переконувати
Відчувати, зрозуміти потреби дитини
Бути щирим і відвертим,
Вільно висловлювати свої почуття
Знати і розуміти вікові і особистісні особливості своєї дитини
Приймати думку дитини, навіть якщо вона не збігається із власною
Абстрагування від власних проблем, переживань у спілкуванні з дитиною
Не перекладати свої страхи, невдачі, побоювання на дитину
Делегувати відповідальність дитині
Дозволити дитині вчитися на своїх помилках Розуміти свої кордони і кордони
іншої людини Контролювати і давати свободу дитині в прийнятті рішень
В разі необхідності сказати: «Ні!»
Донести думку на рівні вікового розуміння дитини Пояснювати складне простими словами
Знаходити спільну мову з однолітками своєї дитини
Відповісти на будь-яке питання в потрібному руслі

Менеджмент
батьківської
діяльності
по догляду
и вихованню

Мотивувати себе
Ставити мету, розробляти способи її досягнення
Зацікавлювати та мотивувати дитину
Планувати і дотримуватися планів
Відчувати час
Швидко приймати рішення
Доводити почате до кінця
Оцінювати стан дитини об’єктивно
Раціонально вести господарство
Точно висловлювати вимоги до дитини
Дотримуватись своїх рішень та обіцянок
Езістенційний
Побудувати власну ієрархію цінностей, знайти у ній місце для дитини
зміст батьківРозуміти свою роль у житті дитини
ства, як частини Усвідомлювати свої почуття щодо дитини
життя особисКерувати власним емоційним станом
тості матері
Створити образ майбутнього
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ПОРIВНЯЛЬНИЙ AНAЛIЗ CТРУКТУРИ ЕМОЦІЙНОСТІ ПIДЛIТКIВ,
ВКЛЮЧEНИХ ДО РIЗНИХ ВИДIВ
МУЗИЧНОЇ ДIЯЛЬНОCТI
Представлено результати дослідження особливостей переживання та вербалізації емоцій підлітками, що
включені до музичної діяльності. Відмінності структури емоційності аналізуються у контексті провідного музичного інструменту.
Ключові поняття: емоційність, емоційний інтелект, емоційна регуляція, розвиток творчих здібностей у підлітковому віці.
В статье представлены результаты исследования переживания и вербализации эмоций подростками, которые занимаются музыкой. Отличия в структуре эмоциональности анализируются в контексте основного музыкального инструмента.
Ключевые понятия: эмоциональность, эмоциональный интеллект, эмоциональная регуляция, развитие
творческих способностей подростков.
The research presents results on how teens being involved into musical activities express and verbalize their emotions.
The differences in emotional patterns were analyzed in the context of the leading musical instrument.
Key words: emotion/emotionality, emotional intelligence, regulation of emotions, development of creative abilities
during in adolescence.

Постановка проблеми. Прагматизація сучасного
суспільства та пріоритет когнітивної сфери зумовлюють деякий занепад досліджень емоційності. Водночас,
визнається значення емоційності у становленні особистості у підлітковому віці (Г.Бреслав, Ф.Райс). Це
зумовлює актуальність досліджень емоційної сфери
підлітків, що включені у традиційно «емоційно збагачену» музичну діяльність, та побудову програм розвитку емоційності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Мeтодологiчнi оcнови доcлiджeння eмоцiйної cфeри
оcобиcтоcтi зaклaдeнi у роботaх К.Iзaрдa, Е.Носенко,
Т. Рєпновa, М.A. Пaдун, Ю.В.Caєнко, у яких
прeдcтaвлeно аналіз сфер прояву eмоцiй, їх cтруктуру,
оcобливоcтi вирaжeння, знaчeння у життi людини [1;
2]. Для позначення сукупності проявів емоцій як механізмів регуляції діяльності, засобів адаптації до
соціального середовища C.Л.Рубiнштeйн пропонує
вживати поняття «емоційність», структура якої, за
Є.П. Ільїним, включає бeзпрeдмeтні нacтрої; прeдмeтні
(iнтeлeктуaльні, морaльні, ecтeтичні); cвiтоглядні почуття [3; 4]. Поняття eмоцiйного iнтeлeкту, (Дж. Мaєр

тa П. Cоловeй), викориcтовуєтьcя як пояcнювaльний
принцип для здатності сприймати і розуміти емоційні
прояви особистості, керувати емоціями на основі інтелектуальних процесів. Емоційний інтелект (ЕІ) розглядається як один із проявів емоційності, що забезпечує
регуляцію діяльності та розвиток особистості [4].
Фізіологічні зміни та активізація процесів пізнання
зумовлюють емоційну вразливість (Ф.Райс, Г.Крайг), а
подекуди і емоційну кризу (Л.І Бердешова) як характерні ознаки підліткового віку [3]. Таким чином, чинники
розвитку емоційності підлітків можна представити як
сплав фізіологічних змін, міжособистісних стосунків та
розвитку Я-концепції (рис. 1).
У роботах Л.C. Бруcиловcького представлено результати дослідження впливу музики на емоційну сферу людини [4]. Музична терапія використовується для
корекції емоційних станів через катарсис та рецептивну психокорекцію, як засіб налагодити спілкування з
іншими, зниження емоційного напруження та вдосконалити емпатію. Водночас музика є одним із найсильніших чинників розвитку творчого потенціалу особистості через емоції (О.І.Кульчицька).
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Формулювання цілей статті. Виникає необхідність більш детального дослідження особистісної складової емоційності підлітків, що займаютья музикою.
Ми припустили, що структура емоційності пiдлiтків,
якi грaють нa рiзних музичних iнcтрумeнтaх, мaє ряд
специфічних ознак:
• загальною тенденцією є недостатній рівень розвитку ЕІ
• «клавішники» при сприйманні музичного твору
більше уваги звертатимуть на саморозвиток та бажання
регулювати свою поведінку через емоції, що відповідає
самомотивації у структурі емоційного інтелекту;
• «струнники» – звертатимуть увагу на відчуття інших людей. cтруктури ЕІ та особливості сприймання емоційної виразності музики пiдлiтками, якi
зaймaютьcя музичною дiяльнicтю
Завдання дослідження передбачали теоретичне
та емпіричне вивчення емоувцності підлітків, включених до різних видів музично діяльності, порівняльний аналіз eмоцiйного пeрeживaння музичних творiв
пiдлiткaми, що вчаться грати на різних музичних інструментах
Отримані результати дозволяють використовувати
музику як один із засобів розвитку емоційної регуляції
поведінки підлітків; надавати психологічну підтримку
розвитку емоційної виразності як однієї зі складових
творчих здібностей юних музикантів.
Виклад основного матеріалу.
У дослідженні взяли участь підлітки віком 13-15
років, учні музичних шкіл, що грають на клавішних та
струнних інструментах.
Дослідження побудоване із використанням експериментальних ситуацій, кожна з яких передбачала
прослуховування музичних творів різного типу із наступною або поточною фіксацією підлітками власного
емоційного стану.
В основу дослідження був покладений метод опитування за результатами поточного (попереднього)
прослуховування музичного твору. Відповідно до завдань дослідження вчитель пропонував інструкцію:
«Прослухайте музичний твір та зафіксуєте свої емоції
в першому проміжку часу, я слідкую за часом і дам вам
знати коли фіксувати емоції у наступному секторі. Емоції можуть повторюватись, фіксуйте усе, що відчуєте».
Для отримання інформації біографічного та мотивацій-

самоствердження
самопізнання

фізіологічні
зміни
гормональні
зміни

Емоційність
підлітків

самовдосконалення

дружба

Рис. 1. Чинники розвитку емоційності
у підлітковому віці
ного характеру введено додаткової запитання («чому
вирішив займатися музикою?, чому обрав саме цей інструмент?, чи виступаєш на концертах окрім музичної
школи?).
З метою забезпечення надійності отриманих результатів застосовано:
• Повторне дослідження для забезпечення однакових умов обом групам досліджуваних (на початку та
наприкінці занять, через три місяці).
• Рефлексія поточного емоційного стану.
Отримані результати піддавалися якісному аналізу:
• опис діапазону та суб’єктивного позначення емоцій підлітків під час прослуховування музичного твору;
• визначення динаміки емоційних станів досліджуваних у процесі прослуховування;
• опис вербальних засобів передачі емоційного стану «струнниками» та «піаністами»;
• Контент-аналіз творів з метою визначення можливостей рефлексії емоційних станів як засобів розвитку
власної емоційності виразності у музиці.
Аналіз результатів свідчить про домінування позитивних емоцій у досліджуваних обох груп при прослуховуванні музичних творів протилежного характеру
(рис.2). Це дозволяє припустити, що емоції підлітків в
більшій мірі стосуються факту долучення до мистецтва
високого рівня, ніж самого змісту музичного твору.
Більша частота нейтральних емоцій (стабільний
спокійний стан) у «піаністів» може свідчити про швидке переключення уваги досліджуваних від змісту твору

Рис. 2. Порівняльний аналіз переживання
емоційних станів «струнниками» та «піаністами»
під час прослуховуванні узичного твору
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Структура дослідження включала такі етапи:

Етапи та підетапи
І. Підготовчий

ІІ. Дослідження
емоційний станів
• Пілотне
опитування:
• Повторне
опитування
• Спрямоване
фантазування

Зміст етапу
Розробка опитувальника
самоспостереження
за емоційним станом у процесі
прослуховування музичних творів
Фіксація емоційного стану під час
прослуховування музичного твору

Рефлексія емоційних станів
підлітків після прослуховування
музичного твору.
ІІІ. Вивчення
Ранжування домінуючих емоційних
структури ЕІ підлітків станів
IV. Аналіз
Визначення структури ЕІ та сприйта інтерпретація
мання емоційної виразності музики
результатів
досліджуваними
до аналізу його змісту та рефлексії власного емоційного стану (спокій, повертаються спогади, хочеться обійняти рідних, танцювати, щось повільне, передивитися фільм). Прояви негативних емоційних станів (сум,
напруга) у «струнників» свідчить про більш глибоке
занурення у зміст музичного твору, ідентифікацію із ліричним героєм, співпереживання (переживання, напруженість, сум, жаль, спогади). Підлітки, що грають на
струнних інструментах, довше залишаються під впливом музичного твору ніж ті, що грають на клавішних.
Додатковим показником специфіки переживання
емоційної виразності музичного твору досліджуваними
обох груп є побудова висловлювань самозвітів: піаністи описують цілісну картину із завершеним сюжетом

Методи і процедури
Аналіз наукової літератури

Змістовий аналіз звітів
самостереження досліджуваних

Аналіз текстів-розповідей
(опис образів – емоції)
Тест-опитувальник «Емоційний
інтелект» Н.Холла
Якісний порівняльний аналіз

(«Природа сонячна, тепла в літку. Діти бігають в полі,
в лісі, радіють свободі, життю, хочуть жити, співати.
Можливо діти, які допомагають старшим. Душа співає,
радіє нібито в казці). Струнники записують окремі фрази, що відображають актуальний емоційний стан (образ
герої з мультфільму «Том і Джері»: Том тікає від маленької миші). Можна припустити, що усвідомлюваний
емоційний стан «піаністів» в більшій мірі пов’язаний
із побудовою та переживанням образу, що виникає на
фоні звучання музичного твору образ на фоні музичного твору (негативні емоції виникали при неможливості побудувати образ ліричного героя). «Струнники»
рефлексують власний емоційний стан у процесі ідентифікації, при зосередженні уваги на емоціях протягом
усього часу звучання музичного твору. Таким чином, можна
говорити про емоційно відсторонене прослуховування творів
«піаністами» та емоційне занурення у твір «струнниками».
клавішники
Після повторного дослідження підлітки описують актуальний емоційний стан більш
точно, із відображенням відтінків (спогади, політ, натхнення
змінюється на насолоду, піднесення настрою, позитивні емострунники
ції). Аналіз вербальних засобів
рефлексії емоційних станів підлітків-музикантів свідчить, що
«струнники» вживають більшу
кількість слів ніж клавішники
дієслова
іменники
для опису емоційного стану
(рис.3.).
Підлітки, які грають на
Рис. 3. Порівняння вербальних прояв емоційності
струнних інструментах, ви«піаністів» та «струнників»
користовують переважну біль-
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шість прикметників та іменників (смішно, насолода,
радість), у піаністів, навпаки, переважають дієслова
(хочу танцювати, співати, сміятися). Очевидно, піаністи в більшій мірі орієнтовані на активну діяльність,
ніж струнними, спрямовані на емоційне переживання
і проживання змісту музичного твору.
Виявлені тенденції підтвердили показники ЕІ підлітків-музикантів:
• Спільним для досліджуваних обох груп став
низький рівень розвитку ЕІ (в середньому 30 б. у піаністів та 28,5 б. у струнників зі 70 можливих). Що
може бути пояснене як віковими особливостями недостатності регуляції діяльності через емоції, так і
культурними особливостями (у процесі навчання традиційно більше уваги звертається на техніку виконання твору, ніж на підвищення якості виконання через
емоційне проживання твору)
• Піаністам характерна схильні пригнічувати власні емоції. Найбільш розвиненим компонентом ЕІ у
піаністів є самомотивація (в середньому 10 балів – середній рівень розвитку), яка використовується ними у
повсякденному житі. Ми припускаємо, що найбільшу
увагу вони звертають на вміння регулювати свою поведінку за допомогою емоцій.
• У підлітків-струнників найбільш розвиненим
компонентом емоційного інтелекту є емпатія. Рівень
парціального емоційного компонента «емпатія» в середньому по групі становить 10 б., що вказує на розвиток здатності співчувати іншим та здатність розуміти
людей по невербальним засобам прояву емоцій (жести, міміка, рухи).
Висновки. Аналіз результатів теоретичного узагальнення та емпіричного дослідження дозволяють
зробити наступні висновки:
1. Розвиток емоцій у підлітковому віці обумовлюється розвитком самосвідомості та феноменом до-

рослішання. За даними Р. Кеттела у підлітковому віці
розвивається товариськість, легкість у поводженні з
людьми, домінантність (наполегливість, змагальність,
прагнення лідирувати) та знижується загальна збудливість. Емоційний інтелект (ЕІ) є одним із проявів
емоційності, що забезпечує регуляцію діяльності та
розвиток здібностей особистості.
2. Ефективним у дослідженні емоційної структури
підлітків є поєднання методів, що забезпечують якісний і кількісний аналіз результатів:
• За допомогою авторського опитувальника вдалось з’ясувати та порівняти особливості переживання
емоцій музикантів під час прослуховування музичного твору. Застосування спрямованого фантазування
дозволило нам вияснили особливості рефлексії власних емоційних станів.
• На основі кількісних показників опитувальника «Емоційний інтелект» Н. Холла вдалося виявити
структуру емоційного інтелекту та рівні парціального
емоційного інтелекту.
3. Домінування у підлітків позитивних емоцій при
прослуховуванні твору свідчить про зближення із настроєм музичного твору. Струнники більшу увагу
приділяють внутрішньому змісту творів, краще відчувають настрій вкладений композитором. Засобом вираження емоційного стану для них є окремі емоційно
забарвлені образи і фрази
4.
Піаністи передають свої емоції через складні цілісні образи, переживання яких має характер роздумів з приводу твору і відображає в більшій мірі раціональне ставлення до прослуховування творів.
Перспективами подальших досліджень є детальніше вивчення емоційної сфери підлітків, вплив та засоби корекції емоцій музичною терапією, відмінності у
вербальному вираженні емоцій людей, які грають на
музичних інструментах.
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У статті розглянуто питання управління розвитком організаційної культури позашкільних навчальних закладів. Проаналізовано стан дослідження організаційної культури навчальних закладів зарубіжними й вітчизняними вченими. Запропонована програма інноваційної діяльності з проблеми розвитку організаційної культури
позашкільних навчальних закладів і план її реалізації в місті.
Ключові слова: організаційна культура, позашкільні навчальні заклади, управління розвитком, міська інноваційна програма.
В статье рассмотрен вопрос управления развитием организационной культуры внешкольных учебных учреждений. Проанализирован уровень исследования организационной культуры учебных заведений зарубежными и украинскими учеными. Предложена программа инновационной деятельности с проблемы развития организационной
культуры внешкольных учебных учреждений города и план её реализации.
Ключевые слова: организационная культура, внешкольные учебные учреждения, управление развитием, городская инновационная программа.
In article the question of management of development of organizational culture of out-of-school educational institutions is considered. The condition of research of organizational culture of educational institutions is analysed by foreign
and domestic scientists. The offered program of innovative activities deals with the problem of development of organizational culture of out-of-schooleducational institutions and the plan of its realization in the city (local) region.
Key words: organizational culture, out-of-school educational institutions, management of development, the city
innovative program.

Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку суспільства, утвердження позашкільної освіти як
складової структури освіти України зумовили переосмислення її місця і ролі, визначення основних засад підвищення її якості. Позашкільна освіта вирішує питання емоційного, фізичного й інтелектуального розвитку
особистості, формування її компетентностей. Водночас
позашкільна освіта сприяє забезпеченню потреб особистості у творчій самореалізації, її соціалізації, включенню
в суспільні відносини, входженню у широкий світ.
Серед численних соціальних проблем, які супроводжують процес інтеграції України у світовий і європейський освітній простір, однією з найактуальніших є
проблема організації вільного часу дітей і молоді, їх соціальний захист та підтримка ініціатив. Надання дітям
можливості широкого вибору освітніх і культурних послуг у вільний час стає метою молодіжної політики багатьох країн. Важливу роль у вирішенні цієї проблеми
відіграє позашкільна освіта, яка сприяє забезпеченню
потреб особистості в емоційному, інтелектуальному та
фізичному розвитку, у творчій самореалізації, її соціалізації, включенню в суспільні відносини, входженню в
широкий світ.
Позашкільні навчальні заклади належить до такого
типу освітніх закладів, які проводять роботу у вільний
від шкільних занять час. Варто зауважити, що навчальний результат у позашкільній освіті чітко не зафіксований, а визначається педагогами відповідно до власного
бачення предмета, що визначає певну автономність діяльності працівників і відповідно функціонування самого позашкільного навчального закладу. Структуру
позашкільної освіти становлять: позашкільні навчальні
заклади; інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти в позаурочний і позанавчальний час, до числа

яких належать: загальноосвітні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності,
у тому числі школи соціальної реабілітації, міжшкільні
навчально-виробничі комбінати, професійно-технічні та
вищі навчальні заклади І-II рівнів акредитації; гуртки,
секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі,
науково-пошукові об’єднання на базі загальноосвітніх
навчальних закладів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, професійно-технічних і вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації; клуби й об’єднання
за місцем проживання незалежно від підпорядкування,
типів і форм власності; культурно-освітні, фіз.культурно-оздоровчі, спортивні й інші навчальні заклади,
установи; фонди, асоціації, діяльність яких пов’язана із
функціонуванням позашкільної освіти.
Таке різноманіття форм і напрямів позашкільних
навчальних закладів відкриває широке поле для дослідження такого феномену як організаційна культура позашкільного навчального закладу і, насамперед, – організаційна культура працівників як його вагомої складової.
Мета дослідження: проаналізувати теоретичні
основи організаційної культури позашкільних навчальних закладів.
Результати теоретичного аналізу проблеми.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами,
темами. Аналіз літератури показує, що за останні роки
більшість наукових праць українських учених в основному були присвячені питанням організації діяльності і розвитку позашкільних навчальних закладів (Л. Березівська,
В. Берека, О. Биковська, Т. Сущенко, Н. Харінко, Т. Цвірова та ін.); розвитку мережі позашкільних навчальних
закладів (Л. Ковбасенко, І. Рябченко); організаційно-педагогічних форм і принципів відбору та моделювання змісту
екологічної освіти і виховання в позашкільних закладах
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(В. Вербицький, Г. Пустовіт). Дослідження російських
учених (О. Асмолов, Г. Буданова, В. Горський, А. Журкіна,
М. Коваль, В. Лешер, А. Фоміна, А. Щетініна, Є. Ямбург
та ін.) стосуються аналізу сучасних підходів щодо організації додаткової освіти і показують її потужні можливості
для розвитку творчого потенціалу особистості [6]. Загалом усі ці наукові праці були присвячені вивченню вітчизняного досвіду організації змісту навчально-виховного
процесу та вирішенню завдань активізації виховного потенціалу позашкільних закладів, а проблеми психологічного забезпечення діяльності позашкільних навчальних
закладів раніше не виступали предметом спеціального
дослідження.
Поняття організаційної культури на часі широко використовується як віддзеркалення тієї реальної ролі, яку
вона відіграє як системний фактор ефективного менеджменту. Аналіз психолого-управлінської літератури показує, що проблема організаційної культури виступала
предметом спеціальних досліджень зарубіжних (Р. Дафт,
Д. Денісон, Т. Діл, К. Камерон, А. Кеннеді, Р. Куінн,
У. Оучі, В. Сате, Е. Шейн, Т. Пітерс та ін.), російських
(С. Ліпатов, І. Ладанов, А. Наумов, О. Стеклова, К. Ушаков та ін.) і українських (Л. Карамушка, І. Сняданко,
О. Іщук, В. Лозниця, О. Орбан-Лембрик, Ж. Серкіс та
ін.) дослідників.
Протягом останніх років проблема організаційної
культури почала активно розглядатися науковцями в
різних сферах життєдіяльності. Питання організаційної культури досліджувалося у сфері діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (Л. Карамушка,
Т. Ткач, О. Філь, Ж. Серкіс, К. Ушаков та ін.) [1; 2; 8],
вищих навчальних закладів (Ю. Тюнніков, В. Бочелюк,
Г. Мальцева, П. Скляр, Л. Захарова, О. Іщук, Л. Спіцина, В. Бакштановський, О. Занковський, В. Лісовський,
Н. Макаркін та ін.) [7], професійно-технічних навчальних закладів (В. Олійник, В. Медвідь та ін.), промислових підприємств (Л. Карамушка, І.Сняданко, Т. Діл,
А. Кеннеді, С. Мішон, У. Оучі, Т. Пітерс, Е. Шейн,
П. Штерн, Д. Болінже, Дж. Дістефано, Г. Лейн, У. Оучі,
О. Тихомірова, О. Тихонов, О. Бойкова, Н. Гончарова, І. Грошев, Т. Соломанідіна та ін.), бізнесу (Т. Пітерс, Е. Шейн, Р. Уотермен, Є. Панченко, В. Рокоча,
О. Францев та ін.), державних службовців (В. Дрежпак,
В.Лапкін, В. Пантін, І. Адізес та ін.) і т.д., але розвиток
організаційної культури в позашкільних навчальних закладах не був раніше предметом вивченням.
Методологічну основу дослідження склали положення психологічної науки про сутність організації й
організаційної культури (В. Казмиренко, Л. Карамушка,
К. Камерон, Р. Куїнн, С. Ліпатов, І. Сняданко, Е. Шейн
та ін.), основні положення і принципи розвитку, єдності свідомості і діяльності, детермінізму, системності
(К. Абульханова, О. Асмолов, Г. Костюк, О. Леонтьєв,
Б. Ломов, С. Максименко, С. Рубінштейн), а також принципи аналізу діяльності сучасних організацій й організаційної поведінки персоналу (І. Андрєєва, О. Власова,
Л. Карамушка, О. Креденцер, С. Максименко, В. Москаленко та ін.) [8].
В основу дослідження покладено праці, що досліджують психологічні умови формування організаційної
культури освітніх організацій (Л. Карамушка, І.Сняданко,
М. Найдьонов та ін.), концепції психологічного забезпечення управління організаціями (Л. Карамушка, Н. Коломінський, Г. Ложкін, В. Москаленко, І. Сняданко та ін.);
підходи до формування та розвитку організаційної куль-

тури (В. Лозниця, С. Ліпатов, Л. Орбан-Лембрик, Л. Почебут, В. Снєтков, В. Чікер) [4]; погляди на розвиток цілепокладання та трансформацію мотиваційно-ціннісної
сфери особистості (О. Бондарчук, Ж. Вірна, О. Власова,
С. Гаркавець, П. Скляр, В. Скребець, Ю. Швалб); положення і принципи активного соціально-психологічного
навчання (В. Бочелюк, Н. Завацька, О. Корніяка, Т. Ткач,
Т. Яценко).
У 2014/2015 навчальному році почалася реалізація
міської інноваційної програми «Психологічні умови розвитку організаційної культури позашкільних навчальних
закладів». Нормативно-правове забезпечення програми – наказ управління освіти і науки Білоцерківської
міської ради Київської області від 21.08.2014 року № 86
(додаток).
У ході дослідження буде проаналізовано зв’язок між
рівнем розвитку організаційної культури позашкільних
навчальних закладів і чинниками мезорівня (тип позашкільного навчального закладу; напрям діяльності позашкільного навчального закладу; рівень організаційного
розвитку навчального закладу; кількість працівників, які
працюють у позашкільному навчальному закладі; час існування організації, стиль управління керівників та ін.);
взаємозв’язок між оцінкою працівниками позашкільних
навчальних закладів рівня розвитку організаційної культури позашкільних навчальних закладів і чинниками
мікрорівня: а) організаційно-професійними характеристиками педагогічних працівників (посада в організації;
професійний статус (основна робота чи сумісник); рівень освіти; тип освіти; загальний стаж роботи; стаж
роботи на посаді); б) психологічними чинниками (стиль
управління керівника позашкільного навчального закладу; цінності працівників закладу; тип комунікацій в організації); в) соціально-демографічними характеристиками педагогічних працівників (вік; стать; сімейний стан).
Дослідженням охоплено персонал, який працює за різними напрямами позашкільної діяльності: художньо-естетичний, науково-технічний, еколого-натуралістичний,
туристсько-краєзнавчий, дослідницько-експериментальний, фізкультурно-спортивний, військово-патріотичний,
соціально-реабілітаційний, гуманітарний.
До реалізації завдань дослідження залучено різні категорії персоналу: керівники та педагогічні працівники
позашкільних навчальних закладів; працівники бібліотечної системи; керівники гуртків технічного і природничого напрямів; керівники спортивних секцій та ін.
позашкільних закладів м. Білої Церкви (Центр творчості
дітей та юнацтва «Соняшник» Білоцерківської міської
ради Київської області, Станція юних натуралістів м. Білої Церкви Київської області, Станція юних техніків м.
Білої Церкви Київської області, Білоцерківський дитячо-юнацький фізкультурно-спортивний клуб Білоцерківської міської ради Київської області, Білоцерківська
дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Білоцерківської
міської ради Київської області, Білоцерківська дитячоюнацька спортивна школа № 2 Білоцерківської міської
ради Київської області).
Наукове керівництво дослідно-експериментальною
роботою здійснює лабораторія організаційної психології
Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України,
наукова лабораторія організаційної психології Київського
обласного інституту післядипломної освіти педагогічних
кадрів, науковий керівник – Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-
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організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків
Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України,
завідувач наукової лабораторії організаційної психології
Київського обласного інституту післядипломної освіти
педагогічних кадрів.
Основними організаційними формами реалізації програми міської інноваційної роботи є проведення діагностичних психологічних обстежень в експериментальних
позашкільних навчальних закладах; проведення методологічних сесій у формі тренінгів із педагогічними працівниками експериментальних позашкільних навчальних
закладів; надання індивідуальних і групових консультацій педагогічним працівникам експериментальних позашкільних навчальних закладів; підготовка публікацій за
результатами реалізації програми інноваційної діяльності;
організація та проведення науково-практичних конференцій і семінарів за результатами реалізації інноваційної діяльності тощо.
Надійність і вірогідність результатів дослідження
забезпечується методологічним обґрунтуванням вихідних положень; використанням методів, адекватних меті
і завданням дослідження; репрезентативністю вибірки;
кількісним та якісним аналізом отриманих результатів;
статистичною оцінкою експериментальних даних.
Наукова новизна і теоретичне значення результатів
дослідження полягає в розкритті змісту, компонентів,
типів і чинників розвитку організаційної культури позашкільних навчальних закладів; виявленні особливостей
розвитку організаційної культури позашкільних навчальних закладів; визначенні психологічних умов підготовки педагогічних працівників до розвитку організаційної
культури позашкільних навчальних закладів; розробленні,
апробації й упровадженні технології психологічної підготовки педагогічних працівників до розвитку організаційної культури позашкільних навчальних закладів.
Практичне значення результатів дослідження полягає в можливості використання отриманих результатів для
організації психологічної підготовки педагогічних працівників із метою їхньої психологічної підготовки до розвитку організаційної культури позашкільних навчальних
закладів; підготовки практичних психологів до роботи з
керівниками позашкільних навчальних закладів.
Висновки. Увага до феномену організаційної культури позашкільних навчальних закладів визначається
рядом причин, головними з яких є інтеграція працівників
освітнього закладу, формування в них відданості справам
організації в умовах постійних змін і сучасних освітніх
реформ. У цьому сенсі необхідною є підвищена увага до
проблем формування організаційної культури позашкільних навчальних закладів, усвідомлення її цінностей, правил і традицій усіма працівниками закладу.

яка сприяє забезпеченню потреб особистості в емоційному, інтелектуальному та фізичному розвитку, у творчій
самореалізації, її соціалізації, включенню в суспільні відносини, входженню в широкий світ. Тому сучасний етап
розвитку суспільства в міжнародному та національному
контексті, утвердження позашкільної освіти як складової структури освіти України зумовили необхідність переосмислення її місця і ролі, визначення основних засад
підвищення її якості.
Мета дослідження – розробити, науково обґрунтувати й апробувати модель психологічної підготовки керівників, педагогічних працівників позашкільних навчальних
закладів до формування організаційної культури позашкільних навчальних закладів.
Об’єкт дослідження – організаційна культура позашкільних навчальних закладів.
Предмет дослідження – психологічні умови підготовки керівників і педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів до формування організаційної
культури.
Інноваційна програма передбачає реалізацію таких
завдань: розкрити зміст, структуру організаційної культури та її роль у діяльності позашкільних навчальних закладів; дослідити рівень розвитку основних компонентів
організаційної культури та визначити типи організаційної
культури позашкільних навчальних закладів; проаналізувати взаємозв’язок між рівнем розвитку організаційної
культури позашкільних навчальних закладів і чинниками
мезо – й макрорівнів; визначити умови психологічної підготовки педагогічних працівників до розвитку організаційної культури позашкільних навчальних закладів; розробити й апробувати тренінгову програму для підготовки
педагогічних працівників до розвитку організаційної
культури позашкільних навчальних закладів.
Дослідження планується здійснювати протягом 20142017 рр.
Очікуваними результатами впровадження інноваційної програми є визначення організаційно-педагогічних
умов формування організаційної культури позашкільних
навчальних закладів; розроблення, апробація й упровадження: методичної системи підготовки педагогічних
працівників до формування організаційної культури в позашкільних навчальних закладах; діагностичних методик
визначення особливостей розвитку організаційної культури позашкільних навчальних закладів; підготовка і публікація: методичних рекомендацій щодо розвитку та формування організаційної культури позашкільних навчальних
закладів; науково-методичного посібника «Психологічні
умови формування і розвитку організаційної культури позашкільних навчальних закладів»; дисемінація результатів інноваційної програми в системі роботи позашкільних
навчальних закладів м. Білої Церкви і Київської області;
презентація результатів інноваційної програми на всеукраїнських конференціях, семінарах, освітніх виставках.
Позашкільні навчальні заклади міста мають достатнє
кадрове, навчально-методичне, науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення для проведення інноваційної програми з обраної теми.
Лабораторія організаційної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України бере на себе
зобов’язання спільно з управлінням освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської обласної сприяти
проведенню інноваційної програми та забезпечувати організаційно-управлінське і науково-методичне супроводження її реалізації.

Додаток
МІСЬКА ІННОВАЦІЙНА ПРОГРАМА
з теми «Психологічні умови розвитку організаційної культури позашкільних навчальних закладів»
Актуальність теми інноваційної програми зумовлюється соціальними проблемами, які супроводжують процес інтеграції України у світовий і європейський освітній
простір, однією з найактуальніших яких є проблема організації вільного часу дітей і молоді, їх соціальний захист і
підтримка ініціатив. Надання дітям можливості широкого
вибору освітніх і культурних послуг у вільний час стає
метою молодіжної політики багатьох країн. Важливу роль
у вирішенні цієї проблеми відіграє позашкільна освіта,
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План реалізації міської інноваційної програми з теми «Психологічні умови розвитку
організаційної культури позашкільних навчальних закладів»

№ Заходи, спрямовані на
з/п реалізацію завдань експерименту

Термін
виконання

Виконавець

Очікувані
результати

Організаційно-підготовчий етап (червень – грудень 2014 року):

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Визначення учасників інноваційної програми, конкретизація
завдань діяльності відповідно до
мети програми
Розроблення програми інноваційної програми.

червень –
вересень
2014 року

Визначення функціональних
обов’язків членів педагогічного
колективу щодо вирішення завдань експерименту
Укладання договору про співпрацю між управлінням освіти і науки Білоцерківської міської ради
Київської області і лабораторією
організаційної психології Інституту психології імені
Г. С. Костюка НАПН України
Складання плану дій щодо реалізації міської інноваційної програми з визначеної проблеми

червень –
вересень
2014 року

Проведення установчого заняття
з теми «Особливості реалізації
інноваційної програми в
позашкільних навчальних закладах міста».
Створення програмного, науковометодичного та інформаційного
супроводу дослідження з проблеми забезпечення розвитку організаційної культури позашкільних
навчальних закладів.
Надання індивідуальних і групових консультацій працівникам позашкільних навчальних закладів
міста з проблеми дослідження

червень –
вересень
2014 року

Карамушка Л. М.,
Баранова В.А.,
учасники інноваційної програми
Карамушка Л. М.,
Баранова В.А.,
учасники інноваційної програми
Учасники інноваційної програми

Створення
організаційно-педагогічних умов для
впровадження міської
інноваційної програми

Створення організаційно-педагогічних
умов для впровадження
міської інноваційної
програми

червень –
серпень
2014 року

Петрик Ю.Ф.,
Карамушка Л.М.,
Баранова В.А.

червень –
вересень
2014 року

Карамушка Л. М.,
Баранова В.А.,
учасники інноваційної програми

жовтень
2014 року

Карамушка Л. М.,
Баранова В.А.,
учасники інноваційної програми

жовтень –
грудень
2014 року

Карамушка Л. М.,
Баранова В.А.,
учасники інноваційної програми

Науково-методичні та
навчальні посібники,
методичні рекомендації
тощо

червень –
грудень
2014 року

Карамушка Л. М.,
Баранова В.А.,
учасники інноваційної програми

Проведення педагогічних рад з
січень
проблеми дослідження на базі по- 2015 року
зашкільних навчальних закладів

Карамушка Л. М.,
Баранова В.А.,
учасники інноваційної програми

Активізація мотивації
до досягнення успіху,
самовдосконалення,
самоосвіти педагогічних
працівників позашкільних навчальних закладів.
Розвиток компетентностей учасників інноваційної програми з проблеми
її реалізації
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Концептуально-діагностичний етап (січень – грудень 2015 рр.):

10. Вивчення та аналіз педагогічного
досвіду з проблеми інноваційної
програми
11. Теоретичний аналіз літератури з
проблеми забезпечення розвитку
організаційної культури позашкільних навчальних закладів.

протягом
2015 року

Учасники інноваційної програми

протягом
2015 року

Учасники інноваційної програми

12. Створення джерельної науковометодичної бази, дидактичного
забезпечення, науково-методичної продукції з проблеми забезпечення розвитку організаційної
культури позашкільних навчальних закладів.

протягом
2015 року

Учасники інноваційної програми

Створення науковометодичного підґрунтя
експерименту, розвиток
готовності фахівців до
забезпечення організаційного розвитку та формування організаційної
культури позашкільних
навчальних закладів.

13. Створення дистанційного постійно діючого консультпункту з
проблеми забезпечення розвитку
організаційної культури позашкільних навчальних закладів.

протягом
2015 року

Баранова В.А.,
учасники інноваційної програми

Підвищення науковометодологічного рівня
професійної діяльності
працівників позашкільних навчальних закладів

14. Розроблення, апробація
й упровадження діагностичних
методик визначення особливостей розвитку організаційної
культури позашкільних
навчальних
закладів

протягом
2015 року

Баранова В.А.,
учасники інноваційної програми

Створення цілісного
освітнього простору
для забезпечення організаційного розвитку та
формування організаційної культури позашкільних навчальних закладів

15. Проведення психодіагностичного протягом
дослідження педагогічних праців- 2015 року
ників позашкільних навчальних
закладів з проблеми розвитку
організаційної культури позашкільних навчальних закладів.

Карамушка Л. М.,
Баранова В.А.,
учасники інноваційної програми

Виявлення основних
типів, параметрів і
структури організаційної
культури позашкільних
навчальних закладів.
Аналіз взаємозв’язку
між рівнем розвитку
організаційної культури
позашкільних навчальних закладів і чинниками мезорівня й мікрорівня Аналіз труднощів
розвитку організаційної
культури позашкільних
навчальних закладів
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Вивчення стану практики з проблеми дослідження
Обґрунтування теоретично-концептуальних
засад забезпечення
організаційного розвитку та формування
організаційної культури
позашкільних навчальних закладів
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16. Публікація результатів інноваційної програми в наукових і
фахових виданнях, розроблення
методичних рекомендацій щодо
формування й розвитку організаційної культури позашкільних
навчальних закладів.

протягом
2015 року

Карамушка Л.
М., Баранова
В.А.,учасники
інноваційної програми

Підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників
позашкільних навчальних закладів, збагачення
теорії і практики формування організаційної
культури позашкільних
навчальних закладів.

17. Участь у семінарах регіонального, всеукраїнського рівнів із
проблеми забезпечення розвитку
та формування інноваційної організаційної культури навчальних
закладів.

протягом
2015 року

Карамушка Л. М.,
Баранова В.А.,
учасники інноваційної програми

18. Представлення результатів
інноваційної програми під час
проведення національних і міжнародних виставок

протягом
2015 року

Карамушка Л. М.,
Баранова В.А.,
учасники інноваційної програми

Підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників
поза-шкільних навчальних закладів, збагачення
теорії і практики формування організаційної
культури позашкільних
навчальних закладів

19. Розроблення, апробація й упропротягом
вадження методичної системи
2015 року
підготовки педагогів до забезпечення організаційного розвитку
та формування інноваційної організаційної культури позашкільних
навчальних закладів.

Карамушка Л. М.,
Баранова В.А.,
учасники інноваційної програми

Підвищення рівня професійного розвитку педагогічних працівників
позашкільних навчальних закладів, дисемінація власних здобутків

Формувальний етап (січень – грудень 2016 рр.)

20. Експериментальне розроблення, апробація та впровадження
змісту, завдань та організаційнопедагогічних умов забезпечення
організаційного розвитку та
формування організаційної культури позашкільних навчальних
закладів.

протягом
2016 року

Карамушка Л. М.,
Баранова В.А.,
учасники інноваційної програми

Реалізація завдань інноваційної програми

21. Розроблення основних компонен- протягом
тів методичної системи підго2016 року
товки педагогів до забезпечення
організаційного розвитку та
формування інноваційної організаційної культури навчальних
закладів.

Карамушка Л. М.,
Баранова В.А.,
учасники інноваційної програми

Реалізація завдань інноваційної програми
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22. Проведення тренінгових занять
протягом
для педагогічних працівників по- 2016 року
зашкільних навчальних закладів з
питання організаційного розвитку та формування інноваційної
організаційної культури позашкільних навчальних закладів.

Карамушка Л. М.,
Баранова В.А.,
учасники інноваційної програми

23. Порівняння результатів концептуально-діагностичного і контрольно-узагальнювального етапів
інноваційної програми, визначення співвідношення результатів
програми з поставленою метою
та визначеними завданнями
24. Поширення досвіду реалізації інноваційної програми з означеної
проблеми, підготовка публікацій з
теми дослідження

протягом
2016 року

Карамушка Л. М.,
Баранова В.А.,
учасники інноваційної програми

протягом
2016 року

Карамушка Л. М.,
Баранова В.А.,
учасники інноваційної програми

Оволодіння керівниками
та педагогічними працівниками навчальних
закладів: знаннями про
сутність і закономірності
організаційного розвитку та формування
організаційної культури;
методами діагностики
організаційного розвитку та організаційної
культури навчальних
закладів; уміннями та
навичками розвитку
організаційної культури
поза-шкільних навчальних закладів.
Реалізація завдань інноваційної програми

Дисемінація результатів
інноваційної програми
в практику роботи позашкільних навчальних
закладів міста

Контрольно-узагальнювальний етап (січень – травень 2017 р.)

25. Підготовка і видання науковометодичного посібника «Психологічні умови формування і
розвитку організаційної культури
позашкільних навчальних закладів»
26. Аналіз стану впровадження
результатів інноваційної програми позашкільними навчальними
закладами

протягом
2017 року

Карамушка Л. М.,
Баранова В.А.,
учасники інноваційної програми

Створення науково-методичного забезпечення
інноваційної програми

протягом
2017 року

Карамушка Л. М.,
Баранова В.А.,
учасники інноваційної програми

Організаційно-управлінський і науковометодичний супровід
впровадження міської
інноваційної програми

27. Презентація результатів інноваційної програми на всеукраїнських конференціях, семінарах,
освітніх виставках.

протягом
2017 року

Карамушка Л. М.,
Баранова В.А.,
учасники інноваційної програми

28. Підготовка наукового звіту про
підсумки проведення міської
інноваційної програми за темою
дослідження

травень
2017 року

Карамушка Л. М.,
Баранова В.А.,
учасники інноваційної програми

Дисемінація результатів
міської інноваційної
програми в практику
роботи позашкільних
навчальних закладів
Реалізація завдань
міської інноваційної
програми

24

Український психолого-педагогічний науковий збірник

♦

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1.
Карамушка, Л. М. Психологічні основи управління в системі середньої освіті : навч. посібник /
Л. М. Карамушка. – К. : ІЗМН, 1997. – 180 с.
2.
Карамушка, Л. М. Психологія управління закладами середньої освіти / Л. М. Карамушка. – К. :
Ніка-центр, 2000. – 332 с.
3.
Коломінський, Н. Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект) : монографія /
Н. Л. Коломінський. – К. : МАУП, 2000. – 286 с.
4.
Орбан-Лембрик, Л. Е. Психологія управління : навчальний посібник / Л. Е. Орбан-Лендрик. – ІваноФранківськ : «Плай», 2001. – 695 с.
5.
Організаційна поведінка : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л. М. Савчук, Н. Ю. Бутенко, А. М. Власова та ін. – К. : КНЕУ, 2001. – 249 с.
6.
Савельєва, В. С. Організаційна поведінка : навч. посіб. / В. С. Савельєва. – К. : «Центр учбової літератури», 2010. – 240 с.
7.
Серкіс, Ж. Нові підходи до управління сучасною освітньою організацією [Електронний ресурс] /
Ж. Серкіс. – Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=15&c=101
8.
Управлiння закладами середньої освiти : психологiчнi аспекти : наук.-метод. посiбник / за ред.
Л. М. Карамушки. – К. : Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2001.– 202 с.

Гаркуша І. В.

викладач кафедри соціальної психології і психології управління
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Батаєва К. Ю.

студентка факультету психології
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РІВНІВ ТРИВОЖНОСТІ
ТА АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ ПІДЛІТКІВ
У статті досліджено психологічні особливості підліткового віку. Висвітлено питання стосовно особливостей
прояву тривожності підлітками. Розглянуто основні поняття та типологія акцентуацій характеру підлітків.
Встановлено фактори взаємозв’язку рівнів тривожності та акцентуацій підлітків. Проаналізовано результати
емпіричного дослідження.
Ключові слова: рівні тривожності, акцентуація характеру, підліток.
В статье изучены психологические особенности подросткового возраста. Освещён вопрос относительно особенностей проявления тревожности у подростков. Рассмотрены основные понятия и типология акцентуаций
характера подростков. Определены факторы взаимосвязи уровней тревожности и акцентуаций характера. Результаты эмпиричного исследования обработаны и представлены в обобщенном виде.
Ключевые слова: уровни тревожности, акцентуации характера, подросток.
Psychological features of juvenile age are analyzed in the article. The author deals with question concerning peculiarities of anxiety demonstration among teenagers. Main notions and typology of teenagers’ character accentuations are
examined. The author also determines factors of interrelation between anxiety levels and teenager’s accentuations based
on results of author’s empirical research.
Key words: anxiety levels, character accentuation, teenager.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день питання стосовно взаємозв’язку тривожності та акцентуацій
характеру підлітків є не достатньо вивченим і апробованим. Слід розуміти, що підлітковий вік є одним з найголовніших етапів життя людини. В ньому багато джерел
і починань всього подальшого становлення особистості.
Підлітковий вік багатий переживаннями, труднощами та
кризами. У цей період закладаються стійкі форми поведінки, риси характеру, способи емоційного реагування; це
пора досягнень, стрімкого нарощування знань, умінь, становлення «Я», набуття нової соціальної позиції. В той же

час, підлітковий вік є періодом виникнення почуття тривожності та психологічного дискомфорту. Простежуючи
феномен взаємозв’язку акцентуацій характеру та рівнів
тривожності, слід усвідомлювати його важливий вплив на
формування особистості.
Мета нашого дослідження полягає в теоретичному
обґрунтуванні та емпіричному дослідженні особливостей взаємозв’язку рівнів тривожності та акцентуацій
характеру підлітків. Об’єктом дослідження є підлітки
як носії характеристик акцентуацій характеру, а предметом – особливості взаємозв’язку акцентуацій характеру
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та рівнів тривожності. Концептуальна гіпотеза полягає в тому, що існують певні особливості взаємозв’язку
рівнів тривожності та акцентуацій характеру. Емпіричні
гіпотези: 1) Існує взаємозв’язок між високим рівнем
особистісної тривожності та такими типами акцентуацій характеру як: емоційний (емотивний), тривожний,
дистимічний. 2) Не існує зв’язоку між високим рівнем
особистісної тривожності та гіпертимною акцентуацією характеру.
Оцінка місця підліткового періоду в загальному процесі онтогенезу ніколи не була однозначною.
К.Конрад називає підлітковий вік, який характеризується бурхливими емоційними проявами, циклоїдним
періодом. К. Левін розглядає підлітковий період як
соціально-психологічне явище, зв’язує психічний розвиток особистості підлітка зі зміною його соціальної
позиції [6, с. 231]. З.Фрейд звертав увагу на біологічну
детермінанту розвитку. Підлітковий вік характеризував
обов’язковою віковою кризою. Це зумовлено статевим
дозріванням. Підліткову кризу уникнути не можливо,
оскільки спроби особистості інтегрувати нові сексуальні імпульси призводять до внутрішніх переворотів [10].
У підлітковому віці відбуваються кардинальні зміни організму дитини на шляху до біологічної зрілості.
Ці зміни зумовлюються насамперед статевим дозріванням. Активізація діяльності гіпофізу спричиняє інтенсивний фізичний і фізіологічний розвиток. У підлітків
може з’являтися протест проти таких змін зовнішності
та формуватися гіпертрофований образ фізичного «Я».
Перебудова нейрогуморальних співвідношень стає
основою загальної неврівноваженості підлітка, вразливості, роздратованості [11, с. 201].
Основні новоутворення: почуття дорослості, потреба в самореалізації та суспільному визнанні, прагнення
до самоствердження, самосвідомість набуває морального характеру, вміння підпорядковуватись нормам
колективного життя. Основні протиріччя: прагнення
бути дорослим і, разом з тим, відсутність соціального
досвіду; відмінності між фізичною і соціальною зрілістю підлітка.
Ще одним аспектом, який потребує уваги в контексті обговорення психологічних особливостей підліткового віку, є розгляд закономірностей прояву тривожності підлітками. Емоції і почуття є відображенням
реальної дійсності у формі переживань. Різні форми
переживань в сукупності формують емоційну сферу
особистості. Класифікація емоцій, яку запропонував

К.Ізарт, виділяє фундаментальні та похідні емоції. До
фундаментальний відносяться: радість, гнів, огида,
страх [1]. Тривожність складається із домінантної емоції страху та її взаємодії з однією або кількома фундаментальними емоціями.
Тривожність – психічний стан емоційної напруги,
настороженості, хвилювання, душевного дискомфорту,
підвищеної вразливості при ускладненнях, загостреного почуття провини і недооцінювання себе у ситуаціях очікування, невизначеності або передчуття неясної загрози значущій рівновазі особистості (З.Фрейд,
Р.Кеттел, Д.Міллер) [12, с. 209].
Тривожність дітей – це типова проблема, з якою
звертаються батьки до психолога чи психотерапевта.
Особливу увагу ця проблема привертає тому, що комплексно знижує якість життєдіяльності дітей, формує
складні вторинні симптоматичні утворення – заїкування, тики, порушення сну, енурез тощо. Тривожність іноді важко розпізнати. Трапляється так, що діти з високою
тривожністю вважаються слухняними, безпроблемними для батьків та вчителів, але все ж страждають на
складні невротичні комплекси, які з часом набувають
хронічного характеру. На противагу цьому, у практиці
шкільного життя трапляються і діти з поганою поведінкою, некеровані, неуважні, нахабні [7, с. 149].
Описуючи психологічний рівень проявів тривожності, виділяють її емоційний, поведінковий та когнітивний компоненти. Емоційний компонент характеризується індивідуальною комбінацією різноманітних
переживань. Поведінковий компонент проявляється
двома типами реакцій – пригніченням, збудженням.
Когнітивний компонент охоплює мотиваційну та комунікативну сферу, стосується самооцінки, самоусвідомлення особистості. Існує два різновиди тривожності:
стійка та загальна. До основних форм тривожності відносять: відкриту та приховану.
Певний рівень тривожності необхідний для мотивації – це дозволяє передбачати наслідки власної діяльності, активуватися, докладати вольових зусиль. Вплив
тривожності на самооцінку, у більшості підлітків,
оцінюють як негативний. Зокрема, О. К. Лютова, Г. Б.
Моніна говорять про те, що тривожність сприяє заниженню самооцінки у дітей. Разом з тим компенсаторні
механізми психіки тривожних підлітків можуть сприяти формуванню у них надмірно завищеної самооцінки.
Г. Салліван визначає, що збільшення тривожності призводить до послаблення самоусвідомлення [4].

Рис. 1. Відсоткова доля рівнів ситуативної
та особистісної тривожності підлітків.
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Рис. 2. Відсоткова доля кількості акцентуацій
характеру підлітків, які ярко виражені
К. Хорні у своєму дослідженні виявила, що дуже
часто тривожність або не усвідомлюється до кінця,
або не усвідомлюється взагалі. Вона це пов’язує з тим,
що тривожності притаманна ірраціональність, яка
не допускається цензурою на свідомий рівень. Тому
люди прагнуть ухилятися від тривожних переживань
використовуючи захисні механізми: заперечення,
вживання наркотичних речовин, уникання глибоких
переживань, думок. Позитивна роль тривожних переживань у процесі самоосмислення теж є, вона активує
процеси рефлексії людини [13, с. 122].
Емоційне життя підлітка визначається його відносинами з однолітками. Чим ширше коло значущих
відносин, тим більше ситуацій, які можуть викликати
тривогу. Однією з частих причин тривожності є завищені вимоги до дитини, догматична система виховання, яка не враховує власну активність дитини, її здібності, інтереси та схильності.
Такі вчені, як Е.Шпрангер, С.Холл, Л.Виготський,
А.Бодальов, Д.Фельдштейн – усі дослідники психології підлітків визнають велике значення, що має у цьому
віці спілкування. Стосунки з товаришами перебувають
у центрі життя підлітка, багато в чому визначаючи решту аспектів його поведінки й діяльності [9]. У багатьох підлітків виявляється фрустрованою потреба
«бути значущим в очах однолітків», що призводить до
переживань, завищеної тривожності, чи акцентуації
певних рис характеру. Отже, ще одним аспектом, який
потребує уваги в контексті обговорення поняття тривожності в підлітковому віці, є розгляд акцентуацій
характеру підлітків.
Акцентуація характеру (лат.accentus – наголос) – надмірне вираження окремих рис характеру та
їх поєднань, яке є крайнім варіантом норми і межує із психопатією [5]. Акцентуація характеру може
проявлятися по-різному і різною мірою відповідати
прийнятим у суспільстві моральним нормам. Якщо
реальна поведінка підлітка перебуває у конфлікті з

цими нормами, є всі підстави вважати його важковиховуваним.
Типології акцентуацій характеру ґрунтуються на
клінічному (психіатричному) і психологічному підходах. Клінічний підхід передбачає гіпертимний, циклоїдний, лабільний, астено-невротичний, сенситивний,
психастенічний, шизоїдний, епілептоїдний, істероїдний, нестійкий та конформний типи акцентуацій
характеру (типологія А.Е.Лічка) [3]; психологічний –
гіпертимний, дистимічний, циклоїдний, емотивний,
демонстративний, збудливий, застрягаючий, тривожно-педантичний, тривожний, екзальтований (лабільний), інтровертований, екстравертований (типологія
К. Леонгарда) [2].
А.Е. Лічко надає поняття акцентуацій – це надмірне посилення окремих рис характеру, при яких спостерігаються не виходячи за межі норми відхилення
у психології і поведінці людини, які межують з патологією. Такі акцентуації як тимчасовий стан психіки
частіш за всього спостерігається саме у підлітковому і
ранньому юнацькому віці. В процесі зростання дитини-підлітка особливості її характеру, які з’явились в
дитинстві, втрачають свою гостроту, але з віком знову
можуть загострюватися. Акцентуація з неявними проявами, на відміну від явних, потрібно вважати звичайним варіантом норми. Як вважає німецький психіатр
К. Леонгард, у 20-50% людей деякі риси характеру на
стільки загострені (акцентуйовані), що за певних обставин можуть привести до однотипових конфліктів
і нервових вибухів. Акцентуації характеру частенько
зустрічаються саме у підлітків (50-80%). Акцентуація характеру за К. Леонгардом – це перебільшений
розвиток окремих рис характеру в шкоду іншим, в
результаті чого погіршується взаємодія з оточуючими
людьми [8, с. 83]. Акцентуації характеру мають безпосередній зв’язок з проявами тривожності. В свою чергу, не кожна акцентуація характеризується наявністю
тривожності.
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Аналізуючи класифікацію акцентуацій характеру за
типологією К. Леонгарда слід виокремити типи акцентуацій, котрим властивий високий рівень тривожності:
– тривожний (психостенічний) – понижений настрій, побоювання за себе, близьких, невпевненість у
собі, крайня нерішучість, довго переживає невдачу,
сумнівається у своїх діях;
– тривожно-педантичний – є нерішучими, схильними до роздумів, самоаналізу, тривожної підозрілості;
– емотивний (емоційний) – надмірна чутливість,
вразливість, глибоко переживає найменші неприємності,
надмірно чутливий до критики, часто похмурий настрій;
– дистимічний – постійно понижений настрій, зажура (сум), замкнутість, небагатослівність, песимістичність, тривожність;
– застрягаючий – «застрягає» на своїх почуттях,
думках, не може забути образи, схильність до затяжної
непогодженості, тривожності, в конфліктах частіше активний [2].
До акцентуацій з помірним або низьким рівнем
тривожності слід віднести: гіпертимний (гіперактивний) тип, демонстративний, збудливий, екзальтований
(лабільний) та циклоїдний.
Тривожність є чинником, який впливає на поведінку людини. Тривожність часто маскується під поведінкові прояви інші проблеми, такі як агресивність, залежність і схильність до підпорядкування, брехливість,
лінь, помилкова гіперактивність, зануренням у хворобу
тощо. Всі ці закономірності зумовлені, в першу чергу,
індивідуальними особливостями особистості підлітка
та домінуванням у нього певної акцентуації характеру.
У нашому емпіричному досліджуванні приймали
участь 40 осіб (17 дівчат, 23 хлопці). Вік досліджуваних
коливається від 12 до 15 років. Досліджуванні навчаються в комунальному закладі освіти Дзержинівській
середній загальноосвітній школі №1. Дана вибірка є
найбільш підходящою, адже зазначенні межі підліткового віку ілюструють найяскравіші характеристики
цього періоду. Для проведення емпіричного дослідження специфіки взаємозв’язку рівнів тривожності та
акцентуацій характеру підлітків були обрані наступні
методики: «Оцінки тривожності» (Ч. Д. Спілбергера, Ю.Л. Ханіна); «Характерологічний опитувальник»
Шмішека, який використовується для діагностики типу
акцентуацій характеру особистості.
За
методикою
виявлення
тривожності
(Ч.Спілбергера, Ю.Ханіна) отримані наступні резуль-

тати. Проаналізувавши отримані дані, можна наочно
зобразити кількість представників кожного рівня тривожності в процентному співвідношенні (рис.1)
Як видно з рисунку (1), 30% досліджуваних мають високий рівень особистісної тривожності, даний
стан характеризується емоційною напругою, настороженістю, хвилюванням, душевним дискомфортом,
підвищеною вразливістю. 65% досліджуваних мають
середній показник особистісної тривожності, даний
стан характеризується помірним проявом тривожності. Для 5% характерна наявність низької особистісної
тривожності, що проявляється або в повній відсутності напруги, дискомфорту, хвилювань та вразливості або, навпаки, є проявом компенсації та бажанням приховати тривожність, слід припустити, що
низький показник тривожності може буди проявом
захисного механізму. У досліджуваних не простежується наявність високого показника ситуативної тривожності. 10% під час дослідження мали середній показник ситуативної тривожності, а 90% низький, це
свідчить про те, що діти комфортно відчували себе
під час проходження запропонованих методик.
За методикою «Характерологічний опитувальник»
Шмішека виявлено, що 32 із 40 підлітків мають одну
ярко виражену акцентуацію характеру, решта 8 чоловік мають по 2 – 4 акцентуації з однаковими балами.
Тобто 80% підлітків мають одну ярко виражену акцентуацію, а 20% декілька.
Домінуючою серед підліткового віку виявляється
гіпертимна акцентуація характеру, вона простежується у 52,5%, друге місце займає екзальтований тип –
12,5%, третє – демонстративний тип 5%. На четвертому місці дистимічний, циклотимний, емоційний та
педантичний типи по – 2,5%; тривожний, застрягаючий та збудливий типи акцентуацій характеру простежуються не в чистому виді, а сумісно з іншими. Проаналізувавши отримані дані, можна наочно зобразити
кількість представників з певною акцентуацією характеру в процентному співвідношенні (рис.2)
Для аналізу специфіки взаємозв’язку рівнів тривожності та акцентуації характеру у представників
нашої вибірки досліджуваних був використаний
коефіцієнт кореляції р-Спірмена. Були підраховані
кореляційні зв’язки шкал за методикою діагностики рівня тривожності Ч. Спілбергера, Ю. Ханіна, зі
шкалами методики виявлення акцентуацій характеру
Г.Шмішека, які представлені в таблиці 3.
Таблиця 3

Кореляційний аналіз між шкалами методики (Ч. Спілбергера, Ю. Ханіна)
та методики (Г.Шмішека).

Шкали

Гіпер.

Дист.

Цикл. Ємоц. Демон Застр.

Педан

Трив

Збуд

Екзал

СТ
ситуативна
тривожність

-,020

,238

,126

-,140

-,161

,132

-,163

-,032

,168

-,037

ОТ
особистісна
тривожність

,081

,336*

,278

,322*

,038

,246

,173

,364*

,260

,219

Примітка. * – Корреляція значима на рівні р ≤ 0.05
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При проведені аналізу взаємозв’язку ситуативної
(реактивної) тривожності з акцентуаціями характеру виявлено, що не існує позитивної кореляції між цими показниками. Значима позитивна кореляція була виявлена між
особистісною тривожністю та дистимічною акцентуацією
(0,336*). Для підлітків з дистимічною акцентуацією характеру властива особистісна тривожність. Через це їм характерний постійно поганий настрій, зажура, сум, замкнутість, небагатослівність, песимістичність, тривожність.
При аналізі зв’язку особистісної тривожності та емотивної (емоційної) акцентуації, також була виявлена значима
позитивна кореляція (0,322*). Це може пояснюватися тим,
що підліткам з емотивною акцентуацією властива: надмірна чутливість, вразливість, глибоке переживання найменших неприємностей, похмурий настрій. Значима позитивна кореляція була виявлена також між особистісною
тривожністю та тривожним типом акцентуації характеру
(0,364*). Це підтверджується теоретично і свідчить про те,
що підліткам з тривожною (психастенічною) акцентуацією характерні: понижений настрій, побоювання за себе,
близьких, невпевненість у собі.
Висновки. В даній роботі була досліджена специфіка взаємозв’язку рівнів тривожності та акцентуацій
характеру підлітків. Вивчення та аналіз літературних
джерел із зазначеної проблеми, досвіду її вирішення
дали змогу зробити наступні висновки і узагальнення.
Дослідження акцентуацій характеру, в порівняні з тривожністю, почали нещодавно, а саме в ХХ столітті такі
вчені як К.Леонгард та А.Е.Лічко. Внаслідок цього проблема зв’язку рівнів тривожності з акцентуаціями характеру на сьогодні є маловивченою. Але існує необхідність

дослідження даної проблематики, тому що наявність
тривожності є характерною для багатьох акцентуацій.
Дані, отримані в ході емпіричного дослідження, повністю підтвердили гіпотези висунуті нами на початку дослідження. Проведені в даній роботі теоретичний аналіз
та емпіричне дослідження можуть бути використані в
роботі шкільного психолога та при консультації батьків
та вчителів підлітків. Тому що дорослі повинні розуміти та усвідомлювати закономірності розвитку підлітків,
прояви іхньої тривожності та акцентуацій характеру.
Адже підлітковий вік однин з найголовніших етапів
життя людини. Цей вік характеризується нестабільністю. Підлітковий вік є першим перехідним періодом від
дитинства до зрілості. Якісні зміни, що відбуваються в
інтелектуальній та емоційній сферах особистості підлітка (інтенсивний, нерівномірний розвиток і ріст організму, особистісні новоутворення та ін.) породжують новий
рівень його самосвідомості, потреби у самоствердженні,
рівноправному і довірливому спілкуванні з однолітками
і дорослими. Усе це є підставою для виокремлення підлітків в особливу соціально-психологічну, демографічну
групу з характерними для неї настановами, цінностями,
нормами. Існує необхідність подальшого розвитку обраної проблематики. Доцільним є вивчення взаємозв’язку
акцентуації характеру з різними проявами та видами
тривожності, наприклад відкритою чи прихованою, або
з кожним компонентом психологічної тривожності: емоційним, поведінковим, когнітивним. Важливим у перспективі подальшого дослідження є також розширення
вибірки досліджуваних та врахування їхньої гендерної
приналежності.
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ВНЕСОК А. М. АЛЕКСЮКА В РОЗВИТОК
МОДУЛЬНО-ТЬЮТОРСЬКОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ
У ВИЩІЙ ШКОЛІ
У статті розглянуто внесок відомого педагога А. М. Алексюка в розвиток модульно-тьюторської системи навчання у вищій школі як одного із найважливіших компонентів удосконалення навчально-виховного процесу.
Ключові слова: модульно-тьюторська система навчання, вища школа, відомий педагог А. М. Алексюк.
В статье рассмотрен вклад известного педагогога А. М. Алексюка в развитие модульно-тьюторськой системы
обучения у высшей школе как одног из важнейших компонентов учебно-воспитательного процесса.
Ключевые слова: модульно-тьюторская система обучения, высшая школа, известный педагог А. М. Алексюк.
The article presents the contribution of well-knowed educator A. Aleksyuk to the development module-tutor system as
one of the most important components of improving the educational process.
Key words: module-tutor system, higher institutes of education, educational specialist A. Aleksyuk.

Освітня політика української держави пов’язана з
вирішенням проблеми переходу до якісного рівня викладання у вищій школі, а це в свою чергу передбачає
вдосконалення змісту освіти та виховання підростаючих
поколінь, розроблення більш ефективних педагогічних
технологій і експериментальних моделей. Нова освітня
політика повинна широко використовувати не тільки
інноваційні технології та нові напрями, а й прогресивні
традиційні підходи, накопичені педагогічною наукою та
практикою, практичний досвід, унікальну педагогічну
спадщину минулого, яка є невичерпним джерелом думок, поглядів, систем та теорій. Без їх актуалізації важко
уявити впровадження в педагогічну теорію та практику
будь-яких інновацій. Вагомі здобутки в розвитку педагогіки та методики вищої школи має видатний педагог,
вчений А. М. Алексюк.
Мета статті полягає в дослідженні внеску відомого
педагога А. М. Алексюка в розвиток модульно-тьюторської системи навчання у вищій школі за допомогою якого підвищується ефективність навчання студентів.
Стан розробленості проблеми дослідження. Методи навчання є одним з найважливіших компонентів
навчального процесу. Без відповідних методів діяльності неможливо реалізувати цілі і завдання навчання,
досягнути відповідних результатів. Метод навчання
є системним об’єктом, який включає види і прийоми
взаємопов’язаної педагогічної діяльності викладача і навчальної діяльності студентів, дії та операції, що забезпечують досягнення поставлених цілей і завдань.
Видатні
українські
вчені,
С.Х.Чавдаров,
В.І.Помагайбо,
А.М.Алексюк,
В.О.Онищук,
І.Т.Федоренко, О.Р.Мазуркевич та ін., зробили значний
внесок в обґрунтування загальних методів навчання.
Вагома роль дослідженню загальних методів навчання в
середній школі та у вищій школі належить видатному науковцю в галузі педагогіки Алексюку А. М..
Анатолій Миколайович Алексюк – доктор педагогічних наук, професор, академік, лауреат нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України. Довгий час працював
в Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка, спочатку доцентом, пізніше професором та
завідувачем кафедри педагогіки.
Алексюк А. М. одним із перших обґрунтував наукові
напрями педагогіки у вищій школі. У своїх працях науковець дав детальну характеристику та науково обґрунтував

значимість семінарських, лекційних занять, самостійної
роботи студентів. Однак, важливою темою в дослідженнях А.Алексюка були методи навчання у вищій школі та
розроблення модульно-тьоторської системи навчання.
Науковець стверджує, що методи навчання – це впорядковані способи взаємопов’язаної діяльності викладачів і
студентів, скеровані на вирішення навчально-виховних
завдань вищої школи [1, с. 161].
За А. Алексюком, методи навчання, як і будь-яке
явище, мають зовнішню і внутрішню сторони. До зовнішньої, або формальної, сторони методів навчання
відносяться: словесно-слухова форма навчання, різні
форми застосування наочності, практичні роботи учнів
як важлива форма обміну інформацією з учителем;
найрізноманітніші зовнішні способи, до яких вдається
вчитель – методи навчання як мистецтво особистості
вчителя; організація керування навчально-пізнавальною
діяльністю учнів і контроль знань, самокерування і самоконтроль з боку школярів [1, с. 162].
Внутрішньою, або змістовою стороною методів навчання є: рух змісту основ наук, техніки і мистецтв, які
викладаються; логічний бік розумової діяльності учнів,
що відповідає логіці засвоюваної науки, а також віковим
особливостям учнів; психологічний бік методу притаманний будь-якому навчальному процесові; різні види
навчально-пізнавальної діяльності учнів, стимулювання
і мотивація учіння [1, с. 162].
Методи навчання передусім визначаються змістом
навчання. Як видно з дидактичної системи, методи навчання дійсно пов´язані зі змістом навчання. І той бік
змісту навчання, якого торкаються методи навчання, лежить у площині специфічних методів дослідження даної
науки і не більше. Певна категоричність думки, що метод
навчання визначається змістом навчання, зумовлена тим,
що раніше питання цілей навчання включалося у питання
змісту освіти і навчання та воно йшло під однією назвою:
зміст освіти і навчання [2, с. 46].
Правильний добір методів відповідно до мети й
змісту навчання, вікових особливостей сприяє розвитку
їхніх пізнавальних здібностей, озброює їх уміннями та
навичками використовувати здобуті знання на практиці, готує до самостійного набуття знань, формує їхній
світогляд.
А.М.Алексюк розглядає методи навчання як з позиції нерозривної єдності мети, засобу і результату.
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Загальний підхід до вибору методів навчання розкриває А.М.Алексюк: «Обираючи той чи інший метод
навчання, вчитель має щоразу врахувати його залежності. Вибір методів навчання не можу бути довільним, тим більш імпровізованим. Імпровізація допустима лише в межах педагогічної діяльності. Методи
навчання завжди виступають як єдність об‘єктивного
і суб‘єктивного. Об‘єктивність їх визначається закономірностями об‘єкта вивчення і логікою навчальнопізнавального процесу. Суб’єктивність вибору зумовлюється свідомим застосуванням об’єктивно існуючих
закономірностей навчання» [2, с. 46].
Модульна система організації навчального процесу
спрямовує викладачів і студентів на постійну творчу
працю, пробуджує мотиваційну сферу і нові стимули до
навчання, і, як зазначав А. М. Алексюк, руйнує «непорушність» усталених «залізобетонних» споруд лекційно-семінарської одновимірної для всіх систем навчання, пропонуючи натомість істинний демократизм вищої
освіти, право на вільне особистісне волевиявлення кожного студента і викладача [1, с. 214].
Заслуговує на увагу і те, що видатний педагог А.
М. Алексюк один із перших педагогів-дослідників не
тільки обґрунтував сутність та особливості модульного
навчання, але і зосередив увагу на впровадження в навчальний процес тьюторського навчання.
Модульно-тьюторське навчання, як автономний
напрямок у модульному навчанні, виникло в останній
чверті XX століття. Положення про цю систему були
теоретично розроблені й практично впроваджені в кінці
80-х – на початку 90-х рр. XX ст. кафедрою соціальної
роботи та педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка (керівник наукового
проекту – професор А. Алексюк). Формування цього
проекту стимулювалося недоліками традиційної лекційно-семінарської системи навчання у вищій школі.
Впровадження в навчальний процес модульного та
модульно-тьюторського навчання науковець пояснює, що:
1. Модульна система навчання головним своїм призначенням повинна мати таку заміну організаційних засад педагогічного процесу у вищій школі, яка забезпечила б суттєву його демократизацію, умови для дійсної
зміни місця студента у навчанні (перетворення його з
об’єкта в суб’єкт цього процесу), надала б навчальновиховному процесу необхідної гнучкості, запровадила
б у дію принцип індивідуалізації навчання.
2. Модуль – це відносно самостійна частина навчального процесу, яка містить насамперед одне або
кілька близьких за змістом і фундаментальних за значенням понять, законів, принципів.
3. Засвоєння модуля розпочинається оглядово-установчою лекцією. Далі йдуть індивідуальна самостійна
навчальна робота, консультації, потім кілька групових
тьюторських занять за опрацьованими джерелами, що
впроваджені замість традиційних семінарських занять і
в своїй сукупності складають зміст модуля.
4. Організаційно кожне тьюторське зайняття включає у себе три – чотири види навчальної роботи, серед
яких два є постійними (невелика письмова робота та
дискусія за змістом опрацьованих задач, евристична
бесіда, рольові та ділові ігри тощо).
5. Джерела, виділені у списках літератури позначкою «X», складають мінімум навчального матеріалу, необхідного для систематичного оволодіння
предметом.

6. Студент може достроково вивчити й скласти звіт
з матеріалу, що входить до того чи іншого модуля, за домовленістю з викладачем.
Вивільнений таким чином час використовується ним
згідно із своїми інтересами. Звіт студента за змістом конкретного модуля вважається
прийнятим, якщо студент під час співбесіди з викладачем продемонструє розуміння головних ідей модуля і
послідовно, аргументовано викладе їх (письмово та усно).
7. Для студентів, що засвоїли матеріал і відзвітувалися
за змістом усіх модулів до закінчення семестру, екзамен з
даного предмету відміняється.
8. Коли студент не зміг з тих чи інших причин вчасно
скласти звіт за змістом чергового модуля, він може зробити це за домовленістю з викладачем під час консультації.
9. При організації індивідуальної навчальної діяльності залишається актуальним питання про стимулювання систематичної самостійної роботи з першоджерелами.
Формалізм у питаннях обліку її результатів значною мірою усувається за умов функціонування пропонованої
системи навчання тим, що перевірка конспектів першоджерел відміняється і факт наявності або відсутності їх
у студентів не впливає на оцінку якості його навчальної
праці.
10. Виконання навчальних завдань оцінюється певною кількістю залікових одиниць, облік яких ведуть як
викладач, так і сам студент.
Оскільки наперед відомо, яку кількість їх треба набрати для того, щоб одержати «5», «4» або «З», кожен
студент отримує можливість протягом усього часу вивчення предмету контролювати та свідомо регулювати
успішність свого просування в засвоєнні курсу шляхом
цілеспрямованого планування та розподілу своїх зусиль
для досягнення навчальних результатів, що відповідають
його запитам. Прикінцева оцінка успішності вивчення
предмета визначається підсумовуванням залікових одиниць, які були отримані студентами за виконання всієї
сукупності навчальних завдань.
11. 3 метою стимулювання навчальної активності
студентів за підсумками кожного навчального року з урахуванням загальної суми набраних залікових одиниць
визначається десятка найкращих студентів з предмета.
З числа цих студентів рада факультету (за поданням кафедри) може рекомендувати студентів до аспірантури з
педагогіки [1, с. 3-4].
Модульно-тьюторська система навчання базується
на організаційних засадах педагогічного процесу, які забезпечують суттєву його демократизацію, умови для
перетворення студента з об’єкту в суб’єкт навчального
процесу, надає навчально-виховному процесу необхідної
гнучкості, сприяє розвитку індивідуалізації навчання.
Модуль є відносно самостійною частиною навчального процесу, яка містить одне або близькі за змістом
і фундаментальні за значенням поняття, закони, принципи. Засвоєння модуля розпочинається оглядовоустановчою лекцією. Наступний етап – індивідуальна
самостійна навчальна робота, консультації. Потім проводиться кілька тьюторських занять за опрацьованими
джерелами, вони впроваджуються замість традиційних
семінарських занять і у своїй сукупності складають
зміст модуля. Організаційно кожне тьюторське заняття
включає в себе три-чотири види навчальної роботи, серед яких два є постійними (невелика письмова робота
із іноземної мови та дискусія за змістом опрацьованих
джерел), інші – змінними (аналіз ситуації, розв’язання
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педагогічних задач, евристична бесіда, рольові та ділові ігри тощо).
Студент може достроково вивчити і скласти «звіт» з
матеріалу, що входить до того чи іншого модуля, за домовленістю з викладачем. Звіт студента за змістом конкретного модуля вважається прийнятим, якщо під час співбесіди
з викладачем він продемонструє розуміння головних ідей
модуля і послідовно аргументовано викладе їх (письмово
чи усно). Для студентів, які засвоїли матеріал і відзвітувались за змістом усіх модулів до закінчення семестру, екзамен (залік) з даного предмета відміняється.
Тьютору властиві як традиційні функції викладача,
так і нові, пов’язані з принципово новими умовами організації навчального процесу. Виконання професійних завдань тьютора передбачає передусім реалізацію функцій:
консультанта, що виявляється в інформуванні, наданні
слухачам порад, інформаційній підтримці навчання; менеджера, яка реалізується в керівництві та мотивації слухачів, консультаціях та комунікаціях із ними; фасилітатора,
що виражається в налагодженні та підтриманні інформаційних зв’язків і взаємодії між слухачами та іншими учасниками системи освіти, у врегулюванні різних проблем,
розв’язанні конфліктів, адаптації слухачів до нових форм
навчання

З метою підвищення організації навчального процесу
викладач має визначити методи, якими він буде користуватись, внутрішню структуру кожного з них, а також засоби, найбільш придатні для досягнення поставлених цілей.
Висновки. Таким чином можна стверджувати, що метод – це основний спосіб роботи викладача і студентів, за
допомогою якого досягається визначена дидактична мета
(засвоєння поняття, ідеї, теорії, певної навички чи вміння); формується світогляд студентів, розвиваються їхні
здібності.
Досвід свідчить, що впровадження модульної та модульно-тьюторської організації навчального процесу
забезпечує: інтенсифікацію навчального процесу та
підвищення якості підготовки фахівців; систематичність засвоєння навчального матеріалу; встановлення
зворотного зв’язку з кожним студентом на визначених
етапах навчання; контроль та своєчасне коригування
навчально-виховного процесу; підвищення мотивації
учасників навчально-виховного процесу, зменшення
пропусків занять; психологічне розвантаження студентів
в кінці семестру; підвищення відповідальності студентів
за результати навчальної діяльності; максимальне забезпечення потреб особи у виборі освітнього рівня та кваліфікації тощо.
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РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ
ТА ПРОФВІДБОРУ
У статті обґрунтовується зміст професійного самовизначення, роль профвідбору, аналізуються мотиви вибору майбутньої професії старшокласника в контексті визначення його життєвих перспектив і особистого самоствердження.
Ключові слова: професійне самовизначення, професійний вибір, саморозвиток.
В статье обосновывается содержание профессионального самоопределения,роль профотбора, анализируются
мотивы выбора будущей профессии старшеклассника в контексте определения его жизненних перспектив и личного самоутверждения.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональный выбор, саморазвитие.
In the article an author grounds maintenance of professional Self-determination, analyses the motives of senior’s
choice of future profession in the context of determination of his vital perspectives and personal self-realization.
Key words: professional self-determination, professional choice.

Основним завданням даної роботи визначити
принципи профвідбору, з’ясувати як шляхом поліпшення умов підвищити продуктивність праці, виявити особистісні особливості працівників торгівлі,
зайнятих у різних сферах діяльності.
Актуальність роботи пов’язана з тим, що величезна кількість людей працює в торгівлі, тому не можна не
враховувати особистісні особливості цих людей по одній

простій причині – з точки зору профвідбору, не всі люди
можуть працювати в торгівлі, а якщо можуть, то роблять
це не кращим чином.
Гіпотеза. На думку автора даної роботи існує безліч
психологічних відмінностей між працівниками торгівлі
різних сфер діяльності.
Мета: з’ясувати чи є відмінності особистісних особливостей працівників торгівлі різних сфер діяльності.
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Завдання дослідження:
1) визначення факторів, що сприяють підвищенню
ефективності праці працівників торгівлі;
2) вивчення ціннісних орієнтацій працівників торгівлі різних сфер діяльності;
3) визначення професійної та особистісної спрямованості працівників торгівлі різних сфер діяльності;
4) визначення характеру поведінки працівників в
конфліктних ситуаціях;
5) вивчення особистісного адаптаційного потенціалу
працівників торгівлі;
6) проведення порівняльного аналізу результатів дослідження працівників торгівлі різних сфер діяльності.
Зі зміною економічної, політичної та соціально-культурної ситуації в країні необхідне нове розуміння змісту
проблеми вибору професії.
Специфіка психологічних проблем професійного
вибору визначається нестабільною ситуацією в країні,
необхідністю оволодіння новим соціально-економічним
досвідом. З одного боку нові професії, що з’явилися
в зв’язку з переходом до ринкових умов, не мають ще
коренів у професійній культурі нашого суспільства. З
іншого боку, відбувається процес руйнування стереотипів традиційних форм професіоналізації, які також змінюються в сучасних умовах. Важливим є і те, що образ
професії, як когнітивне та емоційне утворення, змінює
систему загальних орієнтирів у суспільній та індивідуальній свідомості людей. Раніше ідеальний образ професіонала багато в чому був пов’язаний з образом конкретних людей і їх професійною «біографією» та певними
професійними цінностями. Зараз можна спостерігати,
що в деякому ступені «ідеальний образ професіонала»
замінений на «ідеальний образ життя»» (американський,
європейський та інші). Таким чином, професія виступає
як засіб для досягнення цього образу життя, а не як істотна частина самого образу життя [3].
Ознаки професійної безпорадності, відвертого незадоволення видом обраної діяльності значною мірою
виявляються в частини випускників коледжів університетів. Своєрідна, дуже небезпечна за своїми наслідками
ланцюгова реакція. Тому правильний, всебічно обґрунтований підхід до вибору професії як для самої людини,
так і для всього суспільства має не лише соціальне забарвлення, а й величезну економічну вагу. Заняття справою, яка найповніше відповідає інтересам, здібностям,
можливостям, нахилам людини і водночас задовольняє
потреби суспільства – це один із домінуючих резервів
підвищення продуктивності праці [2].
Все це призводить до розгубленості педагогів,
шкільних психологів, батьків, що намагаються допомогти учням, які або знаходяться в стані невизначеності, або
зробили свій сумнівний та примітивний професійний
вибір, адже адекватність вибору і рівень оволодіння професією впливають на загальну якість життя.
При цьому необхідно мати на увазі наступні обставини. По-перше, світ професій напрочуд мінливий. Кожен рік з’являється близько 500 нових професій. Разом
із тим багато професій сьогодні «живуть» лише 5-15
років, а потім або «вмирають», або дуже змінюються.
По-друге, особливістю сучасного світу професій є те,
що на зміну моно професіоналізму приходить полі –
професіоналізм. Означає, що людині потрібно прагнути оволодіти не однією професією, а декількома суміжними. Протягом життя може з’явитися бажання або
необхідність змінити професію або кваліфікацію. А для

цього необхідно бути готовим до того, що знань і вмінь,
отриманих в період навчання, не вистачить на весь час
трудової діяльності. Людині протягом життя не раз доведеться переучуватись, займатися самоосвітою, самовихованням. Тому однією з головних цілей сучасного
професійного навчання є розвиток в учнів зацікавленості і потреби в самозміні, здатного до перетворення
спеціаліста в професіонала, яка принципово відрізняється від мети традиційної професійної школи – підготувати учня до виконання конкретних функцій в професійному житті. Зрозуміло, що пріоритетність знань не
ставиться під сумнів, але на сучасному етапі розвитку
суспільства цього вже не достатньо. В наш час розрізняють поняття спеціаліста і професіонала.
Професіонал, на відміну від спеціаліста, є суб’єктом
професійної діяльності, а не просто носієм сукупності
знань та вмінь; він здатний до побудови свої діяльності,
її зміни і розвитку, тобто здатний до саморозвитку. Під
саморозвитком у психології розуміють активне якісне
перетворення людиною свого внутрішнього світу [4].
Саморозвиток лежить в основі професійного розвитку,
як динамічного і неперервного процесу проектування
«Образу – Я» особистості.
Для того, щоб молода людина була професіоналом
своєї справи, потрібно щоб вибрана професія в певному
ступені відповідала її індивідуальним особливостям, задовольняла її особистісні проблеми, давала можливість
реалізувати набутий потенціал. Значна роль в цьому відводиться профорієнтаційній роботі зі старшокласниками
з урахуванням її психологічних особливостей та вікового
періоду.
Дані досліджень психологів Л.І. Божович, Є.А. Климов, Г.С. Костюк дозволяють стверджувати, що у старшому шкільному віці формується не саме самовизначення
– особистісне, професійне (ширше – життєве), а психологічна готовність до нього, що передбачає [1, 6, 7]:
1. Сформованість на високому рівні психологічних
структур, насамперед самосвідомості;
2. Розвиненість потреб, що забезпечує змістовну наповнюваність особистості, серед яких центральне місце займають моральні установки, ціннісні орієнтації та
тимчасові перспективи;
3. Становлення передумов індивідуальності як результат розвитку й усвідомлення своїх здібностей та інтересів кожним старшокласником.
Самовизначення – центральне питання у ранньому юнацькому віці. Усвідомлення свого місця у майбутньому, своєї життєвої перспективи Л.І.Божович
вважала центральним моментом психічного та особистісного розвитку в цьому віці [1]. Старшокласника традиційно прийнято розглядати як особу, що
«стоїть на порозі» дорослого життя, сповненого планів та сподівань на майбутнє.
Таким чином вибір вірної професії залежить від:
а) індивідуально-типологічних відмінностей учнів, їх
пізнавальних інтересів, здібностей, нахилів; б) допомоги батьків, вчителів, психолога та інших значимих
осіб; в) соціального та матеріального становища, економіко-політичного стану в країні. Професійне самовизначення – це складний та багатогранний процес,
який потребує від осіб які у ньому задіяні, великої
відповідальності, уважності, обізнаності та реальних
поглядів на життя. Тому при виборі майбутньої професії слід враховувати такі три умови: «потрібно»,
«здатний», «схильний» (цікавлюсь).
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старший викладач
кафедри вищої математики та економіко-математичного моделювання
Академії муніципального управління

ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У статті представлено огляд існуючих методик і технологій навчання математичних дисциплін та виконано їх аналіз і систематизацію. Обґрунтовано та розроблено технологію навчання математичних дисциплін
студентів вищих навчальних закладів.
Ключові слова: студенти, навчання, технологія, складові, підхід, метод.
В статье представлены существующие методики и технологии обучения математическим дисциплинам и
выполнен их анализ и систематизация. Обоснована и разработана технология обучения математических дисциплин студентов высших учебных заведений.
Ключевые слова: студенты, обучение, технология, составляющие, подход, метод.
The article presents the existing methods and technologies of teaching mathematical disciplines and made their analysis and systematization. Founded and developed the technology learning mathematical disciplines of students of higher
educational institutions.
Key words: students, teaching, technology, components, approaches, methods.

Актуальність статті. Наразі спостерігається тенденція до зниження рівня математичної підготовки студентів
ВНЗ, що, на жаль, є серйозною перепоною до опанування ними циклу фундаментальних дисциплін навчального
плану, внаслідок чого загострюються проблеми із засвоєнням дисциплін професійної спрямованості. Така ситуація
не сприяє вирішенню задачі формування конкурентоспроможного фахівця, яка постає перед вищої школою.
Вочевидь, розробка нових підходів, методик і прийомів навчання математичних дисциплін, зосередження
уваги професорсько-викладацького складу на створенні
навчального середовища, яке сприяє підсиленню мотивації студентів до їх вивчення та зумовлює активізацію
пошукової активності студентів в напрямку застосування математичного апарату у навчальній і дослідницькій

діяльності, пошук методів організації ефективної роботи студентства в позанавчальний час – такі першочергові завдання постають перед науково-педагогічною
спільнотою.
Постановка проблеми. Аналіз науково-методичної та спеціальної літератури доводить, що до обговорення висунутих питань долучається усе більше
науковців.
Провідні педагоги і методисти вказують на суперечності між перманентним зростанням обсягу математичних знань, які мають засвоїти студенти, та навчальним
навантаженням, що відводиться на вивчення учбового
матеріалу, а також між потенціалом інформатизованих
систем навчання математики у ВНЗ та реальною педагогічною практикою [5, с. 120].
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Отож, з поміж запропонованих педагогічних інновацій, гострі дискусії викликають питання правомірності і
доцільності застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) при вивченні математичних
дисциплін.
Окремі фахівці переконані у надзвичайній ефективності кроків по інформатизації процесу математичної підготовки студентів ВНЗ. Так, за оцінками Ю. В.
Триуса [6, с. 77], застосування ІКТ навчання, таких як
web – орієнтовані системи комп’ютерної математики,
мобільні ІКТ навчання математики та мобільні математичні середовища, сприяють підвищенню рівня математичної і професійної підготовки студентів та розкриттю
їх творчого потенціалу. З метою удосконалення навчально-методичного забезпечення, у результаті виконаного
дослідження О. А. Чемерис запропонувала комп’ютерні
програми навчального призначення з математичних дисциплін [7]. На думку М. Медведєвої, інтенсифікацію
педагогічної діяльності здатен забезпечити електронний
курс-конспект лекцій, представлених у вигляді презентацій з подальшою можливістю обговорення навчальних
матеріалів на форумі. При цьому практичні завдання
автор пропонує виконувати з використанням сучасних
математичних пакетів, призначених для аналогових та
числових обчислень, таких як MathCAD, MathLab та
інші [2, с. 171].
Втім щодо впровадження ІКТ в практику навчання
математичних дисциплін існує і альтернативна думка.
Згідно із зауваженнями В. І. Трофименко, при вивченні
математичних дисциплін недоцільно повністю відхиляти традиційні методи навчання, оскільки недостатня
сформованість навичок виконання окремих математичних операцій може негативно вплинути на розвиток конструкторського мислення, інтуїції, здатності до аналізу і
синтезу властивостей досліджуваного об’єкту [5, с. 121].
Крім того, інтеграцію ІКТ у навчальний процес гальмує відсутність системи мотивації до розробки і впровадження сучасних педагогічних технологій та консерватизм викладачів у поглядах на підходи до викладання
математичних дисциплін [3, с. 128].
Таким чином, назріла необхідність розробки технології навчання математичних дисциплін, яка б враховувала напрацювання провідних педагогів та здобутки дослідників і науковців.
Формулювання цілей статті. Розробити технологію навчання математичних дисциплін студентів вищих
навчальних закладів.
Виклад основного матеріалу. В процесі дослідження з метою вдосконалення навчального процесу нами
було розроблено технологію навчання математичних
дисциплін студентів ВНЗ.
Метою розробки даної технології навчання являється підвищення рівня математичної підготовки майбутніх
фахівців, а з поміж головних завдань варто вказати наступні:
– підвищення мотивації студентів до вивчення математичних дисциплін;
– формування знань з математичних дисциплін на
більш високому рівні;
– заохочення студентів до систематичної наполегливоїсамостійної роботи та формування навичок організації роботи у позанавчальний час з використанням електронного дидактичного забезпечення;
– формування вмінь розв’язувати професійно-орієнтовані задачі;

– стимулювання до творчого пошуку взаємозв’язків
між отриманими знаннями і практичною діяльністю
шляхом розвитку математичного мислення;
– запобігання перевтоми під час виконання навчальних завдань;
– залучення студентства до інтелектуального дозвілля;
– своєчасна корекція технології залежно від результатів контролю знань.
Запропонована технологія базується на дотриманні
низки принципів, які включають загально-дидактичні
та специфічні принципи. Зауважимо, що враховуючи сучасну модель освіти, технологія опирається на принцип
неперервності самоосвіти, потягу до навчання, інформаційної культури, вільного доступу до навчальних ресурсів та принципу співробітництва [1].
Зупинимось докладніше на специфічних принципах,
серед яких особливої уваги заслуговують такі принципи
як актуальність, доступність, простота, адаптивність, а
також дотримання принципів здоров’язбереження. Для
реалізації властивості актуальності технології, її основу
становить використання міжпредметних зв’язків на всіх
етапах навчальної діяльності. Доступність досягається
за рахунок використання Інтернет-технологій наряду із
розповсюдженим апаратно-програмним забезпеченням.
Розробляючи технологію навчання математичних дисциплін, бажаною її властивістю ми вважали простоту
у використанні, тобто реалізацію технології практично кожним викладачем, що не володіють спеціальними
знаннями в області програмування. Прояв адаптивності
виявляється у можливості її застосування при вивченні
довільної математичної дисципліни, будь-якого її розділу або теми, а також при поглибленні окремих міждисциплінарних знань. Принцип здоров’язбереження реалізовується завдяки перешкоджанню появі перевтоми під
час навчання шляхом чергування завдань різного типу
складності, використання пауз, під час яких студентам
пояснювалися можливості застосування задачі у професійній діяльності, висвітлювалися історичні відомості
в розглядуваних тем, або, насамкінець, пропонувалося
розв’язати задачу на розвиток логічного мислення.
При розробці технології ми звернули увагу на пропозиції фахівців стосовно структури технології навчання. Згідно з рекомендаціями спеціалістів, структуру запропонованої технології складає концептуальна основа,
змістовна частина навчання, а також процесуальна частина [4] (рис. 1).
Розглянемо більш детально компоненти розробленої
нами технології.
Концептуальною основою запропонованої технології стали гуманістичний, аксіологічний, компетентнісний, інформаційний та креативний підходи до організації навчально-виховного процесу.
Процесуальний компонент представленої технології включає організацію навчального процесу на основі
означених підходів, активні та інтерактивні методи навчальної діяльності, традиційні та інноваційні засоби
навчання, групові та індивідуальні форми навчальної
діяльності, а також управління навчальним процесом на
основі гуманістичного підходу.
Таким чином, процес навчання математичної дисципліни включав п’ять етапів: формування математичних
знань, вмінь розв’язувати задачі та навичок застосовувати отримані знання, а також оцінку результатів навчання і корекцію методів навчання і навчального матеріалу в залежності від отриманих результатів.
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Рис. 1. Технологія навчання математичних дисциплін
При викладенні навчального матеріалу в залежності
від поставленої мети використовуються ілюстративнопояснювальний, репродуктивний і проблемний методи
навчання, а також методи моделювання та проектів.
Серед специфічних засобів навчання варто виокремити електронний практикум, Інтернет-технології, за
допомогою яких можна користуватися вказаним практикумом в ході аудиторної та позааудиторної роботи, а
також комплекс задач на розвиток логічного мислення,
застосування яких, окрім організації коротких перерв
для розумового перепочинку, сприяє стимулюванню
студентів до вивчення математичних дисциплін.
В ході розробки технології було передбачено розробку критеріїв ефективності її застосування у навчальному процесі, з поміж яких розглядалися критерії ефективності навченості студентів та зовнішні і
внутрішні критерії ефективності технології навчання.
Змістовий компонент навчання містить постановку загальних і діагностичних цілей щодо досягнення
результатів та власне зміст навчального матеріалу.
Варто наголосити, що очікуваним результатом
впровадження технології являлося підвищення рівня
математичної підготовки студентів, посилення їх мотивації до розширення знань і їх застосування в навчально-дослідницькій діяльності, вміння застосовувати знання при розв’язанні професійно-орієнтованих
задач, а також прагнення до самовдосконалення і вміння обирати адекватні методи розв’язання задач.
Висновки, зроблені в результаті дослідження.
Непродумане застосування спеціальних комп’ютерних

програм при вивченні математичних дисциплін приводить до механічного повторення студентами набору
простих дій і отримання розв’язку, який вони не можуть інтерпретувати. Таким чином, ми вважаємо за
доцільне використовувати ІКТ дозовано, виключно
після того, як тема була засвоєною.
З метою вдосконалення навчального процесу в
процесі дослідження нами було розроблено технологію навчання математичних дисциплін, головними
завданнями якої є підсилення мотивації студентів до
навчання, підвищення рівня засвоєння навчального
матеріалу, заохочення до систематичної наполегливої самостійної роботи, стимулювання до творчого
пошуку взаємозв’язків між отриманими знаннями і
практичною діяльністю, запобігання розумового перевтомлення шляхом чергування завдань різного різня
складності.
Запропонована технологія складалася із концептуальної основи, змістовної частини навчання, а також
процесуальної частини, яка включала організацію навчального процесу на основі аксіологічного, особистісно-діяльнісного, інформаційного та креативного
підходів; активні та інтерактивні методи навчальної
діяльності; інформаційні засоби навчання; групові та
індивідуальні форми навчальної діяльності; управління навчальним процесом на основі гуманістичного
підходу.
Подальше дослідження заплановано направити на
впровадження запропонованої технології в навчальний процес студентів ВНЗ та оцінку її ефективності.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ УКРАЇНСЬКОГО СИНДРОМУ
У статті розглянуто питання дослідження особливостей виникнення та формування психологічної травми в
процесі бойових дій. Проаналізовано сутность та історію травматичного досвіду, його психологічні особливості у
діючих умовах. Запропонована програма перщої самопомочі при психологічному травмуванні.
Ключові слова: бойова психологічна травма, бойовий стрес, страх, психологічна допомога.
В статье рассмотрены вопросы исследования особенностей происхождения и формирования психологической
травмы в процессе боевых действий. Проанализированы сущность и история травматического опыта, его психологические особенности в действующих условиях. Предложена программа первой самопомощи при психологической
травматизации.
Ключевые слова: боевая психологическая травма, боевой стресс, страх, психологическая помощь.
The article discusses studies of the origin and formation of psychological trauma during combat operations. Analyzed
the nature and history of the traumatic experience, his psychological characteristics in current conditions. A program of the
first self-help psychologically traumatizing.
Key words: combat trauma, combat stress, fear, psychological assistance.

Напевно, без перебільшення можна сказати, що такі
поняття як «бойова психологічна травма» або «бойової
стрес» впевнено стали вжитком нашої повсякденної мови
і стали чимось звичайним, принаймні, цілком природнім.
Війни у всі часи травмували учасників конфлікту не
тільки фізично, але й психологічно. Протягом перших
місяців після початку бойових дій як бійці, так і звичайні
громадяни ще були сповнені ентузіазму, їм здавалося, що
буквально два-три місяці – і все закінчиться перемогою.
Перші смерті, перші бомбардування і обстріл викликали шок, але надія на швидке переможне закінчення боїв
пом’якшувала стресовий вплив ситуації. Однак, з часом
прийшло розуміння того, що військові дії – це не швидкоплинний, а скоріше затяжний процес, і разом з накопиченням бойового досвіду, зміною рівня стреcсоров,
змінився механізм виникнення і процес перебігу травми.
Для того, щоб прийти до розуміння того, як, яка і
коли в процесі бойових дій виникає психотравма, потрібно розглянути сутнісь психологічної травми як такої.

Отже, що ж таке психологічна травма? Не заглиблюючись у наукову термінологію, можна сказати, що
психологічна травма – це втрата або порушення життєво
важливих психологічних зв’язків. Таких, наприклад, як
зв’язок зі своєю сім’єю, з іншими людьми, з навколишнім світом і нарешті, зв’язок з самим собою і зі своїм
організмом.
Як правило, ці зміни відбуваються поступово, не помітно для нашого усвідомлення. Спочатку вони не приносять нам великого дискомфорту, і ми з легкістю до них
пристосовуємося, зауважуючи лише час від часу, що з
нами «щось не так».
А тим часом знижується впевненість у собі, у
своїх ресурсах, віра в своє благополуччя. Людина
перестає довіряти собі і своєму організму, стає недовірливою, песимістичною і вразливою. Вона починає старанно уникати певних почуттів, ситуацій і
людей, що істотно обмежує її життєву свободу і забирає енергію.
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Простіше це можна назвати втратою життєвих сил
і життєвого потенціалу, здорового оптимізму, без якого важко справлятися з будь-якими іншими життєвими
труднощами, надавати підтримку близьким, реалізовувати плани і мрії. Ресурси організму витікають, як в
чорну діру – в травму.
Найбільш повний, на мій погляд, список симптомів
та поведінкових реакцій, що вказують на травматичний
досвід, представив Пітер А. Левін, лікар, фізіолог.
По-перше, симптоми, які проявляються практично
відразу після травмуючого події:
• пересторога (людина постійно «напоготові»);
• поява нав’язливих образів або спогадів;
• хвороблива чутливість до світла або звуків;
• гіперактивність;
• надзвичайно емоційне реагування на помірні зовнішні подразники – запальність, переляк і т.п.;
• кошмарні сновидіння і поява нічних страхів;
• несподівані різкі перепади настрою (часто повторювані спалахи нестримного роздратування, люті, обурення або нападу сліз);
• порушення сну;
• нав’язливий сором і втрата відчуття власної гідності;
• зниження здатності протистояти стресу (людина
частіше і легше стає жертвою стресового впливу);
Практика показує, що в основному, за винятком
(або в окремих випадках) останніх двох пунктів, психологічні симптоми учасників бойових дій на Донбасі,
в більшій чи меншій мірі відповідають вищеописаним.
По – друге, симптоми, які можуть виникнути пізніше, навіть через роки:
• панічні атаки, тривожність і фобії;
• ментальна «спустошеність» і відчуття відірваності від дійсності;
• тактика уникнення (прагнення обходити стороною
певні місця, не зустрічатися з певними людьми, позбутися певних спогадів, відмова від певних видів діяльності);
• поява згубних уподобань і залежностей (переїдання, пияцтво, куріння і т.д.);
• надмірна або надзвичайно знижена сексуальна активність;
• забудькуватість або часта втрата пам’яті;
• нездатність любити, піклуватися про інших людей
або вибудовувати з ними міцні відносини;
• боязнь померти або піддати своє життя ризику;
• схильність до самокатування (жорстоке самоприниження, свідоме нанесення собі ран або порізів і т.д.);
• крах основ віри (в духовному, релігійному та міжособистісному плані).
При цьому автор пише, що перераховані вище
симптоми можуть бути як стабільними, так і ситуативними, проявляючись під впливом стресу. Крім того,
вони можуть бути прихованими багато років, а потім
несподівано проявитися.
Що ж відбувається в Україні і чим унікальний наш
досвід? Дуже важливими є мотиваційні моменти. Бойові дії на Донбасі з повним правом можна вважати вітчизняною війною, війною для захисту територіальної
цілісності держави та гідності її громадян. Незважаючи на всі внутрішні протиріччя, політичні, економічні,
культурні відмінності між жителями регіонів України,
більшість тих, хто бере участь у бойових діях, керуються мотивом «Якщо не я, то хто? Я повинен робити те,

що можу і що роблю «. Знизився рівень ідеалізму, став
вище рівень патріотизму, причому патріотизму усвідомленого, що враховує всі проблеми: і неготовність,
незабезпеченість армії, і відсутність підготовки, а часто
і пряму неадекватність командного складу, особливо
вищого, і неоднорідність бойового колективу. На установку бійців не вплинуло навіть негативне ставлення
місцевих жителів, яке, до речи, суттєво знижується з
плином часу і перебігом бойових дій.
Коли стало очевидним, що військове протистояння
швидко не закінчиться, що кількість убитих і поранених буде постійно збільшуватися, до постійного усвідомлення реальної загрози фізичної смерті додалося
напруга, пов’язана з умовами ведення боїв. З так званої
«блокпостной» війни, яка в основному використовуваала стрілецьку зброю, контактний бій і була характерна
лише частковим застосуванням артобстрілів, в подальшому бої прийняли характер артилерійської дуелі, коли
бійці змушені в основному ховатися в окопах, перечікуючи шквальний вогонь, і повсякчас бути напоготові
– якщо вогонь припиняється або затихає, потрібно бути
в постійній готовності до відбиття прямої атаки. Це
призвело до зміни характеру боїв – почалася так звана
«траншейна війна». І знову-таки досвід Першої світової війни, зафіксований професором Інституту історії
та етики медицини при Гейдельберзькому університеті Вольфгангом Еккартом, говорить про високі ризики
виникнення істерії і паніки серед бійців («…Солдат не
бачив людей, які його атакують, оскільки вони знаходилися за пару кілометрів від нього. На солдата з неба
постійно сипалися снаряди, а він навряд чи міг втекти
геть з траншеї …» – говорить Вольфганг Еккарт.) – це
саме відбувається і в сучасній Україні. Військові стають
заручниками ситуації. Крім того, бійці постійно піддаються шуму, коли цілодобово то вибухають снаряди від
артатак, або атакують танки, або кричать люди, розряджаючи внутрішнє напруження.
Перший шок від персоніфікації, усвідомлення власної смерті (той же Вольфганг Еккарт говорив про «подих смерті»: «…Наприклад, якщо граната вибухнула
недалеко від солдата або неподалік від нього був убитий його товариш по зброї, на отриману психотравму
реагувало і тіло: у солдатів починалася або безперервна
блювота, або озноб, або порушення координації, або
безсоння, або спалахи гніву …»), постійно повторюючись, стає звичним. Страх смерті не зникає, він просто
повертається на «безпечний», контрольований рівень,
передбачений психофізіологією людського організму
і допомагає вижити. Постійний стрес стає нормою. І
боєць – звісно ж, не нормально, але помірковано сприймає шквальний вогонь «Градів», САУ і мінометів у
будь-якому поєднанні, смерть товаришів, запах не вивезених вчасно тіл своїх товаришів та супротивників, і
багато чого іншого, що становить світ війни. Стресори
об’єднуються і втрачають травматичну актуальність, а
постійний стрес стає – ні, звичайно ж не нормою, але
досить звичними умовами існування. Світ війни не
передбачає напівтонів. Він або чорний, або білий. Все
бачиться чіткіше, друзі і вороги стають майже абсолютними. Друзів об’єднує бойове братерство, згуртовує свідомість загальної небезпеки, загальних ризиків.
Отримати таке єднання в звичайному житті неможливо,
і це один з дуже важливих чинників, що змушують бійців після лікування або відпустки повертатися на бойові позиції. В умовах локальних війн немає лінії фронту,
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так само як немає районів спокійного тилу, це створює
обстановку постійної загрози життю і призводить до
формування хронічної тривоги. Але саме посттравматичні симптоми пережитого стресу можуть з’явитися
потім, по остаточному поверненню бійців в мирне
життя. Яка частина бійців буде схильна до їх появи, ми
не можемо сказати зараз. Статистика світових локальних войн в цьому випадку нам допомогти не може, так
як всі попередні військові зіткнення мають від тих, що
відбуваються сьогодні в Україні, суттєві відмінності:
перш за все мотиваційні, а також культурні, економічні, політичні. Американські найманці після В’єтнаму
і радянські хлопчики після Афганістану пережили ( і
досі переживають) приблизно однакову постстрессову
симптоматику, незважаючи на те, що одні повернулися в благополучну ситу Америку, а інші в жебрацьку
дійсність СРСР. І про тих і про інших воліли за краще
забути, не помітити, сором’язливо зробити вигляд, що
нічого не сталося. Ізраїльська ж війна за територію не
припиняється практично з часів існування євреїв і арабів – так що для ізраїльтян війна за територію великою
мірою є і священною, і релігійною. Навіть українські
миротворці, побувавши в Іраку, визнають істотну відмінність між їх попереднім і теперішнім досвідом.
Тому коректним було б використовувати тільки оперативну статистику, яка може різко змінюватися відповідно до зміни характеру боїв і щвидкістю стресовій адаптації бійців, а також місцями збору даних, і
природно, є розрізненою і не узагальненою у зв’язку
з недостатністю часового ресурсу її збирачів та аналітиків.
Проте вже можна бачити, що весь накопичений досвід тільки підтверджує істотну важливість мотивацій
в такій непростій справі, як війна. Тому саме зараз, щодня, так важливо накопичувати досвід роботи з вивчення та локалізації травматичних симптомів, працюючи з
бійцями в госпіталях, полігонах, військових частинах у
тилу та безпосередньо на лінії оборони.
Тому що після закінчення війни вони повернуться в мирне життя – повернуться, звикнувши будувати
спілкування з оточуючим середовищем по правилах
війни, повернуться з насторогою, з образою на нас,
мирних тилових жителів, які не пережили того ж, що
й вони і які, на їхню думку, не можуть їх зрозуміти, повернуться з рефлексами, придбаними та закріпленими в
боях, необхідними для виживання на війні (так званими
«рефлексами воєнного часу») – але ці рефлекси аж ніяк
не вписуються в мирне життя. Вже зараз багато бійців
не уявляють собі своє повернення на роботу, якою вони
займалися в мирному житті. Для цих людей найбільш
вірогідним джерелом посттравматичного стресу може
стати «травма очікуваним майбутнім», коли людина дезорієнтована і сприймає майбутнє як незнайому грізну
небезпеку. «Травма очікуваним майбутнім» часто найгірша. Людина живе тут і зараз, і живе вона для майбутнього. Для якого? Якнайкращого, звичайно, яскравого і
насиченого. А якщо воно здається порожнім, прісним,
(а після контрастного світу війни саме так і відбувається), то спотворюється кожен момент поточного життя. І
в людини (у його психіці, у його організмі) формуються
неврози через страх перед майбутнім – тобто процеси,
характерні для посттравматичного стресу. При патологічному розвитку найбільш імовірна псіхосоматізація
захворювання, або регрес психіки, або ж починає проявлятися дисоціація свідомості і підсвідомості.

Запобігти такому розвитку подій можливо за допомогою:
• психологічної підготовки бійців в умовах полігону, перш ніж вони зіткнутися з реальним боєм;
• якісного дебрифінгу в процесі травматизації
(робота в госпіталях і військових частинах), який
обов’язково має включати в себе докладний розгляд
найбільш «ядерних» тем психіки – самої природи страху і процесів виникнення надмірного страху смерті.
При цьому дуже важливо розуміти, що намагання «вимкнути» рефлекси «воєнного часу» ні в якому разі не
є корисним до того часу, поки боєць не збереться повернутися в мирне життя остаточно. Таке «перемикання рубільника» може бути небезпечно для психіки. Але
пояснити бійцю та його родині та близьким на когнитівному рівні, що відбувається, обов’язково, так як психологічний дискомфорт від раптового переходу в мирне
життя, дуже істотний, а як правило, невідоме лякає в
першу чергу;
• робота з сім’ями військовослужбовців, зі спрямуванням, у першу чергу, на роз’яснення того, що
відбувається з їх чоловіками, синами, братами, і в другу – психологічне консультування, вироблення стратегії
поведінки в сім’ї і способів підтримки бійців в соціумі;
Ті ж, хто з будь-яких причин – об’єктивних чи
суб’єктивних, все ж таки не змогли подолати стан паніки, або, зіткнувшись з чорно-білий контрастним світом війни, виявили невідповідність між сформованими
уявленнями про себе і своєї ролі в соціумі в мирний
час, і реалізацією цього сприйняття в умовах воєнного
часу, стали першими так званими п’ятисотими (за кількістю мілілітрів в пляшці горілки), або першими. хто
запросив психологічну допомогу і пішов у посттравматичний стресовий розлад, як в безпечну гавань. Для
таких людей імовірною причиною стресового розладу
може виявитися «травма нинішнім життям». Це буває у
людини, яка адаптувався, звикла тільки до одних умов
існування. Але ось вона опиняється в зовсім іншій обстановці, здавалося б, більш регламентованій та зрозумілій, ніж вже звична. Така нова реальність може стати
нестерпною, психотравмуючей. І, як хворобливий захист від неї, формується посттравматичний стрес, хоча
в таких випадках ця назва не цілком коректна, оскільки
психіку травмує попередній, а не отриманий поточний
стрес.
І важливо пам’ятати, що в першу чергу при роботі
зі стресом працюють прості, але дуже важливі речі:
• будь-яке важке або негативне переживання людини це нормально, це невід’ємна частина нашого життя і
у нас є власні ресурси це витримати;
• ці переживання кінцеві, і навіть після самої важкої
травми можна оговтатися;
• абсолютно не обов’язково справлятися з травмою
поодинці; немає мужності в тому, щоб терпіти біль,
куди більше мужності в тому, щоб попросити про допомогу.
Все вищезгадане є тільки першою спробою звести
докупи вже отриманий досвід та хоча б первинно систематизувати його. Вкрай важливо продовжувати цю роботу, тому що від швидкості та якості надання першої
психологічної допомоги залежить не тільки здоров’я та
рівень адаптації бійців та їх сімей разом з оточенням,
але й те, яке місце в соціумі вони в подальшому посядуть, сама якість їх подальшого життя – а з нею і якість
самого соціуму, рівень та напрямок його змін.
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старший викладач кафедри економіки та ІТ,
керівник навчально-методичного центру
Київського національного університету культури і мистецтв

ЩОДО ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
Дана стаття присвячена проблемам розвитку дистанційного навчання у національних вищах. Розглянуті
основні педагогічні проблеми організації дистанційного навчання. Виділені педагогічні проблеми, які виникають
при впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес та організації педагогічної системи
навчання.
Ключові слова: дистанційна освіта, дистанційне навчання, модель мотивованої самоосвіти, інноваційні методики навчання.
Данная статья посвящена проблемам развития дистанционного обучения в национальных вузах. Рассмотрены основные педагогические проблемы организации дистанционного обучения. Выделенные педагогические проблемы, которые возникают при внедрении информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс и организации педагогической системы обучения.
Ключевые слова: дистанционное образование, дистанционное обучение, модель мотивированного самообразования, инновационные методики обучения.
This article deals with problems of distance learning in the national universities. The basic pedagogical problems of distance learning. Dedicated pedagogical problems that arise in the implementation of information and communication technologies in the educational process and the organization of pedagogical training system.
Key words: distance education, distance learning, model of self-motivated, innovative teaching methods.

За останні роки розвиток інформаційних технологій
зробив актуальною проблему модернізації системи освіти. Суть такої модернізації найбільше відбилася в концепції дистанційної освіти, яка, завдяки такому глобальному
явищу як Інтернет, охопила широкі шари суспільства та
стала найважливішим фактором його розвитку.
Дистанційне навчання сьогодні – сучасний тренд у
галузі національної освіти. Спостерігається збільшення
обсягу об’єму освітнього контенту, якій розміщується на
нових технологічних платформах та принципово нових
педагогічних системах. Впровадження в освітній процес
інформаційно-комунікаційних технологій є загальносвітовою тенденцією та представляє собою новий напрямок.
Такі поняття, як дистанційне навчання, он-лайн освіта,
мережеві освітні ресурси входять у наше життя і є засобом розвитку нових освітніх технологій. Аналіз світової
практики у сфері дистанційного навчання свідчить про
розмаїття його моделей та активний розвиток нових сучасних технологій та підходів щодо його реалізації. Ринок
дистанційної освіти США та Європи прийнято вважати достатньо сформованим. В Україні його становлення
тільки починається. Більшість вітчизняних університетів
активно розвивають та впроваджують технології дистанційного навчання, але проблема полягає не в тому, як розробити та впровадити нові ідеї, а в тому, як позбавитися
старих. Існуючі вітчизняні розробки в галузі дистанційного навчання побудовані на традиційних методиках, ін-

новаційність полягає лише у розміщенні інформаційного
матеріалу у мережі.
Сучасне суспільство потрібує масову якісну освіту,
яка забезпечить зрослі вимоги до споживача та виробника
матеріальних і духовних благ. Виконати соціальне замовлення суспільства через збільшення асигнувань на освіту, збільшення кількості навчальних закладів та іншими
традиційними способами не в змозі навіть заможні країни. Тому поява дистанційної освіти не випадкова, це закономірний етап розвитку та адаптації освіти до сучасних
умов. Питання «бути чи не бути» дистанційній освіті вже
не є актуальним. У всьому світі дистанційна освіта існує,
займає своє соціально-значуще місце в освітній сфері. У
кінці 1997 року в 107 країнах діяло близько 1000 навчальних закладів дистанційного типу. Кількість тих, хто здобув вищу освіту в системі дистанційної освіти, в 1997 р.
становила близько 50 млн. чоловік, у 2000 р. – 90 млн., за
прогнозами у 2023 р. становитиме 120 млн. чоловік [8].
Згідно з деякими дослідженнями, в Україні близько
30% навчальних закладів заявили про те, що вже мають
або планують організувати навчання в режимі дистанційної освіти. Однак найчастіше за цим стоїть звичайна
заочна форма навчання. Чим же відрізняється дистанційна освіта від інших видів отримання знань і професії?
Насамперед, дистанційна освіта – це відкрита система
навчання, що передбачає активне спілкування між викладачем і студентом за допомогою сучасних техно-
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логій та мультимедіа. Така форма навчання дає свободу
вибору місця, часу та темпу навчання.
Основною проблемою розвитку дистанційного навчання залишається штучне поєднання новітніх інформаційних технологій з традиційними формами та невідповідність принципів освітнього процесу сучасному рівню
освітніх технологій. Саме тому головна мета в галузі
інформаційних та педагогічних технологій полягає у розробці інноваційних методик навчання та інструментаріїв
для об’єктивного аналізу освітнього процесу. Серед існуючих визначень дистанційного навчання розглянемо
найбільш розповсюджені. Дистанційне навчання – це
«синтетична, інтегральна, гуманістична форма навчання,
яка базується на використанні широкого спектру традиційних та інноваційних ІТ та їх технічних засобів, які
застосовуються для подання навчального матеріалу, його
самостійного засвоєння, діалогу між викладачем та студентом» [1]. Дистанційне навчання – це «форма навчання,
при якої взаємодія викладача та студента здійснюється на
відстані та відображає всі складові навчального процесу
(цілі, зміст, методи, організаційні форми, засоби навчання), які реалізуються за допомогою специфічних засобів і
інтернет-технологій або іншими засобами, які передбачають інтерактивність» [2, с. 17]. В більшості національних
університетів України дистанційна освіта представлена у
вигляді технології дистанційного навчання, в той час як
за кордоном під дистанційним навчанням розуміють форму організації навчального процесу [3]. Таким чином виникає питання: дистанційне навчання – це технологія чи
форма? В залежності від отриманої відповіді визначається
стратегія і тактика реалізація дистанційного навчання.
Наступна
проблема
організації
дистанційного навчання – це вибір педагогічної концепції та найбільш доцільної моделі навчання.
Є. С. Полат виділяє наступні моделі:
– змішана модель навчання (комбінація дистанційного та денного навчання);
– інтеграція дистанційного навчання та кейстехнологій;
– мережева модель навчання (автономні мережеві курси, віртуальні школи та лабораторії);
– дистанційне навчання на основі інтерактивних занять [4].
На підставі робіт [2, 3, 4, 5, 6, 7] можна виділити ряд
суттєвих педагогічних проблем, які виникають при організації діяльності освіти та впровадженні інформаційнокомунікаційних технологій в освітній процес. До них відносяться:
– проблема адаптації методичних та учбових матеріалів з дистанційного навчання та їх використання в межах
впровадження інформаційних технологій;

– відсутність (або недостатність) впливу людського
фактору;
– складність відбору та структурування змісту навчальних дисциплін у різних моделях дистанційної
освіти з урахуванням профілю навчання;
– неможливість дистанційного навчання з окремих дисциплін та спеціальностей;
– необхідність у постійному підвищенні кваліфікації викладачів та підвищення педагогічних компетенцій у галузі інноваційних методик навчання;
– складність здійснення контролю знань студентів (відсутність гарантованого самостійного виконання завдань).
Крім педагогічних проблем існують проблеми у
створенні та організації педагогічної системи дистанційного навчання [2, 3, 4, 5, 6]. Серед них виділяють наступні:
– нормативно-правові (формування вимог щодо
експертизи якості електронних ресурсів, ліцензування освітніх закладів, які реалізують дистанційне навчання, нормування оплати праці викладачів та ін.);
– технічні проблеми, пов’язані із створенням,
розробкою та адаптацією мережевої інфраструктури,
програмних продуктів та середовищ для дистанційного навчання;
– психофізіологічні проблеми, пов’язані із вивченням факторів, які відповідають за стан здоров’я,
психологію спілкування у мережевому просторі;
– економічні проблеми, пов’язані із собівартістю
електронних ресурсів та засобів навчання;
– соціальні, пов’язані з розумінням значущості системи дистанційного навчання в галузі вищої освіти.
Але, незважаючи на низку проблем у галузі дистанційної освіти, ефективний розвиток цього напряму
триває. Доречним є вислів Д. Рона: «Формальна освіта
допомагає вижити, самоосвіта веде до успіху». Тобто,
організація дистанційної освіти полягає у правильній
побудові моделі мотивованої самоосвіти. Розробка
нових освітніх методик, технологій, програм, формування ефективної системи контролю і моніторингу
знань, компетенцій та результатів навчання, механізмів зворотного зв’язку, цілісного відношення до змісту,
розуміння сутності дисципліни, посилення мотивації
студентів є завданнями, які допоможуть в усуненні глибинних проблем. Сьогодні наукова значущість модернізації та розвитку дистанційної освіти проявляється у
вигляді інноваційних педагогічних методик та технологій електронного навчання. Таким чином, дистанційну
освіту можна розглядати як самостійну форму навчання
ХХІ століття, а також як інноваційний компонент денного та заочного навчання.
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аспірант кафедри теорії та методики технологічної освіти,
креслення та комп’ютерної графіки
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ
У статті проаналізовано основні ідеї пробудження національної самосвідомості, розвитку своєї культури, самобутності, виховання громадської зрілості, трудового виховання дітей. Аргументовано актуальність вивчення
поведінкових реакцій дітей в екстремальних і надекстремальних умовах діяльності в сучасній школі.
Ключові слова: громадянська діяльність, глобальні проблеми, культура, самобутність, свідомість, процес інтеграції, гуманізм, громадянська культура, виховання, національно свідомий громадянин, сім’я.
В статье проанализированы основные идеи пробуждения национального самосознания, развития своей культуры, самобытности, воспитание общественной зрелости, трудового воспитания детей. Аргументирована актуальность изучения поведенческих реакций детей в экстремальных и сверхэкстремальных условиях деятельности
в современной школе.
Ключевые слова: гражданская деятельность, глобальные проблемы, культура, самобытность, сознание, процесс интеграции, гуманизм, гражданская культура, воспитание, национально сознательный гражданин, семья.
The basic ideas of awakening of national consciousness, development of the culture, originality, education of public
maturity, labour education of children are analysed in the article. Actuality of study of поведінкових reactions of children
is argued in the extreme and superextreme terms of activity at modern school.
Key words: civil activity, global problems, culture, originality, consciousness, process of integration, humanism, civil
culture, education, nationally conscious citizen, family.

Постановка проблеми. Науково-дослідницька робота, на нашу думку, тісно пов’язана з психологічними особливостями виховання громадянської діяльності
учнів в особливих умовах, та їх психолого-педагогічних
аспектів.
Проблема формування громадянської діяльності є
однією з найбільш складних і найменш досліджених в
психолого-педагогічній науці. Рівень розвитку громадянської діяльності залежить від багатьох чинників, насамперед це: моральні пріоритети, масова свідомість,
процес інтеграції та гуманізм і справедливість як універсальні принципи вселюдських стосунків.
Аналіз досліджень і публікацій. Головне завдання, що стоїть сьогодні перед людством – створення
стабільного й безпечного світу. Ця глобальна проблема
залежить від масової свідомості громадян Землі. Проведення теоретико-методологічних досліджень у цій галузі
суттєво уточнює предмет і методологію дослідження,
конкретизує цілі і завдання. Аналіз і уточнення даних
стають методологічно обґрунтованими. Характеристики
екстремальних факторів важко класифікувати внаслідок відсутності єдиного критерію, однак «особливість»
умов праці можна визначити за такими ознаками: місцем

застосування, формою або видом, інтенсивністю або
регулярністю впливу, ступенем небезпеки для життя та
здоров’я.
Загальні закономірності психічного розвитку особистості та її духовного аспекту містяться в роботах
Л.С. Виготського, В.П. Зінченко, О.М. Лєонтьєва,
С.Л. Рубінштейна та інших.
Мета статті – теоретично обґрунтувати питання виховання громадської діяльності учнів в особливих умовах, а також аналіз ключових понять означуваної проблеми, їх місце і роль в сучасній освіті.
Виклад основного матеріалу. Сучасний світ сповнений надій, що в ІІІ тисячолітті людство житиме в
стабільному суспільстві, основаному на принципах
гуманізму, справедливості і справжньої свободи. Найбільшою дестабілізаційною силою залишаються міжнаціональні конфлікти. Характерними рисами сучасного
світу є: з одного боку – процес інтеграції, що полягає у
відкритості, зближенні законодавств, економічних умов,
з другого – пробудження національної самосвідомості
малих народів, їхнє бажання розвивати свою культуру,
самобутність, прагнення увійти в світову співдружність
рівноправними членами поряд з великими націями.
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Головне завдання, що стоїть сьогодні перед людством – створення стабільного й безпечного світу. Ця
глобальна проблема залежить не стільки від купки
політиків, скільки від масової свідомості громадян
Землі. Вона вимагає від людства єдиних моральних
пріоритетів:
– визнання людини найвищою цінністю цивілізації;
– свобода і права людини;
– гуманізм і справедливість як універсальні принципи вселюдських стосунків;
– толерантне ставлення до прав та інтересів усіх народів і націй як умова мирного співіснування і недопущення збройних конфліктів;
– непримиренне ставлення до порушень прав людини і народів як гарантія стабільного й міцного миру на
Землі.
Виховання громадянської зрілості пов’язане з готовністю особистості до участі у вирішенні глобальних
проблем сучасності, передусім запобігання збройним
конфліктам і війнам. Уміння підростаючого покоління
жити в мирі й злагоді передбачає виховання громадянських, моральних, інтелектуальних та емоційно-вольових якостей.
Традиційно у психології вивчались поведінкові реакції людей в екстремальних і надекстремальних умовах діяльності. Отже, можна зазначити, що на даний
час недостатньо вивчені умови діяльності, котрі, наближаючись за своїм змістом до екстремальних, усе ж
відрізняються від них. Зазначимо, що в психологічній
літературі, крім поняття «екстремальні», зустрічається також поняття «особливі, утруднені, незвичайні»
умови. Зокрема Ю. М. Забродін [7] пропонує різницю між цими поняттями визначати ступенем періодичності або частоти дії екстремальних факторів, що
створюють умови діяльності. При цьому, на думку автора, про «особливі умови діяльності» справедливо
говорити в тих ситуаціях, коли діяльність пов’язана
з епізодичним (непостійним) впливом екстремальних
факторів (чи з певною ймовірністю їх виникнення),
а про «екстремальні умови діяльності» – у випадках
постійної дії зазначених факторів. Подібної думки
дотримується і Л. Г. Дика [5], вважаючи, що особливі умови відрізняються від екстремальних меншою
інтенсивністю і специфічністю спрямованості на діяльність. За даними сучасних досліджень, між екстремальними і нормальними умовами здійснення професійної діяльності існує певний проміжний клас умов,
що має специфічний психологічний зміст, – «особливі
умови». Проведення теоретико-методологічних досліджень у цій галузі суттєво уточнює предмет і методологію дослідження, конкретизує цілі і завдання.
Аналіз і уточнення даних стають методологічно обґрунтованими [5]. Відповідно характеристики екстремальних факторів важко класифікувати внаслідок відсутності єдиного критерію, однак «особливість» умов
праці можна визначити за такими ознаками: місцем
застосування, формою або видом, інтенсивністю або
регулярністю впливу, ступенем небезпеки для життя
та здоров’я.
Для людини має цінність лише пережите в почуттях,
в почуттях, які просвітлені розумом, і завдяки цьому
здатними морально збагатити особистість, зробити її носієм Істини, Добра, Краси…
Сім’я – перше джерело, з якого починається велика
ріка почуттів і переконань. В. О. Сухомлинський)

У сім’ї формуються всі складові справжнього громадянина. Сім’я є першою спільнотою дитини, що виховує
суспільні якості, вчить проявляти свою особистість відповідно до суспільних вимог, для спільного добра. Родина виховує члена суспільства, національно свідомого
громадянина. Це підтверджено результатами опитування
школярів.
Введення підростаючого покоління в систему цінностей демократичного (громадянського) суспільства
передбачає формування основ громадянської культури –
глибокого усвідомлення своєї належності до власної
країни, почуття патріотизму і громадянської гідності,
знань про єдність свободи вибору і відповідальності, готовності до змінення своєї держави, становлення в ній
демократії.
Визначальними характеристиками громадянської
культури є патріотизм, правосвідомість, політична культура, моральність, реалізація громадянської позиції у соціальній практиці.
Патріотичне виховання – це становлення національної свідомості, почуття належності до рідної землі, народу. У своєму інтерв’ю Г. Каспаров сказав, що В. Путін
так хотів пробудити національну свідомість своїх громадян, що пробудив її в українців. Завдяки цьому Україна
себе знайшла.
На першому етапі патріотичного виховання здійснюється етнічне самоусвідомлення на основі засвоєння рідної мови, родинних звичаїв, традицій, культури, переконань, ідеалів, загальноприйнятих норм поведінки.
На другому етапі – громадянсько-патріотичне самоусвідомлення в процесі залучення учнів до продуктивної
діяльності, спрямованої на розбудову, зміцнення та впорядкування власної держави, вивчення історії Вітчизни.
Виховання правосвідомості учнів передбачає засвоєння системи знань з питань держави й права: виховання
поваги до законів своєї країни, глибокої переконаності в
необхідності дотримання чинного законодавства, уміння захищати та підтримувати закони та права людини.
Важливе місце у змісті громадянського виховання відводиться формуванню культури міжетнічного та міжнаціонального спілкування, формуванню правової культури.
Та, мабуть, найважливішою характеристикою громадянської культури є моральність особистості, що підтверджують результати опитування. Доброту та чесність
назвали учні всіх вікових категорій і як найцінніші риси
людини, і як головні риси справжнього громадянина.
У кризові періоди суспільного розвитку моральну
систему можуть утворювати не найвищі духовні цінності, а система елементарної економічної і біологічної
мотивації.
Крім того, у юнацькому віці починають домінувати
мотиви особистої користі, егоїстичних інтересів.
Особливу роль у становленні в учнів – уміння брати
до уваги думку не лише товаришів, а й опонентів, навичок збереження та підтримки злагоди, здатності запобігати конфліктам, готовності знаходити в партнерстві те,
що об’єднує, а не роз’єднує, відіграє педагогічна оцінка,
якщо вона виважена, об’єктивна, мотивована, зацікавлена, критична і водночас оптимістична.
Оцінюючи вияви моральної активності учнів, вчитель має враховувати психологічні закономірності, притаманні певному вікові, і саме крізь призму цих закономірностей виробляти оцінку.
У молодшому шкільному віці центром життя виступає система «дитина-вчитель», яка визначає ставлення
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до моральних вимог. Тому байдуже або суперечливе
ставлення вчителя до правил співжиття гальмує розвиток внутрішніх орієнтирів підростаючої особистості. У
6-10 років виробляються адекватні оцінки та самоконтроль як важливі форми самосвідомості, усвідомлюється певне коло своїх обов’язків і прав, формується реалістичний образ «Я».
У підлітковому віці основна роль належить системі
соціальних стосунків: зростає цінність дружби, відбувається емансипація від дорослих, розширюється сфера
соціального спілкування, формуються моральні риси та
мотиви поведінки, здатність до адекватної оцінки подій.
У юнацькому віці зростає потреба у самовизначенні,
домінує орієнтація на майбутнє, формується світогляд,
моральні переконання, критична самооцінка, підвищені

вимоги до моральної оцінки вчинків людей, відбувається
усвідомлення себе як члена суспільства, формується позиція дорослої людини.
Головним завданням у процесі формування досвіду
громадянської поведінки є досягнення єдності свідомості й поведінки.
Висновки. Виховання в учнівської молоді уміння
жити у мирі й злагоді з іншими передбачає знання й використання вчителем індивідуального та диференційованого підходу, врахування вікових особливостей дітей, їхніх типологічних і статевих відмінностей, рівня культури,
ціннісних орієнтацій, індивідуальної історії життя. Процес такого виховання потребує постійної уваги і на уроках, і в позакласній діяльності, і в сім’ї, з боку педагогів,
батьків, громадськості, соціально-психологічної служби.
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ТВОРЧО-ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА ІВАНА ФРАНКА
ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
У КОНТЕКСТІ МИНУЛОГО І СЬОГОДЕННЯ
У статті розглянуто роль і місце творчо-педагогічної спадщини Івана Франка для дітей молодшого шкільного
віку у контексті минулого і сьогодення. Зроблено короткий аналіз змісту навчальної книги для молодших школярів, якими користувалися на Західній Україні впродовж 1919-1939 рр., та сучасних підручників для початкової
школи крізь призму творів Івана Франка.
Ключові слова: Іван Франко, творчо-педагогічна спадщина, діти молодшого шкільного віку, минуле і сьогодення.
В статье рассмотрена роль и место творчески-педагогического наследства Ивана Франка для детей младшего
школьного возраста в контексте прошлого и настоящего. Сделан короткий анализ содержания учебной книги для
младших школьников, которой пользовались на Западной Украине на протяжении 1919-1939 гг., и современных
учебников для начальной школы сквозь призму произведений Ивана Франка.
Ключевые слова: Иван Франко, творчески-педагогическое наследство, дети младшего школьного возраста,
прошлое и настоящее.
In the article a role and place of creatively-pedagogical inheritance of Ivan Franko is considered for the children of
midchildhood in the context of the pas and nastoyaschego. The short analysis of maintenance of educational book is done
for junior schoolboys, which used on Western Ukraine during 1919-1939, and modern textbooks for primary school through
the prism of works of Ivan Franko.
Key words: Ivan Franko, creatively-pedagogical inheritance, to put midchildhood, the pas and nastoyaschee.
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Актуальність статті. Розбудова сучасної національної освіти і виховання неможлива без вивчення історії її
розвитку, врахування тих досягнень і недоліків, які були
притаманні процесові їх еволюції. За українську школу
боролися Т. Шевченко і Леся Українка, О. Духнович та І.
Огієнко, Б. Грінченко та С. Русова. Вагомий внесок у цю
боротьбу зробив Іван Франко.
Ім’я Івана Франка тісно пов’язано з Україною нашого
часу, оскільки він постає як титан думки і праці. Діяльність Великого Каменяра є різнобічною і багатогранною,
його погляди чітко проявляються в тому, щоб піднести
освіту народу на таку висоту, на яку підносить людину
сучасна наука. Івана Франко хотів бачити ідеал сучасної
школи всебічним, глибоко народним, національним та
гуманним за змістом і формою. Така школа має бути в
Україні на сьогоднішній день. Тому педагогічні ідеї Івана
Франка слугують прогресу, демократії, гуманізму, дитиноцентризму [5].
У низці творів, зокрема «Середні школи в Галичині
в 1875-1883 рр.», «Народне шкільництво в Галичині»,
«Наші народні школи і їх потреби» та ін., Іваном Франком аналізуються проблеми, які є актуальними і сьогодні, зокрема якісний і кількісний стан освіти в Галичині
кінця 19 ст. – поч. 20 ст., висвітлюються зміст, принципи,
форми та методи навчання і виховання дітей. У творах
«Учитель», «Schonscchreiben» пропонуються сучасні
методи навчання і виховання, розкривається внутрішній
світ молодших школярів, піднімалася проблема формування їх характерів [13; 14].
Постановка проблеми. Сьогодні модернізація загальної середньої освіти, висвітлена у сучасних освітніх
документах, зокрема в Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ ст.), Концепції національного
виховання, Державному стандарті початкової загальної
освіти, стосується оновлення змісту освіти в початкових
класах [2; 3; 7].
Аналіз науково-педагогічної літератури дозволяє
стверджувати, що твори Івана Франка і його сучасників
є першоосновою для вивчення в учнів початкових класів
почуття патріотизму. Зміст творів І.Франка побудований
на народній мудрості та моральних ідеях, у них чітко
простежується ідея дитиноцентризму [6].
Оскільки Великий Каменяр зробив важливий внесок у скарбницю дитячої літератури, учителі початкових
класів сьогодні повинні не лише розкривати зміст творів
Івана Франка, а й покликані використовувати виховну
значимість в утвердження морально-етичних цінностей
вихованців. Творчо-педагогічну цінність генія українського народу потрібно використовувати з метою показати, що в навчально-виховному процесі постать дитини
має бути центральною.
Формулювання цілей статті (постановка завдання) Розкрити важливість творчо-педагогічної спадщини
Івана Франка для дітей молодшого шкільного віку у контексті минулого і сьогодення.
Виклад основного матеріалу. Аналіз дитячої літератури засвідчує, що письменник досконало володіє
засобами передачі дитячої психології. Оскільки він був
майстром її зображення, добрим розумним захисником дитячих душ, його цікавить внутрішній світ героїв,
їх роздуми, мрії, вчинки, їх світ творінь, фантазії. Іван
Франко постійно зосереджував увагу на головному героєві, у центрі його творчості – життя маленьких героїв.
Проблема виховання особистості виступає центральною
проблемою його творчо-педагогічної діяльності.

Аналіз науково-педагогічної літератури дозволяє
стверджувати, що Іван Франко дуже любив дітей, тому
багато творів написав про них. Малюючи образи дітей,
він завжди тримав в пам’яті своє дитинство, маленькі
радощі, невмирущі болі [17]. Створюючи образи дітей,
письменник наділяв їх кращими людськими якостями. Для них Іван Франко написав багато цікавих казок,
об’єднав їх у збірку під назвою «Коли ще звірі говорили», яка вийшла у 1899 р. До неї ввійшло 20 казок, які
вселяють дітям віру в перемогу добра, справедливості,
будять живу думку, вчать бути чесними, працьовитими,
людяними, формують їх характер [14].
Варто зауважити, що творчість Великого Каменяра
завжди була в центі уваги укладачів підручників, за якими здійснювався навчально-виховний процес початкової
школи. Так, детальний аналіз підручників минулого,
якими користувалися учні так званих «народних шкіл»
у Західній Україні впродовж 1919-1939 рр., дозволяє
стверджувати, що дитяча пісня «Киця» є вміщена у букварику – першій книзі для руських дітей «Зорниця» (післябукварний період) О. Маркуша (1927 р.) [9], у «Першій книжечці» М. Матвійчука (1928 р.) [10]. У дитячій
навчальній книзі «До сонця» В. Полянського (1938 р.)
[11] ми знаходимо вірш Каменяра «Книга – морська глибина», а в навчальній книзі «На провесні життя» А. Крушельницького для першої кляси середніх шкіл, виданій
у 1931 р., вміщено вірш І.Франка «Не забудь» [8]. Також
зауважуємо, що у «Букварику» Д. Андрейка (1923 р.) [1]
знаходиться відома казка «Ріпка», а казка «Бідний вовк»
сюжетом дуже схожа до казки «Вовк війтом».
Ці твори є актуальні й зараз, вони популярні серед
малечі. Одні з них вивчаються за програмою на уроках,
інші – на позакласному читанні початкової школи. За
своєю мовою і будовою ці жанри є зразком простоти,
лаконічності, зрозумілості. В їх образах відбивається
простий дитячий світ, світ природи, праці, а також світ
людських стосунків, що є підвальними морального виховання, зернинами ідей дитиноцентризму.
Аналіз чинних підручників для початкових класів засвідчує, що у «Читанці» для 3 класу (О.Савченко,) 2001
р. вивчаються такі твори І.Франка: «Дрімають села», «Ти
мій рід», «Червона калино, чого в лузі гнешся», «Дивувалась зима» [12] . Учні 4 класу, які навчаються за «Читанкою» авторів Н. Скрипченко, О. Савченко, Н. Волошиною (2001 р.), вивчають твори «У долині село лежить»,
«Спомини», «Наші предки», «Вовк війтом», «Мурко і
Бурко», «Три міхи хитрощів» [13].
Для позакласного читання пропонуються інші казки із збірки «Коли ще звірі говорили», а саме: «Осел і
Лев», «Лисичка і Журавель», «Лис і Рак», «Лис і Дрізд»,
«Заєць і Їжак», «Королик і Ведмідь», «Заєць і Ведмідь»,
«Ворона і Гадюка», «Лисичка – кума», «Як Синиця хотіла море запалити».
В основі сюжетів цих казок лежать мотиви відомих
казок народів світу. Вміло використовуючи мандрівні
сюжети, письменник вводить у світ казки колоритні побутові деталі, герої їх – носії певних людських якостей.
Ці казки поєднували в собі традиції чарівної, анімалістичної та соціальної казок. У центрі такого твору знаходяться людські проблеми, а дія персонажів казок – це
результат мікросвіту, що оточує головного героя.
Висновки, зроблені в результаті дослідження. Казки Івана Франка охоплюють найкращі здобутки народного образотворення. Іван Франко розширював можливості
жанру, вносячи в його структуру елементи етнокультури,
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формуючи естетичні смаки малечі згідно з педагогічними концепціями доби. І.Франко був не лише письменником, але й добрим педагогом. Він знав психологію
дитини, її духовний світ. І це глибоке розуміння дитячої
душі, дитячих інтересів великою мірою позначилося

на дитячих його творах – казках, байках, прислів’ях та
приказках. Ці твори Івана Франка вчать аналізувати конкретну ситуацію, давати оцінку героїв, робити правильні
моральні висновки. Вони є прекрасним матеріалом до
проведення творчої роботи з ними.
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ МИСТЕЦТВА
НА СВІДОМІСТЬ ШКОЛЯРІВ
В роботі розглядаються основні психологічні аспекти впливу різних видів мистецтва на свідомість школярів,
формування естетичних цінностей та світогляду.
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В работе рассматриваются основные психологические аспекты влияния различных видов искусства на сознание школьников, формирование эстетических ценностей и мировоззрения.
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This paper discusses the basic psychological aspects impacts of different art forms on the consciousness of students,
formation of aesthetic values and worldview.
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Питання сприймання мистецтва та вплив його на
світоглядні уявлення школярів, їх свідомість, складне та
багатогранне. Мистецтво має великий вплив на свідомість людини і питання цього колосального впливу не є
новим. Його досліджують представники різних галузей
науки: психології, педагогіки, естетики, мистецтвознавства. Роль мистецтва в аспекті його впливу на свідомість
школярів є виключно важливою, оскільки воно здійснює
специфічний вплив на глибинні процеси внутрішнього
світу особистості.
Метою роботи є вивчення психологічних аспектів
впливу мистецтва на свідомість школярів.
У науковій психолого-педагогічній літературі питанню психологічних аспектів впливу на свідомість
школярів, формування їх світогляду та духовного розвитку присвячено чимало досліджень. До цієї теми зверталися психологи і педагоги Л. Виготський, Т. Гаврилова,
В. Зеньківський, Ю. Полуянова, М. Лещенко, Б. Теплов,
І. Бех, Л. Божович, С.Г. Якобсон, В. Сухомлинський,
Б. Ананьєв. В їх наукових працях розкриваються психологічні механізми сприймання суб’єктом творів мистецтва, усвідомлення ним художнього образу, виявлено
взаємозв’язок виховання художніх здібностей та індивідуальних особливостей людини.
Протягом історичного розвитку людства, мистецтво
посідало одне з провідних місць у формуванні свідомості та особистості людини. Мистецтво на сьогоднішній
період стає одним із засобів самореалізації особистості
та способом вирішення життєвих труднощів сучасної
людини. Його роль у вихованні підростаючого покоління
неухильно зростає, оскільки протидіяти явищам бездуховності, аморальності можна лише шляхом формування усвідомлення важливості та пріоритету загальнолюдських цінностей, вдосконалення творчого потенціалу,
прагнення до пізнання.
Серед психологічних аспектів впливу мистецтва
на свідомість школярів особливу роль відіграють естетично-виховний, пізнавально-стимулюючий та катарсичний.
Мистецтво впливає на свідомість людини різного
віку, але особливий вплив має на школярів. Формування
у школярів певної системи художніх уявлень, поглядів,
які зможуть допомогти їм виробити в собі дійові критерії
естетичних цінностей, готовність та уміння вносити елементи прекрасного у своє життя, починається із сприймання оточуючого. В умовах утвердження державності,
коли головним чинником української спільноти є значущість людської особистості, проблема виховання школярів засобами мистецтва набуває особливої актуальності.
Естетично-виховний потенціал мистецтва міститься
у самій його суті і пояснюється тим, що емоційна сторона свідомості школярів, естетичні ідеали особистості – первинні стосовно інтелекту в формуванні духовних
інтересів, ставлення до світу взагалі. Залучення дітей до
мистецтва сприяє формуванню в них естетичної свідомості [2, с. 24].
Існує багато видів мистецтва, але специфіка кожного виду мистецтва в тому, що воно особливо впливає на
людину, зокрема на школярів, своїми специфічними художніми засобами й матеріалами: словом, звуком, рухом,
фарбами, різними природними матеріалами. Музика, наприклад, безпосередньо звернена до музичного почуття
людини. Скульптура торкається інших струн людської
душі. Вона передає нам наочно об’ємну, пластичну виразність тіла. Вона впливає на здатність нашого ока

сприймати прекрасну форму. Художній твір здатний в
силу своїх специфічних особливостей впливати на духовну організацію школярів, розвивати їх самосвідомість і
виховувати у них гуманістичні ідеали [1, с. 205]. Кожний
вид мистецтва й мистецтво взагалі звернене до будь-якої
людської особистості.
Основою виховного впливу мистецтва на особистість школяра є навчальна діяльність, адже саме в перебігу систематичного викладання предметів художньоестетичного циклу вчитель має змогу цілеспрямовано й
систематично виявляти могутній виховний потенціал художніх цінностей, впливаючи на всіх без винятку учнів
молодшого, середнього і старшого шкільного віку. Лише
через мистецтво можна закласти основи художнього,
естетичного сприйняття явищ навколишньої дійсності,
а для цього потрібно в свідомості й емоційному розвитку дитини створити фундамент художніх уявлень, на які
вона зможе покластися в подальшому навчанні.
Першочерговим у формуванні особистості школярів є вплив на їх свідомість. Результатом цього впливу
повинні бути знання, погляди, переконання, які стимулюють вчинки школярів, моральну впевненість у суспільній необхідності й особистісній корисності певного
типу поведінки та формують готовність активно включатись у передбачену змістом виховання діяльність. До
найважливіших методів формування свідомості особистості відносять розповіді на етичні теми, пояснення,
роз’яснення, лекції, етичні бесіди, умовляння, навіювання, інструктажі, диспути, доповіді. Ефективним методом
переконання є приклад. Застосовуються методи формування свідомості у комплексі з іншими методами.
Якщо молодші школярі активно набувають емпіричний досвід та емоційно-чуттєве ставлення до навколишньої діяльності, то підліткам притаманні глибина
переживань, виявлення індивідуальних смаків. Вплив
мистецтва на підлітків в цей період здійснюється через
формування духовних потреб. Сприйняття мистецтва у
старшокласників набуває самостійного характеру. Вони
прагнуть обґрунтувати свої пристрасті та ідеали у галузі
мистецтва на основі теоретичних знань і шляхом логічних роздумів: свідомо мотивується мета, відмічається
прагнення досягти її, оцінити явище з позиції критерію,
започаткованого морально-естетичною закономірністю
[1, с. 206]. Саме в підлітковому та юнацькому віці проходить становлення морально-естетичної свідомості учнів.
Узгодженість чуттєвої та інтелектуальної сторін у
сприйнятті мистецтва старшокласниками сприяє осягненню морально-естетичної цінності художніх творів. Відбувається перехід від несвідомого (інтуїтивного) емоційного
сприйняття до свідомого морально-естетичного переживання, коли школярі не лише переживають над твором
мистецтва, але й роздумують над ним [1, с. 208].
Важливе місце посідає музична рефлексія як компонент навчально-виховного процесу, що включає діяльність учня, його мислення, почуття, оцінювання вчинків,
життєвий вибір. І під час сприймання музичного твору
рефлексія передбачає поглиблений шлях пізнання своїх
почуттів, моральних і духовних властивостей [7, с. 6].
Музика впливає на учнів як позитивно, так і негативно. Ця сила може бути спрямована на вдосконалення
особистості, розвиток самопізнання й самовиховання,
встановлення гармонії між собою та світом. Прикладом
негативного впливу музики на свідомість школярів є
прослуховування «агресивної» музики, яку представляє
сучасний рок та «важкий метал». Такою музикою най-
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частіше захоплюються підлітки та молодь, які жадають
сильних стимулів, чогось нового і захоплюючого. Але
нерідко після прослуховування такої музики у дітей
залишається порожнеча, пригніченість, відсутність
взаєморозуміння з іншими товаришами, батьками, вчителями. Прослуховування сучасного року та «важкого
металу» негативно сприяє на розвиток інтелекту, зникає бажає вчитися.
Унікальним у вирішенні завдань як художнього, так
й особистісного розвитку, громадського й духовного
становлення підростаючого покоління є живопис. Для
того щоб впливати на свідомість дітей за допомогою
творів живопису, треба знати особливості естетичного
сприймання ними цих творів на певних вікових етапах
розвитку. Наприклад на переважну більшість учнів початкових класів впливають пейзажні твори. Їх приваблюють зовнішньо-красиві ознаки: яскравість кольору,
форма, розмір. Більш старші учні оцінюють не лише
формально красиві елементи зображеного, а й настрій,
переданий художником в його творі.
Надзвичайно особливу роль має театральне мистецтво, яке у всьому різноманітті своїх засобів і форм фактично робить величезний вплив на свідомість, почуття,
смаки, формування естетичного ставлення до дійсності
дітей та юнацтва. Використовуючи виражальні засоби різних видів мистецтва, театр унікально впливає на
свідомість школярів[6, с. 44]. Кожний вид мистецтва в
театральному дійстві має особливий вплив на людину.
Наприклад, література діє на другу сигнальну систему.
Передусім сприймається художнє слово, яке викликає
емоційно-естетичну реакцію. Також літературний образ,
який впливає на свідомість людини вербально, за умов
його театралізації сприймаєтьсй візуально. Сприймання
музики, що звучить під час театральної дії, відбувається
протилежним шляхом: емоційно-естетична реакція викликає активну діяльність свідомості, а також звукові
враження підсилюють переживання, які викликаються
дією, візуальними образами вистави. Великий ефект
впливу на свідомість школярів, їх естетичного виховання дає безпосередня участь у створенні вистави [6, с. 48].
Своєрідним видом мистецтва є література, тобто
мистецтво слова. Вона відображає світ у художньому
слові, охоплює суспільні відносини, природні явища,
духовне життя особистості, передає емоційний стан
людини, її відчуття та почуття. Естетичні аспекти в
художніх творах, будучи органічно вплетені в художні
образи, впливають на свідомість людини непомітно.
Передаючи людям цілісний конкретно-почуттєвий соціальний досвід, мистецтво використовує феномен емоційної пам’яті людини.
Важливим є вплив кінематографа на свідомість
школярів, особливо враховуючи той факт, що діти велику частину свого часу проводять за переглядом кінофільмів. Тому кіно можна вважати найбільш масовим
видом мистецтва. Фільм, як і книга, формує наші переконання і погляди. Монтаж, ракурс, план, зйомки, наплив, застосування звуку і кольору – усе це зумовило
силу впливу кіно на глядача. В сучасному світі кіно
та телебачення, зумовлюють значний вплив на формування особистості дитини. Демонструючи шаблони
міжособистісних відносин, комплекс цінностей, переконань дитина несвідомо переносить їх в своє життя,
свою життєву стратегію.
Мистецтво має великий влив на формування національно-культурної свідомості школярів. Важливе місце

тут посідає народне мистецтво та його вироби: ткацтво,
вишивка, плетіння, в’язання, розпис, писанкарство, меблі, посуд, прикраси, одяг, іграшки, все, що виготовлено
в національному стилі.
Не менш важливим серед психологічних аспектів
впливу мистецтва на свідомість школярів є пізнавально-стимулюючий аспект.
Загальновизнано, що мистецтво може відігравати
вагомішу евристичну роль, ніж наука. Адже живопис,
музика, театр створюють такий комплекс засобів виразності, який дає свободу грі фантазії, уяви, нагадує про
гармонії, недосяжні системному аналізові, активізує
прояви інтуїції та пошукової ініціативи.
Нині в навчальних закладах України все більше
уваги приділяється пошукам перспективних підходів
до гуманізації освіти, стимулювання та розвиток пізнавальної і творчої активності особистості. Під поняттям
розвитку творчої активності дитини ми розуміємо якісні зміни в пізнавальній діяльності дітей, що відбуваються внаслідок розвитку вмінь та навичок мистецької
діяльності.
Мистецтво пробуджує естетичні здібності та творчу активність школяра, сприяє розвитку його світоглядних уявлень. Так головна функція літератури – передача
інформації, а отже, вплив її творів на процес мислення є очевидним. Література має унікальні пізнавальні
можливості, адже за допомогою слова дійсність досліджується комплексно, у всій багатогранності – не тільки чуттєво, але й через умовивід. Музика, відповідно,
має величезні можливості впливу на емоційну сферу
особистості, а образотворче мистецтво, викликаючи
предметні та предметно-емоційні асоціативні зв’язки,
здійснює активізуючий вплив на інтелектуальну та емоційну сфери психіки.
Значний науковий та практичний інтерес становлять
дані про стимулюючий вплив мистецтва на здібності
людей, особливо школярів, на їх загальний розвиток,
підвищення успішності. З великим навантаженням у
школі краще можуть впоратися діти з розвинутими художніми інтересами. Згідно з висловленою гіпотезою,
перш ніж учень візьметься за вивчення основ різних
наук, його мозок має досягти певного рівня розвитку.
Це відбувається лише за умови постійних і повторюваних сенсорних впливів. І ось тут найважливішу роль
відіграє художнє виховання.
Серед предметів естетичного циклу, музика найбільше стимулює до творчої діяльності, сприяє формуванню пізнавальних та емоційно-мотиваційних
функцій, розвитку творчого мислення, здібностей, комунікативності, а також позитивних якостей характеру: систематичності, працьовитості, наполегливості у
досягненні мети [7, с. 5]. Музика дає людині поштовх
для внутрішнього переживання і уяви. Вченими давно
доведено, що, наприклад, прослуховування музики Моцарта розвиває інтелектуальні здібності людини, а твори Вівальді здатні вилікувати депресію, невроз і дратівливість. В ході одного з досліджень впливу музики на
людину вчені розділили групу школярів на дві команди.
Одна в процесі вирішення складної задачі слухала рок,
а інша – музику Моцарта. Друга група на 60% краще
впоралася із завданням, ніж перша.
Не менше значення має образотворче мистецтво,
зображувальна діяльність, кіно.
Стимулююча функція аналізу й оцінювання навчальної діяльності учнів зумовлюється психологічни-
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ми особливостями людини, що виявляється в бажанні
особистості отримати оцінку результатів своєї діяльності, зокрема навчальної. Це викликано ще й тим, що
під час навчання учні щоразу пізнають нові явища і
процеси.
Основними засобами емоційного стимулювання,
що застосовуються в процесі формування свідомості
особистості є влучний добір питань; аналіз проблемних питань, моральних конфліктних ситуацій, створення уявних ситуацій морального вибору, близьких життєвому досвіду школярів, аналіз міркувань ровесників,
протилежних висловлювань, розбір етичного змісту
прислів’їв і приказок, афоризмів, життєвих девізів,
ігрові ситуації проблемно-пошукового характеру, гра.
Особливим серед психологічних аспектів впливу
мистецтва на свідомість школярів є катарсис (очищення). Катарсис є синтетичним, багатостороннім явищем,
що включає фізіологічні, психічні, моральні, інтелектуальні чинники, а тому здійснює цілісний вплив на цілісний світ людини.
Катарсична педагогіка та психологія передбачає
цілеспрямоване, послідовне моделювання ефекту катарсису в навчально-виховному процесі, створення
педагогічних технологій на регулюванні контрастних
духовних станів особистості, на зіставленні різних світоглядних позицій, моральних принципів, емоційних
переживань. Катарсичні стани спрямовують свідомість,
почуття та поведінку дитини наслідувати високі, соціальне значущі духовно-культурні орієнтації. Особливості катарсичного впливу дають змогу видозмінювати
педагогічний підхід до кожного учня, враховуючи риси
характеру, темперамент. Таким чином відбувається орієнтація на індивідуальні можливості дитини.
Катарсис – важливий засіб розвитку духовності,
зорієнтований на емоційний досвід особистості. Відповідно до античної естетики він не є явищем виключно
естетичним, а відноситься і до моралі, і до інтелекту, і
до психології – до всього, що стосується людини. Підліток через переживання тих чи інших естетичних і моральних почуттів сам відкриває в собі раніше невідомі
йому духовні можливості, завдяки чому вдосконалюється його внутрішній світ, формуються нові відносини, здійснюються моральні дії.
Великий вплив на свідомість людини, а особливо
дітей має музичний катарсис. Вважається, що домінуючу роль у сприйнятті музики та її образів відіграє саме
теорія катарсичної функції мистецтва, яка є основним
процесом і має особистісний характер. Музика є найефективнішим засобом впливу на свідомість, психіку і
моральність людини.
Особливим різновидом катарсису є казкотерапія як
найдавніший класичний психолого-педагогічний метод впливу на свідомість школярів та їх особистість.
Психологи детермінують це поняття як частину терапевтичного впливу на особистість, основною метою
методу є донесення до читача чи слухача казки ідеї, що
все, що є нереальним в житті, стає реальним в казці; це
процес об’єктивізації ситуації, спосіб виховання дітей,

що втілюється за допомогою здатності казки активувати ресурси особистості. У казкотерапії вчені вбачають
напрям практичної психології, який дозволяє людям
розвивати самосвідомість та побудувати особливі рівні
взаємодії один з одним. [9, с. 105].
За допомогою живопису також можна пережити
найсильніші відчуття та переживання. Живопис як
вид мистецтва, здатний відтворити видиму реальність
за допомогою кольору на поверхні. Психологи уподібнюють вплив живопису на школярів, впливу музики,
оскільки в ньому відтворюється в одній миттєвості усе
людське життя в усьому блиску кольору.
Сприйняття художнього твору дає можливість відчути позитивні емоції, хвилювання, переживання, чуттєве задоволення, катарсис [1, с. 202].
Особливої уваги потребує сприймання дітьми театрального мистецтва та його вплив на свідомість школярів. Театр дає можливість дитині пережити високі
почуття, стати безпосереднім учасником боротьби за
Добро, Красу, Справедливість.
Як бачимо, естетично-виховний аспект формує
освічену, виховану, культурну особистість. Пізнавально-стимулюючий аспект дає прогресивну силу до
успішного навчання, кращого засвоєння знань. А катарсичний аспект – сприяє гармонійному розвитку особистості в системі сприйняття мистецтва.
Комплекс різних видів мистецтва розширює можливості асоціативної діяльності свідомості, що активізує
уяву, процес мислення, поглиблює розуміння образу.
Мистецтво відіграє величезну роль у формуванні
духовно розвиненої особистості, удосконаленні почуттів, сприйманні явищ життя крізь призму людських взаємин [2, с. 24].
Значно глибиннішими є «наслідки впливу» мистецтва на свідомість, коли воно здатне схилити людину до
рішучих вчинків і навіть змінити її життя, а по відношенню до суспільства – викликати значні переміни в настроях, переконаннях і діях тих чи інших соціальних груп.
Мистецтво акумулює моральний досвід поколінь і,
завдяки своїм специфічним якостям допомагає людині,
починаючи зі шкільного віку, виявити власну моральну позицію на рівні свідомості через оцінку своїх спонукань, вчинків, особистих якостей. Як одна з форм
пізнання дійсності, мистецтво забезпечує різнобічний
і добродійний вплив на свідомість школярів, тобто виступає як джерело пізнання, духовного збагачення і
формування світогляду особистості, допомагає усвідомити їй своє покликання, визначити систему цінностей.
Враховуючи специфіку впливу мистецтва на раціональну та емоційну сфери особистості, можна зробити
висновок про необхідність забезпечення комплексного
впливу різних видів мистецтва на свідомість школярів.
Тому комплексна взаємодія мистецтв у навчально-виховному процесі (за умови систематичного характеру),
з одного боку, забезпечує повноцінне й всебічне відображення навколишньої дійсності, з іншого – сприяє
багатогранному розвитку свідомості особистості, активізуючи її індивідуальний художній розвиток.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ
ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ НАВЧАННЯ
В даній статті розглядається актуальне питання психологічних особливостей формування цілісної особистості
в студентському віці в умовах сучасного суспільства. В статті описано результати аналізу літературних джерел з
даної проблематики. Також в статті конкретизовано визначення понять «Цілісність» та «Цілісна особистість». В
статті описано результати емпіричного дослідження, кількісного та якісного аналізу, використано методи математичної статистики.
Ключові слова: цілісна особистість, життєвий шлях особистості, концептуалізація життєвого шляху, життєві
екзистенції, суб’єктивне благополуччя.
В данной статье рассматривается актуальный вопрос психологических особенностей формирования целостной
личности в студенческом возрасте в условиях современного общества. В статье описаны результаты анализа литературных источников по данной проблематике. Также в статье конкретизированы определения понятий «Целостность» и «Целостная личность». В статье описаны результаты эмпирического исследования, количественного и качественного анализа, использованы методы математической статистики.
Ключевые слова: целостная личность, жизненный путь личности, концептуализация жизненного пути,
жизненные экзистенции, субъективное благополучие.
This paper deals with the urgent issue of Psychological features of formation of the whole person in the student’s age in today’s
society. The paper describes an analysis of the literature on this subject. Also, the article elaborated definition of «Integrity». The
article describes the results of empirical research integrity of the individual. Quantitative and qualitative analysis. This paper
uses methods of mathematical statistics, cluster, factor and regression analysis. We describe the factors of the whole person. The
article contains recommendations for future research prospects of forming the whole person.
Key words: integrated personality, life personality conceptualization of life’s journey, life existence, subjective well-being.

Сучасну ситуацію соціально-суспільного розвитку
можна охарактеризувати як період постійних змін. Зміни
відбуваються як загальносвітовому рівні, так і на рівні
держави. Суспільний устрій змінився від традиційного до
модерністського, а потім до постмодерністського. На сьогодні Україна знаходиться на етапі розвитку суспільства,
яке можна назвати інформаційним. Зміни на рівні суспільства продукують зміни в соціальних інституціях, таких як
університети, школи, сім’ї. Це в свою чергу створює необхідність для змін у світогляді кожної окремої особистості.
Метою нашої статті є теоретичне обґрунтування та
емпіричне дослідження психологічних особливостей

формування цілісної особистості в студентів 5 курсу
навчання.
В статті вирішувалися наступні завдання:
1. Провести аналіз літературних джерел з даної
проблематики.
2.
Конкретизувати
визначення
понять
«Цілісність», «Цілісна особистість» та «Життєвий
шлях особистості».
3. Розробити методики дослідження психологічних
особливостей формування цілісної особистості та концептуалізації життєвого шляху.
4. Провести емпіричне дослідження.
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Питання розвитку особистості досліджувалося різними психологічними школами. На нашу думку найбільш актуальною парадигмою для сучасної соціальної
ситуації розвитку нашого суспільства є гуманістична
парадигма. Гуманістична психологія сформувалася
в 50-х роках ХХ ст. як протиставлення редукціоністським і механістичним течіям психоаналізу і біхевіоризму [4, с. 34-76]. Основними представниками напрямку можна назвати Г. Олпорта, А. Маслоу, Р. Мея,
Е. Фромма, К. Роджерса, Д. Леонтьєва та інших.
Важливим питанням розвитку особистості є формування цілісної особистості [1, с. 24-67]. Основними представниками гуманістичного напрямку можна
назвати Г. Олпорта, А. Маслоу, Р. Мея, Е. Фромма,
К. Роджерса, Д. Леонтьєва та інших [2, с. 15-64]. Серед
представників екзистенціального підходу в психології
можна перерахувати таких психологів, як Р. Мей, Е.
Фромм, В. Франкл, А. Ленгле, Р. Кочюнас, Д. Леонтьєв
[5, с. 23-90].
Перейдемо до розгляду питання цілісності в психології. Цілісність є єдність частин, їх загальна синтетична якість, частини ж, узяті окремо являють собою
розрізнені носії елементів цієї якості, виступаючого
як потенція. Згідно Д.В. Пивоварову [3, с. 35-50], визначення типу всякої цілісності можливо на основі характеру зв’язку і ступеня злитості її частин. Існує три
помітно відмінних один від одного варіантів зв’язку
цілого і його частин, їх взаємного впливу свідчить про
доцільність виділення трьох основних типів цілісності: тоталітарної, партитивної і гармонійної. Гармонійна
цілісність особистості являє собою справжню єдність,
завершену узгодженість, співналаштованість всіх природних, соціальних і духовних складових її єства.
Важливою характеристикою гармонійно цілісної
особистості є високий рівень суб’єктивного благополуччя. Найбільш системно проблему людського
благополуччя з психологічної точки зору вирішує К.
Ріфф [6, с. 12-35]. На підставі інтеграції різних теорій,
пов’язаних з психологічним благополуччям, вона пропонуючи узагальнену модель суб‘єктивного благополуччя людини, яка включає шість складових: 1) позитивне ставлення людини до себе і свого минулого життя
(самоприйняття – Self-Acceptance); 2) наявність цілей і
занять, що додають сенс життю (цілі в житті – Purpose
in Life); 3) її здатність виконувати вимоги повсякденного життя (компетентність – Environmental Mastery);
4) почуття важливості безперервного розвитку і самореалізації (особистісне зростання – Personal Growth);
5) відносини з іншими, пронизані турботою і довірою
(позитивні відносини з іншими – Positive Relations with
Others); 6) здатність слідувати власним переконанням
(автономність – Autonomy).
Переходячи до питання емпіричного дослідження
цілісної особистості, ми опинились перед необхідністю операціоналізувати основні категорії цілісності.
Це було зроблено через категорії, описані А. Ленгле,
а саме: самотрансценденцію, самодистанціювання,
свободу та відповідальність та шкали суб’єктивного
благополуччя, виділені К. Ріфф: позитивні стосунки з
іншими, автономія, управління оточенням, особистісне
зростання, наявність цілей в житті та самоприйняття.
В якості основних психодіагностичних інструментів [7], які увійшли до складу операціональної моделі,
в даному дослідженні використовується і опитувальник
«Шкала психологічного благополуччя» К. Ріфф, а та-

кож тест СЖО (смисложиттєвих орієнтацій) Д. Леонтьєва, опитувальник часової перспективи Ф. Зімбардо,
методика семантичного диференціалу часу, методика
«Шкала екзистенції» А. Ленгле.
На початку емпіричної частини дослідження вирішувалось завдання україномовної адаптації обраних
методик, для чого використовувались їх російські прототипи. Результати опитування україномовними опитувальниками були перевірені на рівень валідності та
надійності, шляхом проведення кореляційного аналізу
цих результатів та результатів, отриманих за допомогою російськомовних прототипів. Нами було використано критерій Стьюдента та отримано коефіцієнт р =
0,86. Що дозволило констатувати валідність та надійність україномовних опитувальників.
Далі, на основі кількісних показників було здійснено їх факторний та кластерний аналіз.
Використання факторного аналізу дозволило виділити чотири фактори формування цілісності, які описують 80% загальної дисперсії даних, а саме: фактор
самореалізованості особистості (34 %), опосередкованості теперішнього позитивним дитинством(15 %),
орієнтацією на досягнення результату (20 %) та направленість на майбутнє з орієнтацією на власні ресурси (11 %).
До першого фактору, що пояснює 34 % дисперсії
увійшли показники шкали цілі, результат, процес, локус контролю-я та локус контролю життям методики
Смисложиттєвих орієнтацій. Аналізуючи даний фактор
ми прийшли до висновку, що найбільшого впливу на
розвиток та формування цілісності особистості в старшому юнацькому віці має наявність в особистості життєвих планів, цілей, їх відповідність власному єству.
При цьому особистість відчуває здатність та наявність
ресурсу по досягненню своїх цілей і реалізації планів.
Досягнення запланованого дозволяє пережити сильні
емоційні переживання, підняти самооцінку, подивитися
на себе і процес досягнення цілей «зі сторони», тобто
досягнути самотрансценденції та самодистанціювання.
Така особистість не зупиняється на досягненні певної мети, а ставить для себе нові і нові цілі, які запускають механізми самоорганізації та саморозвитку за для
підтримання цілісності та суб’єктивного благополуччя.
Даний фактор можна назвати фактором самореалізованості.
До другого фактору, що пояснює 20 % дисперсії
увійшли показники шкал результат методики Смисложиттєвих орієнтацій, шкали теперішнє, минуле та майбутнє методики Семантичний диференціал часу. Аналіз
даного фактору показує нам, що в нашій вибірці наявний фактор направленості на результат в усіх часових
перспективах.
Можемо зробити припущення про те, що незадоволеність результатами своєї діяльності в певному часовому відрізку призведе до втрати ідентичності, цілісності
та стану психологічного благополуччя. Даний фактор
можна назвати орієнтацією на досягнення результату.
До третього фактору, що пояснює 15 % дисперсії
увійшли показники за шкалами цілі СЖО, позитивне
минуле та фаталістичне теперішнє методики Зімбардо. Таким чином даний фактор полягає в наявності в
особистості позитивного минулого, сформованих цілей
в житті та фаталістичного теперішнього. Тобто особистість в своєму минулому, позитивному для неї та
суб’єктивно благополучному сформувала певні цілі, які
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обумовлюють її теперішнє. При цьому, можемо зробити
припущення, що ці цілі сформовані в сімейному оточенні та перебрані від батьківських фігур.Даний фактор
можна назвати фактором опосередкованості теперішнього позитивним дитинством.
До четвертого фактору, що пояснює 11 % дисперсії увійшли показники за шкалами локус контролю-я
методики СЖО, негативне минуле, гедоністичне теперішнє та майбутнє методики Зімбардо. Таким чином
фактор полягає в поєднанні негативного минулого (подій, переживань, спогадів), житті в теперішньому за
для розваг і задоволень та орієнтації на майбутнє, при
високому рівні відчуття власного контролю за самим
собою і своїм життям. Тобто особистість, якій притаманний четвертий фактор розвитку цілісності, мала
негативне минуле, а в теперішньому живе орієнтуючись на власні сили та ресурси, отримує задоволення
від життя та має орієнтацію на майбутнє. Даний фактор можна назвати направленістю на майбутнє з орієнтацією на власні ресурси.
Наступним кроком нами було проведено кластерний аналіз цілісності особистості, в результаті якого
було виділено три кластери. До першого кластеру
(10 % вибірки) увійшли показники на низькому та середньому рівні шкал позитивних стосунків, особистісного зростання, цілей в житті, самоприйняття, а також
середні та високі показники за шкалами самодистанціювання, самотрансценденції, середні за шкалами свободи та відповідальності.
Представників даного кластеру можемо назвати
«Песимістично налаштованими». Характеристикою
даного кластеру нашої вибірки є середній рівень орієнтації на самореалізацію та низькі рівні направленості
на власні ресурси, середній рівень опосередкованості
теперішнього позитивним минулим та орієнтації на досягнення результату.
До другого кластеру (53 % вибірки), увійшли
представники вибірки, що мають високі показники по
шкалам позитивні стосунки, особистісне зростання,

цілі в житті, самоприйняття, самотрансценденція, та
середні по шкалам самодистанціювання, свобода та
відповідальність.
Представників даного кластеру можемо назвати
«Гармонійними». Характеристикою даного кластеру
нашої вибірки є високий рівень самореалізованості
особистості та опосередкованості теперішнього позитивним дитинством.
До третього кластеру (37% вибірки), що мають високі та вище середнього показники по шкалам позитивні стосунки, особистісне зростання, цілі в житті, самоприйняття, автономія, та середні та нижче середнього
по шкалам самотрансценденція, самодистанціювання,
свобода та відповідальність.
Представників даного кластеру можемо назвати
«Оптимістично налаштованими». Даний кластер характеризується середнім рівнем прояву факторів орієнтації
на самореалізацію, опосередкованості позитивним дитинством, орієнтації на результат та направленості на
майбутнє з орієнтацією на власні ресурси.
Висновки. Підводячи висновок огляду результатів
нашого дослідження зазначимо, що нами було проведено теоретичний аналіз літературних джерел з проблеми
формування цілісної особистості в студентському віці.
В нашій роботі, цілісність розглядається як гармонійна. Гармонійна цілісність людини являє собою
справжню єдність, завершену узгодженість, співналаштованість всіх природних, соціальних і духовних
складових її єства.
В статті нами було проаналізовано та конкретизовано поняття «цілісність», «цілісна особистість».
Сформовано операціональну модель емпіричного
дослідження. Проведено пілотажне дослідження зі студентами 1 курсу магістратури (5 курс навчання) у кількості 45 осіб.
Подальші перспективи дослідження ми вбачаємо
в розробці ефективної технології формування цілісної
особистості студентів за рахунок концептуалізації життєвого шляху.
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В даній статті проаналізовано процес професійної підготовки студентів у вищих навчальних закладах. Обґрунтовано необхідність застосування креативного підходу у навчанні для забезпечення формування творчих здібностей та якості підготовки майбутніх фахівців.
Ключові слова: креативність, креативна освіта, професійна підготовка, творче мислення, творчість, творчі
здібності.
В данной статье проанализирован процесс профессиональной подготовки студентов в высших учебных заведениях. Обоснована необходимость применения креативного подхода в обучении для обеспечения формирования творческих способностей и качества подготовки будущих специалистов.
Ключевые слова: креативность, креативная образование, профессиональная подготовка, творческое
мышление, творчество, творческие способности.
The process of students’ professional training at the higher educational institutions is analyzed. It is proved the necessity to use creative methods to provide education quality of future specialist training.
Key words: creativity, creative education, professional training, creative thinking.

Аналіз досліджень. Аналізуючи сучасний стан розвитку освіти маємо констатувати факт інтеграції педагогічної інноватики та історико-педагогічних підходів
до проблеми розвитку творчих здібностей особистості
спеціаліста в умовах сучасного вузу. У цьому зв’язку
особливої актуальності набуває спадщина українських
педагогів, зокрема Г. Ващенка, І. Огієнко, С. Русової,
Я. Чепіги. Загалом, розглядаючи спадщину І. Франка,
у вимірі проблеми розвитку творчих здібностей, формування креативної особистості та загальної характеристики творчості, маємо акцентувати увагу на тому,
що він зосереджував увагу на дослідженні психології
відкриття, ролі свідомого і несвідомого в творчому процесі, асоціативної діяльності як творчості, місця наукової критики в явищах мистецтва. Відомий трактат письменника «Із секретів поетичної творчості» детальніше
висвітлює означені явища [9].
Розвиток особистості, як зазначає О.Я. Савченко,
полягає в якісній зміні її діяльності. Таке розуміння
розвитку передбачає «повноцінне включення особистості на кожному віковому етапі в усі доступні їм види
діяльності, а не лише в навчальну. Дуже важливо, щоб
при цьому забезпечувалась активна позиція особистості, стимулювалися її творчість, потреби в засвоєнні нових знань і способів дій» [7, с. 317].
Зокрема С.М. Мартиненко, досліджуючи означену проблему, наголошує, що для формування творчої
особистості в умовах загальноосвітнього навчального
закладу необхідно «створити належні педагогічні передумови для розкриття індивідуальних особливостей
кожного учня, задоволення навчальних потреб, використовувати особистісно зорієнтований підхід до організації педагогічного процесу задля ефективного навчання, розвитку та виховання кожного учня» [6, с. 22].
Цей аспект завжди був у полі зору вчених, а саме
фізіологів, психологів і педагогів (Ш. Амонашвілі,
Б. Ананьєв, Ю. Бабанський, Д. Богоявленська, Л. Божович, Л. Виготський, П. Гальперін, Дж. Гілфорд,
Ю. Гільбух, В. Давидов, Г. Костюк, Б. Коротяєв, О. Кочерга, Н. Лейтес, І. Лернер, О. Леонтьєв, Г. Люблінська,
О. Матюшкін, В. М’ясищев, О.Я. Савченко, М. Скаткін,

Ч. Спірмен, В.О. Сухомлинський, К. Тейлор, Б. Теплов,
Г. Щукіна та інші).
У психолого-педагогічній літературі дослідниками (І.Д. Бех, Л. Божович, Л. Виготський, Х. Гарднер,
Г.С. Костюк, О. Кочерга, В. Крутецький, О. Леонтьєв,
А. Матюшкін, В. Моляко, Я. Пономарьова, С. Рубінштейн, С.О. Сисоєва, В. Сухомлинський, В. Шадриков,
Г. Щукіна) визначено основні умови розвитку творчих
здібностей; виявлено специфіку впливу різних засобів
виховання на розвиток творчих здібностей, визначено
особливості прояву їх творчих здібностей в ігровій діяльності. Психофізичною основою творчих здібностей
є біологічні, природні, вроджені, природжені, спадкові,
надбані, соціальні чинники, вивченням яких займались
К. Альбуханова, Ф. Гонобалін, Ю. Гільбух, О. Кочерга,
В. Крутецький, Н. Лейтес, В. Паламарчук, К. Платонов,
С. Рубінштейн, Л. Уманський, М. Холодна та інші.
Удосконалення системи освіти повинно відштовхуватись від потреб середовища і має замінити завдання
всебічного розвитку особистості завданням максимального розвитку здібностей людини до саморегуляції та
самоосвіти. Одним з найважливіших завдань сучасної
освіти є підготовка всебічно розвинутих фахівців, здатних розв’язувати складні завдання в сучасному світі.
Для рішення сформульованої задачі потрібно впровадити принципи гуманізації освіти для формування у
студентів культури мислення та їх творчих здібностей.
Це передбачає врахування інтеграції освітий й науки.
Це, в свою чергу, потребує більш значного врахування
індивідуальних здібностей студентів та їх творчих здібностей.
Проблеми вдосконалення педагогічного процесу
на основі креативних підходів, форм і методів в вищій
школі досліджують Я.Я. Болюбаш, А.А. Вербицький,
Т.А. Дмитринко, В.П. Кузовлєв, В.А. Попков, М.І. Приходько, А.В.Сущенко, Т.І.Сущенко та ін..
Але означені напрямки модернізації сучасної освіти
фахової підготовки не знаходять достатньої реалізації у
розвитку креативної особистості і зокрема, це стосується використання інноваційних технологій у навчальнопрофесійній діяльності.
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Постановка задачі. Мета даної статті – розглянути
умови розвитку творчих здібностей студентів у навчальному процесі, які забезпечують можливості формування
професійної креативності у майбутніх фахівців.
Результати. Як засвідчує аналіз теоретичних джерел
і практичного досвіду, навчити творчості неможливо, бо
в педагогіці не існує універсальних рецептів для цього.
Творчу особистість можна розвивати, використовуючи
елементи проблемного та розвивального навчання, але
наявність знань зовсім не забезпечує основу для творчості. Так, Дж. Стігер з’ясував, що «високий рівень
розумових здібностей є необхідною умовою для творчості, але недостатньою. Обов’язковою, на його думку,
є інтелектуальна незалежність, виняткова допитливість,
значна гнучкість під час зіткнення з будь-якими проблемами» [1, с. 65].
Український психолог В. Моляко, розкриваючи сутність творчості з позиції психології, зазначає, що під
творчістю розуміють «процес створення чогось нового
для даного суб’єкта, тому зрозуміло, що творчість у тій
чи іншій формі не є талантом «обраних», вона доступна
кожному» [3, с. 54].
Заслуговують на увагу також погляди на творчість
відомих учителів-практиків, зокрема Ш. Амонашвілі,
В. Сухомлинського, В. Шаталова.
В.О. Сухомлинський визначав творчість як «своєрідну сферу духовного життя, самоствердження, коли розвивається самобутність і індивідуальність кожної дитини» [8, с. 37].
А. Захаренко розглядає творчість як «особливу якісну і одночасно громадську сферу, оскільки результати її
безпосередньо звернені до особистості учня, впливають
на захоплення процесом пізнання, виховання потреби
трудитися, високих моральних якостей» [2, с. 7].
Підтримуючи думку науковців С.М. Мартиненко,
Л.Л.Хоружої, вважаємо, що формування освіченої та
творчої особистості, здатної до навчання впродовж життя, реформування фахової підготовки в вищій ланці освіти, формування готовності до самоосвіти є основними
чинниками процесу професійної підготовки [5].
Першою особливістю підготовки спеціаліста в умовах
ВНЗ є створення педагогами емоційно-позитивного середовища під час навчальних занять, особливо пов’язаних
із творчим розвитком студентів, оволодіння студентами інтелектуальних, організаційних та комунікативних
умінь. Для створення емоційно-позитивного середовища
викладачі мають наповнювати навчально-виховний процес відповідною інформацією, використовувати проблемний виклад начального матеріалу, активні форми і методи
навчання (ділові ігри, мозкові атаки, кейс-стаді), дискусії,
методи заохочення й похвали, встановлювати правила
спілкування, здійснювати індивідуальний підхід до студентів, самостійну пізнавальну та науково-дослідницьку
роботу з урахуванням потреб та інтересів спеціалістів, які
б надавали змогу формувати у них мотивацію та інтерес
до здійснення професійної діяльності. У процесі створення творчої атмосфери закладаються основи професійної
спрямованості майбутніх учителів, мотиви та цінності,
пов’язані з практичною діяльністю.
Наступною особливістю є збагачення змісту професійної підготовки системою понять і способів діяльності щодо розвитку творчих здібностей студентів. Фахова
підготовка студента ОКР «спеціаліст» має здійснюватись шляхом спрямування дисциплін психолого-педагогічного циклу на відповідну теорію і практику навчання.

Третьою умовою формування творчих здібностей є
системне застосування викладачами активних і інтерактивних методів навчання, які забезпечують формування
операційного компонента досліджуваної готовності. Інтерактивні технології сприяють оволодінню практичними навичками, розвивають компетентність і здібності,
пов’язані з комунікацією, творчим і критичним мисленням, інтуїцією.
Четвертою особливістю підготовки студентів є підготовка їх до запровадження відповідних зазначеній
меті методів, прийомів, форм педагогічної діяльності На
практичних заняттях має відбуватися детальна робота
щодо засвоєння активних методів навчання. На практичних заняттях спеціалісти мають навчатися складати конспекти уроків із застосуванням проблемних, частковопошукових, пошукових, дослідницьких та евристичних
методів навчання.
Робота щодо формування знань і вмінь застосовувати творчі задачі чи завдання, проблемні, дослідницькі,
евристичні методи навчання, на нашу думку, має здійснюватися поетапно. Спочатку навчання спеціалістів
відбувається за допомогою зазначених методів на різних
предметах професійно-педагогічної підготовки. Наступним кроком на практичних заняттях з фахових методик
проводиться робота з формування вмінь застосовувати
активні методи навчання. Наприкінці одержані знання
і вміння студенти закріплюють у процесі проходження
педагогічної практики, в базових загальноосвітніх навчальних закладах.
Навчально-професійна діяльність складається з мотиваційного, виконавчого, корегуючого та результативного компонентів, в основі якої лежать такі здібності
людини: академічна (здібність набувати нові знання),
комунікативна (здібність до спілкування), сенсомоторна
та креативна (здібність до творчості). Тобто вона забезпечує взаємозв’язок між послідовними інтелектуальними та практичними діями з досягненням навчальної
(пізнавальної) діяльності. За думкою І.Канта творчість
становить саму основу пізнання, а таким чином і, і навчального процесу.
Суть творчості – у здатності подолати стереотипи на
основі широкого поля асоціації, інтенсивної внутрішньої
мотивації та чутливості до побічних продуктів діяльності, що не співпадають з її ціллю. Для посилення творчої
компоненти у навчальному процесі необхідно сформувати у студентів риси творчої особистості, що здатна самореалізуватися у післявузівському періоді свого життя.
Багатьма педагогами творча діяльність у сфері послуг визначається як вихід за межі вже існуючих знань,
створення чогось нового, оригінального [1, с. 249-251].
Існують методики спонукання та удосконалення
творчого мислення. Ефективність вирішення завдань
творчого характеру залежить від стилю мислення індивіда. Опираючись на власні дослідження, а також на висновки інших авторів, виділяємо в системі творчого потенціалу особистості такі основні складові:
1) інтенсивно-пошукова мотивація містить задатки, нахили, які проявляються в підвищеній чутливості, певній вибірковості, а також в динамічності
психічних процесів; допитливість, потяг до створення
нового, схильність до вирішення і пошуку проблем;
швидкість у засвоєнні нової інформації, утворення
асоціативних масивів;
2) пізнавальна активність – це інтереси, їх спрямованість, частота і систематичність прояву, домінування
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пізнавальних інтересів; схильність до постійних порівнянь, співставлень, виділення еталонів для майбутнього
відбору; прояв загального інтелекту – розуміння, швидкість оцінок і вибору шляху вирішення, адекватність дій;
порівняно швидке опанування навичками, вміннями,
прийомами;
3) незалежність, самостійність: наполегливість,
цілеспрямованість, рішучість, працелюбство, систематичність в роботі, сміливе прийняття рішень; творчість – вміння комбінувати, знаходити аналоги, реконструювати, схильність до зміни варіантів, економність в
рішеннях, раціональне використання засобів, часу тощо;
здатність до вироблення особистісних стратегій і тактик
при вирішенні загальних і спеціальних нових проблем,
задач, пошуку виходу із складних, нестандартних, екстремальних ситуацій тощо;
4) Чутливість до продуктів розумового процесу передбачає емоційну забарвленість окремих процесів,
емоційне відношення, вплив почуттів на суб’єктивне
оцінювання, вибір тощо; інтуїтивізм – здатність до найшвидших оцінок, рішень, прогнозів [2].
Для розвитку творчого мислення студентів використовуються методи ситуаційного навчання, що спонукають до постановки питань і пошуку шліхів розв’язання
проблем. Креативність створює всі необхідні умови для
оволодіння студентами своєю майбутньою професією,
викликає ключове джерело інтелектуальної діяльності – пізнавальну потребу, дійсно сприяє становленню
та самореалізації особистості, успішному оволодінню
професійними знаннями й уміннями. Для студентів вона
є тим осередком, який закладає основу пізнавальної
активності і лежить в основі їх пізнавального інтересу.
Студента важливо навчити вчитися, сформувати у нього всі необхідні для цього знання, уміння, навички і, що
надзвичайно важливо, використовувати їх в практичній
діяльності своєї майбутньої професії.
На цій основі А.Вербицький виділив базові форми
навчально-професійної діяльності: базові, квазіпрофесійні, навчально-професійні [3].
Навчальна технологія – це цілісний алгоритм організації ефективного засвоєння знань, умінь і навичок, який
характеризується оптимальною комбінацією основних
навчальних компонентів (зміст, прийоми і методи, форми і засоби), і з урахуванням вимог наукової організації
праці, збереження і зміцнення здоров я суб’єктів навчання забезпечує досягнення запланованих навчально-виховних результатів [4, с. 75-76].
Існують два протилежні підходи до організації навчального процесу:
– самостійне засвоювання навчальних курсів та дисциплін, працюючи індивідуально;
– аудиторне навчання студента під керівництвом
викладачів, які, використовуючи різні прийми, методи і засоби, організовують сприймання, осмислення,
запам’ятовування і застосування знань, а також впроваджують різні форми мотивації і контролю за результатами навчання.
Суперечність між винятково самостійним способом
здобуття знань і засвоєнням їх під керівництвом викладача спонукає до пошуку інтегративних моделей навчання,
в яких би найбільш плідно поєднувалось аудиторне навчання із самостійною навчальною працею студента.
Тому, пропонується сучасна технологія професійної
освіти – технологія формування і розвитку креативного
мислення – професійно-креативне навчання.

Професійно-креативне навчання містить дві складові: пошуково-дослідницьку діяльність і науково-дослідницьку діяльність. Для посилення творчої компоненти в
навчальному процесі необхідно використовувати методи
активізації мислення та евристичної діяльності, такі як
мозковий штурм, синетика, метод фокальних об’єктів,
метод морфологічного аналізу, контрольних питань,
аплікації теорії, з’єднання, дефініцій, експериментального безладдя, протиріч, критики, обновлення, рекодифікації та ін. [5, с. 83-87].
В сучасних умовах задачею освіти є навчання творчому мисленню при прийнятті рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових
підходів та прогнозування; відповідальності за розвиток
професійного знання і практик, оцінювання стратегічного розвитку команди; здатності до навчання, що значною
мірою є автономним і самостійним.
Креативна концепція навчання передбачає наявність
у студентів спеціалізованих концептуальних знань, здобутих у процесі навчання та професійної діяльності на
рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема, в
контексті дослідницької роботи. Критичне осмислення
проблем у навчанні та професійної діяльності дозволить
майбутнім спеціалістам розв’язувати складні завдання і
проблеми, що потребують оновлення та інтеграції знань,
часто в умовах неповної недостатньої інформації та суперечливих вимог.
У професійному навчанні майбутнього фахівця потрібно використовувати лекції дослідницького типу, які
виконуватимуть функцію основного джерела навчальної
інформації. За їх допомогою забезпечуються такі основні цілі: засвоєння студентами теоретичних знань; розвиток професійного мислення щодо застосування сучасних
технологій; формування пізнавального інтересу до змісту
навчальних дисциплін; формування професійної відповідальності, спрямованої на кінцевий результат праці.
Практична підготовка спеціаліста здійснюється шляхом проведення практичних, лабораторних та лабораторно-практичних занять, практик, курсового і дипломного (магістерського) проектування. Вона передбачає
розширення і поглиблення знань навчальних дисциплін
вивчення виробничих ситуацій, технологічних процесів, удосконалення початкових умінь та набуття нових,
засвоєння відповідних професійних методик і правил,
перевірку окремих зв’язків і достовірність набутих теоретичних знань.
Оцінювання знань і умінь – один із найважливіших
елементів навчального процесу. Від його правильної
організації значною мірою залежить ефективність професійної підготовки і якості фахових знань студентів.
Контроль професійних знань і умінь виконує перевірочну, навчальну, розвиваючу, виховну і методичну функцію
[6, с. 186-188].
Якість освіти в майбутньому повинна визначатися
саме здатністю навчального закладу створювати умови
для розвитку нетрадиційного мислення, вміння адаптуватись і згодом змінювати середовище. До таких умов
відносимо:
– наявність інтенсивної пошукової мотивації (формування інтересу до матеріалу і мотивація навчальної
діяльності);
– достатній рівень освіти та інтелекту (діяльність за
заданим зразком при системному підході до навчального
матеріалу, виконання завдань конвергентного типу);
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– розвиток пізнавальної активності (використання
активних методів навчання і дидактичних технологій
продуктивного типу;
– зниження регламентованості поведінки студентів
у навчальному процесі (можливість обирати навчальні
предмети, навчальні завдання, самостійний вибір індивідуального завдання);
– створення творчого середовища і психологічно
сприятливого клімату для творчості (організація семінарів, дискусій, олімпіад, конференцій, використання групових методів роботи);
– соціальна підтримка творчої поведінки (заохочення, премії, дипломи, нагороди за творчість).
Висновки. Для того, щоб допомогти студенту розкрити у собі творчий потенціал необхідно забезпечити

ефективне, змістовне наповнення професійної підготовки вже першого курсу навчання. Визначені умови, за яких
навчання студентів ОКР «спеціаліст» стане ефективнішим, дають змогу зробити висновки про багатогранність
проблеми і широкий спектр її вирішення. Вважаємо, що
при виборі форм і методів навчання на теоретичному і
практичному етапах професійного навчання потрібно
враховувати сучасні тенденції реформування освіти, вимоги освітнього стандарту, аналіз професійної діяльності майбутнього фахівця за умови творчого застосування
професійних знань і умінь.
Така підготовка забезпечуватиме здатність до самостійного прийняття нестандартних професійних рішень,
ефективного розв’язання майбутнім фахівцем завдань
освітньої діяльності.
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аспірант кафедри прикладних природничо-математичних дисциплін
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

МЕТОДИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ
ДИСЦИПЛІН І ФІЗИКИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ УЧИЛИЩАХ
У статті проаналізовано методи і прийоми при усному викладанні інтегрованого матеріалу, роботи з книгою
для створення внутрішньої потреби в саморозвитку й самоосвіті майбутніх професійно мобільних кваліфікованих робітників упродовж всього життя.
Ключові слова: інтеграція технічних дисциплін і фізики, методи і прийоми при усному викладанні матеріалу,
метод роботи з книгою.
В статье проанализированы метод и приемы при устном преподавании интегрированного материала, работы
с книгой для создания внутренней потребности в саморазвитии и самообразовании будущих профессионально мобильных квалифицированных рабочих на протяжении всей жизни.
Ключевые слова: интеграция технических дисциплин и физики, метод и приемы при устном преподавании
материала, метод работы с книгой.
In the article methods and receptions are analysed at the verbal teaching of the integrated material, work with a book
for creation of internal requirement in саморозвитку and self-education of future professionally mobile skilled workers
during all life.
Key words: integration and technical disciplines of physics, methods and techniques in oral teaching material, method
of the book.
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Актуальність статті. Невідповідність традиційних
форм і методів навчання та виховання новим тенденціям розвитку системи освіти, соціально-економічним
умовам розвитку суспільства дає поштовх на пошук напряму підвищення якості підготовки учнів з технічних
дисциплін та фізики такий як упровадження інтеграційного підходу до навчання учнів ПТУ технічним дисциплінам і фізики. Необхідно формувати особистість, яка
здатна до творчого, свідомого, самостійного визначення своєї діяльності, до саморегулювання, що забезпечує
досягнення поставленої мети. Вже не достатньо тільки
володіти знаннями, навичками і вміннями. Суспільству
потрібна людина, яка вміє працювати на кінцевий результат, здатна до певних соціальних досягнень.
Постановка проблеми. Підготовка учнів професійно-технічних училищ до пошуку нового в теорії та
практиці зумовлено низкою суперечностей. Необхідність залучення учнів до діяльності з набуття відповідного життєвого досвіду має бути орієнтований на
творчий підхід до виконання професійних обов’язків,
уміння застосовувати набуті знання у виробничій діяльності, вміння їх здобувати. Це вимагає посилення ролі
теоретичних знань у професійній підготовці учнів, що
потребує перегляду способів залучення учнівської молоді до роботи з опанування знань та застосування їх у
професійній діяльності на основі інтеграції технічних
дисциплін та фізики.
Використання інтегративних зв’язків у вивченні
будь-якої навчальної дисципліни, має особливо важливе значення для курсів технічних дисциплін у середніх
професійно-технічних училищах. По-перше, сучасні
технічні дисципліни – це науки, які містять майже всі
загальноосвітні дисципліни, прогрес технічних дисциплін нерозривно пов’язаний із досягненнями інших
фундаментальних наук про природу та з прогресивним
розвитком техніки. По-друге, фізика є фундаментальною наукою для технічних дисциплін, де дія законів
фізики виходить за межі власне фізики. По-третє, на
вивчення курсів технічних дисциплін та фізики у середніх професійно-технічних училищах відводиться
недостатньо учбових годин і спостерігається тенденція
до подальшого їх скорочення. Таким чином, пошук напрямів підвищення якості підготовки учнів з технічних
дисциплін та фізики є актуальним.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблемами інтеграції займалося й займається багато вчених. Зокрема
питанням інтеграції у загальній та професійно-технічній освіті присвячено праці Т. Г. Браже, С. У. Гончаренко, І. М. Козловської, Ю. І. Мальований, Л. М. Масол,
О. Я. Савченко, О. В. Сергєєв, М. С. Сердюкової та
інших. Взаємозв’язок загальної та професійної освіти
висвітлено у працях О. І. Джулик, І. М. Козловської,
Я. М. Собка, В. П. Сергієнка, Т. Д. Якимовича та ін.;
творчо-пошукову діяльність, її зміст і місце у процесі навчання фізики досліджували – О. І. Іваницький,
А. В. Касперський, А. І. Павленко, Б. А. Сусь та інші.
Мета статті. Проаналізувати методи і прийоми навчання з наведенням прикладів при інтеграції технічних дисциплін та фізики в професійно-технічних училищах.
Виклад основного матеріалу. У процесі навчання фахівців професійно-технічних училищ передусім
необхідно сформувати опорні знання, розвинути їхнє
технічне мислення, навчити оцінювати нові факти, ідеї
та явища, підготувати їх до сприйняття, осмислення i

використання набутих знань. Робітникам різних професій інколи бракує не стільки спеціальних, технічних
знань, як більше інтегрованих знань та загальнометодологічних уявлень, які пояснюються реальною відсутністю цілеспрямованого формування викладачами професійно-технічних навчальних закладів здатності до
здійснення такої діяльності. Однією із сходинок формування майбутнього професійно мобільного кваліфікованого робітника є інтеграція технічних дисциплін
та фізики у професійно-технічних училищах, з метою
розвитку суб’єктного потенціалу особистості учня.
Суть інтеграції навчання полягає в об’єднанні ідей,
наукових теорій, понять, технологій навчання в процесі
скоординованої діяльності учителів, викладачів різних
навчальних предметів та навчально-пізнавальної діяльності учнів. Ідея інтеграції змісту і форм навчання завжди приваблювала учених і педагогів-практиків.
Погоджуємося з пропозиціями впровадження інтеграції в навчальний процес С. У. Гончаренко та І. М. Козловська: серед двох (чи кількох) навчальних предметів
відбирають споріднені елементи, поняття чи дії та розробляють інтегративний курс; навколо певного об’єкта
групуються різнопредметні знання (такий варіант
можна назвати модульним чи профільованим); виходячи з реально існуючої предметності знань, в один
навчальний предмет поетапно можна «зінтегрувати»
дуже потрібні в загальному та конкретному випадках
елементи знань та вмінь з інших предметів (базовий навчальний предмет міститься в центрі, а навколо нього
наростають концентричні кола наближень різного порядку; такий метод можна назвати методом конічного
(конусного) інтегрування) [2, с. 12-13].
Виходячи з цього, можна добитися системності у
знаннях, уміннях і навичках використовуючи інтегрований підхід у процесі професійної підготовки учнів. Для
забезпечення таких видів інтеграції необхідно розробляти відповідні робочі програми, які після порівняння
та узгодження типових програм курсів мають виключати дублювання тем, питань, а подачу їх здійснювати
у комплексі. Повною мірою реалізувати вищезгадане
допомагають уроки, які відрізняються від звичайних
великою інформативністю, використанням практичних
навичок учнів, використанням знань з інших предметів, тому вимагають чіткої організації пізнавальної діяльності. Для цього необхідні зусилля викладача, який
зможе використовувати на уроці дієві методи навчання. І однією з загальних ознак методів навчання в ній є
джерело знань. Таких джерел здавна відомо три: практика, наочність, слово. З розвитком культурного прогресу до них приєдналося ще одне – книга, а в останні
десятиліття все більше заявляє про себе не паперове
джерело інформації – відео у поєднанні з найновішими комп’ютерними системами. Під час проектування
змісту навчальних предметів у них насамперед включаються фундаментальні закономірності, ідеї, які можуть
бути основою знань з певного предмета й одночасно
узагальненим відображенням знань про світ. Переклад
змісту професійної підготовки на рівень навчального
матеріалу здійснюється в підручниках і посібниках зі
спеціальних технічних дисциплін, які мають забезпечити інформаційну, системотвірну, самоосвітню та розвивальну функції педагогічного процесу на кожному рівні
ступеневої професійної освіти. У підручниках відповідно до навчальної програми подаються основи наукового знання з певного предмета: поняття, теорії, закони,

57

№ 4 / 2015 р.

♦

наукові факти відповідних технічних дисциплін; досвід
професійної діяльності, способи її здійснення; основи
знань, що сприяють розвитку творчості, спрямованої на
вдосконалення професійних дій; узагальнене наукове
знання про соціальний досвід суспільно-економічних і
виробничих відносин [3, с. 94].
Один з давніх і головних методів навчання, на нашу
думку, є метод усного викладання навчального матеріалу. Застосування вчителем прийомів, що застосовуються при усному викладанні допомагає підготувати учнів
до активного сприйняття нового матеріалу, встановити
зв’язок з життєвим досвідом учнів, раніше набутими
знаннями, викликає інтерес до нових знань, увагу до
пояснення вчителя. Ще Коменський говорив, що коли
приступають до вивчення якогось матеріалу, розум учнів
має бути до цього підготовлений. А якщо говорити про
технічні дисципліни, то пояснення вчителем з використанням інтеграції технічних дисциплін і фізики дає позитивні результати у вивченні конкретної дисципліни.
Прийоми можна умовно поділити на організаційні й
навчальні. До організаційних, які бажано використовувати при поясненні технічних дисциплін, можна віднести
прийом звертання до учнів поміркувати над питаннями,
що вивчаються [1, с. 26].
Так на предметі з спеціальної технології для професії «Верстатник широкого профілю» з розділу «Відомості про опір матеріалів» для теми: «Деформація
тіл під дією зовнішніх сил. Основні види деформацій»
учню необхідно пригадати такі теми з курсу фізики, такі
як «Кристалічні та аморфні тіла. Механічні властивості
твердих тіл. Закон Гука. Механічні властивості твердих
тіл. Пружні деформації. Модуль Юнга. Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці.» для цього він
може скористатися конспектом з даного предмету, книгою або сучасними методами інформації.
Прийом «Вказівка під час спостереження» вчитель
указує, що саме треба спостерігати, звертає увагу учнів
на ту частину установки або приладу, де відбувається
явище, яке демонструється. Так вивчаючи «Вимірювання потужності і енергії. Схеми включення ватметрів
та лічильників» вчитель акцентує увагу, як правильно
вмикається даний прилад, а учень може сформулювати
визначення для потужності і енергії, сказати одиниці
вимірювання цих величин та розповісти про систему і
принцип дії електровимірювальних приладів.
До навчальних прийомів можна віднести такі як:
демонстрування цікавих дослідів (в учнів не викликає
сумніву роль піску для збільшення тертя між рельсами
тепловозу і дуже дивує, що сила тертя зменшується, коли
на поверхню столу насипати пісок і по ньому переміщати брусок (працює тертя кочення)); розв’язування задач

пов’язаних з виробничою діяльністю або з фізикою.
Питання учням: який буде зварювальний струм, якщо
ви використовуєте електрод 4 мм? Відповіді в більшості вірні – 200 А. Використовуючи ці дані, складаємо задачу. Який діаметр проводу в зварювальному апараті
при щільності струму 5 А / мм2, якщо зварювальний
струм 200 А? Попередня задача є прикладом зворотного
зв’язку, тобто зв’язку спецтехнології з фізикою. Глибина
і повнота знань учнів з фізики значною мірою залежить
від того, наскільки вони активно залучені в процес вивчення предмета. Тому постійно актуальним залишається питання активізації пізнавальної діяльності учнів.
Прийом повідомлення про технічне застосування
можна використати, наприклад, при вивченні розділу
«Електромеханіка» для груп електромонтерів чи ремонтників, показати приклад застосування деяких елементарних приладів не лише не зашкодить, а, навпаки, надасть
ще більший інтерес як до предмету, так і до своєї майбутньої професії. Або приклад, як можна скласти схему
дзвінкової проводки, яка дасть змогу дзвонити з одного
місця (наприклад з під’їзду) в три різні квартири і при
цьому витрачати мінімум матеріалу?
Прийом застосування аналогії та інші. Так пояснення видимих суперечностей у застосуванні законів фізики, наприклад, демонструється зменшення тертя при
кращій обробці поверхні, а потім збільшення тертя при
рухові дуже добре відшліфованих тіл одне по другому
(пояснюється вплив молекулярних сил на величину сили
тертя).
Без знань педагогіки і психології та методик викладачем неможливо здійснювати навчально-виховний
процес у сучасних професійно-технічних навчальних закладах. Без цього й не сформулюється особистість, яка
буде запорукою творчого розв’язання нових наукових,
технічних, професійних завдань.
Висновки. Виходячи з того, що зміст навчального
матеріалу є одним з визначальних факторів, що впливають на вибір форм, методів організації навчання, вважаємо, що серед факторів, які впливають на варіювання
процесу підготовки професійно мобільних кваліфікованих робітників є інтеграція технічних знань і фізики, яка
забезпечує процес взаємодії учнів з інтелектуальним та
професійним середовищем. Завданням інтеграції технічних знань і фізики є забезпечення оптимальних умов
для викладання інтегрованих уроків, предметів за допомогою методів і прийомів навчання, для виховання гнучкого й багатогранного професійного мислення, різних
способів сприйняття дійсності, створення внутрішньої
потреби в саморозвитку й самоосвіті майбутніх професійно мобільних кваліфікованих робітників упродовж
всього життя.
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ
З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Розглянуто форми та особливості використання засобів інформаційних технологій у підготовці фахівців з
образотворчого мистецтва. Проаналізовано можливості та напрямки збільшення ефективності використання
ІТ у навчальному процесі. Виявлено фактори, що гальмують розвиток інформатизації навчання майбутніх художників.
Ключові слова: інформаційні технології, образотворче мистецтво, навчальний процес.
Рассмотрены формы и особенности использование средств информационных технологий в подготовке специалистов в области изобразительного искусства. Проанализированы возможности направления увеличения эффективности использования ИТ в учебном процессе. Выявлены факторы, которые тормозят развитие информатизации обучения будущих художников.
Ключевые слова: информационные технологии, изобразительное искусство, учебный процесс.
Consider the forms and features of the use of information technologies in the training of specialists in the field of fine
arts. Analyzed the possibility of increasing the efficiency of it use in the educational process. The factors that hamper the
development of Informatization of education of future artists.
Key words: information technology, fine arts, educational process.

Актуальність теми. Динамічний, інноваційний розвиток сучасної освіти значною мірою обумовлений впровадженням інформаційних технологій (ІТ) майже у всі
ланки учбового процесу вищих навчальних закладів. Їх
широке та ефективне використання у всіх провідних університетах світу суттєво впливає на формування обличчя
сучасного постіндустріального суспільства.
В Україні, у сфері підготовки фахівців з точних та
технічних, а також багатьох гуманітарних професій,
ІТ зайняли роль одного із визначальних інструментів опанування нових знань та практичних навичок,
який в рази підвищує інтенсивність та ефективність
навчального процесу. Цьому присвячені чисельні публікації, наприклад [1], [2], монографії [3], методичні
роботи [4], тощо. Водночас, у сфері підготовки фахівців з образотворчого мистецтва, проблема підвищення ефективності використання ІТ є однією з найменш
розроблених та деталізованих.
Основне завдання та мета статті полягає в аналізі
структури та напрямків традиційного використання ІТ у
підготовці фахівців з образотворчого мистецтва, розгляд
можливостей розвитку та шляхів підвищення ефективності такого використання. У даній роботі об‘єктом розгляду є особливості використання можливостей ІТ у підготовці студентів за фахом «Образотворче мистецтво»
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
Виклад основного матеріалу. Взагалі, в структурі
навчального процесу можна виділити декілька форм застосування ІТ:
1. Навчальні дисципліни, метою яких є оволодіння
теоретичними знаннями та практичними навичками,
пов‘язаними з використанням комп‘ютерних технологій
у повсякденній та професійній діяльності.
2. Застосування засобів ІТ у викладанні навчальних
дисциплін, в тому числі з ІТ не пов‘язаних.
3. Самостійне застосування ІТ студентами у навчальній діяльності.

4. Застосування ІТ у навчальних комунікаціях та
управлінні навчальним процесом.
Розглянемо ці форми більш докладно.
1. Загальний обсяг часу, який відведено на вивчення спеціальних дисциплін, змістом яких є професійне
застосування ІТ, згідно державних стандартів ОКР «бакалавр», зазвичай не перевищує 2,5-3 кредити. Аналіз
робочих програм з дисциплін, пов‘язаних, наприклад, з
вивченням майбутніми художниками комп‘ютерної графіки, показує, що вони перенасичені матеріалом, який
повинні засвоїти студенти за дуже обмежений час. Це
стосується вивчення й програмного забезпечення з векторної графіки (на основі Corel Draw, Adobe Illustrator), і
програм растрової графіки (Adobe Photoshop або GIMP),
і 3D-графіки. Остання, завдяки бурхливому розвитку індустрії кіно та комп‘ютерних ігор, перетворилась на потужну галузь, тільки більш-менш цілісне ознайомлення
з якою потребує значних витрат часу на рівні 3-4 кредитів [10]. Слід зауважити, що зміст програми вивчення
комп‘ютерної графіки може суттєво дублюватись у програмі підготовки магістрів.
2. Останнього часу використання комп‘ютера у викладанні навчальних дисциплін, в цілому з ІТ не пов‘язаних,
набуває все більш важливого значення. Це стосується, насамперед, таких напрямків використання:
2.1. Застосування ІТ в аудиторних заняттях з метою
підвищення ефективності праці викладача. Найбільш
поширеним і простим засобом є мультимедійна презентація. У даний час всі ВНЗ мають необхідні засоби для
їх демонстрації, а вміння створювати їх стало базовим
вмінням активно працюючого викладача. Теорія та практика використання мультимедійних систем у середній та
вищій школі стала предметом багатьох досліджень [5],
[6], [7]. Потрібно відмітити наступне. Створення та використання повноцінних презентацій за спеціальністю,
що розглядається, часто є можливим для дисциплін з
великою часткою описового та теоретичного матеріалу.
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Представники художніх професій, що залучені до викладацької праці, зокрема старшого покоління, у більшості
без ентузіазму сприймають ідею створити комп‘ютерну
презентацію по власному практичному курсу, обираючи
традиційні форми роботи зі студентами.
2.2. Використання систем дистанційного навчання
(СДН), як допоміжного засобу для денного та заочного
відділень. Такі СДН, як Moodle та eLearning дозволяють
повністю підтримувати методичне забезпечення майже
всіх видів навчання з дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклу, математичної, науковоприродничої підготовки, частки дисциплін циклу професійної підготовки. Водночас, об‘єктивні обмеження
на застосування ІТ накладають дисципліни з великою
часткою ручної праці, такі, як «Рисунок», «Живопис»,
«Скульптура» тощо. Також, потрібно відмітити, що розгортання та супроводження СДН потребує як великої
праці всього педагогічного колективу для підготовки
методичних матеріалів, так і наявності фахівців з ІТ, що
постійно підтримують систему у робочому стані.
2.3. Створення та підтримка викладачами власних
персональних Інтернет-сайтів з методичними матеріалами по навчальних дисциплінах. Як показує досвід, ця
форма може бути достатньо ефективною, оскільки може
забезпечити оперативну роботу зі студентами за відсутністю повноцінної СДН. Такий сайт може бути швидко
та якісно розгорнутий на багатьох безкоштовних платформах, наприклад, www.wix.com.
3. Самостійне застосування ІТ студентами у навчальній діяльності відбувається у таких формах:
3.1. Використання в якості ефективних навчальних
матеріалів численних відео-уроків, що розміщені на публічних сайтах, таких, як www.youtube.com . Останнього
часу це дуже поширена форма додаткового навчання серед мотивованих студентів різних спеціальностей. У випадку спеціальності, що є предметом даної статті, навіть
наявність мовного супроводу не завжди є обов‘язковою.
Було проведено аналіз змісту 25 таких відео-уроків з
різних дисциплін художньої майстерності (комп‘ютерна
графіка, малюнок, живопис, практика використання графічних планшетів, як інструментів художньої творчості)
на різних мовах або безмовного супроводу. 22 з них було
оцінено як ефективний засіб засвоєння певного практичного навику або їх комплексу. Слід зауважити, що автор
буде вдячний за надання йому таких матеріалів, зроблених українськими художниками або українською мовою.
3.2. Використання студентами комп‘ютерів під час
виконання навчальних завдань, пошуку матеріалів, проходження тестів.
4. Застосування ІТ у навчальних комунікаціях та
управлінні навчальним процесом.
4.1. З розповсюдженням мобільних засобів ІТ (смартфони, планшети, нетбуки) та зростанням швидкості
Інтернет-з‘єднань комунікації на форумах навчальних
сайтів та у соціальних мережах, реалізація мережевих
проектів, як національних, так і міжнародних, стає популярною, а у деяких випадках і необхідною складовою
навчального процесу. Зокрема, це стосується деяких завдань з вивчення загального курсу «Основи інформатики» на перших курсах навчання.
4.2. У рамках даної статті, застосування ІТ в управлінні навчальним процесом слід розглядати на рівні методичного забезпечення навчального процесу. В даний
час у вищих навчальних закладах для розв‘язання цієї
задачі існують як фрагментарні (часткові) рішення на

основі окремих програмних пакетів та множини Webсайтів, так і системні рішення у вигляді порталів, часто з
використанням оболонки СДН.
Таким чином, короткий огляд практичного застосування ІТ у сфері підготовки фахівців з образотворчого
мистецтва демонструє широкий спектр форм та засобів,
які фактично використовуються або у принципі можуть
бути використані. Їх порівняльний аналіз та світова
практика дозволяють стверджувати, що вони мають величезний потенціал підвищення ефективності навчального процесу по більшості навчальних дисциплін, що
викладаються. При їх свідомому системному поєднанні
виникає ефект синергії – нелінійне примноження сукупної ефективності всього навчального процесу, в тому
числі і у дисциплінах, які використовують ІТ, як допоміжний інструмент [8], [9].
Але, слід відмітити, дві особливості, що притаманні
саме сфері мистецтва. Успіх формування справжнього
майстра зі всіх спеціальностей з напрямку «Мистецтво»
(і не тільки) у визначальному ступеню залежить від постаті провідного педагога – викладача фахової дисципліни. Жодна інформаційна технологія не в змозі повністю
замінити таку особистість, зокрема, якщо це видатний
митець. Тим не менш, засобами сучасних ІТ можливо
зберегти основні секрети майстра, щоб демонструвати їх
наступним поколінням. Слід відмітити, що відео-уроки,
які було досліджено автором статті, майже без виключення, були створені, очевидно, з маркетинговими цілями – мали рекламу імені художника або матеріалів та
обладнання для мистецтва, що не знижує їх навчальної
цінності.
Іншою особливістю, що певною мірою гальмує інтенсифікацію використання ІТ у цій сфері, є наступна.
Як відомо, абітурієнти приходять до вищих навчальних закладів вже, зазвичай, маючи базову підготовку з
основ інформатики в обсязі шкільного курсу згідно державних стандартів освіти. При цьому вони, як правило,
в подальшому навчанні обирають напрямки, які для них
потенційно найбільш плідні на успіх та відповідають їх
інтересам й очікуванням. Можна вважати за виключення
вступ по спеціальностях, пов‘язаних з музикальним або
образотворчим мистецтвом, тих абітурієнтів, що мають
стійкі найвищі оцінки з інформатики та точних наук. Ця
ситуація логічно призводить до того, що, середній рівень
знань з інформатики, рівень обізнаності у можливостях
застосування ІТ, як потужного робочого інструменту
сучасного художника, а, відповідно, і рівень мотивації в
професійному опануванні ІТ, у більшості студентів є невеликим. Ознайомлення з можливостями комп‘ютерних
технологій у процесі навчання, звісно, підвищує мотивацію, але на цей початковий етап витрачається час аудиторних занять, що не є ефективним. Для зменшення
впливу цього фактору є доцільним ознайомлення з використанням ІТ в образотворчому мистецтві у школі
на уроках інформатики або на позаурочних заняттях в
кружках та студіях образотворчого мистецтва. Прикладів такого використання ми маємо навколо безліч.
Висновки. Таким чином, результати, що викладено, дозволяють зробити висновок, що у даний час
застосування ІТ у процесі підготовки фахівців з образотворчого мистецтва має значний потенціал, якій
в даний час недооцінений та не використовується у
повній мірі. Це стосується насамперед недостатньої
кількості аудиторних годин, що відводиться для занять з дисциплін професійної підготовки в галузі
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комп‘ютерної графіки, яка у значному ступені формує
візуальну мову, що нас оточує сьогодні і є широким
ринком праці для художників. Доцільним є суттєве збільшення обсягів викладання цієї дисципліни,
з наступним профільним навчанням на спеціальних
курсах [11]. На шляху вдосконалення системи застосування ІТ також стоїть низька, у середньому, мотивація використання ІТ у професійній діяльності як у

студентів-початківців, так і у майстрів-викладачів, що
вже сформувались за допомогою викладання традиційних технологій. Вирішення цієї проблеми полягає
у послідовній пропаганді технологій ІТ як у довузівській підготовці, так і в постійній демонстрації можливостей цих технологій в аудиторіях, зокрема із залученням активно працюючих професіоналів у галузі
комп‘ютерної графіки.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНДЕРНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ
В УЯВЛЕННЯХ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ
У статті автор доказово констатує тенденцію до андрогенізації молодих людей.
Ключові слова: гендер, стать, маскулінність, фемінність, андрогінність.
В статье автор доказательно констатирует тенденцию к андрогинизации молодых людей.
Ключевые слова: гендер, пол, маскулинность, феминность, андрогинность.
The author convincingly establishes a tendency to androgenization of young people.
Key words: gender, sex, masculinity, femininity, androgyny.

Актуальність теми статті полягає в тому, що сьогодні
маємо ознаки появи деяких зміщень умовної історично
сформованої норми такої оцінки. В засобах масової інформації, у сфері шоу-бізнесу, на телебаченні, на просторах інтернету все частіше появляються і пропагандують-

ся особи без акцентуації статі. Дуже модні, особливо в
молодіжному середовищі, особи із змішаним фенотипом
чоловіка і жінки. Самі вони гордяться своїм іміджем і
відносять себе до типу третьої статі – андрогіни, що виражено показано у фільмі Дарії Буданової «Андрогины.

61

№ 4 / 2015 р.

♦

Третий пол». Гендерна ідентифікація є однією із проявів
психологічної структурної ідентифікації особистості, а
сьогодні спостерігається виражена тенденція до гендерної рівності, що безумовно призводить до появи осіб з
орієнтацією на дещо інші гендерні акценти.
Метою нашої роботи є виявлення співвідношення
чоловічих та жіночих рис у молодих людей за їх уявленнями ідеалу для визначення гендерних тенденцій розвитку суспільства.
Постановка проблеми. Величезною проблемою
на сьогоднішній день є той факт, що більшість молоді
належить до андрогінного та невизначеного типу, про
що ми дізнались з проведеного попереднього дослідження, де отримали достовірні дані про те, що серед
сьогоденної молоді не спостерігається гендерна відособленість – 100% хлопців і 92,54% дівчат належать
до вираженого андрогінного гендерного типу. Дана
ситуація має серйозні передумови.
Сьогодні проблема андрогінізації суспільства є досить поширеним питанням, і звучить устами багатьох
вчених [1, 2, 7], що андрогінізацію обов’язково потрібно
запроваджувати в освітніх установах, адже саме там, а
особливо в школах, діти проводять чи не головну частину свого життя, й під час цього періоду і відбувається
соціалізація.
Тому сьогодні освіта визначається основою інтелектуального, культурного, духовного, соціального та
економічного розвитку суспільства і держави, метою
якої «…є всебічний розвиток людини як особистості
та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів,
розумових і фізичних здібностей, виховання високих
моральних якостей, формування громадян, здатних
до свідомого вибору…». Але сучасна школа через навчально-виховний процес і педагогічну взаємодію активно реалізує статеворольову парадигму соціалізації
дітей та молоді. Саме школі належить «заслуга» впровадження ідей про природну рольову обмеженість жінок, формування комплексів професійної неповноцінності і соціальної депривації дівчат тощо [2].
Сандра Бем, основоположник концепції андрогінії,
вважала, що андрогінія забезпечує більші можливості
соціальної адаптації [3]. Так, у дослідженнях був виявлений зв’язок андрогінії із ситуативною гнучкістю, високою самоповагою, мотивацією до досягнень, гарним
виконанням батьківської ролі. Відзначена також більша
задоволеність шлюбом, більше відчуття благополуччя
тощо. У нашій країні теж є прихильники такої точки
зору на андрогінію. Так, В.М. Погольша [4] думає, що
чоловіки й жінки, які володіють андрогінними рисами,
можуть мати переваги, наприклад, у здатності впливати
на інших людей. Встановлено, що в людей складаються
більш задовільні відносини з андрогінними партнерами.
Андрогінна особистість має багатий набір статево рольової поведінки й гнучко використовує його залежно
від динамічних змін у соціумі.
Багато дослідників [3,4,6] дотримуються думки, що
цілісну особистість характеризує не маскулінність або
фемінність, а андрогінія, тобто інтеграція жіночого емоційно експресивного стилю із чоловічим інструментальним стилем діяльності, воля тілесних експресій і переваг
від жорсткого диктату статевих ролей.
У чоловіків, згідно з поглядами Юнга [7], свідомими звичайно є мислення й відчуття, а почуття й інтуїція
придушуються. У жінок домінують почуття й інтуїція,
і навпаки, функції мислення й відчуття придушуються.

Витіснена жіноча сторона у чоловіків називається «аніма», а у жінок витіснена чоловіча сторона – «анімус».
У гармонічної людини збалансовані свідомі й витіснені
характеристики.
Андрогінія розуміється як емансипація обох статей,
а не як боротьба жінок за рівність у маскулінно орієнтованому суспільстві. Фромм говорив про важливість саме
визнання рівноправності, а не ідентичності статей, що
найбільше сприяє реалізації індивідуальності особистості [6].
Відзначається, що висока фемінність у жінок і висока
маскулінність у чоловіків зовсім не є гарантією психічного благополуччя. Так, висока фемінність у жінок часто
збігається зі зниженою самоповагою й підвищеною тривожністю.
Типово жіночі якості особистості, сімейні ролі, репродуктивний характер діяльності – все це применшує
соціальний статус жінки в системі суспільного устрою [7].
Фемінні установки у жінок можуть стати причиною
схильності до впливу соціальних стереотипів ЗМІ із
приводу того, яким канонам повинна відповідати її зовнішність. Оскільки порівняння з еталонами краси не у
свою користь істотно підриває самооцінку дівчини ще з
молодого віку, у більшості випадків негативна самооцінка свого фізичного тіла й себе в цілому закріплюється в
особистості на все життя. В подальшому навіть при зміні
зовнішності в кращий бік без спеціальної корекції самооцінка може залишатися негативною, що може призводити
до соціальної дезадаптації, емоційної пригніченості, нанесення фізичної шкоди. Особливо сильно це проявляється в патріархальній моделі виховання, коли батьки стоять
на позиції традиційних установок про жінок та їхню роль,
уявлень про споконвічну інтелектуальну перевагу чоловіків і про те, що професійний успіх жінки – це її недолік, а
не достоїнство [8].
Багато дослідників згідні з позитивним значенням
андрогінності. Наприклад, було виявлено, що порівняно з ґендерно типовими особистостями, андрогінні чоловіки й жінки більше подобаються оточуючим, вони
більш врівноважені, легше справляються зі стресом,
більш спокійно ставляться до своєї сексуальності,
більше задоволені своїми стосунками з іншими людьми, у старості більше задоволені прожитим життям.
Чоловіки повідомляють про більш щасливий шлюб і
більше сексуальне задоволення в тому випадку, якщо
обидва партнера є психологічними андрогінами, порівняно з іншими комбінаціями ролей. Людям з жіночим гендером властивий більш низький рівень самоповаги, депресивні почуття [4,5,8].
Відповідно до соціально-рольової теорії гендерних розбіжностей лідерів, запропонованої Еліс
Іглі, лідерство як споконвіку маскулінна роль також
пред’являє до людини свої вимоги. Через рольову й
гендерну розбіжність у вимогах жінка-лідер найчастіше приречена на внутрішній конфлікт. Еліс Іглі вважає такий конфлікт не абсолютним. Він може бути
переборений через компроміс, наприклад, якщо його
зм’якшити, демонструючи андрогінний стиль лідерства, орієнтований і на рішення завдання, і на розвиток взаємин [9].
Гейл Шихі відзначає, що високого службового
становища скоріше домагалися жінки андрогінного
типу, які використовували арсенал чоловічої інструментальної ролі, не відмовляючись при цьому від жіночої сексуальності [9].
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Джин Маречек припустила, що багато заміжніх жінок
зазнають втрату статусу й незалежності, а також зазнають
труднощів, пов’язаних з тим, що вони стають матерями, і
все це створює стрес і призводить до емоційних проблем.
Для багатьох жінок їхня самоідентичність багато в чому
залежить від здатності успішно встановлювати інтимні
стосунки. Коли взаємини доходять до кінця, у жінок найчастіше виникають емоційні проблеми, вони почувають
себе невдахами з погляду культурних стандартів жіночності. Ті жінки, які повністю віддають себе веденню домашнього господарства, ризикують впасти в депресію.
Занадто «жіноча» або «нежіноча» поведінка сама по собі
могла служити підставою для постановки діагнозу психічного розладу.
За дослідженнями Палуді й Андерсон-Кульман, задоволеність роботою у працюючих матерів виявилася
фактором, що визначає згуртованість родини. Опитані
жінки вказали на те, що ведення домашнього господарства є найбільш сильним джерелом стресу. Також зазначені проблеми стосувалися здоров’я дітей, недостачі
вільного часу, втоми й стресів. Тому терапевтично значущим для успішного виконання жінками ролі дружини
й матері є підвищення задоволеності жінок професійною
діяльністю [9].
Як ми бачимо, неоднозначність позицій і оцінок фахівців говорить про те, що немає ще чітких критеріїв, за
якими можна б було розділити типи ґендерної ідентичності залежно від успішного саморозвитку, позитивної
«Я-концепції» й оптимальної соціальної взаємодії. Тому
дослідження зв’язку ґендерної ідентичності з емоційним
станом жінок видаються на сьогоднішній день досить
актуальними.
Гендерний аспект проблеми педагогічних кадрів
дедалі частіше виступає предметом спеціальних порівняльних досліджень як міжнародних організацій, так і
окремих наукових колективів і дослідників-компаративістів. Адже доступ жінок до адміністративних посад у
школах та у вищих навчальних закладах є одним із показників реальної рівності в сфері освіти і трудовій сфері
загалом.
З метою формування у підростаючого покоління
правильного розуміння моральних норм у сфері взаємин
статей, вироблення потреби керуватися ними в житті та
діяльності, протидіяти негативному впливу ґендерних
стереотипів необхідно об’єднати і скоординувати зусилля
вчителів, вихователів, психологів, батьків і громадськості.
Роботу з попередження ґендерних стереотипів слід
розпочинати вже у дошкільному навчальному закладі з
дітьми 4-5 років. Також до цієї роботи слід активно залучати батьків дітей. Дослідниками виявлено, що вже у
9-10 років у дітей під впливом сім’ї починають формуватися ґендерні стереотипи.
На нинішній день у світі, і Україна не є винятком,
спостерігається тенденція до трансформацій гендерних
ролей і гендерних стереотипів. Формування гендерної
ідентичності в нашій країні ще з часів Сухомлинського
орієнтується на побудову педагогічного процесу на засадах рівності, подолання педагогами статевих стереотипів[10].
Така система привела до сьогоднішніх гендерних викривлень, які вже є очевидними.
Провівши дане дослідження ми отримали дані, котрі демонструють, до якого гендерного типу особистості
належать респонденти. Але для повноти уявлення про
сучасну молодь,ми вирішили дізнатись те, як вони уяв-

Рис. 1. Чоловіки очима чоловіків
ляють собі ідеального чоловіка та ідеальну жінку. А саме
до якого гендерного типу належить цей ідеал.
Для вирішення поставлених завдань, задля досягнення мети роботи, нами була розроблена індивідуальна програма дослідження у вигляді анкетного листа.
Для вивчення даного питання ми розробили індивідуальну програму дослідження, яка представляє собою анкетний опитувальний лист із характерними для чоловічої
та жіночої статі ознаками. Респондентам пропонувалось
оцінити за семибальною шкалою притаманність даної
ознаки жінкам чи чоловікам.
На першому етапі дослідження ми вивчали бажане
уявлення представників чоловічої статі про наявність ідеального співвідношення чоловічого та жіночого начала у
чоловіків.
Аналізуючи уявлення представників чоловічої статі
про ідеальне співвідношення чоловічого та жіночого
начала, ми брали до уваги кількісну оцінку ознак фемінності та маскулінності яку дали наші респонденти
у своїх анкетах.
За 7-ми бальною кількісною шкалою ознаки маскулінності у чоловіків в уяві хлопців знаходяться в межах –
5,12, а фемінності – 5,0, що відповідає ознаці «зустрічається часто».
Створюючи ідеальний образ чоловіка у своїй уяві,
респонденти чоловіки стверджують, що серед цілісних
гендерних особливостей чоловікові повинні бути притаманні риси як фемінні так і маскулінні. Причому ідеальним співвідношенням даних рис для чоловіків хлопці
вважають 51,30±5,7% маскулінних рис та 48,70±5,7% фемінних (Див.рис.1) .
Таким чином, можемо прийти до висновку, що в уяві
чоловіків ідеальний чоловік за статевою суттю належить
до андрогінного типу.
Виявлення ідеалу жінки, зважаючи на гендерну притаманність їй жіночих та чоловічих рис респондентами
чоловіками ми визначали за аналогічною методикою.
Працюючи з анкетами респондентів чоловічої статі,
ми отримали кількісну оцінку не лише чоловічого ідеалу
в їхній уяві, а й його жіночий образ.
Таким чином результати анкети демонструють нам,
що з максимальної кількості балів – 7, маскулінні риси
у ідеальному образі жінки розташовані в межах: 4, а фемінні – 5,7. Бал 4 означає, що дана риса «може бути» притаманна, а 5 – «зустрічається часто».
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Рис.2. Жінки очима чоловіків

Рис. 3. Чоловіки очима жінок

Щодо уявлення ідеального ображу жінки, то вище
згадані респонденти у своїх анкетах зазначили що серед повноцінного набору гендерних особливостей у
осіб жіночої статі повинні бути притаманні фемінні
риси на 58,85±5,6% та маскулінні на 41,17±5,6% (Див.
рис.2).
Аналізуючи отримані результати, ми бачимо, що
ідеальна жінка в уявленнях чоловіків повинна бути також андрогінного типу, але з невеликими переважаннями феміністичних рис.
Проводячи аналіз уявлень респондентів жіночої
статі про ідеальне співвідношення чоловічого та жіночого начала, ми брали до уваги кількісну оцінку ознак
фемінності та маскулінності яку дали наші респонденти у своїх анкетах.
Якщо максимальна кількість балів, які можна було
поставити для означення притаманності тієї чи іншої
риси 7, то респонденти жіночої статі ось як розставили
бали для характеристики ідеального образу чоловіка:
5.1 бал притаманності маскулінних рис, та 5.3 для приналежності фемінних.
Щодо розподілу гендерних рис у відсотковому
співвідношенні, то бачимо, що жінки в ідеальному
чоловікові бачать 49,58±5,77% маскулінних рис, та
50,42±5,77% ремінних (Див.рис. 3).
Заглиблюючись в дану ситуацію говоримо про те,
що жінки бажають бачити ідеального чоловіка не як
особу маскулінну, та протилежну жінкам, які б мали
бути сильними та захищати жінку, а як ідеальну «подругу». Тобто перевага у чоловікові жіночих гендерних
рис, говорить нам про те, що андрогінізація суспільства, протікає не так заплановано як цього бажали.
Опрацювавши отримані дані респондентів жіночої
статі, ми спостерігаємо й те, як жінки бачать ідеальну
жінку. За тією ж семибальною шкалою, у даному випадку бачимо ось які результати: 6 «майже завжди»
балів для притаманності фемінних рис, та 4,21 «може
бути» бали для наявності маскулінних рис.
Щоб детальніше зрозуміти приналежність тих чи
інших рис краще зобразити цю притаманність у відсотках. Тож для ідеальної особи жіночої статі повинні
бути притаманні маскулінні риси на 41,08±5,68%, що
на відміну від фемінних рис є порівняно низьким показником, а фемінних рис повинно бути 58,92±5,68%
(Див. рис. 4).

Серед оглянутих комбінацій погляду на ідеального
чоловіка чи жінку, тут ми спостерігаємо най кращий
результат. Лише у жінок при погляді на ідеальну жінку
виникає бажання бачити особу з яскраво вираженими
фемінними рисами. Тобто жінка хоче бути жінкою, не
беручи на себе ролі чоловіка.
ВИСНОВКИ
• Результати даного аналізу дають нам чітку картину бажаної гендерної ідентифікації в уяві молоді, на
сьогоднішній день. Різниця даних у групах є несуттєвою з ймовірністю безпомилкового прогнозу 95,5% за
Стьюдентом
• В уявленні ідеального чоловіка та жінки у сучасної молоді знівельовані акценти гендерних рис.
• Тенденція гендерної орієнтації свідчить про формування нового типу «уніфікованого» або андрогінного
суспільства
• Для збереження гендерної диференціації суспільства, необхідно розвивати андрогінно статеворольову
ідентифікацію підлітків та старшокласників, для цього
необхідна злагоджена взаємодія психологів, вчителів
і батьків, яка відкриває шлях до використання незадіяних резервів освітнього процесу в установленні паритетних і партнерських стосунків між представниками
жіночої і чоловічої статі.

Рис.4. Жінки очима жінок
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Лотошнікова С. А.

старший викладач кафедри іноземних мов
Національної академії Національної гвардії України

КОМФОРТНЕ ПСИХОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
НА ЗАНЯТТІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
У статті окреслені основні виклики, які виникають перед викладачем з приводу встановлення комфортного
середовища на занятті з іноземної мови, запропоновані поради щодо їх подолання.
Ключові слова: психологічна атмосфера, дисципліна, взаємодія викладача і учня.
В статье обозначены основные проблемы, которые возникают перед преподавателем при попытке создания комфортной обстановки на занятии по иностранному языку, предлагаются советы по устранению таких проблем.
Ключевые слова: психологическая атмосфера, дисциплина, взаимодействие преподавателя и ученика..
The article outlines the main challenges that a foreign language teacher faces while establishing a good rapport with
students. Some pieces of advice are given regarding that issue.
Key words: psychological atmosphere, discipline, teacher-student interaction.

Основною метою статті є аналіз взаємодії викладача
та учня на занятті з іноземної мови, вплив такої взаємодії
на встановлення доброзичливої атмосфери в класі та на
ефективність навчання. Теоретичний аналіз досліджень,
що мають місце у спеціальній літературі дозволяє визначити, що велике значення для ефективного вивчення іноземної мови має соціальне та політичне середовище, усвідомлення тими, хто навчається, необхідності оволодіння
іноземною мовою у сучасному світі. Не менш важливу
роль грає комфортна психологічна атмосфера на занятті. Крім загальних факторів існують також і суб’єктивні
фактори, які пов’язані з рівнем мотивації, особливостями
характеру та загальним рівнем здібності до навчання того
чи іншого індивідуума.
Яка ж роль викладача на заняттях з іноземної мови?
Викладач на занятті з іноземної мови виконує багато
функцій, але однією із головних його функцій є менеджмент процесу навчання в усіх його значеннях. Навчальний менеджмент – це процес реалізації основних функцій

управління з відповідними комунікаціями, що забезпечує
ефективне, результативне та якісно-предметне навчання.
[1. c. 4]. Однією із особливостей ролі викладача вищого
навчального закладу є те, що він працює с дорослою аудиторію, отже він є людиною, професіоналом, який перш
за все допомагає в особистому процесі оволодіння іноземною мовою, окреслює шлях для подальшого автономного
процесу навчання, але не нав’язує існуючи шляхи та методи. Викладач у певній мірі має бути психологом, аналізувати психологічні передумови активного засвоєння
знань тими, хто навчається, враховувати особистий стиль
оволодіння навчальним матеріалом. Засвоєння учнями
наукових знань вимагає активної переробки нової інформації, точного розуміння її значення, співвіднесення з уже
наявними знаннями, застосування на практиці. Ефективність процесу засвоєння залежить не тільки від власної
активності тих, хто навчається, а також від педагогічної
майстерності викладача, від його спроможності створити
комфортне психологічне середовище на занятті.
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Щоб визначитись що саме має великий вплив на процес навчання, деяким групам слухачів Національної Академії Національної Гвардії України було запропоновано
обрати фактори, яки на їх думку найбільш сильно впливають на якість процесу засвоєння матеріалу на занятті з
іноземної мови. Було запропоновано наступні фактори:
– мотивація;
– отримання задоволення від процесу навчання;
– гарний вчитель;
– віра у особистий успіх;
– систематичне опрацювання матеріалу;
– досконале опанування граматикою;
– отримання позитивної оцінки або похвали від викладача;
– реалістична оцінка свого успіху (прогресу у навчанні);
– виконання цікавих завдань з читання або аудіювання.
Цікаво відмітити, що біля 80 відсотків тих, хто навчається відмітили такі фактори, як мотивація, отримання задоволення від навчання, віра у особистий успіх, наявність
гарного викладача, як найбільш важливі, і тільки 20 відсотків вважають найбільш важливим систематичне опрацювання матеріалу та досконале опанування граматикою.
Якщо проаналізувати ці дані, то можна сказати, що від
викладача і від його здібності зацікавити учнів, змусити
їх повірити у успіх, залежить ефективність викладання та
забезпечення того фактору, щоб навчання відбувались із
задоволенням та у творчій атмосфері. У вищих військових навчальних закладах дуже часто викладач стикається
с проблемою відсутності мотивації у слухачів. Коли вони
обирали свою майбутню професію, вони пов’язували її
зміст з отриманням перш за все військових навичок і іноземна мова для багатьох не є пріоритетом. Саме викладач
може підвищити рівень мотивації у курсантів та слухачів
вищих воєнних закладів, змінити їх негативне ставлення
до дисципліни «Іноземна мова» на позитивне, і якщо це
вдається, то можна сказати, що перший крок на шляху до
успіху зроблено.
Наступний фактор, а саме, отримання задоволення
від навчання пов’язано насамперед з психологічною атмосферою в класі. Одним із найважливіших факторів, які
сприяють ефективному засвоєнню навчального матеріалу
є доброзичлива психологічна атмосфера під час заняття,
взаємодія викладача та тих, хто навчається. Представникам молоді доводиться часто опинятися в нових для них
ситуаціях. Закінчення школи, вступ до університету, переїзд в інше місто, нове оточення – це не що інше, як включення людини в цілий ряд нових взаємопов’язаних ситуацій. Тому для студентів проблеми психологічної адаптації
стоять найгостріше. Ефективність адаптивної поведінки
студента залежить не тільки від його здібностей, а й від
системи мотивацій, яка формується в процесі його навчання, а також від реалізації особистістю свого творчого
потенціалу. Негативне ставлення слухачів до іноземної
мови, може бути обумовлено не тільки низьким рівнем
мотивації, але й негативним досвідом під час вивчення
іноземної мови у минулому, а іноді просто небажанням
докладати хоча б яких-небудь зусиль, щоб опанувати навчальним матеріалом, який було запропоновано на занятті. Для такої поведінки можуть бути і об’єктивні умови.
Так, наприклад, дуже складний матеріал для деяких учнів
часто розчаровує їх, принижує самооцінку, знижає бажання працювати. Невдалі коментарі, дії, або вислови викладача, які пов’язані з оцінкою спроможності учнів мо-

жуть мати дуже негативний вплив на подальший процес
навчання. Психологічні дослідження підтверджують, що
позитивний коментар викладача щодо прогресу учнів, або
вдало виконаного завдання, підвищує його самооцінку та
надихає на подальші успіхи.
Досвідчені викладачі безумовно добре знають, що
групи не схожі одна на одну и дуже часто те, що ідеально
працює у одній групі, не є ефективним засобом у інший.
Тем не менш, існують поради для викладачів, які були обґрунтовані науковими дослідженнями вітчизняних та зарубіжних психологів і педагогів. Яка ж поведінка викладача сприяє встановленню доброзичливої атмосфери у класі
та особистому контакту з тими, хто навчається? Перш за
все, це – відкритість педагога, його намагання не домінувати на занятті, але ж надавати підтримку та допомагати
під час виконання завдань. Місце, де знаходиться викладач, його вигляд, тембр голосу та поза також мають значення. Викладач повинен не тільки намагатись заохотити
тих, хто навчається до активної праці, але ж і сам мати інтерес до заняття, тобто робити свою справу із задоволенням. Взаємодія з учнями повинна відбуватися в ввічливій
манері, відповіді на запитання, пояснення матеріалу повинно відбуватися спокійним тоном, тобто викладач не має
права виказувати свою роздратованість, якщо матеріал не
був засвоєний належним чином. Окремо треба звернути
увагу на те, що в одній групі навчаються учні з різних соціальних груп, іноді з різних національних меншин та з
різними релігійними поглядами. Усі ці фактори повинні
враховуватись викладачем.
Викладачеві доцільно враховувати намагання учня
опанувати матеріалом та схвалювати конкретні успіхи того, хто навчається, надавати йому відгук на вдале
самостійно виконане домашні завдання, презентацію,
або вправи виконані безпосередньо на занятті. Важливо
спитати учня, як від досягнув цього успіху, що сприяло
результативному виконанню завдання, надати поради до
подальшого автономного навчання. Психологи радять не
використовувати таких фраз, як « Ви дуже розумні» та
інші, які характеризують особисті якості учня, натомість
фраза «Ця вправа виконано добре» буде доцільною. Не
треба схвалювати того, хто навчається, якщо від не докладав значних зусиль для виконання того чи іншого завдання, оцінка викладача повинна бути релевантною до зусиль
учня під час виконання вправи. Окремо треба відмітити
роль надання оцінки рівня досягнень кожного учня не
тільки наприкінці семестру, але й під час навчання. Така
оцінка (відгук) викладача повинна надаватись дуже ретельно, окреслювати сильні та слабкі сторони учня, відпрацьовувати з учнем стратегію подальшого опанування
іноземної мовою. Викладачеві треба враховувати роль
психологічних факторів як у процесі проведення занять
зі студентами, так і при організації їх самостійної роботи,
успіх якої неможливий без достатньої мотивації, напруги
сил, певних умінь і навичок.
Обговорюючи психологічну атмосферу на занятті
доцільно зазначити, що встановлення сприятливого для
навчання середовища є двостороннім процесом. Ефективність цього процесу залежить не тільки від викладача, але
й від тих, хто навчається, від їх готовності підтримати викладача. На цьому етапі розглянемо одну із проблем, яка
ймовірно частіше виникає серед учнів загальноосвітніх
шкіл, але, на жаль, має місце і серед слухачів вищих навчальних закладів – це проблема дисципліни на занятті.
У середовищі, де мають місце випадки порушення дисципліни, дуже складно не тільки викладати, але й на-
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вчатися. Таким чином, учні, які порушують дисципліну,
задають шкоди не тільки собі, але і заважають навчатися іншим. Завдяки емоційний складовій цієї проблеми,
викладач дуже часто реагує на порушення дисципліни
неправильно, що тільки ускладнює ситуацію. Викладач
може підвищити голос, зробити зауваження у неввічливій манері, іноді пригрозити негативною оцінкою, або
вигнати з класу. Опит досвідчених викладачів доводить,
що ці методи насправді не є дієвими, хоча і можуть мати
короткостроковий позитивний ефект. Треба зазначити,що
порушення дисципліни не виникають на порожньому місці. «Our students’ misbehaviors appear to occur for no reason,
they do serve a purpose, otherwise they would not occur» [2,
c. 11]. Для того, щоб вирішити проблему порушення дисципліни, перш за все, потрібно проаналізувати причини
виникнення такого явища на заняттях у вищому навчальному закладі. А може варто спитати самого студента?
Відповідь може бути різною, але найбільш поширеними
є «Мені не цікаво.», «Мені складно виконувати це завдання», «Не зрозумів, як робити цю вправу». Такі відповіді
неприємно чути, тем більш вони не вирішують проблеми.
Ключ до успіху – це ретельне планування заняття з урахуванням кількості учнів, рівня їх підготовки, соціального
походження, психоемоційних особливостей, релігійних
поглядів тощо. Іноді на заняттях з іноземної мови учень
стикається з психологічною перешкодою, коли викладач
вимагає від нього усної відповіді. Одним із прийомів вста-

новлення гарного контакту з проблемними учнями є індивідуальний підхід. Учень повинен відчути, що викладач є
зацікавленим у його успіху і додає до цього певних зусиль.
Не треба концентруватись на незначних порушеннях дисципліни, іноді доцільно ігнорувати їх, щоб не порушувати
хід заняття. Якщо випадки порушення дисципліни трапляються часто, можна залучити до вирішення проблеми
інших фахівців, наприклад, куратора групи.
Якщо викладачу вдається встановити добрий психологічний контакт з групою, це ймовірно дає позитивні
результати не тільки для учнів, які працюють на заняттях більш активно, проявляють більш зацікавленості під
час занять з іноземної мови, намагаються ставити та досягати нових цілей, відчувають себе більш впевненими
навіть, коли виконують складні завдання, але має позитивний вплив і на викладача, який отримує задоволення
від процесу викладання та успіхів своїх учнів. Бути професіоналом у сфері викладання – це не тільки ретельна
підготовка, планування уроку, розробка навчальних матеріалів це ще й вдалий менеджмент, вміння працювати з
різноманітною аудиторією. Комфортні умови значно підвищують коефіцієнт засвоєння навчального матеріалу і,
таким чином, підвищують ефективність заняття. «Positive
teacher-student relationships have been shown to support
students’ adjustment to school, contribute to their social skills,
promote academic performance, and foster students’ resiliency
in academic performance» [3, c. 250].
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ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Розглянуто основні проблеми формування основ здорового способу життя у дітей дошкільного віку. Дається
теоретичний аналіз чинників ризику для здоров’я дітей, форм і методів складових здорового способу життя. Визначені критерії формування мотивації здорового способу життя, особливості запровадження оздоровчих технологій в педагогічний процес. Проаналізовано зміст фізкультурно-оздоровчої діяльності та надано розгорнуту статистику здоров’я дітей дошкільного віку.
Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, здоров’я дитини, соціальне здоров’я, фізичне виховання.
Рассмотрены основные проблемы формирования основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста.
Дается теоретический анализ факторов риска для здоровья детей, форм и методов составляющих здоровый образ
жизни. Определены критерии формирования мотивации здорового образа жизни, особенности внедрения оздоровительных технологий в педагогический процесс. Проанализировано содержание физкультурно-оздоровительной деятельности и предоставлено развёрнутую статистику здоровья детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, здоровья ребёнка, социальное здоровье, физическое воспитание.
The main problem is the foundations of a healthy lifestyle among preschool children. We give a theoretical analysis
of risk factors for children’s health, forms and methods of the components of a healthy lifestyle. The criteria for building
motivation healthy lifestyle, especially the introduction of health technologies in the teaching process. Analyzed the content
of sports and recreation activities and provided detailed statistics health of preschool children.
Key words: health, healthy lifestyles, child health, social health, physical education.

Актуальність статті з кожним роком зростає відсоток дітей, що мають відхилення у здоров’ї, спостерігається ця тенденція і в загальному рівні захворюваності серед дітей дошкільного віку. Це пов’язано з
величезною кількістю негативних явищ у сучасному
житті таких як: куріння, наркоманія, масове поширення алкоголізму, непрості соціально-економічні
умови, екологічні проблемами, слабкою системою
охорони здоров’я. Від рівня психічного і фізичного
стану населення, залежить благополуччя суспільства
в цілому, тому проблема формування уявлень дітей
про здоровий спосіб життя представляється в сучасному суспільстві актуальним.
Постановка проблеми вчасно сформувати основи
здорового способу життя у дітей. Збереження здоров’я
дітей, позитивна мотивація на здоровий спосіб життя як
цінності в дітей та їхніх батьків, учителів.
Завдання проаналізувати умови та критерії позитивної мотивації на здоровий спосіб життя; розкрити
особливості фізичного і психічного розвитку дитини в
період дошкільного віку.
У дошкільному дитинстві закладаються основи
здоров’я, виховуються основні риси особистості людини. Сім’я, дошкільні заклади мають створити сприятливі умови для оптимального фізичного розвитку дитини,
отримання знань про людський організм, опануванням
санітарно-гігієнічних навичок [6, c. 82].
Відомо, що дошкільний і молодший шкільний вік є
вирішальним у формуванні фундаменту фізичного та психічного здоров’я. Адже саме в цей час людина проходить
величезний шлях розвитку, неповторний протягом усього
подальшого життя. Саме в цей період відбувається інтенсивний розвиток органів, становлення функціональних
систем організму, закладаються основні риси особистості,
формується характер, ставлення до себе та до оточуючих.
Важливо на цьому етапі сформувати в дітей базу знань і
практичних навичок здорового способу життя, усвідомлену потребу в систематичних заняттях фізичною культурою і спортом [4, с. 92].

Дитина повинна поступово вчитися бути творцем досконалості свого тіла, здоров’я. Міцне здоров’я є запорукою розвитку дитини в інших особистісних аспектах. На
цій особливості наголошує народна мудрість: «У здоровому тілі – здоровий дух», – стверджували в античні часи;
«Нема щастя без здоров’я», – гласить українське прислів’я
[6, c. 82].
Слід наголосити на тому, що культура збереження
здоров’я є частиною загальної культури особистості, що
полягає в освоєнні максимуму медичних знань, навичок
і звичок, формуванні цінного ставлення й мотивації для
збереження здоров’я, утвердженні здорового способу
життя як необхідного життєвого стереотипу [4, с. 98].
Результати аналізу даних МОЗ України щодо стану здоров’я дітей від народження до 17 років протягом
останнього десятиріччя переконливо свідчать про стійку
тенденцію до його погіршення, особливо у дітей дошкільного віку. Як приклад, 10 років тому захворюваність становила – 11,75 % на 1000 дітей, на сьогодні – 13,93 % на
1000 дітей, тобто цей показник зріз на 2,18 %. Зокрема,
найвищий рівень захворюваності спостерігається серед
вікової групи 0-6 років (11,86 % на 1000 відповідного населення), потім серед дітей 7-14 років (2,29 %) і 15-17 років (1,86 %). Варто відмітити, що зростання показника
захворюваності відбулося за рахунок його росту в таких
нозологіях: новоутворення, хвороби ендокринної системи, хвороби ока та придаткового апарату, хвороби системи кровообігу, органів дихання та травлення [7].
Проаналізувавши стан здоров’я дітей, вивчивши результати медичної діагностики та моніторингу виявили
чинники, які впливають на стан здоров’я дітей.
Чинники ризику для здоров’я дітей:
• Гіподинамія;
• Незбалансоване харчування;
• Негативні емоції;
• Шкідливі звички;
• Екологічне забруднення;
• Нові соціальні чинники (безробіття, соціальна незахищеність, відсутність правового захисту тощо);
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• Низький рівень культури здоров’я;
• Слабка мотивація молоді на здоровий спосіб життя

7. Забезпечення безпеки [1, с. 14].
Ефективність процесу формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя залежить від відповідної спрямованості виховного процесу, форм та методів його організації. Серед форм і методів процесу
формування позитивної мотивації на здоровий спосіб
життя пріоритетна роль належить активним методам,
що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії і
сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості.
Критеріями формування позитивної мотивації на
здоровий спосіб життя у дітей є:
• на рівні фізичного здоров’я: прагнення фізичної
досконалості, ставлення до власного здоров’я як до
найвищої цінності, фізична розвиненість, загартованість організму, дотримання раціонального режиму
дня, виконання вимог особистої гігієни, правильне
харчування;
• на рівні психічного здоров’я (психологічного
комфорту): відповідність пізнавальної діяльності календарному віку, розвиненість довільних психічних
процесів, наявність саморегуляції;
• на рівні духовного здоров’я: узгодженість загальнолюдських та національних морально-духовних
цінностей, почуття прекрасного в житті, у природі,
мистецтві;
• на рівні соціального здоров’я: сформована відповідальність за наслідки нездорового способу життя,
доброзичливість у ставленні до людини тощо.
Мотивація на здоровий спосіб життя – це система
ціннісних орієнтацій, внутрішніх спонукань до збереження, відновлення й зміцнення здоров’я. Указане
свідчить про доцільність формування таких знань
про: фізичне здоров’я; психічне здоров’я; духовне
здоров’я; соціальне здоров’я.
Завдання фізичного виховання дітей дошкільного
віку поділяють на три групи:
1. Оздоровчі завдання.
2. Формування рухових навичок і умінь, виховання фізичних якостей.
3. Виховання у дітей культурно-гігієнічних навичок і вмінь здорового способу життя.
Ця робота може проводитися у формі:
• фізкультурних занять (індивідуальних і групових):
• оздоровчо-профілактичної роботи: вітамінотерапія, загартовування (басейн, ходьба босоніж, полоскання горла солоною водою), фітотерапія;
• систематичне проведення ранкової гімнастики,
занять плаванням, рухливих ігор, фізкультхвилинок
на заняттях, гімнастики після сну, «Годин здоров’я»,
пальчикової гімнастики, спортивних свят, розваг, туристичні походи.
• організація різних заходів за участю батьків (з
використанням їхнього професійного досвіду медичного працівника, спортсмена);
• ознайомлення батьків з результатами навчання
дітей (відкриті заняття, різні загальні заходи, інформація в куточках для батьків та інше);
Для дітей і батьків бажано організовувати тематичні виставки малюнків по пропаганді здорового
способу життя [5, c. 84-87].
У системі педагогічного навчання бажано використовувати педагогічні задачі та завдання для батьків, які
мають валеологічний зміст. Ці завдання можуть бути

Для того щоб попередити ці чинники та не дати
їм прогресувати важливо щоб дитина знала, що таке
здоров’я, що для нього корисне, а що – шкідливе, що на
нього впливає, для цього існують певні завдання:
• забезпечити дітям здоровий спосіб життя;
• оберігати здоров’я дітей і привчати їх самих до
цього;
• розвивати в дошкільнят компетенцію у галузі фізичного «Я» (власне тіло та його функціонування, живлення, загартування, гігієна, здоров’я і хвороба, безпека).
Здоровий спосіб життя – це спосіб життя окремої
людини, спрямований на профілактику хвороб і зміцнення здоров’я. Він включає такі принципи: дотримання режиму дня, раціональне харчування, фізичну
культуру, дотримання правил гігієни, відсутність
шкідливих звичок, доброзичливе ставлення до оточуючих [2, с. 163].
Головною передумовою формування всебічно розвиненої, здорової дитини є достатній рівень рухової
активності під час усіх форм організації фізичного виховання (ранкової гімнастики, фізкультурних занять,
днів здоров’я, рухливих ігор, фізкультурних пауз і фізкультурних хвилин, спортивних свят і розваг). Це актуалізує необхідність комплексного використання фізичних вправ з метою створення умов для найбільшої
рухової активності дитини, доцільної зміни моментів
напруження і розслаблення, фізичного навантаження
і відпочинку.
Різноманітність засобів фізичного виховання передбачає необхідність знання особливостей кожної
дитини, постійний аналіз змін у дитячому організмі,
внесення відповідних коректив, що можливе за безумовної єдності інтересів і зусиль вихователів, батьків,
медичних працівників [6, c. 89].
Здоров’я дітей, загартованість їхніх організмів, інтерес до здорового способу життя залежать і від того,
наскільки сформовані у них культурно-гігієнічні навички. Фізіологічною основою культурно-гігієнічних
навичок є утворення умовно-рефлекторних зв’язків,
вироблення динамічного стереотипу, а головною умовою їх формування – раціонально організоване життя
дітей у дитячому садку, чіткий режим дня, постійність
вимог до поведінки дитини з боку дорослих. Важливими при цьому є чистота приміщення, якісне прибирання, провітрювання, естетика організації культурногігієнічних процедур, приклад охайності й особистої
гігієни дорослих. Гігієнічні процедури проводять щоденно в один і той самий час, що сприяє формуванню
постійних навичок [6, c. 91].
Процес виховання у дошкільників основ культури
здорового способу життя в дошкільному закладі повинен реалізовуватися з урахуванням таких завдань:
1. Організація раціонального режиму дня, забезпечення добової тривалості сну у відповідності з віковими та індивідуальними потребами;
2. Створення умов для забезпечення оптимального
рухового режиму;
3. Здійснення оздоровчих і загартовуючих заходів;
4. Повноцінне харчування;
5. Забезпечення сприятливої гігієнічної обстановки і культурно-гігієнічне виховання;
6. Створення атмосфери психологічного комфорту;
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логічними, головна мета яких полягає у стимулюванні активності батьків до самостійного набуття педагогічно-валеологічних знань, умінь, осмисленні важливих положень
педагогічної валеології. Логічні завдання допомагають
аналізувати, зіставляти з практичною діяльністю виховання дітей в родині і в дошкільному закладі, робити висновки, помічати перспективи та шляхи поліпшення валеологічного виховання. Практичні завдання допомагають
батькам формувати і розвивати педагогічні вміння і навички, застосовувати їх в конкретних ситуаціях виховання
дітей в родині. Це можуть бути дослідження конкретних
умов виховання дітей, удосконалення навчально-виховного процесу в родині і дошкільному навчальному закладі.
Навчальні завдання широко використовуються педагогами в системі батьківського навчання [3, с. 43].

Отже, здоровий спосіб життя дітей дошкільного
віку – це комплекс оздоровчих заходів, що забезпечують
гармонійний розвиток, зміцнення здоров’я, підвищують
продуктивність праці.
Найголовніше щоб дитина знала, що таке здоров’я,
як зберегти і зміцнити його, що для нього корисне, а
що – шкідливе, що впливає на здоров’я. Інформація про
здоров’я дітям повинна бути правильно підібрана: щоб
вона була наукова, доступна для сприймання дошкільнятами, зорієнтована на формування в них дбайливого
ставлення до свого здоров’я, а також відповідати вимогам Базового компонента. Ось чому надання дітям
знань про здоров’я та здоровий спосіб життя, є необхідним, важливим завданням кожного дошкільного навчального закладу і родин.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПРИРОДОЮ
У статті на основі аналізу наукових публікацій розглядаються особливості ознайомлення дітей дошкільного
віку з природою, в основі якої лежить пошуково-дослідницька діяльність, як одна з головних засад ознайомлення
дітей з природою для сьогодення. Розкривається значення та етапи досліду в дошкільних навчальних закладах.
Розкрита методика організації та проведення пошуково-дослідницької діяльності.
Ключові слова: дошкільний вік, дослід, пошуково-дослідна діяльність, спостереження, екосистема.
В статье на основе анализа научных публикаций рассматриваются особенности ознакомления детей дошкольного возраста с природой, в основе которой лежит поисково-исследовательская деятельность, как один из
главных принципов ознакомления детей с природой для настоящего. Раскрывается значение и этапы опыта в
дошкольных учебных заведениях. Раскрыта методика организации и проведения поисково-исследовательской деятельности.
Ключевые слова: дошкольный возраст, опыт, поисково-исследовательская деятельность, наблюдения, экосистема.
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On the basis of analysis of scientific publications exploring the features of pre-school children with nature, based on the
search and research activities as one of the main principles acquaintance with nature for children today. Disclosed values
and stages of the experiment in kindergartens. Disclosed methods of organizing and conducting search and research.
Key words: preschool age, experience, search and research activities, observation ecosystem.

Постановка проблеми. Різноманітність природи
змалечку привертає увагу дітей. Вона відкривається перед дитиною як жива лабораторія, де можна спостерігати і вивчати життя її мешканців, як школа, в якій можна
оволодіти елементарними правилами поведінки, уміннями та навичками розумного використання природи, примноження багатства [6, с. 147].
Особлива роль для дітей в дошкільному навчальному
закладі (ДНЗ) приділяється на ознайомлення з явищами.
Під час ознайомлення дошкільників з явищами природи,
вони пізнають світ у його різноманітті, розвитку, поступово починають розуміти взаємний зв’язок явищ природи.
Актуальність означеної теми полягає у тому, що під
час знайомлення дошкільників з природою не тільки
отримують нові знання про оточуючий світ, а і формують реалістичні уявлення про природу, про зв’язки і деякі закономірності, що існують у ній.
Аналіз актуальних публікацій. На даний час у
публікаціях багатьох вчених висвітлюється питання
про ознайомлення дошкільників з явищами природи.
Цими питаннями та екологічним виховання займалися
педагоги сучасності С. А. Веретенникова, Л.А. Каменева, Н.В. Лисенко, Л.М. Маневцева, С.Н. Миколаєва,
З.П. Плохій,П.Г. Саморукова.
У дослідженнях останніх років розглядалися окремі
аспекти проблеми екологічного виховання дітей: формування дбайливого ставлення до природи (Л.П. Салєєва, Н.Д. Соколова), морально-екологічне виховання
(С.А. Карпєєв, Т.П. Южакова), екологічне виховання
засобами туристсько-краєзнавчої діяльності (Т.Є. Бондаренко, Г.В. Буковська), екологічне виховання в процесі
навчання і організація практичної діяльності в рамках
навчальних предметів (А.А. Плешаков, М.Н. Сарибеков,
Г.Б. Баришнікова [9, с. 218].
Психологічний аспект ознайомлення дітей з природою відображений у працях Б.Ананьєва, Л.Виготського,
В.Вілюнаса, О.Запорожця, О.Леонтьєва, В.М’ясищева.
У наукових працях Л.Артемової, А.Богуш, О.Кононко,
В.Котирло, Я.Неверович, З.Плохій, Т.Поніманської,
Ю.Приходько, Н.Яришевої підкреслюється особлива
чутливість дошкільників до впливів довкілля, різноманітних емоційно-образних стимулів, їх емоційна реакція
на безпосередні враження [4, с. 53].
Метою статті є розкриття основних принципів та
методів ознайомлення дітей дошкільного віку з природою, а також застосування пошуково-дослідницької діяльності в ДНЗ.
Викладення матеріалу. Вплив рідної природи
кожен із нас у меншій чи більшій мірі відчув на собі
і знає, що вона є джерелом перших конкретних знань і
тих радісних переживань, які часто запам’ятовуються
на все життя. Діти завжди і всюди у тій чи іншій формі
спілкуються з природою. Набуте в дитинстві вміння бачити, відчувати природу такою, якою вона є насправді,
викликає, розширює і поглиблює у дітей глибокий інтерес до неї, сприяє формуванню характеру й інтересів.
Дошкільний вік – найважливіший етап у становленні
світогляду людини, що передбачає гуманної взаємодії з
природним довкіллям [5, с. 132].

В базовому компоненті дошкільної освіти України
зазначається, що методика ознайомлення з природою належить до системи педагогічних наук. Основним предметом її вивчення є процес ознайомлення дітей з природою, виховання та розвиток їх під час цієї роботи.
Методика досліджує і розробляє мету й завдання ознайомлення дошкільників з природою відповідно до розвитку суспільства на сучасному етапі і його соціальних
замовлень [2, с. 55].
Ознайомлення дітей з природою впливає на розумове, морально-естетичне, екологічне та фізичне виховання дітей. Різноманітність форм і методів ознайомлення
дітей з природою і їх вибір в залежності від завдань виховання і навчання залежить від змісту програмового матеріалу, вікових особливостей дітей. Одним із основних
методів є спостереження ˗ основа формування реалістичних уявлень [7, с. 42].
Екскурсія та прогулянки можуть слугувати й самостійним джерелом природолюба – природничих знань.
Екскурсії слугують для узагальнення знань дошкільнят
про певні екосистеми – такі, як ліс, парк, водойми, луки,
наочного вивчення наявних у них екологічних зв’язків
[3, с. 15].
Як говорив В.О.Сухомлинський: «Природа не втратила для нас своєї величезної цінності і як першоджерело
матеріальних благ, і як невичерпне джерело здоров’я, радості, любові до життя і духовного багатства кожної людини» [10, с. 254].
Досліди – це важливий шлях пізнання. Їх цінність у
тому, що діти не одержують готові знання від педагога.
Досліджуючи те чи інше явище, діти отримують знання
у певній послідовності. У них формуються чіткі усвідомлені уявлення: вода і лід – одні й ті ж речовини, які змінюються залежно від умов.
Досліди є важливим методом ознайомлення дітей дошкільного віку з природою. Готуючись до пошуково-дослідницької діяльності, педагог, насамперед, виявляє обсяг знань дітей про певні природні явища (Питання «Як ви
гадаєте, яка з повітряних кульок важча: та, що наповнює
повітрям, чи порожня?) або «Де швидше замерзне вода: в
пляшці, у снігу, чи на поверхні снігу?», дають дітям можливість висунути свої припущення). Потім переходимо до
досліду та підтверджуємо або змінюємо висловлену раніше версію [6, с. 81].
Залучення дітей до проведення дослідів має дуже
велике значення для розвитку їхньої спостережливості і
допитливості, виховання у них правильного й активного ставлення до об’єктів і явищ природи. За допомогою
елементарних дослідів можна показати дітям такі явища
неживої природи, як замерзання води, утворення райдуги,
хвилі, перетворення снігу й льоду на воду. Через досліди
діти усвідомлюють значення чистої води, вчаться берегти
воду, очищати її, усвідомлюють значення чистого повітря
для всього живого на землі.
Слід зауважити, що дошкільнята не повинні самотужки експериментувати з рослинами та тваринами, бо
можуть припускатися помилок і завдати собі шкоди. Тому
вихователям щодо цього треба бути дуже обережними і
пам’ятати, що діти можуть експериментувати лише з во-
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дою, повітрям, піском, ґрунтом, камінцями, світлом, тобто
з неживою природою [12, с. 198].
Розглядаючи пошуково-дослідну діяльність як чуттєво-практичну (а саме такою вона і є), беремо до уваги,
що здійснюється вона теоретично пізнаними засобами і
вміннями та навичками, здобутими практично. Цей вид
діяльності вдало поєднує чуттєвість і діяльність, які в
повному обсязі відповідають особливостям розумової
діяльності дошкільника. У практиці виховання може
визначити зміст діяльності відповідно до обраної мети,
неодноразово повторювати, щоб домогтися достовірності результатів. Вихователь спільно з дітьми може досліджувати явище або властивість, варіювати їх, змінювати
умови, ситуації, спробувати різні засоби. Отже, для дітей
стає доступним те, що в об’єктивно існуючій природі не
піддається спостереженню. У зв’язку з цим пошуководослідна діяльність має такі основні пізнавальні функції,
як демонстрація зв’язків, недоступних для органів чуття
дитини, проникнення в саму суть явищ природи тощо.
Дослідництво має суттєве значення для майбутньої практичної діяльності дітей. Воно дає змогу не лише орієнтуватися у характері роботи, а й раціонально спланувати
свої дії [5, с. 146].
Психолого-педагогічними дослідженнями встановлено, що за допомогою пошуково-дослідницької діяльності у дитини досить легко формуються орієнтувальні
вміння, інтелектуальні та практичні дії, розвиваються
мисленнєві процеси; доведена й ефективність створення разом із дорослим екологічних моделей. Доцільність
експериментування зумовлена розмаїттям природних
явищ, змінністю і циклічністю сезонних ознак, прихованістю причинових зв’язків.
Елементарна пошукова діяльність, як форма ознайомлення дітей з природою забезпечує найбільш високий ступінь активності самодіяльності дітей. Вона дозволяє сформувати у дітей уявлення про явища природи,
виявити їх причини і взаємозв’язки. Дослід визначається
як спосіб матеріального впливу людини на об’єкт з метою вивчення цього об’єкта, пізнання його властивостей.
Отже, це спостереження за спеціально створених умов.
За сучасних умов, коли великого значення надається розвиткові пізнавальної активності, вихованню прагнення
до здобуття нових знань, проведенню дослідів повинно
бути приділено значну увагу [7, с. 24]. Дослід складається з чотирьох етапів: перший етап – підготовка дітей до
досліду. Вихователь проводить з дітьми бесіду, щоб зацікавити їх дослідом, виявляв знання. Наприклад: «Як
ви гадаєте, діти, дерева взимку живі? А чому вони не
замерзають від сильного морозу?»; другий етап – початок досліду: обговорення умов і висування припущень:
«Я читала, діти, що дерева не замерзають тому, що в їхньому соку багато цукру. Давайте поставимо на мороз
дві скляночки: в одній буде проста вода, а в другій – з
цукром. Як ви гадаєте, в якій склянці вода швидше за-

мерзне?»; третій етап – хід досліду. Спостереження дітей
за ходом досліду, обмін думками; четвертий етап – заключний: обговорення наслідків досліду.
Отже, у чотирирічному і п’ятирічному віці дитина
повинна вже добре знати:
1. Об’єкти неживої природи – воду, сніг, лід, пісок,
глину.
2. Явища неживої природи: дим, вітер тощо (іде дощ,
падає сніг, град).
У шестирічному віці її треба ознайомити з такими
явищами неживої природи, як грім, блискавка, веселка,
снігопад, хуртовина, льодохід, туман, іній, град [3, с. 54].
На сьогоднішній день ряд публікацій присвячено саме
пошуково-дослідній діяльність дітей. Іванко О.Л. (2014
р.), Ткач О.В., Козина О.Н (2011 р.) зазначають про організацію дослідницької діяльності, основні її завдання. Ткач
О.В. у своїй статті [11] висвітлює організацію та методики проведення заняття-подорожей в якому необхідним
компонентом є пошуково-дослідницька діяльність. Автор
стверджує що головним у занятті є – відкрити дітям незрозуміле, збудити в них прагнення дізнатися про нього.
Але, на нашу думку, потрібно досить чітко прослідкувати
всі моменти та принципи пошуково-дослідницької діяльності, щоб в подальшому не виникло ніяких труднощів,
та визначити які методики використати. Дослідництво має
суттєве значення для майбутньої практичної діяльності дітей. Воно дає змогу не лише орієнтуватися у характері роботи, а й раціонально спланувати свої дії [9, с. 176].
Визначальним у ставленні дошкільнят до природи,
згідно з даними екологічної психопедагогіки, є когнітивний компонент, тобто готовність і прагнення дитини одержувати, шукати та переробляти інформацію про об’єкти
природи. Якщо дорослий радіє красі метелика, то першою
реакцією дитини буде піймати його і дізнатися, який він на
дотик. Психологи експериментально дослідили, що рівень
сформованості в дітей уявлень про живе, а також рівень
розвитку пізнавальної сфери визначають характер взаємодії з природними об’єктами і ставлення до них. Тобто, чим
вищий рівень знань дітей про природу, тим більше вони
виявляють пізнавальний інтерес до неї, орієнтуючись на
стан і благополуччя самого об’єкта, а не на оцінювання
його дорослими. Важливо вчасно використати цю вікову
особливість дошкільнят для організації процесу їхньої
взаємодії зі світом природи [6, с. 183].
Висновок. Досліди сприяють формуванню у дітей пізнавального інтересу до природи, розвиткові спостережливості, мисленнєвої діяльності, усвідомленню
причинно-наслідкових зв’язків. Найчастіше досліди
проводять з дітьми старшого дошкільного віку. З дітьми
трьох-чотирьох років можна виконувати окремі пошукові дії та прості досліди, які не потребують довготривалих
спостережень та складних умовиводів. Враховуючи значення пошукової діяльності для розвитку дітей, необхідно
постійно створювати умови для її організації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1.
2.
3.
4.
5.
365 с.
6.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» 2008 рік. – 165 с.
Базовий компонент дошкільної освіти України // Дошкільне виховання – 2003. – 65 с.
Біла І. Вчимо дивитися, бачити й творити //Дошкільне виховання. – № 4 – 2004. – С. 14-18
Білан О.І. Екологічне виховання дітей дошкільного віку. – Львів, 1996. –71 с.
Веретеннікова О.О. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою – К.: Вища школа. – 1979. –
Дитина. Програма навчання і виховання у дитячому садку. К.: Освіта, 1993. – 266 с.

72

Український психолого-педагогічний науковий збірник

♦

7.
Лисенко Н. Використання спостережень в роботіі з екологічного вихованняя дошкільників // Дитячий садок. 2004. – № 25-26. –44 с.
8.
Маневцова Л. М. Листок на долоні/ Л.М. Маневцова – СПб.: Дитинство-Прес, 2004р. – 156 с.
9.
Миколаєва С.М. Методика екологічного виховання дошкільників / С. М. Миколаєва – М.: Академія,
2001. – 235 с.
10. Сухомлинський В. Вибрані твори в 5-и т . – т.4 – К.: Рад.школа, 1977. – 640 с.
11. Ткач О.В. Заняття-подорожі як засіб розвитку пізнавальних процесів у дітей дошкільного віку. –
Режим доступу до публікації [http://oleksandria-dnz25.edukit.kr.ua/Files].
12. Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей з природою. Підручник для педінститутів /
Н.Ф. Яришева. – К.: Вища школа, 1993. – 260 с.

Любченко М. В.

викладач кафедри книгознавства та загальнонаукової підготовки
Канівського гуманітарного інституту
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН
БІБЛІОТЕЧНОГО ЦИКЛУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: «ІСТОРІЯ КНИГИ»,
«РЕКЛАМА КНИГИ», «БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО»
У статті розглянуто сучасні підходи до викладання дисциплін бібліотечно-інформаційного циклу в умовах реформування системи вищої освіти. Проаналізовано основні педагогічні методи та прийоми з позиції доцільності їх
використання у процесі викладання дисциплін «Історія книги», «Реклама книги» та «Бібліотечне краєзнавство».
Ключові слова: бібліотечно-інформаційна сфера, дисципліни бібліотечного циклу, педагогічні методи та прийоми, інформаційні технології, мультимедіа, фахівець бібліотечно-інформаційної сфери.
В статье рассмотрены современные подходы к изучению дисциплин библиотечно-информационного цикла в
условиях реформации системы высшего образования. Проведен анализ основных педагогических методов и приемов
с позиции целесообразности их использования в процессе изучения дисциплин «История книги» и «Библиотечное
краеведение».
Ключевые слова: библиотечно-информационная сфера, дисциплины библиотечного цикла, педагогические
методы и приемы, информационные технологии, мультимедиа, специалист библиотечно-информационной сферы.
In the article considers the modern approaches of teaching desciplines of the library and information cycle in terms
of reforming higher education. Analyzes the main pedagogical methods and techniques from the position of feasibility
their using in teaching such subjects as “The History of a Book”, “The Advertising of a Book” and “The Local History of a
Library”.
Key words: library and information domain, the desciplines of the library cycle, pedagogical methods and techniques,
the informational technologies, multimedia, specialistin thelibrary-informationalsphere.

Українське суспільство, в якому ми живемо, весь час
змінюється і набуває нового розвиваючого характеру.
Сучасний освітній простір постійно поповнюється і
удосконалюється змістовним значенням та кваліфікаційними ознаками. У зв’язку з цим створюються
нові сфери відносин, нові спеціальності, які формують нові дисципліни. Вища школа України перебуває
у стадії реформування. Це обумовило пошук сучасних підходів до викладання комплексів дисциплін, у
тому числі й дисциплін бібліотечно-інформаційного
циклу.
Дослідженням питання щодо сучасних підходів
викладання дисциплін бібліотечно-інформаційного
циклу у вищій школі займалися як вітчизняні, так і
зарубіжні вчені та педагоги. Серед вітчизняних дослідників у цьому напрямку працювали Л. Демчина [2, с. 142-151], Н. Демчук [3, с. 15-20], Н. Кушнаренко, А. Соляник [4, с. 33-34], О. Матвієнко
[6, с. 33-37], Т. Новальська [7, с. 17-19], С. Сищенко
[8, с. 200-213] та інші.

Така увага науковців до пошуку нових методів викладання дисциплін бібліотечно-інформаційного циклу з метою оновлення підготовки бібліотечних фахівців свідчить
про актуальність даного питання.
Метою даної статті є аналіз сучасних підходів до викладання дисциплін бібліотечно-інформаційного циклу,
зокрема, «Історії книги», «Реклами книги» та «Бібліотечного краєзнавства» у вищій школі.
Потреби нашої держави у висококваліфікованих спеціалістах у сфері книгознавства, що володіють великим
обсягом теоретичних та практичних знань на фаховому
рівні, знаходять відображення в робочих навчальних програмах ВНЗ країни.
Напрям підготовки студентів 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» сьогодні є не
просто поєднанням з бібліотечною справою, інформаційною та архівною діяльністю, а й своєрідним індикатором рівня культури нації, запорукою успіху і майбутньої
вдалої кар’єри студентів. Сьогоднішній фахівець бібліотечно-інформаційної сфери це і аналітик, який володіє
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комп’ютерними технологіями, це і документознавець, без
якого складно вирішити будь які питання управлінської
діяльності, і психолог, який має вчасно підійти на допомогу користувачеві.
Досягнення високого рівня володіння даною діяльністю не можливе без фундаментальної навчальної
підготовки у вищій школі. Тому вивчення дисциплін
«Історія книги», «Реклама книги», «Бібліотечне краєзнавство» посідають важливе місце у підготовці майбутніх фахівців бібліотечно-інформаційної сфери.
Оволодіння викладачем сучасними методиками
і педагогічними технологіями та їх впровадження у
навчально-виховну діяльність вищого навчального
закладу є одним із завдань вищої школи. Викладачеві
важливо знати новітні методи викладання дисциплін
бібліотечного циклу, спеціальні навчальні техніки та
прийоми, щоб оптимально підібрати той чи інший
метод викладання відповідно до рівня знань, потреб,
інтересів студентів тощо [4, с. 159].
Зокрема, Н.Волкова слушно зауважує, що методи
навчання не є якимись простими «алгоритмізованими одиницями», їх раціональне та вмотивоване використання на заняттях дисциплін бібліотечного циклу
вимагає креативного підходу з боку викладача, адже
«педагогіка є наукою і мистецтвом одночасно, тому і
підхід до вибору методів навчання має ґрунтуватися
на творчості педагога» [1, с. 160].
Головною метою вивчення бібліотечних дисциплін у ВНЗ є формування фахової компетенції, що базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого
типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо.
Завдання викладача бібліотечних дисциплін – виробити у кожного студента уміння використовувати
здобуті знання для зростання їхньої комунікативної
компетенції, що є відповіддю на один із гострих запитів
сучасності, так званого «інформаційного суспільства».
До реалізації змісту навчальних програм бібліотечних дисциплін, зокрема «Історія книги», «Реклама книги», «Бібліотечне краєзнавство» необхідно
підходити творчо, вносити свої зміни, доповнення,
адаптувати навчальний матеріал до територіальних
особливостей та традицій, що склалися у бібліотечноінформаційній сфері певного регіону..
Слід зауважити, що на сучасному етапі у вивченні бібліотечних дисциплін зростає роль інноваційних
технологій.
Одним із продуктивних напрямів такої роботи є використання комп’ютерних технологій. Так, можна значно ефективніше розв’язувати проблему забезпечення
навчально-методичною літературою, користуючись
Інтернет ресурсами.Для цього доцільно активніше використовувати інформацію, розміщену на відповідних
сайтах. Їх можна знайти, користуючись різноманітними пошуковими системами та каталогами.
Використання системи накопичення і систематизації навчальної інформації з дисциплін бібліотечноінформаційного циклу сприятиме зростанню якості та
інтенсивності навчального процесу.
Доцільним також може стати проведення студентських та викладацьких Інтернет – конференцій з пи-

тань вивчення і викладання дисциплін «Історія книги», «Реклама книги», «Бібліотечне краєзнавство».
Ще одним напрямом такої роботи на заняттях дисциплін бібліотечного циклу є використання мультимедійних
технологій. Так, з дисциплін «Реклама книги» та «Історія
книги» доречно використовувати скоординоване одночасне функціонування візуального і аудіо рядів, використання фотоматеріалів, малюнків, схем та ін. Усе це має бути
підпорядковане певній навчальній меті.
На відміну від традиційного для навчального процесу
використання технічних засобів навчання, варто запропонувати належним чином оформлену навчальну програму.
На заняттях з дисципліни «Бібліотечне краєзнавство» на
екран проектується тема і мета заняття. Далі можна використати дидактичні матеріали до заняття (схеми, таблиці).
Звичайно, мультимедійні технології не слід сприймати як якусь панацею, бо головна роль в організації навчального процесу залишається за викладачем. Водночас
від використання таких технологій ефективність вивчення
студентами дисциплін бібліотечного циклу може суттєво
зростати.
Варто відзначити, що одним з ефективним методом
навчання є лекційне викладання. Лекторська майстерність
має свої пріоритетні складові, серед яких найважливіші –
досконале знання дисципліни; знання основних соціально-психологічних особливостей процесу публічного мовлення; правильний підбір і систематизація навчального
матеріалу для лекційного виступу; контакт з аудиторією.
Якісне лекційне викладання посилює мотивацію навчання, активізує розумову діяльність та стимулює до покращення навчання.
Під час проведення лекційних занять з дисциплін
бібліотечного циклу можна використовувати різні види
лекцій: інтерактивна лекція; лекція-діалог, методологічна
лекція, узагальнююча лекція, лекція-конференція, лекціяконсультація.
Поруч з цим, до сучасних підходів до викладання
дисциплін бібліотечного циклу відноситься і семінарські
заняття. У сучасній вищій школі семінар на ряду з лекцією відноситься до основних форм організації навчального процесу і виконує такі функції:пізнавальну; виховну;
контрольну.
На заняттях з дисциплін «Історія книги», «Реклама
книги», «Бібліотечне краєзнавство» можна проводити
вступні, оглядові, самоорганізуючі, пошукові семінари;
семінар – «круглий стіл» та ін. Студенти під час семінару
можуть виступати з рефератами. Крім того, можна також
проводити семінарське заняття у формі ігрового проектування, діалогу, дискусії тощо.
Семінарські заняття сприяють вмінню мислити, узагальнювати, порівнювати велику кількість інформації;
впливають на самовдосконалення та на творчий потенціал
студента.
Таким чином, сучасні підходи до викладання дисциплін бібліотечного циклу у вищій школі є багатоваріантними, які спрямовані на якісне засвоєння знань студентами,
вплив на їх інтелектуальну діяльність, пошукову роботу,
самовдосконалення. Поруч з цим, якісне викладання надає потенціал самореалізації викладача, а натомість, студенту – гарні знання, які стануть у нагоді в подальшому
житті та кар’єрі.
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ЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ
ЗМІСТ КОНЦЕПТУ «ТОЛЕРАНТНІСТЬ»
В статті подано аналіз явища толерантності в двох аспектах: на лінгвокогнитивному рівні – опис семантичного змісту концепту «толерантність», та на соціокультурному рівні – аналіз трансформації змісту концепту «толерантність» в історичному та культурному процесі. Зроблено аналіз наукових підходів до визначення
толерантності в сучасному науковому просторі.
Ключові слова: толерантність, семантичне значення толерантності, терпимість, соціально-філософські
підходи до визначення толерантності.
В статье представлен анализ явления толерантности в двух аспектах: на лингвокогнитивном уровне – описание семантического содержания концепта «толерантность», и на социокультурном уровне – анализ трансформации содержания концепта «толерантность» в историческом и культурном процессе. Сделан анализ научных
подходов к определению толерантности в современном научном пространстве.
Ключевые слова: толерантность, семантическое значение толерантности, терпимости, социально-философские подходы к определению толерантности.
The paper presents an analysis of the phenomenon of tolerance in two aspects: at the lingistics and cognitive level – as
a description of the semantic content of the concept of «tolerance», and at the socio-cultural level – an analysis of the transformation of the content of the concept of «tolerance» in the historical and cultural process. The author analyzed scientific
approaches to the definition of tolerance in modern scientific space.
Key words: tolerance, semantic meaning of tolerance, social and philosophical approaches to the definition of tolerance.

Актуальність проблеми. Демократичний розвиток
будь-якого суспільства в даний час неможливий без опори на принцип толерантності, який передбачає уміння
вести цивілізований діалог, досягати згоди, компро-місу щодо найважливіших суспільних і міжособистісних
проблем, враховува-ти думки всіх зацікавлених сторін,
враховувати думки та інтереси як біль-шості, так і меншості, вміння виключати агресію з відносин з іншими
людь-ми. Сучасні ділові відносини, ділове спілкування, спілкування педагога з учнем, спілкування в сім’ї
неможливі без опори на принцип толерантності, який
виступає основоположною ланкою сучасної цивілізації, громадської і особистої культури. Багатозначність

даного поняття і відсутність єдності у розумінні даного
концепту потребують детального його аналізу, що дасть
змогу змоделювати процес формування толерантності у
підростаючого покоління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, що
засвідчують рівень вивчення проблеми. Поняття
толерантність є предметом вивчення багатьох наук:
філософії, етики, політології, медицини, педагогіки, психології тощо. Найбільш широко представлена
толерантність в гуманітарній галузі знань, як сфері
суспільних відносин. Дослідженню природи й сутності толерантності присвячено багато робіт вітчизняних (І.Д. Бех, О.А.Грива, О.М.Гурова, Н.В.Кічук,
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І.В.Мельничук, А.Г.Скок, Ю.В.Тодорцева та ін.) та
зарубіжних (А.Г. Асмолов, С.К. Бондирєва, С.Л. Борисенко, P.P Валітова, Б.З. Вульфов, А.А. Гусейнов,
І.С. Кон, В А. Лекторський, М.П. Мчедлов, В.А. Ситаров, Л.В. Скворцова, Г.В. Солдатова, В.А. Тишкова,
А. Аdler, G. Allport, Бубер, К. Роджерс, A. Ellis та ін.)
філософів, представників медицини та психології, релігії та освіти тощо.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою даної статті є аналіз явища толерантності
в двох аспектах: на лінгвокогнитивному рівні – опис
семантичного змісту концепту «толерантність», на соціокультурному рівні – аналіз трансформації концепту
«толерантність» в історичному та культурному аспектах,
в міжособистісному спілкуванні людей та становленні
комунікативної поведінки народу. Ми ставили своїм завданням проаналізувати наукові погляди щодо змісту толерантності та визначити основні прояви толерантності
у свідомості людей та їх комунікативній практиці, показати можливості опису різних форм прояву толерантності в поведінці людини, а значить – і можливість різних
способів формування толерантності у людей. Такий підхід до толерантності дозволяє, на наш погляд, підійти до
відповіді на питання про те, як можна формувати толерантність у свідомості індивіда, соціальної групи, нації в
цілому, формуючи толерантну поведінку індивідів у процесі соціальної взаємодії, навчання, виховання.
Виклад основного матеріалу дослідження. У різних
європейських мовах толерантність має різний лінгвістичний відтінок. Дослідивши дані синонімічних [Бурячок, Караванський], [Онлайн словник української мови]
та асоціативного [Мартінек, 2007] словників української
мови, було встановлено, що в жодному з них не зафіксовано синоніми та асоціативні ряди лексеми толерантність.
Л.В.Юдко, аналізуючи семантичне значення концепту толерантність в європейських лінгвокультурах
добирає такий ряд тотожніх слів: терпимість, терпіння,
стриманість, поблажливість, виваженість, спокійність,
поступливість, врівноваженість, взаєморозуміння, безконфліктність, витримка, плюралізм, компроміс, консенсус, поступка, взаємоповага, повага, ввічливість, розуміння, альтруїзм, уважність, співчуття, щирість, доброта,
вихованість, доброзичливість, порядність, адекватність,
людяність, вибачливість, милосердя, чутливість, стійкість, рівновага, ліберальність, адаптація, примирення,
лояльність, помірність [5].
Російський асоціативний словник [8] надає такі
синоніми-асоціації лексеми толерантність: терпимость, либерализм, либеральность, терпение, мягкость,
невзыскательность, нетребовательность, снисходительность, снисхождение, деликатность, долготерпение, многотерпеливость, беспритязательность, выдержка.
Німецький онлайн-словник синонімів [Deutsches
Synonymwörterbuch] надає наступні синоніми: терпимість, широта натури, обережність, терпіння, милість,
великодушність, ліберальність, поблажливість, увага,
розуміння, право вільного пересування та проживання,
великодушне ставлення, довготерпіння, м’якість, бережне відношення, толерантність, миролюбність, спокійність, холоднокровність, не обурливість, зрівноваженість, уважне ставлення, повага, дотримання правил,
прийняття до уваги, чуйність, повага, бережне відношення, виявляти співчуття,благородство, великодушність,
щедрість, прощення, відпускання гріхів, люб’язність,
обережність, вибачення, витримка, смиренність.

Онлайн-словник англійської мови [The Free
Dictionary]: неупередженість, ліберальність, дозвіл, варіація, великодушність, милосердя, покірливість, витривалість, терплячість, терпіння, помірність, довготерпіння,
терпимість, потурання, помилування, милосердя, поблажливість, м’якість, покірність, лагідність, доброта,
сердечність, щедрість, великодушність, доброзичливість, прихильність, співчуття, благодійність, милість,
повага, шанобливе ставлення, заступництво, опікування.
Отже, можна зазначити, що синонімічна парадигма
концепту толерантність є досить багатогранною, особливо в німецькій та англійській лінгвокультурі, а в українській та російській потужно розвивається.
Поняття толерантність походить від латинського терміну tolerantia, від якого відбулися tolerance і
tolerantion, вживався вже філософами античності, але
довго мав пасивний сенс «страждання». В історичному процесі значення цього слова зазнало змін. У
XV столітті воно використовувалося ще в сенсі витривалості, здатності переносити біль. А вже у другій половині XVI століття поняття «толерантність»
з’являється в Німеччині як дозвіл, поступка в питанні про релігійну свободу (toleranz) і в Нідерландах (tolerantie). У XVII столітті термін вживається і
в сенсі можливості відправлення іншого релігійного
культу. З цього часу слово tolerance використовують
у зв’язку з ідеєю віротерпимості.
Однак, з пливом часу ідея терпимості зазнала змін
і толерантність перестала асоціюватися лише з проблемою релігійної терпимості й терпіння. Виникає нове
смислове значення терпимості – толерантність етнічних
і міжнаціональних відносин: визнання і поваги людей, які
відрізняються від нас; визнання груп, до яких вони належать; визнання відкритої ідейної течії та ін.
У вітчизняній і зарубіжній науці розвиваються кілька підходів до визначення проблеми толерантності:
– поняття толерантності психофізіологічне і означає ослаблення реагування на будь-який несприятливий
фактор в результаті зниження чутливості до його впливу;
– толерантність розглядається як психологічна стійкість при наявності фрустраторів або стресорів, що
сформувалася в результаті зниження чутливості до їх повторюваного впливу;
– феномен толерантності розглядається з трьох позицій: в контексті антропологічної проблеми «Я і Ти», в
аксиологічному аспекті проблеми цінностей і в праксеології, зокрема, діяльності спілкування;
– з позиції екзистенційно-гуманістичного підходу,
толерантність – це прояв свідомого, осмисленого й відповідального вибору людини, її власної позиції та активності з побудови певних відносин;
– з точки зору диверсифікаційного підходу, психологічний зміст толерантності не може бути зведене до
окремої властивості, характеристиці – це складний, багатоаспектний і багатокомпонентний феномен;
– розглядаючи фасилітативний підхід, можна відзначити, що толерантність не може бути результатом лише
зовнішніх впливів: толерантність не скільки формується,
скільки розвивається; допомога у становленні толерантності – це створення умов для розвитку;
– діалогічний підхід визначає толерантність як особливий спосіб взаємин і міжособистісної взаємодії, спілкування з іншим, як міжособистісний діалог;
– толерантність як соціальну категорію розглядали
А.Г. Асмолов, Г.У. Солдатова. Дане поняття розкрива-
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ється через повагу й визнання рівноваги, відмову від
домінування й насильства, визнання багатовимірності й
різноманіття людської культури, норм, вірувань, відмову
від зведення цього різноманіття до однаковості або до
переваги якоїсь однієї точки зору [1, с. 40].
Важливо розглянути ідеї та підходи представлені у
філософії освіти. «Освіта ... стає порівняною з такими
сферами, як наука і релігія ... зможе взяти на себе функцію їх інтеграції» в «єдину цілісну систему світорозуміння, культури ... в єдину систему творення все більш
досконалого Світу. ... Світу внутрішньолюдського, індивідуально – духовного. Того внутрішнього світу, який
зумовлює в кінцевому підсумку, головне – усвідомлення
кожною Людиною всієї міри абсолютного щастя буття »
[1, с. 196-198]. Терпимість, терплячість, толерантність
для освітньої політики XXI ст. представлені (А.Г. Асмолов, С.Л. Братченко, Б.С. Гершунский, А.М. Кондаков,
Д.А. Леонтьєв та ін.) як: основа системи, що зумовлює
стратегічні пріоритети багатопланової освітньої діяльності в XXI столітті; ментальна сумісність людей і цивілізацій.
У філософській етиці толерантність виступає категорією моральною, з моральною основою:
• «ціннісний критерій терпимості випливає з того,
що необхідним елементом її є совість» [1, с. 18];
• терпимість – є моральна якість (В.Г. Маралов);
моральність виявляється в співчутті, стримуванні, що є
визнання права на існування іншого роду смаків, поглядів, звичаїв, звичок, стилів навіть у ситуації негативного
первинного реагування на морально значущі для себе
події, – позиція А.В. Зімбули; М.В. Золотухіна; А.В. Петрицького [2, 6];
• етика смиренності «є безмежна відповідальність за
все, що живе» [2, с. 108];
• толерантність як «свободу від догматизму»
[2, с. 62-72] завжди високо цінував З. Фрейд хоча в подальшому створив свою догму.
В етико-політичному аспекті толерантність аналізують і піддають розгляду як сильну, об’єктивну позитивну якість, вигідну для прояву її сторони: між життям
людини і світом, мораллю та ідеалами існує єдність
[1, 2, 6, 7, 8].
Толерантність визнають як важливу особистісну
характеристику людини демократичного суспільства
[83]. Для більшості як вітчизняних, так і зарубіжних
дослідників (С. Баднер, М.С. Жамкочьян, Т.М. Кеан,
А.М. Кондаков, О.А. Кравцова, Дж.М. Кеддел, В.С. Магун,
М.М. Магура, С.В. Рижова, Г.У. Солдатова, К.Л. Тейлор,
О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова та ін.) характерна тенденція аналізу етнічного життя особистості, зокрема, явищ:
«етнічна ідентифікація», «етнічна толерантність» і «етнічні стереотипи» [2, с. 11]. Дослідники відзначають, що
саме суб’єктивний досвід людини, отриманий нею через
культуру свого етносу, в ситуаціях міжетнічної взаємодії,
є одним із базисних конструктів змістовної моделі образу світу. Цей досвід і знаходить своє вираження в явищі
«етнічна толерантність».
Вперше підняв питання про толерантність в контексті
проблеми міжнаціональних відносин В.О.Тишков, говорячи про необхідність «міжнаціональної толерантності».
За його визначенням толерантність – це як особистісна,
так і громадська характеристика, яка передбачає усвідомлення того, що соціальне середовище багатовимірне,
отже, погляди на цей світ різні та не можуть, і не повинні зводитися до одноманітності. За його визначенням

толерантність виражається: – на психологічному рівні
(як внутрішня установка й ставлення особистості і колективу); толерантність є добровільний індивідуальний
вибір; здобувається через виховну інформацію та особистий життєвий досвід; – на політичному рівні (як дія
або здійснена норма); толерантність є активна позиція
навмисного невтручання; виробляється як добровільна
згода на взаємну терпимість різних й протидіючих в незгоді суб’єктів.
На думку В.О. Тишкова, толерантність пов’язана із
самовизначенням особистості, її цілісності в діяльності
та спілкуванні. Як особистісна і суспільна характеристика, що припускає «усвідомлення того, що світ і соціальне
середовище є багатовимірними» і виражається через дві
основні сфери: «на психологічному рівні – як внутрішня
установка і ставлення особистості й колективу, а на політичному – як дія або здійснювана через закон і традицію
суспільна норма» [4, с. 23]. У своїй роботі «Про толерантність» В.О. Тишков робить спробу визначити суб’єкт
толерантності, для якого вона «не вроджена групова або
індивідуальна властивість, а постійне і спрямоване зусилля на конструювання і здійснення певних особистісних і
суспільних цінностей і норм поведінки», які вона в собі
культивує як самообмеження [4, с. 24].
З точки зору А.В. Петрицького, А.В. Зімбули,
Ю.А. Іщенко, В.М, Золотухіна, С.Ю. Головіна, А.Г Асмолова і Г.У. Солдатової терпимість є складовою частиною толерантності, остання в свою чергу, вважається
більш «широким» поняттям.
Протилежна позиція у А.А. Реана при розгляді
взаємозв’язку понять «терпимість» і «толерантність».
Він вважає, що поняття толерантності психофізіологічне і означає ослаблення реагування на будь-який несприятливий фактор в результаті зниження чутливості
до його впливу. На думку А.А. Реана, поняття «терпимість» включає в собі толерантність і є більш загальним.
Терпимість розуміється як властивість особистості, яка
пов’язана зі ставленням до різних думок, неупередженістю в оцінці людей і подій [3, с. 168].
У структурі загального феномена терпимості
А.А. Реан виділяє два види, пов’язані із різними механізмами терпимості [3, с. 127]: 1. Сенсуальна терпимість
особистості обумовлена стійкістю особистості до впливів середовища і пов’язана з ослабленням реагування на
будь-який несприятливий фактор за рахунок зниження
чутливості, це «терпимість-черствість, терпимість-стіна»; 2. Діспозіційна терпимість особистості характеризується схильністю, готовністю особистості до терпимої
реакції на середовище. За нею стоять певні установки
особистості, сукупність її відносин до дійсності, це
«терпимість-позиція, терпимість-установка, терпимістьсвітовідчуття».
Терпимість Ю.А. Іщенко розглядає як «практичну
норму спілкування» [2, с. 49]. Він обґрунтовує терпимість як загальнолюдську цінність, значення якої
зростає в міру самовизначення особистості, а її актуалізація відбувається в переломні моменти життя. В.М.
Золотухін у роботі «Дві концепції толерантності» визначає філософський зміст толерантності у визнанні
багатовимірності суспільного буття. Толерантність, на
його думку, є, з одного боку, моральним принципом,
що регулює діяльність людини, що формує особливий
тип світогляду, а з іншого – це практичний інструмент,
що дозволяє ефективно (успішно) вирішувати протиріччя і конфлікти [6, с. 24].
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подальших розвідок у даному напряму. Толерантність – одне з ключових понять, на яке прагне спертися суспільство, що освоює демократичні принципи
у взаємодії один з одним, з владою, з носіями інших
поглядів. Філософи, соціологи, політологи, конфліктологи, лінгвокультурологи визнають, що толерантність
– складна і суперечлива категорія, яка по-різному усвідомлюється і тлумачиться в різних культурах, в різні
історичні періоди і різними верствами суспільства.
Концептуальний аналіз слова з таким об’ємом значення і форматом вживання, як толерантність не може
здійснитися без звернення до контексту сьогоднішнього життя. Соціально-філософське розуміння толерантності толерантности дасть змогу змоделювати процес
формування толерантності у підростаючого покоління.
Толерантність відносно людей, які чимось відмінні
(переконаннями, принципами і т. п.), вимагає розуміння того, що істина не може бути простою, що вона
багатолика, є інші погляди. Саме цей рівень існування
толерантної свідомості є необхідною умовою стабільності відкритого і демократичного суспільства. Освіта
як поліфункціональний інструмент цілеспрямованого
регулювання соціальних процесів стає в сучасних умовах одним з найбільш ефективних засобів формування
стосунків і норм поведінки.

Толерантність, на думку Є.В. Магомедової [2, с. 142],
необхідно розглядати на двох рівнях людської свідомості: на раціонально-логічному й емоційно-чуттєвому. Щоб
бути терпимим до Іншого, розуміти його, потрібно не
скільки знання того, що потрібно чинити так, а не інакше,
скільки необхідно відчути це. З цієї точки зору толерантність – завжди особистісно-відчутий вчинок. Такий стан
людського духу В.С. Соловйов називає духовністю [2,
160]. Дане припущення підтверджується висновками про
те, що толерантність на емоційно-почуттєвому рівні найтіснішим чином пов’язана з моральністю. Крім цього на
емоційно-почуттєвому рівні толерантність позаісторична,
так як закріплена в багатьох культурно-історичних традиціях народів. Справжня толерантність забезпечується
внутрішньою духовною свободою людини, яка може не
завжди збігатися зі свободою зовнішньою (політичною,
економічною).
Толерантність проявляється як допущення можливостей іншого, визнання за іншим права на володіння істиною. Філософія толерантності допускає множинність
істин, яка відповідає множинності світоглядів у суспільстві. Важливим моментом у розумінні толерантності є
те, що Р.Р.Валітова визначає як «відмова від привілеї першої особи». Інтолерантність у всіх випадках пов’язана з
беззастережною вірою в помилковість суджень «іншого»
й істинність суджень власних.
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У статье рассмотрены вопросы о том, каким должен быть студент-психолог, его индивидуальные и психологические особенности. Проанализированы личностные качества студентов и то, насколько им подходит выбранная ими профессия психолога.
Ключевые слова: психолог, профессионализм, знания, развитие, готовность, становление, способности.
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The article deals with the question of what should be student-psychologist, his personality and psychological characteristics. Analyzed the personal qualities of students and how they fit their chosen profession psychologist.
Key words: psychologist, professionalism, knowledge development, readiness, incipience, ability.

Актуальність теми. Система підготовки фахівців
визначена специфікою конкретної професійної галузі.
Проте зв’язок між вузами і сферою діяльності їх випускників не завжди надійна. Молодому спеціалісту після
закінчення вищого навчального закладу потрібно, як
правило, ще чимало часу, щоб адаптуватися до умов професійної діяльності. Незважаючи на те, що адаптація до
умов роботи на конкретних місцях відбувається на базі
основного багажу знань і умінь, що здобуваються у вузі,
одну з головних ролей відіграє наявність у молодого фахівця особистісної готовності до професійної діяльності.
В даний час спостерігається великий попит на фахівців-психологів. Ця спеціальність є важливою в багатьох галузях. Професіоналізм особистості передбачає
об’єктивність психолога при сприйнятті та аналізі складних педагогічних ситуацій, вміння визначити коло доступних йому завдань, готовність застосувати свій професійний досвід у відповідності з новими обставинами
і ситуаціями.
Успішне формування професіоналізму особистості
та діяльності майбутніх фахівців базується на їх готовності до праці. Провідною складовою готовності до професійної діяльності є особистісна готовність, яка розуміється вченими як комплексне психологічне утворення,
як сплав функціональних, операціональних та особистісних компонентів.
Проблема вибору особистістю майбутньої професії
залежить переважно від особливостей її індивідуальних
образів та уявлень про ту чи іншу професійну діяльність.
Разом з тим, формування та становлення професійної
самосвідомості переважно зумовлене соціальними уявленнями особистості, які дають можливість їй описати
та зрозуміти зміст діяльності майбутнього фахівця, підготуватись до цієї діяльності та самореалізуватись в ній.
Розгляд різноманіття форм і змісту практичної діяльності психолога дозволяє краще зрозуміти, які вимоги
пред’являє ця сфера до сучасного спеціаліста і, відповідно, до організації навчального процесу з підготовки
психологів-професіоналів.
У сучасній вітчизняній та зарубіжній психології виконано багато досліджень, присвячених різним психологічним аспектам особистісного розвитку студентів, професійної діяльності та професіоналізації особистості.
Б. Г. Ананьєв, В. В. Білоус, Є. І. Медведська,
Т. С. Яценко, Е. Ф. Зеєр, І. О. Зимня, Є. А. Клімов присвятили фундаментальні, експериментальні та прикладні
дослідження проблеми розвитку особистості фахівця в
період навчання у вузі. Особистісний підхід у профосвіту студентів передбачає уявлення про абсолютну цінність
особистості, створення умов для цілісного розвитку та самореалізації суб’єктів освітнього процесу.
Метою статті є опис індивідуально-психологічних
особливостей студентів-психологів.
Виклад основного матеріалу. У період навчання
студентів як на першому, так і на другому та третьому
курсах в їх уявленнях про фахівця-психолога найбільш
значущими визнаються такі якості: професійні знання і
навички, компетентність, вміння слухати і розуміти інших людей, любов до людей, розвинені комунікативні та
інтелектуальні здібності.

У процесі навчання у вузі кожному студенту-психологу необхідно знайти для себе «свій шлях» особистісного саморозвитку та професійного самовдосконалення. І.В. Вачков, І.Б. Гриншпун, Н.С. Пряжников
виділили в загальному плані можливі варіанти цих
шляхів:
1) Формальні та неформальні. Формальні більше
пов’язані з існуючими в даному вузі правилами і традиціями роботи зі студентами. Неформальні шляхи передбачають звернення студента за допомогою до своїх
однокурсників або навіть до тих викладачів, з якими у
нього склалися дружні взаємини.
2) Шляхи, пов’язані або не пов’язані з роботою і
навчанням у вузі. Оскільки в сучасних умовах багато
студентів підробляють, то основна допомога у професійному розвитку може здійснюватися не викладачами
вузу, а колегами в інших організаціях.
3) Шляхи, пов’язані з вузькою спеціалізацією студента, та шляхи, які передбачають підготовку широко
освіченого фахівця.
4) Шляхи, вибудовувані самостійно (власне саморозвиток), та шляхи, спеціально організовані кимось.
Важко обійтися зовсім без сторонньої допомоги.
5) Шляхи, вибудовуються з бажанням, з життєвим
азартом, та шляхи без бажання, як щось «вимушене».
Природно, краще для повноцінного особистісного розвитку студента мати таке життєве бажання. А для цього
у студента повинна бути значима ідея, мета, зміст і тоді
навіть «нудні заняття» у вузі сприймаються зовсім інакше, вони стають «ушляхетнені» цими смислами і цілями.
В.А. Бодров, С.Г. Вершловскій, Е.Ф. Зеєр, Т.В. Кудрявцев, Е.А. Клімов, А.К. Маркова підкреслюють, що
професійне становлення людини – це тривалий і динамічний процес, що має певні стадії (етапи). Незважаючи на розходження в їхніх назвах, кількості, вікових
межах, всі дослідники виділяють: 1) Стадію підготовки
до вибору професії; 2) Стадію професійної підготовки;
3) Стадію професійної діяльності.
Ефективність процесу професіоналізації в цілому
залежить від успішного проходження всіх його стадій
та етапів, але особлива роль відводиться стадії професійної підготовки, де зміцнюється професійне становлення студента, формуються професійно важливі
якості, необхідні для майбутньої трудової діяльності,
відбувається розвиток своєї особистості засобами професійного навчання.
Психолог повинен бути вільним від невротичних
симптомів, не вирішених внутрішньо-особистісних
конфліктів, що заважають особистісно зростати, перешкоджають становленню ефективного психолога. Тому
психологу важливо розвивати особистісну готовність.
Особистісна готовність – це властивості особистості,
необхідні психологу для ефективної роботи. Особистісна
готовність фахівця передбачає психологічне опрацювання власних проблем у тих сферах, в яких він збирається
практикувати [1, с. 326]. Отже, готовність виступає одним з критеріїв результативності професійної підготовки
фахівця і є сполучною ланкою між процесом вузівської
підготовки і працею фахівця, де готовність виступає як
позитивна установка на майбутню діяльність.
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Важлива довільність уваги, спрямованість розуміння
на почуття, емоції суб’єкта, з яким взаємодіє психолог,
хороша розподіленість уваги.
Пам’ять повинна бути переважно довільна, довготривала, зорова, слухова.
Переважні способи переробки інформації: аналіз і
синтез, узагальнення, характер мислення повинен бути
цілеспрямованим для успішного вирішення професійних проблем і завдань. Добре розвинене повинно бути
словесно-логічне і образне мислення, важливі гнучкість,
швидкість мислення, конкретність і абстрактність мислення, так як завдання перед психологом найчастіше стоять складні і вимагають відповідальності при ухваленні
рішення.
А.Б. Каганов представляє професійне становлення
студентів у вигляді послідовного проходження трьох
етапів – перехідного (1-3 семестр), накопичувального
(4-7 семестр), що визначає (8-10 семестр). Проходячи
через всі ці етапи, студент поступово стає фахівцем.
Отже, в період професійної підготовки необхідно
враховувати гетерогенність і гетерохронність формування і розвитку різних груп особистісно – індивідуальних
особливостей студента, оскільки головна мета навчання
у вузі вважається формування і розвиток професійних
здібностей і якостей особистості майбутнього фахівця.
Як би не був талановитий студент, як би блискуче
він не освоював теоретичні позиції, цього не достатньо,
щоб вважатися психологом. У зв’язку з цим необхідно
приділяти велику увагу професійному та особистісному
розвитку студентів-психологів [1, с. 442].
Одним з джерел професійного розвитку є зовнішнє
середовище – піднесення педагогами знань і завдань.
Але ніякі зусилля педагогів не приведуть до професійного росту, якщо студент не хоче освоювати матеріал і
не рухається сам, тобто, не активний, не прагне стати
«більше, ніж він є». Істинний розвиток особистості –
це, перш за все, саморозвиток, який визначається не
зовнішніми впливами, а внутрішньою позицією самої
людини.
Свої фахові знанння психолог повинен застосувати у тих випадках, коли потрібно заспокоїти кон-

кретну людину під час її горя, нещастя, які виникають
через якісь проблеми і труднощі. Вони повинні допомогти людям бути упевненими у своїх потенційних
можливостях, відновити віру у життя, озброїти їх
оптимізмом, забезпечити їм психологічне здоров’я,
високу якість життя, забезпечити їм повний розвиток
особистості.
Є.І. Медведська, виходячи зі свого дослідження готовності студентів-психологів до професійної діяльності,
передбачає, що основою готовності є система установок
на безоціночне прийняття іншої людини. «Це означає
представленість у професійній свідомості психолога іншої людини як потенційного об’єкта / суб’єкта своєї професійної діяльності, або спрямованість своєї професійної
свідомості на Іншого» [2]. Готовність визначає стан відносної завершеності процесу підготовки до самостійного
виконання професійної діяльності.
За визначенням Т. С. Яценко, «підготовка майбутнього практичного психолога має полягати не лише у
формуванні належних теоретичних знань, а й у набутті
навичок практичної роботи із орієнтацією на глибинне пізнання психіки у взаємозв’язку свідомої і несвідомої сфер, що передбачає особистісну психокорекцію»
[3, с. 5]. Ефективним є також метод активного соціально-психологічного навчання (АСПН), розроблений
Т. С. Яценко. На думку вченої, «психокорекційний процес
дає змогу пізнати недосконалість, яка гальмує особистісне
зростання й самореалізацію у професійній діяльності психолога-практика» [3, с. 38].
Висновок. Психологічні засоби розвитку професійно
значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх
психологів є досить різноманітними. До уваги насамперед
береться психологічна структура особистості, в якій тісно
поєднуються такі компоненти: індивідуальна свідомість,
соціально-професійна спрямованість, різновиди темпераменту, ключові риси характеру і загально-спеціальні здібності. Теоретичний аналіз даної проблеми показав, що
високий рівень професійної спрямованості – це якісна
особливість структури мотивів особистості, яка виражає
єдність інтересів і особистості у системі професійного самовизначення.
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ВИХОВАННЯ ПОЧУТТЯ ПАТРІОЗМУ НА УРОКАХ ХОРЕОГРАФІЇ
ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ГРИ
У статті висвітлюється значення народної гри як засобу патріотичного виховання дітей початкового рівня
навчання в системі позашкільної хореографічної роботи. Проаналізовано різні підходи до класифікації народних
ігор з метою вибору та адоптації розглянутих видів в зміст хореографічних занять. Визначено особливості проведення народних ігор в різних частинах заняття, наведено приклади, окреслено перспективи подальшого дослідження.
Ключові слова: патріотичне виховання, українська народна гра, дитячий хореографічний колектив, початковий рівень навчання, хореографічне заняття.
В статье рассматривается значение народной игры как средства патриотического воспитания детей начального уровня обучения в системе внешкольного хореографической работы. Проанализировано различные подходы к классификации народных игр, с целью выбора и адаптации рассмотренных видов в содержание хореографических занятий. Определены особенности проведения народных игр в разных частях занятия, приведены примеры,
очерчены перспективы дальнейшего исследования.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, украинская народная игра, детский хореографический коллектив, начальный уровень обучение, хореографическое занятие.
The significance of the folk game as means of patriotic education of children of elementary level of education in the
system of extracurricular choreografer work are contemplated in the article.
Different approaches of the classification of folk games are analyzed with the aim of selection and adaptation of the
considered forms in content of choreografer engagement. Peculiarities of holding folk games in differrent parts of the
lesson are determined, examples are given prospects of further research are autlined.
Key words: patriotic education, Ukrainian folk game, children’s choreography team, elementary level of education,
dance classes.

Психолого-педагогічні аспекти патріотичного виховання були предметом дослідження багатьох науковців різних часів. Серед класиків педагогічної науки до
проблем патріотизму зверталися Г. Ващенко, О. Духнович, А. Макаренко, О. Огієнко, С. Русова, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, К. Ушинський, Я. Чепіга та ін.
У своїх працях вони висвітлювали актуальні для свого
часу проблеми розвитку патріотичних почуттів дітей
як складової частини національної системи виховання,
висували ідею виховання «свідомого» громадянина,
патріота своєї Батьківщини. Сучасні вчені (В. Вугрич,
Т. Ільїна, Н. Мойсеюк, М. Прохорова, Б. Синюхіна та
ін.) розглядають «патріотизм» як інтегровану єдність
почуттів, переконань, діяльності і вважають, що саме в
патріотичних почуттях відбивається ставлення особистості до людей, Батьківщини, її минулого, майбутнього
та сьогодення.
Вчені підкреслюють, що в процесі виховання почуття патріотизму важливим стає вивчення та популяризація української народної гри, яка здатна емоційно
збагачувати особистість, викликати потребу до творчої діяльності та фізичної працездатності, залучати
до національних скарбів (О. Ващенко, В. Верховинець, Е. Вільчковський, С. Русова, В. Скуратівський,
А. Цьось, О. Яницька та ін.).
Навчально-виховне та розвивальне значення народних ігор розкриває широкі перспективи для їх застосування в системі шкільної та позашкільної освіти. Одним із мистецьких осередків, в яких діти залучаються
до тілесної та духовної краси є хореографічні гуртки.
Саме на початковому етапі навчання, гра є одним із прі-

оритетних напрямів набування дітьми танцювального
досвіду, а народна гра ще сприяє залученню дітей до
національних витоків, вихованню інтересу та поваги до
української культури.
Однак, в сучасній практиці педагоги-хореографи
майже не використовують українську народну гру, вважають її, з одного боку, досить примітивною, а з іншого, такою, що потребує багато часу для вивчення словесного тексту.
Мета дослідження – з’ясувати особливості використання українських народних ігор на уроках хореографії
з дітьми початкового рівня навчання.
Гру як ефективний засіб формування почуття патріотизму на уроках дитячої хореографії розглядали
В. Верховинець, Б. Стасько, С. Русова, А. Шевчук та ін.
Вони підкреслювали, що тематика українських народних ігор відображає життя людей, розкриває найкращі
риси національного характеру (честь, сміливість, мужність, патріотизм, хоробрість, людяність тощо), побут,
національні традиції. За своєю структурою більшість
народних ігор прості, однопланові, завершені, в них в
єдине ціле поєднуються слово, рух та пісня. Саме це
робить народні ігри доступними для роботи з дітьми
молодшого віку.
Для розкриття особливостей використання українських народних ігор на уроках хореографії з дітьми
початкового рівня навчання ми визначили види та тематику народних ігор, які можна застосовувати в різних
частинах уроку.
Аналіз досліджень класифікацій народних ігор, дозволив розподілити їх за наступними характеристика-
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ми: ступенем фізичного навантаження – ігри великої,
середньої та малої рухливості (Л. Капкіна, В. Осадча,
К. Стрюк, С. Мирошник); основними рухами – ігри з
ходьбою, бігом, стрибками, лазінням тощо (А. Вольчинський); наявністю організуючого елементу – ігри
з піснею; ігри з діалогом, який у поєднанні з рухами
сприяє створенню розвинутої динамічної дії; ігри з невеликим діалогом або пісенькою, які майже пов’язані з
самою дією (Г. Довженко).
Н. Кудикіна розподілила українські народні ігри
відповідно їх культуротворчої функції: хороводні, театралізовані, рухливі, інтелектуальні, традиційні народні ігри малих форм (лічилки, скоромовки, заклички,
примовки, небилиці, мирилки, дражнилки, жеребкування, забавлянки тощо) [1, с. 208].
В. Скуратівський визначив наступні групи народних ігор: рухливі з обмеженим мовленнєвим текстом,
у яких текст подається як лічилка, примовка, перегукування («Панас», «Їду, їду», «Звідки ти?», «Жмурки»,
«Горю-дуб», «Котилася бочка...», «На чім стоїш?» та
ін.); рухливі хороводні ігри, які супроводжуються пісенним текстом («Огірочки», «Галя по садочку ходила», «Подоляночка», «Перепілочка», «Іде, іде дід» та
ін.); обрядові та звичаєві ігри, які передають характерні
події з життя українського народу: початок жнив, косовицю, великодні та купальські ігри, калиту, веснянки;
ігри с відображенням трудових процесів та побуту народу («Жили у бабусі...», «Здрастуй, сусіде», «Куй-куй,
ковалі...», «Як було у баби...») [3, с. 71-75].
Для вибору гри педагог має визначитися з її видом,
метою (орієнтуватися в просторі, підпорядковувати
рухи пісенній основі гри, спілкуватися з партнером,
творчо підходити до передачі образу, розвивати уважність, стриманість тощо), ознайомитися зі змістом,
текстовим наповненням, наявністю реквізиту. Так, у
вступній частині заняття доцільно проводити нескладні, малорухливі ігри, які можуть сприяти розвитку уваги, зосередженості, психологічній та фізичній підготовці організму дитини до подальшого навантаження.
Найбільш підходящими є ігри з коловою побудовою,
зміст яких включає побутові форми рухів (кроки, біг,
стрибки), рухи українського танцю (бігунець, зальотний крок), імітаційні та образні рухи. Наприклад, гра
«На галявині» вчить дітей наслідувати рухам тварин,
розвиває образне бачення, гра «Куй-куй, ковалі» вчить
марширувати у різних темпах, імітувати рухами трудовий процес.
Вибір ігор для основної частини заняття залежить
від її мети та завдань. Особливу увагу слід приділяти
іграм, в яких діти здатні накопичувати досвід виконання рухів українського танцю, формувати знання про
національні традиції, розвивати творчий потенціал,
музично-координаційні навички, особистісні якості. Це
можуть бути рухливі ігри середньої та високої рухової
активності, хороводні, театралізовані ігри. Наприклад,
у грі «Заїнька» розвиваються творчі та артистичні здібності дитини (хто краще зіграє зайця), фізичні та пси-

хічні якості (швидкість, спритність, уважність); у грі
«Ми дзвіночки» розвивається музично-ритмічна координація (ритмічні рухи рук, голови та нахили корпуса
з присіданням); у грі «Весна іде» розвивається почуття
ритму (ритмічне плескання в долоні), вміння орієнтуватись у просторі (перебудова коло, лінії, колони).
Застосування одного руху в різних ігрових ситуаціях поступово підводить дітей до правильного його
виконання, забезпечує повторення і закріплення засвоєних раніше навичок і вмінь, має велике значення
для розвитку координації рухів, вміння орієнтуватися
в просторі. Наприклад, педагог може ускладнювати завдання гри змінюючи характер рухів (пройти швидко,
пробігти, пройти на пів пальцях, прийняти певне положення рук тощо).
Заключна частина хореографічного заняття спрямована на поступове зниження фізичного та психологічного навантаження дитини. Для цього підійдуть хороводні, малорухливі ігри, ігри з відображенням трудових
процесів та побуту народу.
Зміст народних ігор має буди доступним і цікавим
для дітей, відповідати рівню їх психічного розвитку і
фізичної підготовленості. Особливу увагу слід приділити головним персонажам, які мають бути добре знайомими, зрозумілими і цікавими для наслідування. У
хореографічній роботі з дітьми рекомендується використовувати ігри з невеликим художнім текстом, який
має підказувати дітям послідовність виконання рухів
(«Зайчик біленький сидить», «Котику сіренький» та
ін.).
Пояснення змісту і правил гри має бути стислим,
точним, емоційним. Як правило, пояснення гри педагог починає з прийому зацікавлення або сюрпризності
(загадка, бесіда, поява персонажу або пошук атрибуту
гри). Для вибору головного персонажу можна застосовувати творче завдання, лічилочку, заохочування (акуратний одяг, старанність під час заняття, відсутність
пропусків). Важливо також ураховувати індивідуальні
особливості дітей. Так, соромливі, малорухливі не завжди можуть упоратись з відповідальною роллю, але
поступово їх треба до цього підводити. Не можна доручати відповідальні ролі завжди одним і тим самим дітям, бажано, щоб усі вчились їх виконувати.
Після ознайомлення дітей з декількома варіантами
ігор, можна провести бесіду, в якій визначити, яка гра
їм найбільше всього подобається, чому?
Отже, система хореографічного навчання має значно підвищити роль національного матеріалу. Наповнення змісту хореографічних занять українськими народними іграми сприятиме не тільки розвитку інтересу до
української культури, а й розширенню знань дітей про
національні символи та обереги, традиції, обряди, побут свого народу, підвищить рухову активність, сприятиме розкриттю творчого потенціалу. Подальші перспективи роботи над даною проблемою, ми вбачаємо у
виборі змісту українських народних ігор для створення
сюжетних дитячих концертних номерів.
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ПРИЙОМИ ЗАСОБІВ НЛП
НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ
У статті розглянуто прийоми засобів НЛП в процесі навчання дітей на уроках англійської мови. Проаналізовано основні принципи засобів. Запропоновані техніки формування мовної компетенції учнів.
Ключові слова: НЛП, мовна компетенція, англійська мова, середня школа.
В статье рассмотрены приемы средств НЛП в процессе обучения на уроках английского языка. Проанализированы
основные принципы средств. Предложенные техники формирования языковой компетенции учащихся.
Ключевые слова: НЛП, языковая компетенция, английский язык, средняя школа.
The article discusses the techniques of NLP tools in teaching English to children at school. The basic principles vehicles
are analyzed. A technique of the formation of the linguistic competence of students are offered.
Key words: NLP, language competence, English, high school.

Прикметною ознакою сучасного етапу суспільного
розвитку є зростання значущості англійської мови як
мови міжнародного спілкування.
Постійний розвиток науки і техніки спонукає до модернізації процесу навчання, тим самим вимагаючи від
освітніх закладів запровадження сучасних технологій,
яке за відсутністю іншомовного оточення стає необхідним.
Основним принципом навчання іноземної мови є
його (навчання) особистісно-орієнтована спрямованість,
спрямованість на мовну особистість учня.
Особистісно-орієнтований характер навчання іноземної мови диктує необхідність переосмислювати як
навчальну діяльність викладача, так і діяльність, позицію студента по засвоєнню мови. Учень стає головним
суб’єктом навчального процесу.
В особистісно-орієнтованому освіті в якості засобів,
що допомагають успішно взаємодіяти з іншими людьми,
бути ефективним не тільки в навчальній, а й у професійній діяльності, розглядаються і деякі техніки і технології з
різних напрямків психотерапії. Одним з таких напрямків є
нейро-лінгвістичне програмування (НЛП).
НЛП – це напрям у методиці викладання іноземної
мови, що дозволяє успішно розкрити та активізувати
резервні можливості особистості в процесі занурення в
іноземний мовний та мовленнєвий простір. НЛП також
стосується і способу мислення, від якого залежать всі досягнення в цілому [1, 9].
Вивченням і використанням НЛП займатися такі зарубіжні фахівці як: М. Аткінсон, Я. Ардуй, П. Врицен,
Р. Дітлс, Е. Россі, Б. Е. Еріксон та ін. і вітчизняні вчені
та практики М. С. Грінфельд, Н. І. Голосова, Л. Кроль,
Є. Л. Михайлова, В. В. Семенов, А. Н. Ситников,
В. К. Зарецький та ін.
З проникненням нейро-лінгвістичного програмування в сферу освіти з’явилася можливість використовувати

в освітньому процесі при роботі з учнями прийоми, техніки і технології, спрямовані на формування, розвиток і
досягнення успіху.
Однак, враховуючи найширші можливості нейролінгвістичного програмування, все ж потрібна його
адаптація до процесу навчання, переведення в систему
технологій, досяжних більшістю вчителів, а також експериментальне підтвердження його ефективності. Крім
того, НЛП можна застосовувати в освіті і як дієву технологію вивчення іноземної мови.
Найбільш успішними та популярними методами
НЛП, що використовуються на уроках англійської мови є:
– Візуалізація – один із базових методів підвищення ефективності передачі інформації. При вивченні
іноземної мови, наприклад, з’являється здатність «бачити слова очима мозку», що є основним ключем до
академічного успіху. Проте цю навичку потрібно постійно тренувати.
– Копіювання інтонації – надзвичайно важливий
фактор при вивченні іноземної мови. Перегляд іноземних фільмів і повторення за акторами тексту сприяє
відтворенню елементів із системи іншої мови у тій
формі, в якій вони існують. Головне, має бути якомога
більше практики! Для того, щоб максимально швидко
та ефективно досягти повноцінного володіння іноземною мовою, необхідно копіювати носіїв мови.
– НЛП-моделювання – це процес створення лінгвістичного опису моделі. Його основна мета – правильне
володіння мовою і розуміння усного та писемного мовлення [2, 12].
Стадія моделювання передбачає:
1) копіювання мови носіїв тільки на слух (без простеження тексту);
2) копіювання мови носіїв із дослідженням транскрипції тексту;
3) копіювання мови носіїв із дослідженням тексту.
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Після опрацювання частини аудіо-курсу за вищевказаними пунктами слід з’ясувати зміст тексту (читання перекладу, робота зі словником).
Етап моделювання та паралельна перевірка вивченого включає:
1) промовляння вголос фрагментів аудіо-курсу, що
запам’яталися;
2) самостійне читання транскрипції тексту;
3) самостійне читання тексту [2, 13-14].
Використання різноманітних підходів до навчання
перетворює його на особистісно зорієнтоване, адже
проводиться з урахуванням нейро-лінгвістичних особливостей дітей. Дотримання означеної методики робить можливим розуміння матеріалу не лише для візуала та аудіала, а й для кінестетика.
Застосування технік та прийомів НЛП дає можливість вчителям шкіл надавати допомогу і педагогічну
підтримку учням в навчанні (підвищити ефективність
навчання), у вихованні (взаємодіяти на рівні співпраці, сприяти розвитку у них процесів самовизначення,
самовиховання, саморозвитку), у спілкуванні (досягати особливого стану успішної комунікації між
суб’єктами взаємодії); у професійній діяльності (розвивати професійну компетентність спеціаліста), в профілактиці професійного вигорання (управляти стресом, вміти використовувати свій потенціал і внутрішні
ресурси) [5, 112].
У цьому випадку для ефективного навчання педагог повинен використовувати багатосенсорні техніки,
тоді кожен учень може сам вибрати звичний для нього
навчальний стиль. Під навчальним стилем розуміється такий спосіб переробки інформації, в основі якого
лежить вид сприйняття навколишнього світу, що використовується учнем. Враховуючи вищесказане можна
зробити висновки про те, що ефективність освітнього процесу залежить від провідного виду сприйняття
людини; від стилю навчання педагога і стилю навчання учня; від особливостей спрямованості навчання.
Можна погодитися з думкою, що орієнтована на учня
система викладання, вимагає від педагога уважного
ставлення до стилів навчання, що виходить за рамки
методу, за рамки підручника, за рамки класної кімнати
або аудиторії і навіть за рамки педагога, тому орієнтована на джерело успіху в навчанні – на самого учня.
Важливо ще раз зазначити, що складно знайти
універсальні методи допомоги учню, але є прийоми,
техніки і технології, за допомогою яких, застосовуючи

дійовий підхід, можна отримати вражаючі результати,
як для педагогів, так і для учнів [3, 53].
Техніки НЛП дають можливість продемонструвати учням їх власний внутрішній «процес навчання».
А це в свою чергу сприяє появі можливості керувати своїм багатим внутрішнім світом: образами, звуками, відчуттями. З часом вони зрозуміють і, навіть,
навчаться контролювати спосіб мислення, тобто навчаться вчитися, а це і є мета освіти.
Аналізуючи природні можливості людини, можна
відзначити, що:
– учнів можна змотивувати, використовуючи їх
природні властивості мотивації;
– учні можуть вивчити «структуру інтересу» і використовувати її, опановуючи її у вивчені іноземної
мови;
– вони можуть опанувати універсальні стратегії
виконання всіх академічних завдань;
– не досить позитивні результати контролю знань
сприймаються не як поразка, а як зворотній зв’язок.
Учень знає, якому матеріалу потрібно приділити більше уваги;
– НЛП надає можливість з’ясувати особливості
мислення кожного учня і потім навчити його ефективно використовувати його індивідуальні розумові
можливості.
НЛП дає технологію того, як встановити стратегію
навчання кожного, описати їх та навчити інших також
дозволяє встановити та допомогти подолати ту перешкоду, яка заважає досягти успіху.
Використання технік та прийомів НЛП допомагає
педагогам ефективно формувати в учнів уміння вчитися, визначати доцільні для них додаткові курси, глибше зрозуміти, як стилі навчання впливають на сприйняття і успішність у навчальній діяльності, посилити
збереження змісту навчання.
Знання і застосування НЛП допоможуть педагогу
усунути конфлікт між стилем викладання педагога і
стилем вчення учня, який заважає реалізації здатності
ефективно і успішно вчитися. Завдяки технікам нейро-лінгвістичного програмування, можна підвищити
ефективність освітнього процесу учнів [4].
Таким чином, техніки НЛП – це знахідка для тих,
хто опікується учнями і хоче позитивно вплинути на
їхнє життя в цілому. Більше того, це можливість зміцнення і підвищення ефективності навчального процесу та взагалі системи освіти.
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ЗВ’ЯЗОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ
ТА ТИПІВ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ
У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Розглянуто проблему зв’язку емоційного інтелекту та типів міжособистісних стосунків у підлітковому віці
під психологічним кутом зору, конкретизовано поняття емоційного інтелекту як важливої складової гармонійного розвитку особистості підлітка.
Ключові слова: емоційний інтелект, тим міжособистісних стосунків, емоційна обізнаність, підлітковий вік.
Рассмотрена проблема связи эмоционального интеллекта и типов межличностных отношений в подростковом возрасте под психологическим углом зрения, конкретизировано понятие эмоционального интеллекта как
важной составляющей гармоничного развития личности подростка.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, тип межличностных отношений, эмоциональная осведомленность, подростковый возраст.
The problem of the relationships between of emotional intelligence and interpersonal communication in adolescence is
discussed emotional intelligence is conceptualized as au important precursor of the optimal functioning of the adolescence.
Key words: emotional intelligence, interpersonal communication, emotional awareness, adolescence.

Успішність особистості, безсумнівно, пов’язана зі
знаннями, вміннями і навичками, ерудицією, здатністю до
мислення в цілому, тобто з рівнем загального інтелекту.
Однак, у більшості випадків успішної взаємодії з іншими
людьми, формування широкого кола соціальних зв’язків,
високого рівня загального інтелекту виявляється недостатньо. В даний час визнається, що емоція, як особливий
тип знання, може дати людині можливість успішно адаптуватися до умов навколишнього середовища і співвідноситься з категорією «інтелект».
Ідея емоційного інтелекту (далі ЕІ) з’явилась унаслідок розвитку уявлень про так званий соціальний інтелект,
основною причиною для виділення якого, як самостійної
здібності або риси, виступила невідповідність рівня загального інтелекту та успішності особистості у взаємодії
із соціальним середовищем [4, с.20]. Проблема розвитку
емоційного інтелекту наразі є не повністю вивченою. Але
феномен ЕІ все більше привертає увагу як зарубіжних,
так і вітчизняних дослідників, серед яких Р. Бар-Он, Г.
Гарднер, Д. Гоулдман, Д. Карузо, Дж.Майєр, П. Саловей,
Е. Л. Носенко.
Емоційний інтелект в самому широкому розумінні об’єднує в собі здібності особистості до ефективного
спілкування за рахунок розуміння емоцій оточуючих та
вміння емпатувати. Якщо загальний інтелект є чинником
академічної успішності, то високий рівень розвитку емоційного інтелекту дозволяє досягти професійного та життєвого успіху в цілому.
Постановка проблеми. Підлітковий вік є особливим
періодом, коли вплив емоцій на духовне життя і життя в цілому стає найбільш очевидним. Підліток здатний
сприймати все у цьому світі через переживання своїх
власних емоцій. Так як переживання кризи підліткового
віку часто є переломним періодом в житті людини, під
час якого у підлітка формуються способи поведінки, які
дозволяють йому і надалі справлятись з життєвими труднощами і труднощами у спілкуванні і взаємодії з оточуючими, – вивчення ролі емоцій і розвитку ЕІ підлітка заслу-

говує особливої уваги.
Відомо, що провідною діяльністю підліткового віку
є інтимне спілкування з однолітками [5, с.124], а формування тісних міжособистісних взаємин неможливе без
емоційного компоненту. Емоційна обізнаність та вміння
співпереживати позитивно впливають на провідну діяльність цього періоду.
Не менш важливим є той факт, що емоційний інтелект
можна розвивати у ході життєдіяльності. Це є необхідною
передумовою гармонійної взаємодії людини із навколишнім світом [4, с. 29]. На жаль, у сучасних шкільних закладах більший акцент робиться на академічних знаннях
і недостатньо уваги приділяється розвитку особистісних
якостей, емоційної обізнаності, комунікативної та соціальної компетентності дітей.
Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та
емпіричне дослідження зв’язку емоційного інтелекту
та типів міжособистісних стосунків у підлітковому віці.
Спираючись на мету дослідження, було сформульовано
гіпотезу про те, що рівень розвитку емоційного інтелекту
підлітка пов’язаний із типом міжособистісних стосунків.
Так, фізіологічна перебудова організму, формування
особистості та перехід до більш дорослого життя часто
супроводжуються бурхливими, нестійкими реакціями
підлітка на події, ситуації, у які він потрапляє, на людей,
які знаходяться поруч. А успішність близьких стосунків
з однолітками багато у чому залежить від вміння підлітка спілкуватись взагалі, від притаманного йому типу
міжособистісних стосунків, тобто того, якого переважно
характеру набуває спілкування у більшості випадків, як
особистість вибудовує довірливі стосунки, чим при цьому керується.
Підлітковий вік є сенситивним для соціального
та емоційного розвитку. Розвиток емоційної компетентності підлітків обумовлений потребою в самоствердженні, популярності і включає розвиток якостей особистості, що сприяють вмінню ефективно
спілкуватись, швидко засвоювати соціальні уміння і
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навички, соціальні ролі і статеворольові стереотипи.
Розвиток емоційної компетентності в підлітковому
віці зумовлений вираженою потребою в емоційному
благополуччі і включає розвиток здатності до емпатії,
вміння диференціювати власні емоції і емоції інших
людей, самоконтролю і самомотивації [1, с.12].
Білоруська дослідниця Г. М. Андрєєва стверджує,
що біологічною основою емоційного інтелекту та соціальної компетентності є темперамент, а їх розвитку
сприяють виражена екстраверсія, високий темп реакцій, високий рівень емоційної збудливості та низька
ригідність. Але EI негативно корелює з проблемною
поведінкою, такою як агресивна та адитивна поведінка, та з високим рівнем особистісної тривожності
у підлітків. Так, розвиток EI потребує певних зусиль,
уваги та часу. На успішність розвитку емоційної обізнаності підлітка позитивно впливає правильне виховання та атмосфера у сім’ї [1, с. 12].
Тож, можна зробити припущення, що в основі деяких типів міжособистісних стосунків лежить певний
рівень розвитку емоційного інтелекту, адже від емоційної обізнаності особистості, розуміння власних емоцій
і емоцій інших людей, управління своїми емоціями і
емоціями інших, залежить те, як саме вона буде вибудовувати свої стосунки з оточуючими, наскільки емоційний настрій буде враховуватись при спілкуванні.
Отож, ЕІ розуміється як здатність до розуміння своїх і чужих емоцій та управління ними [2, с. 9]. У свою
чергу, здатність до розуміння емоцій означає, що підліток:
• може розпізнати емоцію, тобто встановити сам
факт наявності емоційного переживання у себе або у
іншої людини;
• може ідентифікувати емоцію, тобто встановити,
яку саме емоцію відчуває він сам або інша людина і
знайти для неї словесне вираження;
• розуміє причини, що викликали цю конкретну
емоцію і наслідки, до яких вона призведе.
Здатність до управління емоціями означає, що підліток:
• може контролювати інтенсивність емоцій, насамперед стримувати надмірно сильні емоції;
• може контролювати власну експресивність;
• може при необхідності довільно викликати ту чи
іншу емоцію. Це вміння стає доступним при більш високому розвитку емоційного інтелекту.
І емоційна обізнаність підлітка, і здатність до управління емоціями може бути спрямована як на власні емоції, так на емоції інших людей. Отже, можна говорити
про внутрішньоособистісний та міжособистісний ЕІ.
Те, як підліток схильний поводити себе при спілкуванні, наскільки ефективно вміє управляти своїм емоційним станом та розуміти емоції інших – є причиною
успішного виконання провідної діяльності цього вікового періоду.
Методи вирішення проблеми. Для перевірки поставленої гіпотези було організовано емпіричне дослідження, у якому приймали участь 30 учнів 8-10 класів
віком від 12 до 16 років.
Для проведення емпіричного дослідження були застосовані наступні психодіагностичні засоби:
• опитувальник емоційного інтелекту («ЕмІн»), автор Д. В. Люсін. Методика містить в собі шкали міжособистісного та внутрішньоособистісного інтелекту,
що дозволяє чітко розділяти здібності, які відносяться

до розуміння і управління своїх емоцій, і окремо емоцій
інших людей [3, с. 3].
• визначення рівня емоційного інтелекту (тест
EІ) Н. Холла. Методика дозволяє виявити здібності розуміння ставлення особистості через її емоції і управління емоційною сферою на основі прийняття рішень.
Містить в собі п’ять шкал: емоційна обізнаність, управління своїми емоціями, самомотивація, здібність до емпатії, розпізнавання емоцій інших людей [7, с.57].
• методика діагностики міжособистісних стосунків
(ДМС) в адаптації Л.Собчик, являє собою опитувальник, в якому короткі характеристики відображають індивідуальний стиль спілкування конкретної людини з
оточуючими. Основою для створення методики послужив тест американського психолога Т. Лірі [6, с.48].
Результати дослідження опрацьовано за допомогою кореляційного аналізу (коефіцієнт r – Пірсона).
Отже, завдяки зазначеним методикам, ми можемо
отримати дані про рівень розвитку емоційного інтелекту підлітків, а також типи міжособистісних стосунків, притаманні кожному з респондентів, і прослідкувати наявність зв’язку між цими змінними. Кожна
з методик містить у собі потрібну кількість шкал, які
дозволяють виявити зв’язок між показниками та являються досить інформативними стосовно кожного особистісного аспекту зокрема.
Результати дослідження. За результатами тесту
EІ Н. Холла був виявлений середній показник загального EІ серед досліджуваних (рис. 1).
З рис.1. видно, що в даній групі підлітків переважає середній рівень EI, у той час коли високого рівня
не спостерігається у жодного з респондентів. Це може
бути пов’язано з тим, що в умовах сучасного прогресу комп’ютерних технологій, підлітки все більше
уваги приділяють віртуальним соціальним мережам,
комп’ютерним іграм, не витрачаючи час на формування реальних близьких та дружніх стосунків.
Також, можна зробити припущення, що в умовах
сучасної реальності деякі батьки зосереджують надмірну кількість уваги на матеріальному благополуччі
родини, ніж на її духовному та культурному аспектах.
Схожі результати отримані і за методикою Д. Люсіна (рис. 2).

Рис. 1. Середні показники інтегративного рівня EІ за
тестом EІ Н.Холла
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Рис. 2. Середні показники
інтегративного рівня EІ за методикою Д. Люсіна

Рис. 3. Середні показники представленості типів
міжособистісних стосунків у підлітків

Як ми бачимо з рис. 2, середній рівень ЕІ також
переважає за кількістю серед досліджуваних. Тобто,
це ще раз підтверджує те, що розвиток ЕІ підлітків
потребує більше уваги та зусиль, як з боку самих підлітків, так і з боку їх батьків та вчителів.
З рис.3 можемо бачити, що за результатами проведення методики ДМС в адаптації Л. Собчик, нами
були отримані дані стосовно типів міжособистісних
стосунків у підлітків, серед яких переважають: авторитарний, альтруїстичний та дружелюбний типи
міжособистісних стосунків.
За допомогою кореляційного аналізу опрацьовано емпіричні дані та встановлено значущі зв’язки
між показниками емоційного інтелекту та типами
міжособистісних стосунків, що відображені в таблиці нижче.

Як бачимо з таблиці, існує від’ємний значимий зв’язок
між показниками за шкалою управління своїми емоціями,
шкалою контролю експресії та шкалою внутрішньоособистісного інтелекту (тест ЕІ Н. Холла та «ЕмІн» Люсіна) та недовірливо-скептичним типом міжособистісних
стосунків (ДМC в адаптації Л. Собчик). Для підлітків з
цим стилем міжособистісних стосунків характерна реалістичність суджень і вчинків, скептицизм і неконформність, які переростають украй образливий і недовірливий
модус ставлення до оточуючих з вираженою схильністю
до критицизму, з невдоволенням іншими і підозрілістю.
Таким чином, низькі показники по шкалі управління емоціями можна пояснити тим, що підліток направлений на
оцінку та критику, залежить від поведінки оточуючих у
своїх емоційних реагуваннях, його емоційна сфера тісно
зв’язана з реагуванням на дії інших людей.
Таблиця.

Показники коефіцієнту кореляції r – Пірсона між рівнем емоційного інтелекту
та типами міжособистісних стосунків

Шкали ЕІ
Управління емоціями
(тест ЕQ Н. Холла)
Розпізнавання емоцій
(тест ЕQ Н. Холла)
Розуміння емоцій інших
(«ЕмІн» Люсіна)
Розуміння своїх емоцій
(«ЕмІн» Люсіна)
Контроль експресії
(«ЕмІн» Люсіна)
Розуміння своїх і чужих
емоцій. («ЕмІн» Люсіна)
Міжособистісний інтелект
(«ЕмІн» Люсіна)

Внутрішньоособистісний
інтелект («ЕмІн» Люсіна)

Типи міжособистісних стосунків за методикою ДМС
в адаптації Л. Собчик

Недовірливо-скепПокірливотичний тип
сором’язливий
тип

-0,366*

Владнолідируючий
тип

Прямолінійноагресивний
тип

-0,458*
-0,462*
0,370*
-0,487**

-0,380*

-0,434*

-0,492**

0,368*

-0,373*

0,385*

-0,423*

Примітка: ** - кореляція значима на 0,01 рівні.
* - кореляція значима на 0,05 рівні.
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При виражених показниках недовірливо-скептичного
типу міжособистісних стосунків такий підліток упереджено налаштований. Тобто, знижується здатність
до емоційної відхідливості, здатність регулювання
впливу емоцій (що веде за собою низький рівень контролю експресії), характерна низька емоційна гнучкість,
а це і є управління своїми емоціями. А також, це може
бути пов’язано зі специфікою віку підлітка, який тільки вчиться регулювати і управляти своїми емоціями.
При взаємодії з оточуючими такі підлітки більше орієнтовані на інших, ніж на власний внутрішній світ.
За шкалою розпізнавання емоцій інших (тест
ЕІ Н. Холла), розуміння емоцій інших («ЕмІн» Люсіна), загальним показником емоційного інтелекту
та покірливо-сором’язливим типом міжособистісних стосунків (ДМС в адаптації Л. Собчик) існують
від’ємні значимі зв’язки.
Як правило сором’язливі діти часто знаходяться
під впливом близького оточення, діти бояться бути
в центрі уваги, намагаються не демонструвати свою
точку зору, покірливо слідувати за лідером, схильні
брати на себе чужі обов’язки.
При високих балах покірливо-сором’язливого
типу міжособистісних стосунків характерна повна
покірність, підвищене почуття провини, самоприниження. Сором’язливість часто стає на заваді розвитку
потенціалу підлітка, відповідно впливає і на розвиток здібності розуміння своїх емоцій. Такі підлітки не
схильні впливати на емоційний стан інших людей так,
як у міжособистісних стосунках намагаються займати пасивну позицію. Їм притаманне відчуття страху
отримати оцінку своїх дій, або знаходитись в центрі
уваги. Їм комфортніше прийняти чужу точку зору, ніж
висловити свою.
Позитивний взаємозв’язок простежується між
владно-лідируючим типом міжособистісних стосунків (ДМС в адаптації Л. Собчик) та шкалою розуміння
своїх емоцій («ЕмІн» Люсіна), а також шкалою міжособистісного інтелекту («ЕмІн» Люсіна).
Підлітки із владно-лідируючим типом міжособистісної поведінки у відносинах з оточуючими демонструють упевненість у собі, вміння бути хорошим наставником і організатором. Як правило розвиток таких
здібностей потребує здатності до розуміння емоцій
інших.
При високих показниках владно-лідируючого типу
характерними є нетерпимість до критики, переоцінка
власних можливостей, дидактичний стиль висловлювань, імперативна потреба командувати іншими. Підлітки цього типу володіють більш розвиненими здібностями до розуміння своїх та чужих емоцій, а без
розуміння істинних детермінант виникнення емоцій
неможливе й управління ними. Тож, можна зробити
припущення, що в основі формування владно-лідируючого типу лежить високий рівень розвитку міжособистісного інтелекту.
Також був виявлений від’ємний значимий зв’язок
між прямолінійно-агресивним типом міжособистісних стосунків (ДМС в адаптації Л. Собчик) та шкалою
контролю експресії («ЕмІн» Люсіна).
Залежно від ступеня вираженості показників цього типу, підлітки виявляють щирість, безпосередність,
прямолінійність, наполегливість у досягненні мети,
або надмірну завзятість, недружелюбність, нестриманість і запальність при високих балах. Підлітки більш

схильні до бурних спонтанних реагувань та діяльності
в цілому. Можливо, це пов’язано з сильною нервовою
системою, високою інтенсивністю переживання емоцій, що веде за собою чітке експресивне їх вираження.
Управління своїми емоціями також негативно корелює з прямолінійно-агресивним типом так, як вони
орієнтовані на вираження, вивільнення своїх емоцій,
що часто призводить до низької здібності управляти
ними.
Також, від’ємний зв’язок існує між показниками
за шкалою контролю експресії («ЕмІн» Люсіна) та
незалежно-домінуючим типом міжособистісних стосунків (ДМС в адаптації Л. Собчик). Від впевненого,
незалежного, схильного до конкуренції у спілкуванні
підлітка, до самовдоволеного, нарцисичного, з вираженим почуттям власної переваги над оточуючими, з
тенденцією мати особливу думку, відмінну від думки
більшості, і займати відокремлену позицію у групі.
Підлітки з таким типом міжособистісних стосунків
практично не звертають увагу на думку інших, є незалежними у своїх реакціях та емоційних проявах.
Можливо відсутність значимості (здатність і потреба
керувати своїми емоціями, викликати і підтримувати
бажані емоції і тримати під контролем небажані) для
підлітка думки інших та їх присутності, призводить
до низького рівня контролю експресії. А також можна припустити, що бажання підлітка відокремитись
від дорослих, стати незалежним від них, стає однією
з причин формування та закріплення такого типу міжособистісних стосунків.
Тип міжособистісних стосунків формується при
життєдіяльності, але багато у чому залежить від виховання підлітка. Його змінити відносно важко, але
розвиток емоційного інтелекту, як окремої здібності
[4, с. 20], потрібної для успішної адаптації підлітка до
середовища, можливий. Тобто, можна зробити припущення, що розвиваючи емоційну обізнаність, можна
вплинути на тип формування міжособистісних стосунків.
Так,
наприклад,
підлітку
з
покірливосором’язливим типом міжособистісних стосунків буде
дещо складніше встановлювати соціальні контакти
порівняно з іншими типами. Але вміння розуміти та
правильно тлумачити емоції інших людей (міжособистісний інтелект) може допомогти таким підліткам
успішно орієнтуватись у мотивах поведінки інших людей, а головне – краще усвідомлювати, як вони самі
виглядають в очах оточуючих. Це надасть їм можливість адекватніше оцінювати ситуацію, чому часто
стає на заваді притаманне покірливо-сором’язливому
типу постійне почуття провини та страх перед висміюванням.
Висновок. Гіпотеза нашого дослідження підтверджується частково. Так, було визначено на конкретній
підлітковій вибірці, що емоційний інтелект пов’язаний
з типом міжособистісних стосунків та може визначати поведінку підлітка, тобто як полегшувати, так і
ускладнювати процес взаємодії його із близьким оточенням та соціумом.
Практична значущість роботи полягає в можливому застосуванні результатів проведеного нами дослідження шкільним психологом для консультативної та
корекційної роботи з підлітками, а також для надання
рекомендацій вчителям та батькам щодо оптимізації
навчально-виховного процесу.
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ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДІТЕЙ,
ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
ДО ВЛАШТУВАННЯ У ПРИЙОМНУ СІМ’Ю
У статтi розглянута проблема психологічної готовності дітей, позбавлених батьківського піклування до влаштування у прийомну сім’ю. Автором на основі результатів емпіричного дослідження визначені складові психологічної готовності дітей до життя у прийомній родині.
Ключові слова: прийомна сім’я, діти-сироти, структурні компоненти психологічної готовності.
В статье рассматривается проблема психологической готовности детей, лишенных родительського попечения к жизне в приемной семье. Автором на основе результатов эмпирического исследования определены структурные компоненты психологической готовности детей к интеграции в приемную семью.
Ключевые слова: приемная семья, дети-сироты, структурные компоненты психологической готовности.
The article is devoted to studying the problem of psychological readiness of children deprived of parental care to live
in a foster family. On the basis of the results of empirical research the author distinguishes the structural components of
psychological readiness for integration children in foster family.
Key words: foster family, orphans, the structural components of psychological readiness.

Постановка проблеми. Кризові явища у житті суспільства мають найбезпосередніший вплив на сім’ю
як соціально-виховний інститут. Суттєвою тенденцією останніх років є відокремлення сім’ї від батьківства, що зумовлює катастрофічне збільшення кількості дітей соціальних сиріт та дітей, позбавлених
батьківської опіки. Феномен сирітства має й юридично-правові наслідки – порушується конституційне
право дитини на сімейне виховання. Тому діяльність
усіх відповідних соціальних інститутів, у тому числі
і держави, спрямована на створення таких форм виховання і утримання дитини-сироти, які б могли до
певної міри замінити сім’ю. Проблема життєвлаштування дітей, позбавлених батьківського піклування
займає одне з центральних місць у сучасної психології та вкрай актуальна сьогодні для нашої країни.

Проте, умовою правильного вибору форм життєвлаштування дитини-сіроти є психологічна готовність,
вікові та індивідуально-психологічні особливості
дитини.
Мета: Визначити складові психологічної готовності
дітей позбавлених батьківського піклування до влаштування у прийомну сім’ю.
Виклад основного матеріалу дослідження. Наслідком втрати батьківського піклування є порушення всього
процесу соціального розвитку дитини, становлення її як
особистості. Як неодноразове відзначалося у літературі,
спілкування з батьками є надзвичайно важливим чинником розвитку дитини, постійна депривація сімейного
виховання зумовлює відставання в психічному розвитку
дитини, шкодить формуванню свідомості та деформує
розвиток і становлення особистості [2, c. 32].
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В Україні діє державна система виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки. Але навіть
за гарних умов утримання у дитячих державних закладах, діти, які там перебувають, істотно відрізняються
від дітей, які виховуються у сім’ї. Групове спілкування
з дорослими, постійні настанови та контроль з боку дорослих формують у інтернатних вихованців специфічні
особливості психологічного розвитку та особистості в
цілому, що підтверджується результатами досліджень
[4, с. 34].
Крім того, як візначають Н.М. Комарова, І.В. Пєша
дуже негативне впливає на дитину те, що вона часто переходить з одного на інші місці, тобто вона не встигає
звикнути до одного середовища, як потрібно переходити
до іншого. В інтернатних закладах велика кількість дітей,
тому неможливий індивідуальний підхід, налагодження
емоційних стосунків. До того ж поганим є те, що діти ніби
ізольовані, так як спілкуються лише між собою [3].
Отже державна система опіки та виховання дітей, позбавлених батьківського піклування є не досить
ефективно. Тому починаючи з 1989 року в Україні впроваджуються альтернативні форми сімейної опіки та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, шляхом створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей [5, с. 21].
Варто зазначити, що найбільш оптимальною формою життєвлаштування дітей позбавлених батьківського
піклування, є – прийомна сім’я, яка може забезпечити
увагою, дбайливістю та любов’ю дитину-сироту. Прийомна сім’я дає можливість дітям отримати соціальні
навички, загальну життєву обізнаність, соціальну компетентність. Проте, на етапі створення, а потім і подальшого функціонування прийомної сім’ї виникає багато
питань юридичного, матеріального, педагогічного та
психологічного характеру.
На нашу думку, при влаштуванні у прийомну сім’ю
необхідне враховувати не тільки вікові та індивідуальнопсихологічні особливості дитини, а також психологічну
готовність дитини до життя у прийомної родині. Саме на
це було спрямоване наше дослідження, що відбувалося
шляхом вивчення уявлень дитини про прийомну сім’ю,
бачення себе в цій родині та сімейні відносини в ній. У
ході дослідження нами використовувалися наступні методики: проективна малюнкова методика «Сім’я, в якій
я хотів би жити», методика «25 бажань», твір на тему:
«Мій вихідний день через 2 роки», бесіда.
На основі проведеного дослідження, були виокремлені певні параметри особистості дітей, позбавлених
батьківського піклування, які становили складові психологічної готовності до переходу у прийомну сім’ю, а
саме: – мотиваційний компонент; – когнітивний компонент; – емоційний компонент; – дієвий компонент готовності.
Визначення рівня готовності дітей до змін у своєму
житті ми розпочали з вивчення їх ставлення до уявної
прийомної сім’ї. На підставі аналізу результатів за методикою «Сім’я, в якій я хотів би жити», ми виділили три
ступені готовності до переходу у прийомну сім’ю.
До першого, найкращого ступеню готовності відносяться діти, у яких на малюнку зображені всі члени
родини, наявні яскраві кольори, хороша якість ліній та
присутня загальна діяльність всіх членів сім’ї. Спостереження за дитиною під час малювання показали, що вони
із захопленням займалися даним завданням, спочатку
малювали уявних батьків, потім себе та інші деталі.

До другого, середнього ступеню готовності до переходу у прийомну сім’ю відносяться діти, у яких на малюнку не вистачає когось із батьків, або ж присутні члени родини були зайняті не спільною діяльністю.
До третього, мінімального ступеню готовності до
переходу у прийомну сім’ю відносяться діти у яких на
малюнку були наявні показники несприятливої сімейної
ситуації, тобто, відсутні члени родини, або ж намальовані батьки, а дитини немає, похмурий фон малюнку
та нечіткі лінії. За спостереженням дитина малювала
спочатку різні фігури, деталі, а потім вже людей. Зокрема, спостерігається найбільша розбіжність між дітьми
молодшого шкільного віку та підлітками на третьому
ступені готовності до переходу у прийомну сім’ю. Переважна більшість підлітків малювали спочатку різні
предмети, а потім вже людей, що говорить про емоційну
заклопотаність сімейною ситуацією, захист від виконання неприємного завдання. Підлітки ніби відкладають малювання членів сім’ї, а зображують речі, які не наповнені сильною емоційною значущістю. У дітей молодшого
шкільного віку малюнки були не чіткими, діти переважно малювали когось одного із батьків.
На підставі аналізу малюнків та бесіди визначали
емоційний компонент готовності. У дітей, які готові до
життя у прийомної сім’ї, коли йдеться розмова про можливість бути у такій родині, спостерігаються позитивні
емоційні реакції. Зокрема, на малюнку це виявляється у
зображені веселих осіб, застосуванні яскравих колірних
відтінків та зображення спільної діяльності всіх присутніх на малюнку. Під час бесіди наприклад, дитина з захопленням розповідає про родину в якій хотіла б бути.
Загалом діти хочуть мати прийомну родину, і чим менший вік, тим більше вони хочуть в сім’ю, так як вони
потребують індивідуально-емоційної близькості. Дитині
потрібен конкретний дорослий, який буде його любити,
а не просто гарні вихователі.
Змістовним компонентом мотиваційної готовності
є ціннісні орієнтації. По відношенні до прийомної сім’ї
за цим компонентом готовності ми також визначили три
групи дітей: діти, які хочуть бути в прийомній сім’ї; діти,
які вагаються чи йти в прийомну сім’ю чи ні, тобто ще
невпевнені та діти, які категорично відмовляються від
прийомної сім’ї. У тих дітей, які хочуть мати прийомну
сім’ю переважають духовні та особистісно-сімейні ціннісні орієнтації. У тих дітей, які не впевнені чи хочуть
мати прийомну сім’ю також наявні ці ціннісні орієнтації,
хоча основна проблема в тому, що діти погано обізнані
про діяльність прийомних сімей. У тих дітей, які не бажають мати прийомну сім’ю переважають матеріальноситуативні ціннісні орієнтації.
Дієвий компонент готовності (суб’єктність, функція цілепокладання) – один із важливих компонентів
психологічної готовності. У дослідженні виявлено, що
суб’єктність та цілепокладання дітей, які мають низький
рівень готовності до життя у прийомної сім’ї, розвинена недостатньо. Ми вважаємо, що це і є проявом того
що дієвий компонент не сформований. Тому, якщо немає функцій цілепокладання та дитина не відчуває себе
суб’єктом своєї діяльності то вона і немає готовності до
змін у своєму житті . Внаслідок цього дитина взагалі не
замислюється над своїм майбутнім.
Когнітивний компонент готовності – наявність певної кількості знань і уявлень про навколишню дійсність,
розвиток умінь робити висновки, виводи і узагальнення
в процесі сприйняття. Цей компонент також включає
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знання про прийомну сім’ю. Нажаль діти погано проінформовані про прийомну сім’ю. Але, особливе, якщо
у дитини присутні інші компоненти готовності, то їм
обов’язково потрібно надати інформацію про такі сім’ї.
Визначення рівня готовності дітей позбавлених батьківського піклування до життя у прийомної сім’ї ми досліджували ще методом бесіди. Бесіда проводилася по
звичайних блоках, але відповідно до задач нашого дослідження ми додали ще чотири блока бесіди, це: обізнаність про рідних батьків ( в минулому і зараз), ставлення
до батьків, спілкування з батьками на сьогоднішній день,
ставлення до прийомної сім’ї.
З бесіди нам стало відомо, що переважна більшість
дітей не проти жити у прийомній сім’ї, особливо це стосується дітей молодшого шкільного віку. Найперше хотіли б мати родину ті діти, які вже остаточно зрозуміли,
що з рідними батьками вони не будуть, з ними вони не
підтримують контакт, та згадують лише неприємні моменти взаємодії з батьками. Підлітки розуміють, що їм
там буде краще ніж у державному закладі. Таких дітей
можна віднести до першого рівня готовності переходу у
прийомну сім’ю.
До другого рівня готовності переходу до прийомної
сім’ї можна віднести підлітків і дітей молодшого шкільного віку, які вагалися чи хочуть в прийомну сім’ю, чи
ні. Це пов’язано з тим, що вони нічого не знають і нічого
не чули про прийомну сім’ю. І разом з цим, деякі підлітки дуже добре уявляють себе в прийомній сім’ї, хоча їм
важко про це говорити .
Діти молодшого підліткового віку більш впевнено
уявляють свою прийомну родину, можливо це пов’язано
з тим що деякі діти нещодавно втратили родину, тому
б дуже хотіли мати нову. У своїх творах вони постійно
згадували батьків, свою родину, на відміну від дітей, які
своїх батьків майже не згадували, лише те як розважалися з друзями.
До третього рівня готовності переходу до прийомної
сім’ї можна віднести підлітків, які категорично не хотіли
мати прийомну сім’ю, це пов’язано з тим що вони чули
від своїх знайомих погані відгуки про прийомну сім’ю,
наприклад що там дитину б’ють, не люблять, заставляють працювати тощо. Та не хочуть йти в прийомну сім’ю
також ті підлітки, які вже там були й їм дуже не сподобалося та їх не раз повертали. Що ж до дітей молодшого
шкільного віку, які не хочуть в прийомну сім’ю, це діти з

сімей, у яких батьків нещодавно позбавили батьківських
прав і вони з ними ще підтримують контакт.
Отож, узагальнюючи усе вище перераховане ми
отримали наступні дані з яких стало зрозуміло, що на
високому рівні готовності до переходу у прийомну сім’ю
є діти молодшого шкільного віку. Середній рівень готовності до переходу у прийомну сім’ю майже не відрізняється у підлітків і дітей молодшого шкільного віку. А от
третій, мінімальний ступінь готовності до переходу у
прийомну сім’ю, особливо виражений у підлітків.
Висновки з даного дослідження. Найоптимальнішою формою життєвлаштування дітей, позбавлених
батьківського піклування є прийомна сім’я. Формування
родинних стосунків, зокрема «батько –дитина», є необхідним компонентом в особистісному розвитку та соціальному становленні дитини.
Психологічна готовність до влаштування дитини у
прийомну сім’ю включає наступні компоненти: – мотиваційний компонент; – когнітивний компонент; – емоційний компонент; – дієвий компонент готовності. Діти,
які хочуть мати прийомну сім’ю мають ці всі компоненти. Якщо ці компоненти розвинені не достатньо, або якихось компонентів не вистачає, то тоді діти сумніваються,
або взагалі проти прийомної сім’ї.
Слід зауважити, що підлітки важче уявляють себе в
прийомній сім’ї, так як вони мають більший життєвий негативний досвід і травматичні переживання, що пов’язані
з родиною – почуття відчуженості та небезпеки.
Діти молодшого шкільного віку мають більшу готовність до життя у прийомної сім’ї. Тому особливо важливо удосконалити методи переходу ціх дітей у прийомну
сім’ю, щоб зайвий раз не травмувати дитину при повторному поверненні її до державних закладів. Потрібно ретельніше підбирати прийомних батьків, які дійсно
можуть справитися з такою відповідальною роботою і
будуть робити все для того, щоб дитина якомога швидче
адаптувалася, відчувала тепло, розуміння та підтримку.
Разом з цим, вирішальним стосовно успішності
адаптації дитини у прийомної сім’ї є не лише психологічна готовність самої дитини до життя у нової родині,
але також психологічна освіченість і готовність батьків
до прийому дитини. Тому перспективи подальших наших досліджень ми передбачаємо в розробці методів
діагностики готовності батьків до прийому дитини та
програм психологічного супроводу прийомних сімей.
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ЯВИЩЕ МОБІНГУ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ,
ЙОГО НАСЛІДКИ ТА ПРЕВЕНТИВНІ
НАПРЯМКИ РОБОТИ
У статті досліджено проблему мобінгу в сучасній школі, його наслідки та визначено основні превентивні напрямки роботи з даної проблематики.
Ключові слова: мобінг, шкільний мобінг, переслідувач, жертва, превентивні напрямки роботи.
В статье исследована проблема моббинга в современной школе, его последствия и определены основные превентивные направления работы по данной проблематике.
Ключевые слова: моббинг, школьный моббинг, преследователь, жертва, превентивные направления работы.
The article the problem of mobbing in the modern school, it is consequences and the main areas of preventive work on
this subject.
Key words: mobbing, mobbing school, persecutor, victim and preventive directions.

Постановка проблеми та її актуальність. Проблема мобінгу мала визначне місце завжди, але свого
поширення набула в останні десятиріччя і поступово
отримала статус «соціальної епідемії». Це обумовлено стратифікацією суспільства, розбудовою системи
освіти в складних соціокультурних умовах. На жаль,
майже в кожному сучасному учнівському колективі
ми можемо спостерігати явище мобінгу. Більшість
людей вважають мобінг безпечним явищем, але насправді, це не так. Дитинство – важливий період життя, що детермінує майбутнє людини, її соціальну поведінку, адаптованість, вибір життєвих перспектив.
Деякі діти, що випробували на собі вплив знущань у
школі, засвоюють модель поведінки жертви чи переслідувача і несуть її у свідоме життя.
До того ж, доведено катастрофічно руйнівну силу
мобінгу на особистісному рівні. Наслідком слугують
розлади психічного, психологічного та фізичного
здоров’я. На сьогодні, боротьба з цим «ворогом» в
Україні залишається лише на рівні особистісної драми, і, на жаль, не існує конкретних методів чи програм його подолання, тому актуальність поставленої
проблеми та її профілактики обумовлена наявністю
протиріч між практичною потребою і опрацюванням
проблеми в соціальній, педагогічній та психологічній
теорії, масштабами її виникнення.
Мета статті – теоретичне обґрунтування проблеми шкільного мобінгу, визначення його наслідків та
превентивних напрямків роботи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Експлікація змісту даної проблематики була висвітлена
у працях зарубіжних та вітчизняних авторитетних
вчених, таких як Е. Гуцало, К. Дамбача, Т. Журавель,
Є. Ільїна, Д. Кутузової, І. Кона, О. Матвійчук, Д. Олвейса, Е. Руланна, К. Салмівалі, А. Стрельбицької,
І. Філіпової, П. Хайнемана, Ю. Ханіна. Мобінг на робочому місці досліджували О. Абашкіна, Н. Девенпорт, К. Колодей, Х. Лейманн, Н. Наріцин, Мобінг,
як чинник, що загрожує життєдіяльності людини, вивчали Г. Гогіташвілі, В. Лапін. Проблема хейзингу, як
прояву мобінгу, була порушена в роботах А. Маркова, А. Пронози та ін. Однак, проблема шкільного мобінгу залишається малодослідженою, а відсутність

відповідної і достатньої інформації слугує серйозним
бар’єром щодо її вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Вперше, як «психологічний терор», мобінг визначив
професор Х. Лейманн [1], що вважав його виявлення у систематично повторювальному ворожому і неетичному поводженні з іншими. Д. Олвейс, А. Пікас,
Е. Рулан дотримуються цієї ж позиції.
Учасники першої світової загальнонаціональної
компанії, направленої проти мобінгу, говорили про
це явище, коли один чи декілька індивідів регулярно,
на протязі тривалого часу зазнають негативних дій з
боку одного чи декількох індивідів [2].
Загалом, можна вважати мобінг регулярним, систематичним, цілеспрямованим нанесенням фізичної
та душевної шкоди дорослій людині і дитині. Слід
додати, що людина, яка піддається мобінгу, відносно
беззахисна, їй дуже важко відстоювати свою честь і
гідність при такому тиску ззовні.
Таким чином, можна виокремити такі основні
характеристики цього доволі психологічно небезпечного явища: негативний вплив зі сторони одного чи
декількох індивідів по відношенню до жертви, його
систематичність, значна непропорційність у співвідношенні сил. Ці дії можуть мати різні форми прояву,
але домінуюча схема цькування зберігається.
Сучасний шкільний мобінг у повній мірі включає
в себе всі ці характеристики. Основними механізмами його розвитку у своїй теорії шкільного мобінгу Д.
Олвейс вважає заздрощі, конкуренцію, неприйняття
так званої інакшості, несхожості, витіснення з соціальної групи, бажання принизити, демонструвати
свою перевагу тощо [2]. Жертвами шкільного мобінгу, зазвичай, стають надмірно чутливі, замкнуті,
тривожні, невпевнені у собі діти. Серед них можуть
бути «вундеркінди», або ж діти з певними вадами
здоров’я: заїкання, косоглазість [3, с. 198-199]. Центральне місце в теорії Д. Олвейса відведено аналізу того, яким чином комбінації потенційних жертв і
переслідувачів призводять до мобінгу. Відповідно до
цих уявлень склад учнівського колективу може мати
чотири конфігурації: 1 – немає потенційних переслідувачів і жертв; 2 – присутня потенційна жертва; 3 –
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присутній потенційний переслідувач; 4 – присутній і
потенційний суб’єкт, і об’єкт мобінгу. При першому
варіанті в класі не існує ризику виникнення мобінгу або ж він мінімальний. Варіанти 2 і 3 збільшують
долю ризику, а при варіанті 4 – ризик надзвичайно
високий [2].
Великого значення серед можливих передумов
виникнення мобінгу інші дослідники (Т. Журавель
Е. Руланн, Ю. Ханін, та ін.) надають ситуації в сім`ї,
зовнішнім і внутрішнім умовам навчання в школі,
неадекватно заниженій самооцінці. Результати їх досліджень свідчать про те, що існуючі характеристики
відносин у сім`ї значно збільшують ризик появи мобінгу і формування потенційних жертв та переслідувачів: практика покарання дитини з використанням
фізичної сили, відсутність емоційних проявів любові
до дитини, недостатній контроль поведінки дитини.
За Рональдом Ронером «відторгнені» учні завжди
переживають психологічні проблеми: мають занижену самооцінку, недоліки морального розвитку, не вміють протистояти агресії. Р. Ронер вважає, що наслідки відторгнення, ізоляції та тиску настільки великі,
що називає їх «…психологічною раковою пухлиною,
яка поширюється по всій емоційній сфері дитини,
знищуючи її» [4, с. 74]. Слід звернути увагу на те, що
в проблемі мобінгу існує певний віковий період, коли
вона зазнає ескалації. Це – підлітковий вік. Недаремно говорять, що підлітки – найжорстокіші. На цьому
віковому етапі відбувається вибір ролей, їх приміряння в процесі формування особистості. У більшості
підлітків не сформована особистість. А це означає,
що немає власних принципів і переконань, дитина
піддатлива впливам, схильна до конформізму. Всі ці
види мобінгу здійснюються на основі провокації.
Норвезький педагог Е. Руланн подає декілька видів
мобінгу у школі, що проявляються в різних формах [2]:
– фізичний прояв цькування – поштовхи, стусани,
удари, підніжки (найчастіше характерне для хлопчиків);
– негативний вербальний вплив – насмішки, образливі слова. (вкористовують як хлопчики, так і дівчата);
– ізоляція – дитину проти її волі витісняють з групи і прирікають на самотність;
– загрози.
Особливого значення має розгляд наслідків, до
яких призводить резонансне явище мобінгу. Аналіз
опрацьованої психологічної літератури з даної проблематики [1; 2; 3; 4] дає змогу зазначити найбільш
поширені наслідки шкільного мобінгу:
– неадекватне сприйняття власної індивідуальності – занижена самооцінка, комплекс неповноцінності, беззахисність;
– неадекватне сприйняття реальності – формування дезадаптаційних захисних психологічних механізмів;
– тривога, стрес, фобії, депресії, неврози, страх
(Е. Руланн, Д. Олвейс);
– відхилення в поведінці – адиктивна, антисоціальна (крайньої формою якої є кримінальна), суїцидальна;
– формування певних адикцій: алкогольна, тютюнова, наркотична, психологічна і т.д.;
– низька шкільна успішність;
– порушення в комунікативній сфері (крайнім випадком є розлади мовлення);

– страх спілкування з людьми, крайню недовіру до
людей, відсторонення від спілкування з колективом (в
школі це проявляється у вигляді прогулів).
– порушення у фізіологічній сфері (головний біль,
захворювання серцево-судинної системи, відсутність
апетиту чи навпаки тощо).
Можемо прослідкувати, що наслідки шкільного мобінгу є досить трагічними та руйнівними для особистості. Особистість повністю дезадаптується і дезорганізується.
Такі наслідки долати дуже важко, тому, доцільною є
розробка і впровадження превентивних заходів у сучасному шкільному середовищі.
В цьому питанні важливе значення надається класному керівникові, який має формувати позитивний психологічний клімат у класі, приділяти увагу кожному
учневі, а поєднання вимогливості й підтримки редукує
проактивну агресію [3, с. 207].
Е. Руланн рекомендує профілактичну програму, що
складається з двох етапів: перший – організація ефективного классного керівництва, де вчитель повинен бути
авторитетом для своїх учнів, другий – здійснення антимобінгових заходів, які можуть проводитися як батьками, так і вчителем [3, с. 208], до яких можна долучити:
– роботу з літературою, де зачіпаються проблеми
«цькування», спрямованої на розвивиток почуття емпатії, формування моральних цінностей, орієнтирів;
– перегляд спеціальних чи художніх фільмів, що відображають проблему мобінгу, з наступним їх аналізом;
– рольові ігри, де учні мають відчути на собі роль
жертви та переслідувача, а потім обов’язково обговорити
це у групі;
– бесіди під час виховної години, на яких важливо
уникати формалізму.
Доцільно також підтримувати позитивний стаус
дитини, підкреслювати важливість спільної роботи у
колективі, формувати в учнів навички самоконтролю,
асертивної поведінки, засуджувати антисоціальну поведінку і пітримувати просоціальну.
Сділ звернути увагу на досить ефективну антимобінгову програму, що була розроблена Д. Олвейсом у Норвегії, де вона з 2001 року має статус пріоритетної загальнонаціональної програми. Вона включає в себе низку
важливих положень, а сааме [3, с. 210-211]:
– позитивний інтерес і залученість дорослих;
– чіткі обмеження неприйнятної поведінки;
– послідовність застосування нефізичних санкцій за
порушення правил;
– наявність дорослих, що виступають в ролі авторитетів і рольових моделей.
Висновки.
Теоретичний аналіз наукової літератури з вивчення
даної проблематики дозволив нам дійти висновку, що
мобінг у сучасному шкільному середовищі дуже поширений і призводить до трагічних наслідків для особистості як на особистісному рівні, так і на рівні здоров’я.
І, як бачимо, спектр профілактичних антимобінгових
заходів та превентивних напрямків роботи досить широкий, що дає можливість запобігти такому негативному та руйнівному явищу. Але чомусь, ми й досі спостерігаємо це негативне явище. Тому подальші наукові
пошуки спрямовуються нами на дослідження індивідуальних особливостей суб’єктів і об’єктів мобінгу, розробку профілактичних заходів з метою ліквідації цього
явища.

93

№ 4 / 2015 р.

♦

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1.
Энциклопедия моббинга: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.leymann.se/English/
frame.html. – сайт проф. Леймана.
2.
Руллан Э. Как остановить травлю в школе: Психология моббинга: [Электронный ресурс] /
Э. Руланн. – Режим доступа: http://www.psychol-ok.ru/lib/roland_e/kotvs/kotvs_04.html
3.
Ильин Е. П. Психология агрессивного поведения: [учебн. пособ.] / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2014. –
368 с.
4.
Філіппова Ю. І. Мобінг як педагогічна проблема / Ю. І. Філіпова // Практична психологія та соціальна педагогіка. – 2006. – № 2 – С. 74-75.

Гаркуша І. В.

викладач кафедри соціальної психології
і психології управління
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Недайхліб А. Є.

студентка
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НОРМ ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ТА КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ МЕНЕДЖЕРА-УПРАВЛІНЦЯ
У статті розглянуто особливості норм етичної культури та культури спілкування менеджерів-управлінців.
Надана характеристика сучасній мовній комунікації управлінців в діловому соціумі. Окреслена ступінь орієнтації менеджерів на розв’язання етико-психологічних проблем управлінської діяльності. Встановлені фактори
взаємозв’язку особливостей стилю спілкування в залежності від стилю управління. Проаналізовано результати
емпіричного дослідження.
Ключові слова: професійна етика, етичні дилеми, культура спілкування, стиль спілкування, стиль керівництва.
В статье рассмотрены особенности норм этической культуры и культуры общения менеджеров-управленцев.
Предложена характеристика современной речевой коммуникации управленцев в деловом социуме. Выделена степень ориентации менеджеров на решение этико-психологических проблем управленческой деятельности. Установлены факторы взаимосвязи особенностей стиля общения в зависимости от стиля управления.
Ключевые слова: профессиональная этика, этические дилеммы, культура общения, стиль общения, стиль руководства.
The features of norms of ethical culture and communication culture of managers are considered. The authors give the
description about modern linguistic communication of managers in different business society. It is outlined the level of
orientation of managers on taking decision and solving ethical-psychological problems of administrative activity. The article is mentioned also about a number of factors of intercommunication which are existed between the features of style of
intercourse and are depended on a management style. The results of the conducted empiric research are analysed.
Key words: professional ethics, ethical dilemmas, culture of intercourse, communication culture, style of
communication, style of guidance.

Постановка проблеми. Враховуючи сучасну потребу у ефективному управлінні в різних сферах суспільнополітичного життя в України актуальною є необхідність
детального вивчення питання етичної культури та культури мовлення менеджерів-управлінців. Оскільки саме
менеджери є основною інформаційною ланкою зв’язку
організації з оточенням, формально та неформально відповідають за результати її діяльності.
Найбільш відомим з точки зору теоретичного
обґрунтування є роботи вітчизняних дослідників –
Л.М. Карамушки, О.В. Курбака, Л.Д. Столяренко,
Є.І. Ходарківського.
Діяльність менеджерів у процесі створення в Україні
сучасних ринкових інституцій в умовах пострадянської
економіки вимагає подолання величезного опору як со-

ціального середовища, так і самих себе. Значного перезавантаження у свідомості керівників зазнали такі соціально-психологічні детермінанти їх поведінки, як ціннісні
орієнтації, стереотипи мислення та поведінки, спрямованість соціальних установок, мотивація економічної поведінки, стильові характеристики споживчої поведінки.
Відбувалося це через те, що фахівцям, які сформувалися
професійно поза ринковою економікою, психологічне
прийняття навіть елементарних правил культури управління було надзвичайно важким.
Перш ніж аналізувати поняття «професійної етики»
слід визначитися із сутністю терміна «культура». Культура
як сфера духовного життя людини включає в себе предметні результати її діяльності, а також індивідуальні особливості, які із цій діяльності виявляються: знання, умін-
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ня, навички, рівень інтелекту, моральний та естетичний
розвиток, світогляд, засоби і форми спілкування з іншими
людьми.
У професійній діяльності виділяється окремий вид
етики – професійна етика, під якою розуміють узагальнення специфічних моральних норм, пов´язаних з особливостями функціонування різних професій, зокрема таких,
які передбачають безпосередній вплив на психічну реальність людини [7].
Структуру професійної етики менеджера утворюють
наступні компоненти:
• етичні ставлення (прийнятність або неприйнятність
сумнівних з моральної точки зору дій у конкретних ситуаціях професійної діяльності);
• етична поведінка
• налаштованість на етичні стосунки в процесі здійснення менеджером управлінських комунікацій [3].
Важливим компонентом професійної етики менеджера є «відкритість світові людської культури» – врахування ним етичних норм, правил та уявлень, що регулюють
ставлення, поведінку і стосунки ділових партнерів в процесі міжнародної взаємодії (рис.1) [6].
Професійна етика – це такі моральні обов´язки, в яких
відбивається ставлення представника певної професії до
об´єкта праці, до колег, до партнерів, до членів суспільства. Це усвідомлення своєї моральної відповідальності і
готовності виконувати свій професійний обов´язок.
Культура мовлення виступає як один із компонентів
діяльності менеджера. Культура мовлення – це дотримання встановлених мовних норм усної та писемної мови, а
також свідоме, цілеспрямоване, майстерне використання
мовних засобів залежно від мети й обставин спілкування.
Культура мовлення тісно пов’язана із культурою мислення, культурою суспільних і духовних стосунків людини.
У термінологічному плані з поняттям «культура мовлення» ототожнюється поняття «культура мови». Культура мови – сукупність таких якостей, які мають найкращий
вплив на адресата (слухача) з урахуванням конкретних
обставин і відповідно до поставленої мети: багатство (різноманітність) мови, їі чистота, виразність, ясність і зрозумілість, точність і правильність [4].
Щодо сутності етичних дилем у професійній діяльності менеджерів слід наголосити, що для вимірювання
етичних ставлень менеджерів як важливих складових їх
професійної етики часто використовують оцінювання
складних з етичної точки зору ситуацій. Такі ситуації, в
яких вибір однієї з протилежних можливостей є однаково ускладненим, називають етичними дилемами. Етичні
дилеми, з якими безпосередньо стикається менеджер під
час професійної діяльності, можна поділити на дві основні
групи:
Перша група – дилеми, що виникають всередині організації і поділяються на дві підгрупи:
1) Вертикальні: етичні дилеми, що виникають у процесі взаємодії менеджера з його керівником; етичні дилеми, що виникають у процесі взаємодії менеджера з працівниками керованого ним підрозділу.
2) Горизонтальні: етичні дилеми, що виникають у
стосунках між менеджерами-колегами; етичні дилеми, що
виникають у стосунках між підпорядкованими менеджеру
працівниками.
Друга група – дилеми, що виникають у процесі взаємодії організації з іншими інституціями.
– етичні дилеми, що виникають у процесі взаємодії
організації з іншими комерційними структурами;

Рис. 1. Модель професійної культури
менеджера
– етичні дилеми, що виникають у процесі взаємодії
організації з неприбутковими інституціями;
– етичні дилеми, що виникають у процесі здійснення
організацією зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної співпраці [1].
Індивідуальність особистості у стосунках з іншими
людьми визначає її стиль спілкування, під яким прийнято розуміти систему принципів, норм, методів, прийомів
взаємодії й поведінки індивіда. Найбільш яскраво стиль
спілкування проявляється в діловій та професійній сфері,
у відносинах між діловими партнерами або між керівником і підлеглим. Зважаючи на те, який стиль керівництва
обирає менеджер для роботи із підлеглими визначається і
стиль спілкування менеджера.
На підставі вищевказаного ми припустили, що на професійну сформованість менеджера як управлінця впливає
дотримання норм етичної культури та культури мовлення
в середовищі управлінської діяльності.
У ході емпіричного дослідження перевірялися такі
емпіричні гіпотези:
1) Якщо керівник дотримується авторитарного стилю керівництва, то він обирає агресивний, авторитарний
стиль спілкування;
2) Якщо демократичний стиль керівництва є провідним у професійній діяльності керівника, то він обирає демократичний стиль спілкування;
3) Якщо менеджер застосовує ліберальний стиль керівництва, то у спілкуванні дотримується занадто миролюбного, ліберального стилю.
У нашому дослідженні приймали участь слухачі Національної Академії Державного Управління при Президентові України за напрямком навчання «Державне
управління», «Менеджмент організацій» чисельністю в
30 осіб та віком від 24 до 49 років. Вибірка представлена як чоловіками, так і жінками. Респонденти займають
керуючі посади на рівні державного самоврядування,
вищих навчальних закладів, приватних підприємств
та мають безпосереднє відношення до процесу управління, комунікації та взаємодії в рамках управлінських
повноважень.
Для проведення емпіричного дослідження нами були
застосовані наступні методики:
– методика «Самооцінка керівником стилю управління» – автор Захаров В.П. Мета методики – виявити
наявність та ступінь вираженості професійного стилю
управління. Серед 60-ти ситуацій необхідно визначити ті, що зазвичай притаманні Вашій реакції, поведінці, відношенню до людей. Підрахувавши номери
відповідних тверджень за допомогою ключа, можна
визначити наявність, а також ступінь вираженості авторитарного, ліберального або демократичного стилю
управління
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– методика «Ваш стиль спілкування» – автор
Ільїн Є.П. Мета методики – визначити Ваш стиль
спілкування. На кожне з 20-ти питань необхідно позначити ту відповідь, що стосуються Вас. За допомогою таблиці нараховується відповідна кількість балів

за відповідну відповідь та за сумою балів визначається притаманний стиль спілкування.
Для перевірки гіпотез чи існує зв’язок між стилем керівництва та стилем спілкування застосовано
статистичний критерій Спірмена (rs) (табл.1).
Таблиця 1.

Кореляція стилю керівництва та стилю спілкування

Стиль керівництва
Стиль керівництва
Демократичний

Демократичний

Авторитарний

Стиль спілкування

Ліберальний

Демократичний

Авторитарний

Ліберальний

1,0

-0,044

0,241

0,424**

-0,421*

-0,402*

Авторитарний

-0,044

1,0

0,601**

-0,369*

0,687**

-0,405*

Ліберальний

0,241

0,601**

1,0

-0,168

0,242

-0,171

Демократичний

0,424**

-0,369*

-0,168

1,0

-0,643**

-0,133

Авторитарний

-0,421*

0,687**

0,242

-0,643**

1,0

-0,133

Ліберальний

-0,402*

-0,405*

-0,171

-0,346*

-0,133

1,0

Стиль спілкування

* Статистично значущий зв’язок на рівні р≤0,05
**Статистично значущий зв’язок на рівні р≤0,01

Проведений кореляційний аналіз за допомогою коефіцієнта лінійної кореляції Спірмена був спрямований
на виявлення прямої залежності стилю керівництва та
стилю спілкування. Як видно з табл.1 кореляційний
зв’язок між стилем керівництва та стилем спілкування
існує, що підтверджує емпіричну гіпотезу дослідження №1, що стосується дотримання керівником авторитарного стилю керівництва та обранням авторитарного
стилю спілкування.
На підставі результатів дослідження маємо привід
й для підтвердження емпіричної гіпотези №2, оскільки
кореляційний зв’язок виявляє залежність між демократичним стилем керівництва та дотриманням демократичного стилю спілкування в професійній діяльності.
Гіпотеза №3 не може бути підтвердженою, оскільки кореляційний аналіз не виявив прямої залежності
ліберального стилю керівництва та ліберального стилю
спілкування.
Висновки. Розглянувши специфіку культури мовлення в управлінській діяльності, можна виділити, що
професійне спілкування вимагає більш суворого та
організованого ставлення до використання його учасниками. Аналіз наукової літератури дозволяє зробити

висновок, що необхідно дотримуватися офійційноділового стилю спілкування та активно залучати
керівників до поглиблення своїх знань, умінь та навичок щодо комунікативної компетенції. Оцінюючи
комунікативну компетентність керівника необхідно
враховувати його психологічні особливості, які значною мірою впливають на вибір стилю керівництва
та манери спілкування. Результати емпіричного дослідження наочно демонструють реальну ситуацію
щодо культури мовлення в діловому соціумі сьогодення. Розглянувши специфіку культури мовлення в
управлінській діяльності, можна виділити, що професійне спілкування вимагає більш суворого та організованого ставлення до використання його учасниками. Слід зазначити, що в умовах кризи керівних
кадрів в України, при підготовці майбутніх управлінців було б доцільно звернути більш уваги саме на
аспекти ділового спілкування, розробки та впровадження навчальних курсів або дисциплін, що спрямовані на підвищення мотиваційного менеджменту
та допоможуть майбутнім керівним кадрам обрати
для себе найбільш прийнятий с точки зору їх психологічних особливостей стиль управління.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМІСТЬ СТУДЕНТІВМАЙБУТНІХ КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ
У статті розглянуто основні наукові підходи до вивчення професійної самосвідомості. Виділено структурні
компоненти професійної самосвідомості студентів-майбутніх фахівців у галузі корекційної освіти: когнітивний,
емоційний та поведінковий і охарактеризовано їх зміст.
Ключові слова: самосвідомість, професійна самосвідомість, компоненти професійної самосвідомості, майбутні корекційні педагоги.
В статье рассмотрено главные научные подходы к изучению профессионального самосознания. Выделено
структурные компоненты профессионального самосознания студентов – будущих специалистов в области коррекционной педагогики: когнитивный, эмоциональный и поведенческий и охарактеризировано их содержание.
Ключевые слова: самосознание, профессиональное самосознание, составляющие профессионального самосознания, будущие коррекционные педагоги.
The article deals with basic scientific approaches to studying of professional self-consciousness. It also reveals structural components of professional self-consciousness of students – future professionals in the field of Correctional Education:
cognitive, emotional and behavioral and characterizes their component.
Key words: self-consciousness, professional self-consciousness, components of self-consciousness, students – future
professionals in the field of Correctional Education.

Постановка і обґрунтування актуальності проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства зростає
потреба в компетентних фахівцях, які зможуть ефективно працювати з різними категоріями осіб з порушеннями психофізичного розвитку. Дослідження професійної
самосвідомості студентів-майбутніх фахівців у галузі
корекційної освіти є актуальною проблемою сучасної
науки та практики, оскільки лише фахівець з розвиненою професійною самосвідомістю здатен до постійного
саморозвитку та ефективного виконання власних професійних функцій. Але на сьогодні визначення професійної
самосвідомості є дискусійним питанням, що потребує
подальшого аналізу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні
кілька років у сучасній психології та педагогіці науковці
досліджують проблему професійної самосвідомості в
різних аспектах. Зокрема, І. А. Донченко та О. В. Кузніченко розглядали формування професійної самосвідомості майбутніх педагогів. Н. В. Шварп зверталася
до формування професійної самосвідомості студентів
фармацевтичного університету у процесі фахової підготовки. Л. А. Кльоц та Н. Ф. Шевченко проаналізували
психологічні особливості розвитку професійної самосвідомості практичних психологів. К. В. Добровольська
вивчала педагогічні умови формування професійної
самосвідомості майбутніх фахівців економічного профілю. У. Б. Косар розглядала професійну самосвідомість
керівника як чинник успішності управлінської діяльності. Я. Л. Катюк досліджувала розвиток професійної
самосвідомості керівників професійно-технічних навчальних закладів в процесі підвищення кваліфікації.
Н. І. Мащенко визначала соціально-педагогічні чинники

становлення професійної самосвідомості студентів технічних університетів.
Однак у цих працях перед науковцями не було такого
завдання як з’ясування психологічної сутності професійної самосвідомості у студентів-майбутніх корекційних
педагогів. Висвітлення результатів цього вивчення й стало метою нашої статті.
Виклад основного матеріалу. У психолого-педагогічній літературі немає єдиного підходу щодо визначення
поняття «професійна самосвідомість особистості». Професійна самосвідомість студентів-майбутніх фахівців в
галузі корекційної освіти є складовою самосвідомості.
Самосвідомість в професійній діяльності людини виступає складним процесом опосередкованого пізнання
себе, розгорнутим у часі, пов’язаним з рухом одиничних
ситуативних образів через інтеграцію у цілісне утворення – розуміння власного «Я».
Т. В. Скрипник здійснила класифікацію підходів до
вивчення проблеми самосвідомості, поділивши дослідників та їх роботи з проблем самосвідомості на п’ять
груп. Перша група, на думку автора, вивчила підґрунтя
формування самосвідомості: Л. С. Виготський (логічне
мислення), С. Л. Рубінштейн (органічну чутливість),
Е. Фромм (інтелект та афективні процеси). Друга група авторів проаналізувала джерела становлення самосвідомості: Л. С. Виготський (соціальне середовище),
І. І. Чеснокова (іманентну активність особистості), А.
Г. Спіркін (посилення контролю над собою), Б. Г. Ананьєв (розвиток комунікальних властивостей). Третя група авторів простежила специфіку вияву самосвідомості:
В. В. Столін (виділення своєї соціальної цінності, пошук
сенсу буття), А. А. Мерлін (виявлення своїх можливос-
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тей та зіставлення їх із задатками та умовами розвитку),
І. С. Кон (актуалізація процесу самоконтролю внаслідок
не збігання внутрішнього «Я» та зовнішньої поведінки),
К. Роджерс (зіткнення «Я-концепції» та досвіду особистості). Четверта група авторів висвітлила самосвідомість
як вищий рівень розвитку особистості (К. К. Платонов, О. М. Ткаченко). І п’ята група дослідників вивчила
зв’язок самосвідомості з потребою особистісного зростання, самореалізацією, відчуттям «ідентичності его»
(Е. Еріксон) та з прагненням до єдності, інтеграції особистості (А. Маслоу).
В. В. Столін характеризує самосвідомість як «механізм зворотного зв’язку, необхідний для інтеграції активного суб’єкта та його діяльності [8]. В. С. Мерлін вважав,
що об’єктом самосвідомості слугує не дійсність, а власна особистість [6, с. 82].
Аналізуючи працю С. Л. Рубінштейна [7] ми дійшли
до висновку про те, що самосвідомість як невід’ємний
компонент формування особистості має наступні характеристики:
– не надбудовується ззовні над особистістю, а входить в неї, в якості її компонентів;
– не має самостійного шляху розвитку;
– є наслідком становлення і розвитку самостійності
індивіда як реального суб’єкта діяльності ;
– є відносно пізнім продуктом розвитку свідомості
(по мірі набуття життєвого досвіду відбувається глибоке
переосмислення життя);
– не дається безпосередньо в переживаннях, а є результатом пізнання, для якого потрібно усвідомлення реальної обумовленості власних переживань;
– тісно пов’язана з самооцінкою, яка, в свою чергу,
обумовлена світоглядом, який встановлює норми оцінки.
Дослідники професійної самосвідомості визначають, що вона будується на базі загальної самосвідомості
особистості. Професійна самосвідомість є більш специфічною за змістом, оскільки тут найголовнішим є зміст
професійної діяльності.
Професійна самосвідомість – різновид самосвідомості, який відображає особистістю свою професійну діяльність, своє місце в професії і професійне оточення, відношення до значимих цілей, яких можна досягнути [1, с. 19].
Згідно за А. К. Марковою, професійна самосвідомість –
«це комплекс уявлень людини про себе як професіонала,
це цілісний образ себе як професіонала, це система ставлень та установок до себе як до професіонала [5, с. 88].
Б. Д. Паригін вважає, що професійна самосвідомість – це усвідомлення людиною своєї приналежності
до деякої професійної групи. В. Д. Брагіна робить основний акцент в професійній самосвідомості на пізнанні
та самооцінці професійних якостей та ставленні до них.
П. А. Шавір трактує це поняття як вибіркову діяльність
самосвідомості особистості, підпорядковану завданню
професійного самовизначення; усвідомлення себе як
суб’єкта своєї професійної діяльності.
Т. С. Шевцова, Є. Л. Доценко, В. М. Просєкова,
О. С. Андрєєва вважають, що «специфіка професійної
самосвідомості полягає, по-перше, у тому, що вона регулює професійну поведінку та відношення суб’єкта
професійної діяльності; по-друге, має професійно-діяльнісний зміст Я-образів; по-третє, склад та структура
Я-образів визначаються специфікою професійної діяльності, й, по-четверте, професійна самооцінка опирається
на більш формалізовані та операціоналізовані критерії
професійної поведінки [11, с. 11-12].

Н. Ф. Шевченко розглядає професійну свідомість як
«найважливішу категорію, що відображає суть процесу
професійного становлення й розвитку фахівця» [12, с. 5].
Автор поділяє погляди на неї як на «психічне утворення,
що інтегрує професійні знання і вміння, які структуруються у певні програми професійних дій, а також знання
людини про саму себе, як представника певної професії
(там само). Отже, бачимо, що професійна самосвідомість розглядається як необхідний складовий компонент
професійної свідомості.
Н. В. Чепелєва зазначає, що у структурі самосвідомості особистості потрібно виокремити інстанцію, яка
відповідає за реалізацію життєвого шляху особистості, тому що процес професійного становлення (вибір
професії, постановка та реалізація професійних цілей,
актуалізація власних можливостей у процесі самореалізації) – це досить тривалий процес, який не починається, і не закінчується у стінах навчального закладу. Цю
інстанцію автор назвала професійною самосвідомістю
та визначила такі компоненти її структури, як наявність професійних значень (тезаурусу), та професійних
смислів (особистісне професійне знання, професійне
ставлення до клієнта, професійні ідеали, норми та цінності, смислоутворюючі мотиви професійної діяльності. [10, с. 286]. Як бачимо, окрім притаманних для загальної самосвідомості характеристик і модальностей,
з’являються такі компоненти як «наявність професійних значень», «професійних смислів», «професійних
ставлень до клієнта».
Схожі позиції стосовно компонентної структури,
досліджуючи професійну свідомість психологів, дотримується Н. Ф. Шевченко. Ґрунтуючись на концепції
О. М. Леонтьєва, автор розглядає професійну свідомість у
рамках єдності трьох компонентів: значення, смисли, чуттєва тканина. При цьому значення і смисли виступають
ядром професійної свідомості; зміст і характер зв’язків і
відношень між ними диктуються змістом предмета й цілей
професійної діяльності. Згідно з позицією Н. Ф. Шевченко «професійна свідомість як форма свідомості містить у
собі не взагалі значення, а поняттєво-категоріальний апарат тієї сфери знань, яка належить до певної галузі; вона
містить також професійні смисли, які знаходять своє вираження у професійних мотивах, інтересах, що проявляються у постановці професійних цілей» [12, с. 6]. Чуттєва
тканина виражається у вибірковості та ступені диференційованості сприйняття професійних ознак у зовнішньому
світі, у просторі професійної взаємодії.
Л. Г. Терлецька, С. В. Васьківська трактують професійну самосвідомість як особливий феномен людської
психіки, що обумовлює саморегуляцію особистістю своїх
дій у професійній сфері на основі пізнання професійних
вимог, своїх професійних можливостей та емоційного
ставлення до себе як до суб’єкта професійної діяльності
[9, с. 141].
На думку багатьох дослідників у галузі психології та
педагогіки, одним із важливих компонентів самосвідомості є усвідомлення індивідом себе як суб’єкта діяльності. Усвідомлення себе суб’єктом професійної діяльності означає розуміння своєї ролі в постановці завдань,
у формуванні цілей, у виборі засобі виконання діяльності,
в одержанні кінцевого продукту. У професійній самосвідомості центральне місце займає розуміння людиною
професійно важливих якостей, тобто тих властивостей,
які необхідні для успішного виконання професійної діяльності.
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Аналізуючи праці Є. І. Ісаєва, С. Г. Косарецького та
В. І. Слободчикова можна виокремити такі рівні розвитку
професійної самосвідомості студентів-майбутніх корекційних педагогів:
– об’єктний. Вся увага суб’єкта зосереджується всередині виконуваної ним навчально-професійної діяльності. Він не може абстрагуватися від актуальної ситуації й
об’єктивно оцінити результати власної діяльності;
– завданнєвий. Студент ставиться до власної професійної діяльності, як до низки «завдань» – об’єктивних
зовнішніх умов. Метою діяльності є найбільш ефективне
використання цих умов для досягнення навчальної мети;
– проблемний. Студент стає суб’єктом власної роботи.
Метою стає пошук індивідуального стилю професійної
діяльності й активізація власних творчих можливостей
для реалізації основних цінностей освіти [4].
На думку М. В. Бадалової [1, с. 19-20], І. В. Вачкова
[2], структура професійної самосвідомості майбутнього корекційного педагога співпадає з структурою
самосвідомості індивіда в цілому і включає наступні
компоненти: когнітивний, емоційний-оцінний і поведінковий (регулятивний). Когнітивний компонент (або
«Я-образ») реалізується у самопізнанні і є основою самосвідомості. Когнітивну складову професійної самосвідомості найчастіше називають уявленням про себе
як про спеціаліста, знаннями про власне професійне
Я. «Я-образ» майбутнього корекційного педагога являє
собою узагальнену систему уявлень суб’єкта про себе,
яка утворюється внаслідок процесів самоусвідомлення
в трьох взаємодоповнюючих і взаємопроникних системах педагогічної діяльності, педагогічному спілкуванні
й особистісному розвитку. «Я-образ» має переважно
когнітивний характер і є відносно стійким утворенням,
хоча і підлягає періодичним коливанням під впливам
зовнішніх і внутрішніх факторів. Високий рівень професійної самосвідомості студентів-майбутніх корекційних педагогів може бути сформований лише на основі
поверхового або хибного саморозуміння ними хоча б в
одній з вищеперерахованих систем.
Емоційно-оцінний компонент самосвідомості полягає у самоставленні, самоповазі, почутті власної гідності, самозвинуваченні та ін. І. В. Вачков характеризує
афективний компонент педагога як сукупність трьох
видів ставлень: 1) до системи своїх педагогічних дій,
своїх цілей і завдань, способів досягнення цих цілей,
результатів своєї праці; 2) до системи міжособистісних
взаємин з учнями, реалізації основних функцій педагогічного спілкування, а саме – інформаційної, соціальноперцептивної, презентативної, інтерактивної, афективної; 3) до своїх професійно значущих якостей і власної
особистості як професіонала в цілому [2]. Когнітивну і

афективно-оцінну складову самосвідомості об’єднують
в поняття професійної Я-концепції.
Поведінковий (регулятивний) компонент професійної самосвідомості майбутнього корекційного педагога, на відміну від когнітивного й емоційно-оцінного,
характеризується діяльнісними проявами. До регулятивної компоненту професійної самосвідомості відносять: локус контроль, саморегуляцію, самовладання.
Інформаційне наповнення всіх структур професійної
самосвідомості пов’язано з двома механізмами її діяльності: ідентифікацією і рефлексією, тобто інтелектуальним аналізом власного «Я». Професійна ідентичність – продукт процесу ототожнення – відноситься
до понять, в яких виражено концептуальне уявлення
людини про своє місце в професійній групі або спільності. Професійна ідентичність – це продукт тривалого
особистісного і професійного розвитку, який виникає
на достатньо високих рівних оволодіння професією і
виступає як стійке узгодження стійких процесів основних елементів професійного процесу. Основна стабілізуюча функція професійної ідентичності – забезпечення необхідного рівня професійного центризму і стійкої
професійно-ментальної позиції. Рефлексія – це не просто знання або розуміння суб’єктом самого себе, але й
з’ясування того, які інші знають і розуміють того, хто
рефлексує, його особисті особливості, емоційні реакції
і когнітивні уявлення. Професійна рефлексія – це співвіднесення себе, можливостей власного «Я» з тим, чого
вимагає обрана (або та, яку обирають) професія; в т.ч.
– з існуючими про неї уявленнями [3]. На думку авторів, основним психологічним механізмом поведінкової
підструктури є задоволеність індивіда собою й власною
професійною діяльністю. В професійній роботі такий
педагог не відчуває тривожності й скутості в спілкуванні з учнями. Лише при наявності адекватної самооцінки
й позитивного самоставлення майбутнього корекційного педагога можливий розвиток його комунікативних
здібностей та формування здатності до безумовного
прийняття особистості дитини.
Висновки. Отже, можна підсумувати, що професійна
самосвідомість студентів – це комплекс уявлень про себе
як про професіонала. Проведений аналіз наукової літератури дозволяє стверджувати, що професійна самосвідомість студентів-майбутніх фахівців у галузі професійної
освіти як психологічна проблема вивчена не достатньо.
Розвиток професійної самосвідомості студентів-майбутніх корекційних педагогів визначається через сформованість компонентів професійної самосвідомості: когнітивний (уявлення про своє професійне Я); емоційно-оцінний
(ціннісне ставлення до свого професійного Я); поведінковий (самовладання і саморегуляція).
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СУБ’ЄКТИВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТВОРЕННЯ МЕДІАРЕАЛЬНОСТІ
У статті обгрунтовується положення про те, що особистість є суб’єктом медіасередовища, створювачем
медіареальності. Розглядається зв’язок особливостей суб’єктивного сприйняття особистістю оточуючої дійсності з характеристиками створюваної нею медіареальності. Аналізується зв’язок рівня задоволеності життям зі
ступенем відповідності дійсності створених особистістю віртуальних образів.
Ключові слова: медіасередовище, медіареальність, віртуальний образ.
В статье обосновывается положение о том, что личность является субъектом медиасреды, создателем медиареальности. Рассматривается связь особенностей субъективного восприятия личностью окружающей действительности с характеристиками создаваемой ею медиареальности. Анализируется связь уровня удовлетворенности жизнью со степенью соответствия действительности созданных личностью виртуальных образов.
Ключевые слова: медиасреда, медиареальность, виртуальный образ.
The article substantiates the stipulation about person as a subject of mediaenvironment, a creator of mediareality. It
considers relation between peculiarities of person’s subjective perception of reality and characteristics of mediareality that
person creates. The relation between life satisfaction level and grade of virtual images’ accordance with reality is analyzed.
Key words: mediaenvironment, mediareality, virtual image.

На сучасному етапі розвитку ЗМК стали одним з
основних інститутів соціалізації особистості. Медіа здійснюють суттєвий вплив на формування соціальної ідентичності особистості, забезпечуючи опосередкований
зв’язок з культурним середовищем. Поступово самі медіа
стають культурним осередком користувача. Вже саме по
собі використання медіатехнологій, являючись зовнішнім
розширенням людини, змінює особистість, а міжособистісна взаємодія все більше переноситься в віртуальне
середовище. Умови взаємодії з сучасним медіасередовищем вимагають від особистості вироблення якісно нових
структур діяльності. Це стосується специфічних навичок
користування медіатехнологіями та орієнтації в самому
медіасередовищі.
Численні дослідження особливостей взаємодії особистості з медіасердовищем (О. М. Арестова, Л. Н. Бабанін, О. В. Бєляєва, О. Є. Войскунський, О. Є. Жичкіна,
М. Кастельс, Н. Луман, М. МакЛюен, А. Моль, Ч. Пірс,

В. В. Савчук О. К. Тихомиров, Б. Н. Узікханова, К. Янг
та ін.) орієнтовані здебільшого на вивчення особистості
як об’єкту впливу медіасередовища та його властивостей.
Тим не менше, взаємодіючи з медіасередовищем, особистість також певним чином перетворює його, адже сам термін «взаємодія» означає двосторонній процес.
Тому, на нашу думку, виникає необхідність у вивченні
особистості саме в якості суб’єкта медіасередовища, створювача медіареальності, звернути увагу на особистісні
прояви особистості у взаємодії з медіасередовищем.
Аналіз останніх досліджень. Згідно культурологічної теорії М. МакЛюена, медіа не зводяться лише до засобу комунікації. Вони, поряд з цим, мають самостійне значення. «Розуміння медіа на якісно новому рівні можливе
тоді, коли медіа осмислюється не як посередник, а як саме
повідомлення, як зміст повідомлення, як символічний
жест, цінний сам по собі». [6] Сама сутність медіа полягає не в передачі повідомлення, а в створенні нової реаль-

100

Український психолого-педагогічний науковий збірник

♦

ності – медіареальності, деякого штучно створеного світу.
На сучасному етапі медіа виконують функцію створення
культурного, соціального осередку особистості (М. Кастельс, Н. Луман, А. Моль).
Ж. Бодрійяр визначає гіперреальність (медіареальність) як феномен симуляції дійсності. За активної взаємодії з медіареальністю свідомість втрачає здатність
відрізняти реальність від фантазії. М. Кастельс говорить
про те, що за постійної взаємодії з медіа породжується
культура «реальної віртуальності», де дійсність повністю
занурена у простір віртуальних образів. [4] Таким чином,
медіареальність представлена потоком образів (П. Віріліо,
М. Кастельс, Г. М. МакЛюен, В. В. Савчук).
Віртуальний образ – медійна модель певного елементу дійсності. [5] Ж. Бодрійяр говорить про симулякри – образи, що підміняють реальність в медіапросторі.
В. В. Савчук визначає віртуальний образ як цифрове відображення реальності: «В інформаційному суспільстві,
щоб подія стала інформацією, її треба перевести в картинку… в цифровий код. … Це стає… інформаційною подією, що підміняє реальну подію, стає її симуляцією» [6, с.?]
Віртуальний образ представляє собою деяке відтворення
об’єкта, а суть медіареальності – медійні образи дійсності.
Але ці образи не тотожні дійсності, вони лише констатують її. В будь-якому випадку образ являється основним
способом передачі інформації в медіасередовищі – медіакомунікації. Віртуальний образ виступає в якості знака,
символу при здійсненні медіакомунікації (Ч. Пірс). При
сполученні особистості з медіазасобом формується нове
утворення – комунікант. По суті комунікант – це анонімний користувач медіазасобу, суб’єкт медіасередовища, а
отже й медіакомунікації. «Використовуючи медіа, зрощуючись з ним, людина стає комунікантом – інстанцією як
передачі інформації, так і її осередку. Формується гомогенне тіло маси тих, хто комунікує, або медіасередовище».
[7, с. 131] Медіасередовище – структурований соціальний
простір, який створює маса комунікантів– користувачів,
осередок створення ними медіареальності.
Отже, метою даної статті виступає виявлення
суб’єктивних детермінант створення медіареальності.
Виклад основного матеріалу. За висловленням
Ж. Бодрійяра, якщо реальність виробляє, то гіперреальність – симулює, її мета – підмінити дійсність. «…свідомість при цьому визначає себе не через реальні, а через
уявні співвідношення» [2, с. 153].
Підміняючи дійсність, віртуальний образ нерідко викривлює її, стає, за Ж. Бодрійяром, симулякром, який не
має оригіналу в дійсності. Те, що медійні образи конструюють особливий світ, що може відрізнятися від реальності, помітив ще У. Ліппман. В. Беньямін, Г. М. МакЛюен
також відмічають у зв’язку з конструюванням медіареальності – появу нових смислів. Таким чином, медіареальність представляє собою нескінченні потоки образів,
які можуть відображати або викривлювати дійсність
(Є. Г. Дьякова, Л. В. Матвєєва, О. Ф. Ручакова, М. Л. Ткачева, А. М. Фортунатов, І. В. Чєлишева).
Медіасередовище має низку специфічних умов, за
яких користувач (суб’єкт) створює віртуальні образи. Серед таких умов основними О. Є. Жичкіна виділяє анонімність (користувач спочатку завжди анонімний, тому він
сам обирає, яку інформацію надати) та обмежений сенсорний досвід (за неможливості трансляції невербальних
проявів, соціальної позиції та інших характеристик єдиним джерелом інформації від користувача є створені ним
самим образи). Таким чином, відповідальність за досто-

вірність (відповідність реальним об’єктам) віртуальних
образів лежить на користувачеві.
В медіасередовищі об’єкти дійсності здебільшого відтворюються у вигляді візуальних, аудіальних та текстових
образів. Специфічною формою образу в медіапросторі
являється уособлення користувача – віртуальний образ
себе. Завдяки вказаним специфічним властивостям медіасередовища, особистість може створювати будь-який
образ себе в залежності від власних потреб та бажань та
вільно ним керувати (Дж. Донат, О. Є. Жичкіна, Дж. Сулер, К. Янг). «…зростають можливості комунікативної
містифікації – ігрового спілкування від імені видуманого
персонажу». [1, с. 17] Таким чином, користувач може конструювати власний образ, який відповідає реальному; або,
навпаки, віртуальний образ відображає «бажання, незадоволені в реальному житті». [3] Деякі користувачі навмисне викривляють особисту інформацію, тобто віртуальна
особистість відрізняється від реальної. Це відбувається з
різних причин. Наприклад, якщо людина не може реалізувати деякі аспекти своєї особистості в реальному житті,
то соціальна мережа дає їй таку можливість: користувач
може змінити ім’я, стать, поле діяльності. [там само]
Конструюючи власну віртуальну особистість, при бажанні особистість може увійти в інше коло спілкування, що
відрізняється від такого в реальному житті. Або ж, якщо
в реальності коло спілкування вузьке, – встановити нові
контакти, знайти віртуальних друзів. Те ж саме стосується
створення текстових віртуальних образів – повідомлень:
як зміст повідомлення, так і спосіб його побудови (висловлення) можуть в різному ступені відповідати реальним подіям та способам висловлення за безпосередньої
взаємодії.
Таким чином, якщо особистість незадоволена певними аспектами свого реального життя, вона має можливість вибудувати альтернативну реальність, яка б
відображала бажані обставини, в медіасередовищі, транслюючи віртуальні образи, що викривлюють дійсність.
Конструюючи образи, що відрізняються від реальності,
особистість намагається усунути відчуття дискомфорту,
викликане незадоволенням власним життям та оточенням
(В. В. Знаков). Рівень задоволеності своїм життям, власне відношення людини до своєї особистості, життя та процесам, що мають важливе
значення для особистості з точки зору засвоєних нормативних уявлень про зовнішнє та внутрішнє середовище
визначається суб’єктивним благополуччям особистості.
[8, с. 143]
Отже, однією з основних суб’єктивних детермінант
створення віртуальних образів різного ступеня відповідності реальності ми вважаємо рівень суб’єктивного благополуччя особистості.
Е. Еріксон виділяв чотири основних умови, що забезпечують відчуття благополуччя: почуття індивідуальності, вміння проявляти активність, вміння спілкуватися та
вміння створювати близькі стосунки. Можна припустити,
що при взаємодії з медіасередовищем перша умова – почуття індивідуальності, – відображатиметься в способах
створення віртуального образу себе. Як вже говорилося,
створюючи певний віртуальний образ себе, особистість
може знайти в медіасередовищі альтернативне коло спілкування, встановлюючи контакти з іншими користувачами. Це відбувається здебільшого за допомогою створення
та передачі текстових образів-повідомлень, в чому відображається друга умова відчуття благополуччя – вміння
спілкуватися. В кількості та якості встановлених контак-
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тів відображаються такі умови суб’єктивного благополуччя як вміння проявляти активність та вміння створювати
близькі стосунки. Але оскільки специфіка встановлення
контактів відноситься скоріше до особливостей самого
процесу взаємодії з медіасередовищем, аніж до створення медіареальності, та не є формою віртуального образу,
ми не будемо розглядати його в даній статті.
Для перевірки залежності ступеню відповідності
створених особистістю віртуальних образів реальним
обставинам від рівня суб’єктивного благополуччя нами
було проведене наступне дослідження. В ньому прийняли участь користувачі соціальних мереж загальною
кількістю 303 особи. Учасники соціальних мереж були
обрані в якості досліджуваних, оскільки сьогодні соціальні мережі являються одними з найбільш популярних
медіаресурсів для обміну віртуальними образами. Так як
взаємодія з медіасередовищем активізується здебільшого
в підлітковому віці, досліджуваними виступали підлітки
віком 14-16 років.
Для проведення дослідження учасникам пропонувалося заповнити методику «Шкала суб’єктивного благополуччя» М. В. Соколової, спрямовану на визначення
рівня задоволеності власним життям. Для дослідження
особливостей створення віртуальних образів учасники
заповнювали спеціально створений авторський опитувальник, зокрема наступні шкали:
- шкала виявлення особливостей самопрезентації
користувача (оскільки найбільш яскравим прикладом
створення віртуального образу є образ себе, віртуальне
уособлення особистості), спрямована на виявлення відповідності дійсності віртуального образу себе; аналіз надійності за методом Кронбаха підтвердив прийнятність її
використання (α = 0,78);
- шкала виявлення особливостей комунікації в медіасередовищі (інформаційний зміст та спосіб побудови текстових образів-повідомлень), спрямована на
виявлення відповідності реальним подіям та способу
висловлень за безпосередньої комунікації; надійність
шкали становить α = 0,81.
Отримані дані оброблялися за допомогою статистичної програми SPSS методом кластерного аналізу. Результати представлені в таблиці 1.

Отримані значення вказують на значущу позитивну кореляцію між рівнем суб’єктивного благополуччя та відповідності дійсності віртуального образу
себе (r – 0,659). Таким чином, чим вищим є рівень
задоволеності власним життям, тим більше створений віртуальний образ себе відповідає реальності
користувача.
Також помітний сильний позитивний зв’язок рівня суб’єктивного благополуччя та відповідності способів віртуальної комунікації зі способами висловлювання за реального спілкування (r – 0,591). Тобто
чим вищим є рівень задоволеності власним життям,
тим способи побудови віртуальних текстових образів-повідомлень більш наближений до способів побудови повідомлень за реального спілкування.
За результатами дослідження, рівень задоволеності особистості власним життям значною мірою
детермінує достовірність створюваних нею віртуальних образів, їх відповідність дійсності. Отже, є підстави розглядати рівень суб’єктивного благополуччя
особистості однією з основних суб’єктивних детермінант створення медіареальності.
Висновки. Рівень задоволеності власним життям
суттєво впливає на особливості створення особистістю віртуальних образів. За високого рівня задоволеності власним життям користувачеві немає сенсу
викривлювати дійсність (чи то власні особистісні
характеристики, чи то обставини, що відбуваються
в зовнішньому оточенні) при взаємодії з медіасередовищем. Якщо ж особистість незадоволена власним
життям, існує висока ймовірність того, що при взаємодії з медіасередовищем вона створюватиме віртуальні образи, які певним чином «виправлятимуть»
дійсність, транслюючи бажані обставини життя.
Проте залишається відкритим питання щодо самого процесу взаємодії з медіасередовищем, зокрема з
його учасниками, іншими користувачами. Як зазначалося вище, вміння проявляти активність та вміння
створювати близькі стосунки є складовими відчуття
суб’єктивного благополуччя. Таким чином, необхідно звернути увагу на особливості встановлення особистістю віртуальних контактів у медіасередовищі.
Таблица 1

Корреляции

ШСБ
ШСБ

самопрезентация

коммуникация

самопрезентация

Корреляция Пирсона
Знч.(2-сторон)
N

1
303

Корреляция Пирсона
Знч.(2-сторон)
N

,659**
,000
303

303

Корреляция Пирсона
Знч.(2-сторон)
N

,591**
,000
303

,781**
,000
303

** Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).
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коммуникация

,659**
,000
303

,591**
,000
303

1

,781**
,000
303
1
303
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ВОЛОНТЕРСТВА ТА РІВНЯ РОЗВИТКУ
ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ
У статті розглянуті питання, що стосуються, з’ясування сутності поняття емоційний інтелект, дослідження зв’язку між рівнем розвитку емоційного інтелекту та волонтерською діяльністю, експериментального
вивчення рівня розвитку емоційного інтелекту в осіб, зайнятих волонтерською діяльністю.
Ключові слова: емоційний інтелект, волонтер, волонтерська діяльність.
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся, выяснения сущности понятия эмоциональный интеллект, исследование связи между уровнем развития эмоционального интеллекта и волонтерской деятельностью, экспериментального изучения уровня развития эмоционального интеллекта у лиц, занятых волонтерской деятельностью.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, волонтер, волонтерская деятельность.
The questions concerning, clarify the nature notion emotional intelligence, research communications between the level
of emotional intelligence and volunteer activities, experimental study of the development of emotional intelligence in individuals engaged in volunteer activities.
Key words: emotional intelligence, volunteer, volunteering.

Актуальність статті. Незважаючи на егоїстичну
природу людини, в повсякденному житті існує безліч
прикладів безкорисливої та дієвої допомоги. Таких
людей, що присвячують власний час та зусилля задля
блага нужденних, називають волонтерами. Праця добровольців має емоційно насичений характер і в будьякому випадку передбачає більший чи менший рівень
взаємодії з людьми. Звичайно, коли особа добре орієнтується в емоційних переживаннях, керує власним
емоційним станом, їй значно легше спілкуватися з
іншими людьми, вдало виходити з міжособистісних
конфліктів та розв’язувати складні життєві проблеми.

Саме значенню емоційного інтелекту у волонтерській
праці і присвячена ця наукова стаття.
Аналіз наукових джерел свідчить про те, що проблема емоційного інтелекту почала привертати увагу дослідників порівняно недавно: у 90-х роках ХХ
століття завдяки працям американських психологів
Дж. Майєра і П. Саловея, які вперше вжили термін
«емоційний інтелект» (далі – ЕІ) та розпочали дослідницьку діяльність щодо його вивчення. ЕІ, на думку
цих вчених, є сукупністю когнітивних здібностей
до ідентифікації, розуміння та управління емоціями
[12, с. 60]. Розробляли концепцію ЕІ також такі нау-
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ковці, як Д. Гоулман, Д. Карузо, Х. Ґарднер, Р. Бар-Он,
С. Хейн, Р. Купер, А. Саваф [4; 10].
В Україні у ХХІ ст. з’явилися психологічні дослідження проблеми концептуалізації цього феномену
та його функцій (Е. Носенко); вивчення ЕІ як детермінанти внутрішньої свободи особистості (Г. Березюк),
показника цілісного її розвитку (О. Філатова) як здатність
до успішної самореалізації (І. Філіппова) та як емоційної
стійкості (Л. Засєкіна). У вітчизняних дослідженнях простежуємо тенденцію до використання категоріальних концептів відображення змісту поняття ЕІ через «емоційну
розумність» (Е. Носенко, Н. Коврига) [8, с. 126] й «емоційне самоусвідомленя» (О. Власова) [2, с. 79].
Щодо явища волонтерства, то його можна розглядати з кількох сторін. Волонтерство як добровольча діяльність, заснована на ідеях безкорисливого служіння
гуманним ідеалам людства, без мети отримання прибутку, одержання оплати або кар’єрного зросту; отримання
всебічного задоволення особистих і соціальних потреб
шляхом надання допомоги іншим людям описане у працях дослідників О. Акимової, В. Бочарової, В. Воронова, Б. Вульфова, О. Главника, Т. Дружченка, Н. Івченко,
Р. Ларсена, В. Петровича, Ю. Поліщука, Н. Романова,
Д. Хепуорта [1, с. 13].
Такі науковці, як О. Безпалько, Н. Заверико, І. Звєрєва, Т. Лях та ін. [12, с. 38] трактують волонтерську діяльність, передусім, як основу функціонування громадських
організацій, територіальних громад, форму громадянської активності населення; Л. Артюшкина, Ю. Мацкевич, А. Моров, А. Поляничко, Л. Радченко, Б. Сіррі – як
малоспеціалізовану допомогу у різних сферах діяльності [12, с. 38]; З. Бондаренко, В. Бочарова, Р. Вайнола,
А. Капська, – як форму громадської активності особистості, спрямовану на розв’язання соціальних проблем,
що сприяє формуванню професійно значимих якостей
особистості фахівця [12, с. 38].
Метою статті є визначити особливості емоційного
інтелекту у волонтерів.
Завдання дослідження полягають у з’ясуванні сутності поняття ЕІ, дослідженні зв’язку між рівнем розвитку ЕІ та волонтерською діяльністю, експериментальне
вивчення рівня розвитку ЕІ в осіб, зайнятих волонтерською діяльністю.
Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що волонтери мають вищий рівень ЕІ, ніж особи, не задіяні у
волонтерському русі.
Виклад основного матеріалу. Емоційний інтелект –
здібність до розуміння своїх і чужих емоцій та управління ними. Здібність до розуміння емоцій означає, що
людина може розпізнати емоцію; ідентифікувати її і знайти для неї словесне вираження; розуміє причини, що
викликали цю емоцію, і наслідки, до яких вона призведе.
Здібність до управління емоціями означає, що людина
може контролювати інтенсивність емоцій, приглушати
надміру сильні емоції; може контролювати зовнішній
вираз емоцій; може при необхідності довільно викликати ту або іншу емоцію [10, с. 4].
Люди з високим рівнем емоційного інтелекту встановлюють міцніші та позитивніші стосунки з іншими,
вище оцінюються найближчим оточенням, досягають
великих успіхів в навчанні і роботі, позитивно ставляться до себе і мають вищий рівень психологічного благополуччя.
Емоційний інтелект – це, з одного боку, здатність
розуміти, аналізувати і контролювати власні почуття та

емоції, а з іншого – вміти відчувати, розуміти настрої
оточення.
Рівень емоційного інтелекту є важливим засобом
успішної самореалізації особистості. Високий емоційний інтелект допомагає збалансувати емоції і розум,
відчути внутрішню свободу та відповідальність за себе,
усвідомити власні потреби і мотиви поведінки, рівновагу, а також скорегувати стратегію власного життя.
Він асоціюється з почуттям загального щастя. Низький
емоційний інтелект призводить до відчуття нещастя і
характеризується страхом, самотністю, нестабільністю,
агресією, почуттям провини, депресією, фрустрацією.
Термін «емоційний інтелект» почали використовувати на початку 1990-х років. Американські психологи
П. Саловей і Дж. Майєр [5, с. 98] застосували його для
сукупності позначень ступеня розвитку таких людських
якостей, як самосвідомість, самоконтроль, мотивація,
уміння ставити себе на місце інших людей, вміння налагоджувати взаєморозуміння з іншими. Найактивнішим популяризатором EI вважається Д. Гоулман, американський журналіст і психолог, який у книзі «Emotional
Inteligence» на матеріалах психологічних досліджень
і опитувань довів, що успіх в житті залежить не стільки від логічного інтелекту – IQ, скільки від здібностей
управляти своїми емоціями.
За Д. Гоулманом, емоційний інтелект – це здатність
усвідомлювати власні почуття, почуття інших людей,
мотивувати самого себе та інших, керувати емоціями як
наодинці з самим собою, так і відносно інших [4, с. 12].
Емоційний інтелект може допомогти людині в різних
сферах життя. Наприклад, маючи високий рівень ЕI,
можна стати хорошим батьком чи матір’ю, чоловіком
чи дружиною, досягти успіху в праці. Згідно з концепцією Д. Гоулмана, EI вираховується як сума показників
семи здібностей: самоусвідомлення, самомотивування,
стійкість до фрустрації, контроль за імпульсами, регуляція настрою, емпатія, оптимізм. Якщо IQ є предиктором академічної успішності, то рівень EI дозволяє
говорити про ймовірність життєвого успіху [4, с. 75].
В широкому розумінні ЕІ трактується як здатність
диференціювати позитивні і негативні почуття, а також
знання про те, як змінити свій емоційний стан з негативного на позитивний.
Існує 2 основних моделі емоційного інтелекту. Модель здібностей – це уявлення про емоційний інтелект як
про перетин емоцій і пізнання. Змішана модель висуває
поняття емоційного інтелекту як поєднання розумових і
особистісних рис, притаманних кожній конкретній особі. Її дотримувався Дж. Майєр [9, с. 32].
Прихильник змішаної моделі Р. Бар-Он визначає
емоційний інтелект як всі некогнітивні здібності, знання і компетентність, що дають людині можливість
успішно вирішувати будь-які життєві ситуації. Він виокремив п’ять сфер компетенції і в кожній відзначив
специфічні навички, які можуть забезпечити успіх. До
них належать: пізнання власної особистості (розуміння
власних емоцій, впевненість у собі, самоповага, самореалізація, незалежність), навички міжособистісного
спілкування (міжособистісні стосунки, соціальна відповідальність, співпереживання), здатність до адаптації
(вирішення проблем, оцінка реальності, вміння пристосовуватись), управління стресовими ситуаціями (стійкість до стресу, імпульсивність, контроль), переважаючий настрій (щастя, оптимізм). Запропонована модель
об’єднує знання і навички, які визначають як розумові
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здібності (здатність вирішувати задачі), і те, що може
бути охарактеризоване як особливості особистості. Це
поєднання і породжує змішану модель [5].
Волонтерство – один з видів залучення молоді до
відстоювання активної громадської позиції, який дозволяє максимально проявити свої здібності та вміння,
завдяки яким можна допомогти іншим людям у вирішенні їх проблем. Як прояв милосердя і доброчинності
діяльність добровольців буде існувати доти, доки існує
потреба людей у тій чи іншій допомозі та обмежена державна участь у задоволенні потреб своїх громадян, їхній
соціальній підтримці.
У Законі України «Про соціальні послуги» зазначається, що волонтер – це фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну, неприбуткову та вмотивовану
діяльність, що має суспільно корисний характер [6].
Також забезпечується державна підтримка громадської
ініціативи в особі державних органів та посадових осіб
щодо провадження волонтерської діяльності. Крім того,
держава зобов’язана відшкодовувати волонтерам витрати, пов’язані з наданням ними волонтерської допомоги.
Як і кожен вид діяльності, волонтерство має свої
мотиви. Дещо помилковим є поширене твердження, що
добровольці керуються лише альтруїстичними почуттями. Для них також важливо знайти і реалізувати себе,
допомогти спільності, друзям. З міжнародного досвіду
благодійності багатьох організацій можна зробити висновок, що коли людина керується самим лише альтруїзмом, особливо в організаціях, де дуже важка робота,
наприклад, у притулку для дітей, вона довго не протримається. Але особисті інтереси не повинні домінувати
над іншими.
Найважливіше у роботі волонтера – усвідомлення
необхідності власної діяльності та наявність бажання
працювати. Головна перевага волонтерів полягає в тому,
що вони виконують роботу, яка їм подобається, й отримують задоволення, коли бачать результати.
Результати дослідження. Нами був досліджений рівень емоційного інтелекту у волонтерів. Вибірка склала
50 осіб: 25 осіб увійшли до експериментальної групи,
інших 25 – відповідно, до контрольної. До експериментальної групи потрапили особи, вік яких склав 18-28 років, до контрольної – 19-29. Щодо гендерного показника,
то в першій групі досліджуваних було 14 осіб чоловічої
статі та 11 жіночої, у другій – 13 чоловіків та 12 жінок.
Для досягнення мети дослідження та виконання його
завдань нами була використана методика Н. Холла «Дігностика емоційного інтелекту» [13, с. 62], направлена
на визначення здатності розуміти репрезентовані в емоціях особистісні стосунки та керувати емоційною сферою на основі прийняття рішень.
Дослідження проводилось дистанційно на інтернет-платформі Google Forms. Опитувальник включав
інструкцію та 30 тверджень, на кожне з яких існувало 6
варіантів відповідей (від «повністю не згоден», що в числовому еквіваленті дорівнює – 3, до варіанту «повністю
згоден», якому відповідають +3. Методика Н. Холла дозволяє визначити 2 рівні емоційного інтелекту: парціальний та інтегративний.
Парціальний рівень визначається за числовим значенням кожної шкали окремо (їх всього є 5: шкала
«емоційна обізнаність», «управління своїми емоціями»,
«самомотивація», «емпатія» та шкала «розпізнавання
емоцій інших людей»), інтегративний – згідно суми відповідей на усі твердження методики.

З метою глибшого розуміння волонтерської діяльності опитуваних нами була також застосована розроблена анкета, питання якої направлені на різні сторони
волонтерства. На початку анкети були розміщені запитання загального характеру (стать, вік, рівень освіти, рік
початку виконання волонтерської праці), трохи далі –
конкретні запитання, що стосуються досвіду опитуваного («Чи допоміг Вам досвід волонтерства? Якщо так, то
чим саме?», «У якій формі волонтерської допомоги Ви
берете (брали) участь?», «На яку категорію населення
спрямована Ваша діяльність?») та його мотивів зайнятості добровільною працею.
Анкета допомогла визначити також освітній рівень
досліджуваних волонтерів – 60% опитаних перебуває в
процесі здобуття вищої освіти, у 36% вища освіта, лише
в 4% – загальна.
Щодо контрольної групи, то вона була сформована
таким чином, щоб показник рівня освіти не сильно відрізнявся від досліджуваних. Так, у 52% опитаних вища
незакінчена освіта, у 44% – вища та у 4% – загальна.
До експериментальної групи були включені особи,
які займаються волонтерською діяльністю, до контрольної, відповідно, ті, хто ніколи не брав і не бере участі у
волонтерському русі.
Згадуючи про перший досвід доброчинної діяльності, більшість опитаних зазначила, що до благодійної діяльності їх залучили друзі-волонтери, на той момент вже
задіяні у певних проектах. Деякі з теперішніх волонтерів
під час навчання у ВУЗі долучились до діяльності громадських організацій.
Для того, аби зрозуміти явище волонтерства зсередини та поглянути на нього очима самих добровольців,
ми включили в анкету запитання, що вимагало пояснити
значення цього слова. Нами були відмічені наступні визначення особи волонтера:
• Свідома людина, яка бере на себе відповідальність і
робить свій внесок у розвиток громадського суспільства;
• Той, хто отримує задоволення від різнопланової допомоги іншим;
• Людина, яка хоче змінити світ на краще, не шкодуючи на це власних сил і часу, не очікуючи винагороди за
це. Позитивний результат її роботи – це вже винагорода.
• Це «людина доброї волі», особа, яка прагне робити
щось добре. Волонтером можна бути за покликом серця
або за покликом суспільства (сплеск появи добровольців, коли у суспільстві виникає певна гостра проблема).
• Особа, яка займається суспільно-корисною працею
без грошової винагороди.
• Людина, яка працює на добровільних засадах над
чимось, що, на її думку, може принести користь.
Таким чином, прослідковується доволі високий рівень обізнаності із засадами добровольчої діяльності.
Найстарший учасник дослідження у свої відповіді вказав на негативний бік явища благодійності та його трансформацію в Україні. Для цього респондента «волонтер
асоціюється з сумною реальністю раннього громадського сектору в Україні, коли волонтер – певна форма рабства, некваліфікована робоча сила для брудної роботи, а
грантові гроші за проект, як і славу, отримує лише координатор». Тому стає очевидним, що не всі бачать волонтерство виключно як благо і щастя.
Аналіз відповідей на запитання «Що ви відчуваєте
при наданні волонтерської допомоги?», переконує, що
більшість волонтерів переживають позитивні емоції завдяки своїй діяльності. Це відбувається внаслідок того,
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що обраний напрямок роботи їм справді подобається,
надає почуття власної значимості, стає цінним досвідом. У декількох відповідях йшлося про почуття відповідальності («При наданні волонтерської допомоги
я відчуваю радість, задоволення від усвідомлення
того, що я – проактивний та відповідальний член суспільства, і хоч якийсь час дбаю не лише про власний
добробут». «Відчуваю, що роблю дійсно потрібні речі.
Прагну, щоб все більше людей усвідомили відповідальність за свої вчинки та їх наслідки»). Тому можна
сказати, що волонтерів приваблює те, що їхня праця
є живим та швидким відгуком на суспільні потреби.
Більшість відповідей носить позитивний характер,
лише декілька опитуваних згадали у них про втому та
складнощі, які виникають під час діяльності. Результатом діяльності, за словами одного з респондентів,
«..завжди є задоволення – від проробленої роботи, від
нових друзів, досвіду та менш значущих дрібниць».
Основними причинами волонтерської діяльності є
бажання допомогти тим, хто цього потребує та розвиток нових навичок і вмінь. Обидва варіанти було обрано 80% респондентів. Третьою причиною є власне
задоволення від безкорисливої праці (цей варіант вказали майже половина опитаних).
Аналіз відповідей на запитання «Чи допоміг Вам
досвід волонтерства? Якщо так, то чим саме?» показує, що для переважної більшості респондентів (незалежно від напрямку волонтерської роботи), добровільна участь у допомозі іншим стала важливим досвідом
спілкування з людьми та навчила їх взаєморозумінню,
підвищила рівень власного саморозвитку, навчила
працювати у команді. Залежно від специфіки волонтерської праці, деякі респонденти здобули навички
фандрейзингу та івент-менеджменту, отримали можливість подорожувати, навчились спілкуватись і порозумілись з дітьми та особами з фізичними вадами.
У відповідях вказане також підвищення професійного рівня розвитку внаслідок доброчинної діяльності:
респондент, маючи можливість спочатку працювати з
дітьми як волонтер, пізніше зміг стати педагогом-організатором у дитячому таборі саме завдяки власному
попередньому досвіду.
На виконання волонтерських обов’язків респонденти в основному відводять від 6 до 15 годин на місяць. Такий часовий відрізок вказали 56% опитаних.
32% осіб приділяють добродійній діяльності 1-5 годин
на місяць, 8% – 50 годин і більше, 4% – 16-50 годин.
Щодо форм волонтерської допомоги, то це переважно обмін досвідом, дружні відвідування (ці варіанти обрали 80% усіх респондентів), поліпшення стану
кварталу або мікрорайону, збір фінансових засобів та
пожертвувань (цим займається 56% досліджуваних).
Серед пріоритетних у волонтерів категорій населення вказана молодь (з нею працювало 92% респондентів) та інваліди (людям з обмеженими можливостями допомагала майже третина опитуваних).

88% досліджуваних планує і надалі займатись волонтерською діяльністю, 12% ще не вирішили.
Щодо методики Н. Холла, то інтегративний рівень
ЕІ волонтерів виглядає наступним чином: у двох доброчинців набрані бали методики відповідають значенню «високий рівень ЕІ», у 8 респондентів – «середній», у 16 – «низький». Результати проходження
методики контрольною групою: високий рівень ЕІ у 2
опитаних, середній – у 15, низький –10 осіб.
Аналізуючи парціальні рівні ЕІ, нами були виявлені наступні особливості:
• Як серед волонтерів, так і серед відповідей контрольної групи, найбільше показників високого рівня
розвитку набрали шкали «емоційна обізнаність», «емпатія» та «розпізнавання емоцій інших людей». Високу
емоційну обізнаність продемонструвало 32% волонтерів та 40% осіб контрольної групи, високий рівень
емпатії відзначений у 28% доброчинців та 8% другої
групи, вправними у розпізнаванні емоцій інших людей
себе вважає 24% респондентів з числа обох груп.
• Низький рівень розвитку управління власними
емоціями та самомотивацією відповідним чином позначився і на отриманих результатах – числові еквіваленти
даних шкал дорівнюють низькому рівневі розвитку ЕІ.
Ця особливість була виявлена в обох групах досліджуваних.
Отже, можемо зробити висновок, що в рамках дослідження нам не вдалось відшукати чіткого взаємозв’язку
між волонтерською діяльністю та рівнем ЕІ.
Це стало доволі несподіваним результатом, оскільки, відповідно до гіпотези, особи, які займаються волонтерством, мають дещо вищий рівень розуміння та
керування власними та чужими емоціями.
Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що емоційний інтелект – це, з одного боку, здатність розуміти, аналізувати і контролювати власні почуття та емоції, а з іншого – вміти відчувати, розуміти
настрої оточення.
Волонтерство – один з видів залучення молоді до
відстоювання активної громадської позиції, який дозволяє проявити максимально свої здібності та вміння,
завдяки яким можна допомогти іншим людям у вирішенні їх проблем.
У результаті проведеного дослідження ми дійшли
висновку, що рівень ЕІ у респондентів не залежить
від того, займаються вони волонтерською діяльністю
чи ні. Також не виявлено залежності від статі та віку
досліджуваних. Це дещо звужує поле подальших наукових пошуків. Та, безперечно, тема волонтерства і
його зв’язку з особистісними характеристиками дуже
багатопланова, і потребує подальшого опрацювання:
поза увагою залишені теми про зв’язок волонтерства
та стресостійкості доброчинців, їх емоційних станів у
процесі волонтерської діяльності, особливостей здійснення благочинної діяльності в залежності від гендерного аспекту.
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НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У статті розглянуто питання, як навчальна практика впливає на формування фахової компетентності
студентів у ВНЗ. Проаналізовано види практик, та як вони впливають на фахову підготовку конкурентно спроможних досвідчених фахівців.
Ключові слова: практичні навички, фахова підготовка, концептуальні засади.
В статье рассмотрен вопрос, как учебная практика влияет на формирование профессиональной компетентности студентов в вузе. Проанализированы виды практик, и как они влияют на профессиональную подготовку
конкурентно способных опытных специалистов.
Ключевые слова: практические навыки, профессиональная подготовка, концептуальные основы.
The article considers the question of how educational practice affects the formation of professional competence of
students at the university. Analyzed the types of practices, and how they affect training competitive experienced professionals.
Key words: skills, training, conceptual framework.
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Однією із складових професійної підготовки у вищих навчальних закладах (ВНЗ) є навчальна практика,
яка спрямована на формування фахової компетентності
студентів та вироблення умінь і навичок у їх практичній
роботі.
Методологічною основою в рамках сучасної парадигми освіти є Державна національна програма
«Освіта» (Україна ХХІ століття), Національна доктрина розвитку освіти , Закон України про середню та вищу освіту, концептуальні засади розвитку
педагогічної освіти України та її інтеграція в Європейський освітній простір. Конкурентоспроможності майбутнім фахівцям поряд з компетентнісним та
іншими підходами надає практико – діяльнісний підхід, що передбачає проведення навчальних практик ,
які визначаються як «форма професійного навчання
у вищих і середніх педагогічних навчальних закладах, головна ланка практичної підготовки майбутніх
учителів. Здійснюється в умовах максимально наближених до професійної діяльності» [3, с. 456]. Варто
наголосити, що саме засобом проведення навчальних
практик студент застосовує набуту у вищому педагогічному навчальному закладі компетентність в ситуації реального педагогічного процесу.
Практичні навички їх розвиток у процесі фахової підготовки, як відомо, мають першочергове значення. На
нашу думку основними компонентами ефективності навчальної практики є чотири взаємопов’язані, формально
рівноцінні та важливі блоки: цільовий, організаційний,
змістовий та методичний.
Цільовий блок визначає мету практики, яка полягає
в оволодінні студентами сучасними методами, формами
організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої
професії, формування у них, на базі одержаних у вищому
навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок
для прийняття самостійних рішень під час конкретної
роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та
творчо їх застосовувати в практичній діяльності.
Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно
до різних освітніх та кваліфікаційних рівнів: молодший
спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.
Практична підготовка студентів є обов’язковим
компонентом професійної підготовки. Проходження такої підготовки необхідне для здобуття кваліфікаційного рівня та має на меті набуття студентами
професійних умінь і навичок. Згідно з навчальними
планами вищих навчальних закладів терміни фахової практики становлять 20-25% всього навчального часу. Ефективність практики забезпечується
зв’язками між вищим навчальним закладом та відповідним закладом для проведення практики – господарствами, підприємствами, фірмами, банками,
клініками, лікарнями, школами, транспортними засобами, дитячими садками тощо.
Мета будь-якої практики, крім формування професійних практичних та організаторських умінь та навичок, –
також проходження всього процесу набуття кваліфікації
від рядового робітника до інженера, актора, педагога,
лікаря і т. ін.
Організація практичної підготовки регламентується
певними положеннями і затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

Практика студентів передбачає безперервність і послідовність її проведення підчас набуття потрібного обсягу практичних знань та вмінь відповідно до різних
кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст – бакалавр – спеціаліст – магістр [1-3].
Залежно від конкретної спеціальності студентів практика може бути ознайомчою, навчальною, технологічною, експлуатаційною, конструкторською, економічною,
педагогічною, науково-дослідною тощо.
Навчальна практика на І або І – II курсах має на меті
ознайомлення студентів з реальним процесом, у якому
втілюються знання, які студенти здобули в процесі лекцій
та семінарських занять. Відповідно добираються форми
організації – екскурсійне відвідування, практична робота
на виробництві чи підприємстві на робочих місцях, виховна робота в школі або в дитячих установах тощо. При
цьому формується початковий етап майбутнього фаху, те,
що повинен знати майбутній спеціаліст на нижчому етапі, щоб усвідомити це на вищому.
Навчально-виробнича практика (II – III курс) полягає
в ознайомленні з конкретною майбутньою спеціальністю
як помічника, дублера фахівця. Студент виконує певні
обов’язки, поточну роботу, спостерігає за діяльністю спеціаліста на робочому місці під його контролем.
Виробнича (цільова) практика (III – IV курс) надає
студенту можливість виконувати обов’язок фахівця на
робочому місці, студент виконує весь цикл обов’язків за
своєю спеціальністю, усвідомлює механізм дії підрозділу
(класу), в якому проводиться виробнича практика, загальну картину всього об’єкта практики.
Кінцева ланка практичної підготовки – переддипломна
(державна) практика (IV – V курс), яка проводиться на робочому місці з виконанням усіх функціональних обов’язків
майбутнім фахівцем. Підчас цієї практики поглиблюються, закріплюються та усвідомлюються теоретичні знання
з усіх дисциплін навчального плану, збирається матеріал
для виконання кваліфікаційної роботи, дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів.
Практика студентів проводиться на базах практики,
які відповідають вимогам навчальних програм.
Після закінчення практики студенти складають звіт у
порядку, встановленому відповідним навчальним закладом. З базами практики вищі навчальні заклади завчасно
укладають угоди щодо її проведення згідно з визначеною
формою.
Студенти можуть також самостійно обирати місце
проходження практики за умови дозволу навчальним закладом.
Усіма видами практики керують відповідно заступники директорів навчально-виробничої роботи
навчальних закладів: загальне керівництво керівник
практики (спільне керівництво керівник практики та
фахівець з виробництва.
До керівництва практикою студентів залучають досвідчених викладачів навчального закладу або предметних (циклових) комісій. Працівники навчального закладу
здійснюють насамперед консультування та інструктаж, а
також контролюють усю діяльність студентів щодо виконання всіх завдань практики. Інструктаж може спиратися на друковані методичні рекомендації з кожного виду
практики.
Повноцінна реалізація закладених в основу програм
практик головних завдань передбачає проходження студентами 3-х послідовних етапів роботи: початкового,
основного, завершального.
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Студент-практикант повинен:
На початковому (установчому) етапі:
• бути присутнім на зборах з практики;
• ознайомитися із програмою;
• отримати індивідуальне завдання у керівника і узгодити з ним календарний план роботи на період проходження практики;
• індивідуальне завдання занести у щоденник практики.
На основному етапі (період проходження практики):
- якісно і повністю виконувати індивідуальне завдання;
- збирати й узагальнювати матеріал за даними практики;
- систематично доповідати керівнику практики про
виконані завдання;
- вести щоденник практики.
На завершальному (підсумковому) етапі:
- підготувати звіт з практики у відповідності до вимог
програми практики;
- своєчасно здати у встановлений термін звіт з практики на кафедру.
Звіт повинен містити наступну інформацію:
• Опис цілей завдань практики;
• Опис засобів, методик, що використовуються;
• Опис об’єму виконаної роботи;
• Опис отриманих результатів;
Висновки, оцінку своєї діяльності, набутого практичного досвіду, пропозиції щодо удосконалення змісту і організації практики.
Послідовна об’єктивація змісту програм практик
спрямована на накопичення практичного досвіду та розвиток практичного інтелекту майбутніх фахівців. Саме
тому головною метою практик є формування у студентів вмінь і навичок майбутньої професійної діяльності,
оволодіння різноманітними методами і формами її здійснення, опрацювання алгоритмів вирішення конкретних
завдань, що виникають у практичній діяльності.
Виконуючи ряд важливих функцій: (адаптаційну,
розвиваючу, навчальну, діагностичну, виховну), практика
вимагає від студентів психологічної готовності до професійної діяльності. Психологічна готовність студента
до професійної діяльності складається з двох головних
структурних складових: психологічної налаштованості
та професійної підготовленості.
Психологічна налаштованість студента на практичну
діяльність визначається наявністю компонентів:
- пізнавального (розуміння поставлених завдань,
оцінка їх значення, знання способів вирішення завдань);
- процесуального (володіння необхідними уміннями
і навичками реалізації завдань, уміння моделювати необхідні ситуації);
- мотиваційного (потреба успішного виконання завдань практики, інтерес до їх виконання, прагнення досягти успіху);
- емоційного (почуття відповідальності й обов’язку,
прагнення успішного вирішення завдань, мобілізація зусиль, терпимість).
Професійна підготовленість студента визначається:
- стійким позитивним ставленням та мотивацією професійної діяльності;
- наявністю професійно важливих рис характеру та
здібностей;
- соціально прийнятними ціннісними і моральноетичними установками;
- професійно зорієнтованими особливостями сприй-

няття, уваги, пам’яті, мислення, динамізмом і стійкістю
емоційно-вольових процесів.
Ефективність проходження студентами практики
обумовлюється кількома чинниками:
• належного керівництва практикою з боку викладачів навчального закладу та методистів від бази практики;
• вдалого підбору баз для проходження практики з
добре поставленою роботою і творчим працьовитим персоналом;
• доброзичливого ставлення колективу бази практики
до студентів-практикантів, надання їм необхідної методичної допомоги; психологічної готовності студентів до
роботи.
У перший день практики переважно проводиться настановна конференція. На цій конференції керівник практики та заступник директора з НВР докладно роз’яснюють
завдання студентів, організаційні заходи практики, її графіки, об’єкти, знайомлять з консультантами, пояснюються
вимоги до оформлення документації тощо.
Заключна конференція відбувається через тиждень
після повернення студентів до аудиторних занять. Широко застосовують щоденники практики, обмін досвідом та
пропозиції студентів, виступ керівників практики, представників виробництв тощо. Форма звітності – подання
письмового звіту, підписаного й оціненого безпосередньо
керівником бази практики. Письмовий звіт разом з іншими документами (характеристика, щоденник, розробки
тощо) подається на рецензування керівникові практики.
Форми та методи контролю.
На всіх етапах проходження практики студенти отримують індивідуальні консультації у своїх керівників практики.
Обов’язковим для студента є ведення щоденника з
практики встановленого зразка, в якому ним послідовно
висвітлюються всі етапи роботи і форми контролю, і який
додається до звіту з практики.
Упродовж практики з боку керівників практики забезпечується безперервний контроль її ефективності..
По закінченню практики студенти надають керівнику
практики звітну документацію. На підставі поданих документів і характеристик керівник проводить залік із диференційованою оцінкою.
Оцінка за практику виставляється за підсумком результатів проведення відповідної завданням практики
роботи (рівень теоретичного обґрунтування і якість методичного забезпечення).
Результати проходження студентами практики обговорюються на підсумкових конференціях студентів.
Звіт із практики захищається студентом на комісії,
призначеній заступником директора з НВР унаслідок чого
за цей звіт ставиться певна диференційована оцінка.
Вимоги до звіту з практики. Після закінчення терміну проходження практики студенти звітують про виконання програми практики. Звіт оформлюється відповідно
до вимог, встановлених навчальним закладом, підписаний
та оцінений керівником від бази практики та подається на
рецензування керівнику практики.
Звіт студента про результати проходження практики
має бути поданий керівнику не пізніше ніж через тиждень
після її закінчення.
Звіт комплектується у вигляді пакету документів,
який обов’язково вміщує характеристику з місця проходження практики, з аналізом роботи студента керівником
від бази практики (із підтвердженням установи, де відбувалася практика).
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Звіт з практики повинен містити наступну інформацію:
• опис мети і завдань,
• опис використаних засобів і методик;
• опис обсягу виконаної роботи;
• опис отриманих результатів,
• висновки, оцінку студентом своєї діяльності, набутого практичного досвіду, пропозиції щодо удосконалення змісту і організації практики.
Структура звіту з практики:
1. Титульний лист
2. Індивідуальне завдання студента.
3. Календарний план практики.
4. Сценарій проведеного заходу (для організаційнодозвіллєвої практики).
5. Аналіз виконаної роботи.
6. Характеристика-відгук студента.
7. Плани-конспекти проведених заходів.
Звіт студента має відповідати наступним правилам оформлення:
1. Обсяг звіту складає довільну кількість (не менше 10) сторінок комп’ютерного набору. До загального обсягу входять титульна сторінка, план, вступ,

основна частина, висновки, список використаних
джерел та додатки.
2. Текст набирається на аркушах паперу стандартного формату А-4 з використанням шрифтів текстового
редактора Times New Roman, кеглем 14, через 1,5 інтервали з дотриманням таких розмірів полів: верхнього і
нижнього – 20 мм, лівого – 30 мм, правого – 10 мм.
3. Титульна сторінка оформляється за встановленою
формою (навчального закладу
4. Заголовки розділів виконують великими літерами,
симетрично до тексту, наприклад: ЗМІСТ, ОСНОВНА
ЧАСТИНА, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ
ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ. Крапку в кінці заголовку не ставлять.
5. Список використаної літератури та інших документальних джерел, використаних під час роботи, розміщуються після висновків і оформляється відповідно до
чинних стандартів.
6. Щоденник практики (завірений підприємством на
якому проходив практику студент).
Підготовлений звіт у встановлений термін подається
на перевірку, підпис керівникові практики, реєструється,
допускається до захисту в разі дотримання вcix вимог.
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МОТИВАЦІЯ УСПІХУ ТА ІМІДЖЕВА КОМПЕТЕНЦІЯ
МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
Стаття присвячена питанням становлення професійного іміджу майбутнього психолога та аргументовано
необхідність формування позитивного професійного іміджу в студентів-психологів. Вказані складові іміджевої
компетенції психолога. Показані результати емпіричного дослідження впливу мотивації на здатність формувати свій професійний імідж. Надані практичні рекомендації створення іміджу психолога.
Ключові слова: імідж, іміджева компетенція, студент, майбутній психолог, мотивація, успіх, невдача.
Статья посвящена вопросам становления профессионального имиджа будущего психолога и аргументирована необходимость формирования положительного профессионального имиджа у студентов-психологов. Указаны
составляющие имиджевой компетенции психолога. Показаны результаты эмпирического исследования влияния
мотивации на способность формировать свой профессиональный имидж. Даны практические рекомендации создания имиджа психолога.
Ключевые слова: имидж, имиджевая компетенция, студент, будущий психолог, мотивация, успех, неудача.
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Article is devoted to becoming a professional image and future psychologist argued the need for creating a positive
professional image in psycology. These components image jurisdiction psychologist. Showing results of empirical study of
the effect of motivation on the ability to form a professional image. The practical recommendations to create the image of
a psychologist.
Key words: image, image competence, student, future psychologist, motivation, success, failure.

Актуальність дослідження. Сьогодні об’єктивно
збільшується потреба населення у професійній психологічній допомозі у зв’язку з негативним впливом на особистість соціально-економічної та соціально-політичної
нестабільності у державі, швидкого темпу життя, інформаційних перевантажень тощо.
Професія психолога є порівняно молодою серед інших видів трудової діяльності, в порівнянні з іншими
розвинутими західними державами. Лише за останні декілька десятків років ця професія набула популярності
та почала застосовуватись у різних галузях діяльності.
Упровадження психологічної практики здійснюється прискореними кроками, які нерідко випереджають
умови підготовки відповідних фахівців. Як наслідок,
на ринку праці в різних службах і центрах нерідко
з`являються фахівці, недостатньо підготовлені, особливо до практичної діяльності. У минулому застосування
психологічних знань здійснювалось переважно в освітній та науковій сфері. Розширення фахової підготовки
психологів за різними програмами сприяло збільшенню їх кількості на ринку праці як у державному, так і
в приватному секторі. У той же час у різних засобах
масової інформації нерідко представляють фахівців, з
інших галузей знань, що позиціонують себе психологами, але не мають відповідної підготовки. Уповноважують себе виконувати функції даної спеціальності, тим
самим певною мірою дискредитуючи її.
Постановка проблеми. Всі ці та інші чинники суттєво ускладнюють створення позитивного іміджу психолога. До цього слід додати певні бар`єри, що пов’язані з
культурою свідомості людей у сприйнятті діяльності психолога. Значна кількість громадян вважають, що при виникненні певних психологічних проблем вони спроможні
самостійно та компетентно їх подолати без допомоги фахового психолога. Така переоцінка пов’язана з недостатньою просвітницькою роботою, поширенням психологічних знань та їх використанням. На нашу думку, саме ці та
інші фактори, сприяють необхідності розробки умов щодо
посилення іміджу психолога.
Мета статті – з’ясування особливостей впливу мотивації успіху-невдачі на становлення професійного іміджу психолога.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деякі аспекти проблеми формування професійного іміджу майбутнього психолога були висвітлені науковцями, які досліджували: психологію індивідуальності (Б. Ананьєв,
В. Мерлін, С. Рубінштейн); особливості становлення
«Я-концепції» особистості (Р. Бернс, А. Маслоу); специфіку сприйняття людини людиною та соціальної перцепції
(Л. Божович, Л. Виготський, Б. Ломов); концептуальні засади та практичний інструментарій іміджології (П. Берд,
Л. Браун, Ф. Джефкінс, А. Панасюк, А. Санатулова,
В. Шепель); сутність професійного іміджу фахівця та особливості його ефективної самопрезентації (І. Альохіна,
Ф. Кузін, А. Ульяновський, О. Чебикін, Д. Френсіс та ін.).
Виклад основного матеріалу. У першій половині XX століття поняття «імідж» широко використовувалося в мистецтві і літературі у Франції. В активний

лексикон поняття «імідж» увійшло з журналістської
практики 60 – х років минулого століття, де воно досліджувалось насамперед для акцентування уваги на
сценічному образі поп-музикантів , процесі зрощування поп-музики і шоу. Водночас з розробкою нових методів організації виборчих компаній іміджу стали широко
застосовуватися і для диференціації суспільних і політичних лідерів. А до кінця 70-х років заговорили про
імідж телеведучих, журналістів, акторів – всіх тих, хто
за родом занять часто з’являвся на публіці.
Слово «імідж» походить від латинського «imago»,
що означає «картинка». Якщо дослівно перекладати з
англійської слово «imagо», то в буквальному сенсі воно
означає «образ».
Професійно значущою якістю особистості психолога виступає особиста відповідальність за власний
імідж. Прояв даної якості залежить від іміджевої компетенції психолога. З одного боку, імідж – результат життєдіяльності людини, а з іншого – засіб управління його
життєвої перспективи. З першою частиною твердження
мало хто буде сперечатись з причини його очевидності.
Що ж до другого, то далеко не всі розглядають імідж як
важливого середовища програмування свого життєвого
шляху і з цієї причині не використовують його для досягнення успіху в житті [1].
Одним з чинників, що впливає на формування іміджу є соціально-професійна компетентність психолога.
В процесі підготовки психологів, зокрема підготовки їх
до психолого-консультативної роботи, потрібно звернути більше увагу на формування соціально-професійних
компетенції, які виступають основним чинником формування іміджу, призначеного для можливих клієнтів
консультанта [2].
Іміджева компетенція передбачає наявність і здатність готовності психолога самостійно та успішно вирішувати наступні завдання:
По-перше, оволодіння майстерністю. В процесі
консультування, психологу не доводиться виступати
перед тією чи іншою аудиторією, демонструючи своє
ораторське мистецтво. Однак у процесі спілкування з
клієнтом від психолога на практиці потрібно:
– говорити мовою не стільки професійною, стільки
зрозумілою і доступною для клієнта;
– дотримуватись необхідного темпу, грамотно користуючись прийомами паузи;
– використовувати можливості мовної техніки;
– застосовувати логічну і емоційно-експресивну інтонацію;
– володіти дикцією, що забезпечує чітку і зрозумілу
вимову кожного слова і фрази в цілому.
По-друге, оволодіння майстерністю невербальної
комунікації з клієнтом, що передбачає необхідність:
– управління своїми жестами і рухами тіла;
– володіння мімікою і пантомімікою;
– управління своєю кінетикою рухів і розташування
тіла та частин тіла в консультативному просторі.
По-третє, встановлення і підтримання контакту з
клієнтом під час консультації .
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По-четверте, формування консультативного простору.
По-п’яте, вміння застосовувати на практиці закони
створення і вдосконалення свого зовнішнього привабливого вигляду ,що передбачає необхідність знання основ
дизайну одягу, косметології, візажу, перукарської справи – всього того, без чого не можна змоделювати свій
ефективний професійний імідж. Звичайно, є професійні косметологи, модельєри, стилісти тощо, але завдання психолога, націлене на створення або перетворення
власного іміджу, полягає в тому, щоб звести зусилля цих
професіоналів у єдину особистісну конструкцію.
По-шосте, розвиток особистісних характеристик в
процесі іміджування є важливою умовою позитивного
особистісного зростання професійної успішності, можливості самореалізації .
По-сьоме, вибудовувати самому технологію самопрезентації [3].
Питання іміджевої компетенції тісно пов’язане із
питанням мотивації студента-психолога, тому ми здійснили спробу емпірично її дослідити. З цією метою була
використана методика МУН (А. Реана), яка створена
для вивчення мотивації успіху та невдачі. У дослідженні
взяло участь 24 студенти 5 курсу спеціальності «Психологія» педагогічного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка Степана
Дем’янчука.
Отримані результати представлені на рис. 1.
За мотивації типу «Боязнь невдачі» кількісні показники показують, що 14 % досліджуваних прагнуть насамперед уникнути осуду та покарання. На їхню думку
будь яка діяльність – це очікування неприємних наслідків. Ще нічого не зробивши студенти бояться можливого
провалу і думають, як його уникнути, а не як домогтися
успіху.
«Мотивація успіху». Особи цього типу (60 %) зазвичай активні та ініціативні. Якщо зустрічають перешкоди –
шукають способи їх подолання. Продуктивність діяльнос-

ті та ступінь її активності дещо залежить від зовнішнього
контролю. Тут студенти психологи відрізняються наполегливістю в досягненні мети. Вони схильні планувати своє
майбутнє на великі проміжки часу. Ставлять перед собою
реально досяжні цілі. Якщо ризикують, то ощадливо. Зазвичай такі якості забезпечують сумарний успіх. Отже,
студентам цього типу немає перешкод, при побудові професійного іміджу.
Кількісний показник типу відсутності мотивації
показує, що (26 %) студентів взагалі уникають відповідальних завдань, вишукують причини відмови від них,
погано оцінюють свої можливості. Вони надають більшу перевагу розвагам, а не продуктивній праці. Тому
дана категорія студентів, через власні сили небажання
працювати, не зможуть побудувати власного іміджу.
На закінчення, вкажемо декілька порад студентампсихологам, щодо побудови стратегій персоналізації, у
створенні сприятливого професійного іміджу:
- стиль у роботі, під яким розуміється вміння спілкуватися з людьми, знаходити спільну мову, організовувати вироблення спільних рішень, відстоювати та аргументувати власну точку зору в дискусіях;
- принципова думка, що характеризується тим, що,
не переслідуючи мету висунення нових поглядів, людина просто ототожнює із собою наявні ідеї та концепції;
- власний характер, якому повинні бути властиві
впевненість у собі, чіткість у викладі своєї точки зору,
артистизм як здібність захопити й утримати увагу публіки, переконати свою аудиторію.
Висновки. Основною складовою професійного іміджу в будь-якій сфері діяльності є професійна компетентність, адже людина звертається до певного фахівця
не як до конкретної особистості, а як до професіонала:
лікаря, юриста, психолога тощо. Становлення професійного іміджу неможливо без тривалої роботи з набуття фаху у студентському віці. Саме тому важливо
правильно скерувати навчально-виховний процес у вузі

Рис. 1. Мотивація студентів-психологів за методикою МУН (А. Реана).
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з реалізації цієї мети. Більшість студентів керуються
позитивними установками в своєму житті, тому вони
можуть вільно побудувати імідж у своїй кар’єрі. Це засвідчує їхня мотивація успіху – 60 % зазвичай активні
та ініціативні.

Перспективи подальших досліджень цього питання ми вбачаємо у створенні тренінгової програми
формування іміджу психолога, яка передбачатиме алгоритм розвитку іміджу за трьома етапами: теоретичним,
практичним та етапом розвитку основ рефлексії.
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УЧБОВИЙ ТА ПРОСВІТНИЦЬКИЙ НАПРЯМКИ
В ДІЯЛЬНОСТІ БРИТАНСЬКОГО РАДІО ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Досліджуються історико-педагогічні особливості застосування телебачення та радіо в Великій Британії для
потреб навчання та просвіти. Звертається увага на прийоми організаційної роботи між мовниками, учбовими закладами та педагогами. Вивчається і регіональний аспект теленавчання. Діяльність Відкритого університету
розглядається в контексті створення ним телевізійних і радіопрограм.
Ключові слова: ТБ та радіо в Великобританії, телевізійне навчання, радіо навчання, Відкритий університет,
BBC, ITV.
Исследуются историко-педагогические особенности применения ТВ и радио в Великобритании. Уделяется внимание приёмам организационной работы проводимой вещателями, учебными заведениями, и педагогами. Изучается и региональный аспект телеобучения. Деятельность Открытого университета рассматривается в контексте создания
им телевизионных и радиопрограмм.
Ключевые слова: ТВ и радио в Великобритании, телеобучение, радиообучение, Открытый университет, BBC, ITV.
We investigate historical and pedagogical application features of TV and radio in the UK for the purposes of training
and education. Attention is drawn to methods of organizational work among broadcasters, educational institutions and
teachers. We study a regional dimension of television training. The activities of the Open University are considered in the
context of creating his TV and radio programs.
Key words: TV and radio in the UK, television training, radio training, The Open University, BBC, ITV.

Постановка проблеми. Дослідження діяльності
електронних ЗМІ у Великій Британії має велике теоретичне та практичне значення. За своїм охоплюючим
впливом та новаціями в мовленні, британське радіо та
телебачення має світове значення. Одним із важливих
складових діяльності радіо та ТБ в країні за весь період їх існування став учбовий та освітній напрямок. Методичні та дидактичні підходи напрацьовані в великих
корпораціях, таких як ВВС та ITV, в співдружності з
педагогами, успадковувалися багатьма телерадіоорганізаціями світу. Важливі вони й сьогодні, знаходячи своє
використання в сучасних мультимедійних технологіях
навчання. Ось чому саме робота британських ЗМІ має
неабияке історико-педагогічне значення як первісне джерело методичних підходів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До дослідження учбового та просвітницького напрямків в Великій
Британії зазвичай підходять з двох боків. По-перше це розуміння цих напрацювань в річищі телевізійного та радіомовлення загалом, як ії органічної частини, тобто в їхній

медійній історичній перспективі [3] [6] [9]. По-друге, це
теорія навчання, зокрема дистанційного [1] [2] [13] [15].
В останньому випадку часто концентруються на роботі
учбових закладів, але діяльність компаній-мовників відходить на задній план. Дослідженнями в царині дистанційного навчання, зокрема й британським досвідом займалося багато дослідників (А.А. Андрєєв, М.Л.Смульсон,
В.І. Солдаткін, А.Г.Статкевич, О.В.Соловов, D. Crook,
J.Nicolas, C.Sharp), мовлення в цій країні ґрунтовно вивчали (О. К. Мелещенко, Ю.С. Шампорова, A. Crisell).
Увага дослідників в останні декілька років привертали як
загальноісторична перспектива розвитку учбового радіо
та ТБ в Великій Британії (D. Crook, [10]) так і часткові
питання, як то розвивальні ігри що пропонуються в передачах ВВС (M.Class, [18]), допомога в вивчення іноземних
мов [14], історії Другої світової війни [30], питання про
додаткові матеріали, які розповсюджуються поштою або
через торгову мережу (C. Raymond, [21] ).
Постановка завдання. Але незважаючи на численні
дослідження, в вітчизняній літературі ще бракує як де-
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тального фактажу діяльності телерадіоорганізацій, так і
опису конкретних програм, організаційних методів роботи тощо. Тому вважаємо за доцільне дослідити організацію мовлення учбових та просвітницьких програм у
Великій Британії в загальнодержавному та регіональних
аспектах, зв’язки телеорганізацій зі школами, трансформації роботи мовників в залежності від перебігу реформ
в галузі освіти.
Виклад основного матеріалу. Публічне мовлення у
Великій Британії почалося в 1922 р. як приватне. Біля
його витоків стояв один з засновників масового радіо
Гульєльмо Марконі. Керуючим менеджером стає Джон
Рейт (Райт). Навчальне радіо ВВС розпочало роботу ще
4 квітня 1924 р., коли BBC ще була приватною Британською радіомовною компанією. Самим першим заняттям
на радіо стала лекція композитора сера Велфорда Девіса,
професора музики в Грішам коледжі. [10] Ця програма
транслювалася тільки в районі Лондона зі станції 2LO
(друга за часом відкриття радіостанція Великобританії).
Далі навчальні заняття потроху стали розповсюджуватись по країні. У 1924 р. Комітет освіти дорослих та Британський інститут освіти дорослих разом з BBC почали
спільну програму по підготовці серії навчальних радіопрограм. В 1926 р. дійшли думки про можливість «Ефірного університету» [12]. Культурним явищем в житті
тодішньої Великої Британії стала Блумсберійська група.
Група інтелектуалів різного спрямування, що разом з директором BBC Д. Рейтом випрацьовувала прийоми мовлення, зокрема й просвітницького, навчального. Згодом
деяки з членів групи виступлять в якості ведучих британського радіо. Так була випущена розмовна навчальна
передача для молоді «Talks to Sixth Forms», що розпочалась у 1935 р. з ведучими К. Честертоном, Т. С. Еліот и Е. М. Форстер (Sixth Forms College – англійський
традиційний коледж де вчаться студенти 16 –19 років,
що отримують покращений шкільний кваліфікаційний
рівень; у Франції – «коледж шостого класу» синонім ліцею). Також були відомі «рейтовські лекції» (з 1947 р.),
що збирали коло мікрофона провідних науковців та діячів культури. На початку XXI століття ця традиція була
відроджена на англійському радіо.
В 1927 р. всі акції викуповує держава, і з’явилася
«Британська радіомовна корпорація» BBC (Бі-бі-сі). ВВС
– це єдина англійська мовна компанія до середини 50-х років в галузі телебачення і до кінця 60-х років – у сфері радіомовлення [3]. З 1 січня 1927 р. з’явилась некомерційна
організація під назвою «Британська радіомовна корпорація, яка створена у відповідності з Королівською хартією».
Ця організація і стає наступницею компанії, що була створена у 1922 р. Г. Марконі. Перший директор Джон Райт
сформулював принципи централізованого, всеосяжного
англійського радіомовлення, з високими стандартами програмування та моралі. Відоме його гасло: «інформувати,
освічувати та розважати».
В 1928 р. формують Центральну раду з учбового
мовлення (CCSB). Перші голови: Герберт Фішер, Юстас Персі (барон Ньюкасл). Кожний предмет, який був
в основі радіо курсу, керувався спеціальним предметним комітетом, в складі якого були відповідні за фахом
вчителі.
З 1930 р. виходили заняття з іноземних мов для
школярів, а також освітні програми для громадян похилого віку. Керувала навчальним радіо Мері Сомервілль
(1927 –1957). З 1939 р. редакція навчального радіо знаходиться у м. Брістоль [10].

До середини 40-х років BBC мала два загальнонаціональні канали: «Home Service», або «Внутрішня служба»
– канал дебатів, новин та серйозної музики, і «Light», або
«Легка програма» – де були розваги, передачі для дітей,
вікторини. Після Другої світової війни з`явилась третя
програма ВВС, для освіченої аудиторії [12].
Перше телебачення (механічне) засновано в 1925
р. Д.Бердом. З 1932 р. розпочалося регулярне мовлення
ВВС. Електронна система була впроваджена як служба
«The BBC Television Service» (1936 р.). Цікаво, що у 1940
р. хотіли розпочати заняття й в «телешколі», але брак коштів завадив цьому [3].
Під час Другої світової війни навчальне радіо стало на шлях уніфікації, щоб певним чином згладжувати
вплив регіональних рад педагогів в різних місцевостей.
Вдень на радіо ВВС виходили короткі випуски освітнього характеру де розтлумачували типові «вузькі» місця
шкільної програми. Ці зміни на радіо співпадають з реформою школи (закон Батлера). Взагалі то число студентів було невелике і серед них абсолютно переважали діти
заможних класів, випускники закритих «незалежних» і
дорогих шкіл-пансіонів, що існують з XVI століття. Реформа зберегла ці заклади, але першу скрипку стали грати масові школи : сучасна, класична та технічна.
Після війни запрацювала регіональна мережа BBC –
BBC Regional Programme, яка згодом стає головним
каналом: «Головною службою» (BBC Home Service). А
регіональні програми перейшли на третю радіопрограму
: BBC Radio 3. Ця програма також містила передачі для
освіченої аудиторії : про мистецтво, співи та поезію, історію Великої Британії [12] .
Навчальні програми були за шкільними курсами з історії, англійської мови, музики, математики тощо [10];
також слугували виховному процесу. Популярні передачі
«Як почалися речі» («How Things Began», 1941 –1968) –
програма про давню історію, еволюцію природи, архаїчних тварин і рослин.
В 1947 р. створена Шкільна рада з телерадіомовлення в «З’єднаному королівстві» (включаючи Шотландію
та Уельс). CCSB припинила своє існування. Шкільна
рада разом з BBC підтримувало контакт з низовими педагогічними організаціями, учбовими закладами [10].
Випускалося багато ілюстрованих журналів, методичних посібників з метою доведення основних ідей учбових курсів, що транслювалися засобами радіо та ТБ [22]
[23] [25].
1960 –1980 рр.– вважається за золоту епоху британського навчального радіо. Вже на початку 1970-х рр. абсолютна більшість шкіл використовувала учбове радіо
(біля 16 годин на тиждень). З 1983 р. програми, які були
в ефірі стали видавати на аудіокасетах. Зауважимо, що з
1957 р. ВВС, поруч з радіо, розпочинає й навчальні передачі на ТБ (про них нижче) [16] [19].
Під впливом закордонних радіостанцій в кінці 1960х – початку 1970-х проходить реформа британського
радіо. Існували ось такі канали. ВВС. Radio 1 та Radio
2 – музичні, Radio 3 – класична музика та культурні програми, Radio 4 – бувша «головна служба» – станція наповнена новинами, вікторинами, лекціями, драматичними
аудіоспектаклями [6]. Саме на Radio 4 працює учбове
радіо ВВС. Довгий час навчальні програми виходили в
мережі FM передавачів Radio4 (11.00, 9.05 у четвер), в
районі 12.00, уночі 3.00 – 4.00. З 1990 р. учбові передачі
були на відрізку між 9.00 – 10.25 вже на Radio 5. Radio 5 –
канал (старт у 1990 р.) з тематики спорту та дитячих про-
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грам (зараз – виключно спорт). У 1994 – 1996 рр. учбове
радіо на каналі на Radio 3 (3.00 –4.00 ранку). З середини
1990-х рр. учбове радіо поступово уходить з денного ефіру публічних радіостанцій. З 1995 до 2005 рр. було започатковано мовлення у цифровому форматі DAB. Зараз
освітні програми виходять на каналі Radio 4 DAB [10].
Популярні передачі радіо. Дискусіна «Зрозумій чого
ти бажаєш» («Make Up Your Mind»), «На одній хвилі!»
(Wavelength) – культурна програма Radio 1 (в 1980-х рр.),
також «In the News» – новинна пізнавальна програма для
юних радіослухачів 9 –12 років [24].
Відомі ведучі. Рода Поуер – радіоведуча та дитяча письменниця. Працювала на ВВС з 1927 по 1957 р.
(виступала перед мікрофоном й на теми історії, сестра –
відома британська історик середньовіччя Елін Поуер).
Джон Дюнн, що вів багато програм на ВВС, зокрема й
пізнавальні для дітей на Radio 4. Сандра Керр, музикант,
гітаристка, вела музчині передачі The Music Box та The
Listening Corner на BBC Schools Radio. Також Саймон
Меа – музикант та ведучий освітніх теле – та радіопрограм [10]. В 1980-ті рр. виходили цикло про мікроелектроніку та персональні комп’ютери [28] [29].
Учбове телебачення. Коли було запущено телебачення BBC, то з 1957 р. запрацювала й навчальна телерубрика «BBC для шкіл і коледжів» (не плутати з передачами «Відкритого університету»!) «BBC for Schools
and Colleges» або BBC Schools. Вона була розрахована
на дітей 5 –16 років і виходила на BBC 1 в денному ефірі
до 1982 р.
Але найбільш широкого розголосу отримали телепроекти за участі не тільки телекомпаній, а й Відкритого
університету – спеціалізованого учбового закладу дистанційного навчання [1].
А.Г. Статкевич вказує, що історично ідея «Відкритого університету» походить від різних джерел. Одна з них
книга Брайана Джексона та Деніса Мерсдена «Освіта та
робітничий клас» («Education and the Working Class»), де
обгрунтовувалась ідея широкої освіти дорослих [5]. За використання телебачення в системі вищої освіти ратував
Р. Уільмс, який у 1962 –1963 рр. очолював кафедру електроніки та зв’язку Інституту Електроніки, виступав за поєднання навчального радіомовлення з заочною освітою в
університетах. М. Янг виступав з ідеями більш ширшого
впровадження ЗМІ у навчальний процес (він ґрунтовно
розбирав та посилався на успіхи США та СРСР). Він наводив як слушний досвід СРСР з заочного навчання у Вишах. Відомо, що британські вчені наприкінці 1950-х років
відвідували СРСР з метою ознайомлення з радянською
системою кореспондентської та дистанційної освіти. Ідея
була підхоплена британським урядом – розроблялися методики, плани для «заочників». М. Янг також безпосередньо
висловив ідею Відкритого університету (Open University)
[5, c. 139-140]. Політик-лейборист, згодом прем`єр-міністр,
Харольд Уілсон (1964 –1970; 1974 –1976 рр.) представив
у передвиборчих дискусіях, ідею програми заочних курсів,
розраховану на дорослих, які закінчили школу в 16–17 років та бажають отримати нові знання й кваліфікацію навчаючись у домашніх умовах. Була створена група, що визнала
доцільним створення «Ефірного університету» («University
of the Air») на BBC. Таким чином, розвиток та поширення освітніх радіо та ТБ програм з 1963 по 1969 рр. можна
вважати підготовчим етапом до започаткування Відкритого
університету, вважає А.Г. Статкевич [5].
Безпосередньо Відкритий університет Великобританії (ВУ) був створений в 1969 р. за Королівським указом

як незалежна автономний вищий навчальний заклад.
Мета ВУ – надати дорослим людям «другий шанс» здобуття вищої освіти і можливість підвищити кваліфікацію
без відриву від виробництва. Інтенсивний розвиток ВУ
призвело до того, що вже в 1997 р. кількість учнів в цьому університеті склало 215 тис. чоловік. Спочатку ВУ
у своїй діяльності використовував розсильні друковані
матеріали, навчальні передачі по радіо і телебаченню,
аудіо – та відеокасети, а також навчання в класних аудиторіях. Сьогодні це оптичні диски та переважно Інтернет-технології. Останні забезпечують стійкий зворотній
зв’язок педагогів та учнів, сторонніх розробників та викладачів учбового закладу та учнів поміж собою. Нові
технології дають змогу переглядати друковані та мультимедійні матеріали в будь-якій комбінації, забезпечують
спілкування суб’єктів навчального процесу на великих
відстанях, автоматизують контроль знань. При цьому не
слід забувати, що напрацювання в галузі аудіо – та відеозасобів навчання актуальні і зараз, бо технології телебачення і радіо можуть бути втіленими як на великому
і «широкому» екрані, так і в рамках вузького спеціалізованого освітнього каналу, припустимо, в межах одного
лише учбового закладу [1] [2] [5] [4].
Але не тільки ВВС вело роботу в напрямку навчального телебачення. З 1954 р. на ТБ Великобританії
з`являється альтернатива. Рішення про запуск альтернативного приватного каналу було прийнято в 1954 р.
Засноване ITV («Незалежне Телебачення») мало членування по регіонах, при цьому кожен регіон був у підпорядкуванні різних телекомпаній. Отже ITV – мережа місцевих телекомпаній, яка працює під спільним брендом.
Є час який виділяється для загальної програми, інший
час – місцеве мовлення. Широко налагоджений був обмін програмами між регіональним станціями.
У відповідь на створення ITV, ВВС дозволяють відкрити культурно-просвітницький канал ВВС 2 (1964). Там
з’являється кольорове зображення – західнонімецька система PAL (впроваджена до 1967 р.). Спочатку телеканал
створювалася як загальнорозважальний, що включає передачі і для меншин та тематично не протистоїть ВВС 1, а
доповнює його. Але потім програма стала набагато різноманітніша. Одним з перших відкрився освітній напрямок.
У розкладі були передачі про науку, мистецтво, спектаклі,
новини культурного життя, та вже згадувана програма
«Відкритого університету». Нині це канал ВВС 2 (two) –
канал суспільного та просвітницького спрямування [3] [5]
[6] [9, p. 46-48].
C 1983 р. рубрика BBC Schools перемістилася на
BBC 2, де пробула до 2010 р., поки не трансформувалася в передачі Class TV на спеціальному дитячому каналі
BBC CBBC Channel. З 1995 р на ВВС 2 відкрився освітній напрямок «BBC Learning Zone» – нічні прогарами
для студентів, початкової та середньої школи, освіти
дорослих. Зазвичай ці програми можна знайти на DVD.
Передають іноземні фільми і програми (не англійською)
[14] [24].
Популярні програми BBC Schools. «Scene» – дискусійна для юнацтва, «Look and Read» (1967-2004) – вивчення англійської мови (ВВС1, ВВС2) у вигляді казкових серій, «Music Time» – музична, Zig Zag – історія
та географія, Landmarks – історія, «Look, Look and Look
Again» – культурологічна. BBC Schools широко використовувала для потреб освіти формати ток-шоу, казкові серіали для дітей де широко застосовувались елементи гри
та видовища [18, p. 235], музичні акценти. Документаль-
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ний фільм також один з ключових методів теленавчання
[7] [11] [24].
Співробітництво ВВС та Відкритого університету.
ВУ використовує різні методи для дистанційного навчання, у тому числі письмові та аудіо матеріали, Інтернет,
диски з програмним забезпеченням на основі телевізійних програм на DVD. Курс на основі телепередач Бі-бісі, який розпочався 3 січня 1971 р., закінчився 15 грудня
2006 р. [10] [12]
Протягом багатьох років ВУ виробляв теле – і радіопрограми, спрямовані на підтримку навчання для
широкого загалу. Спочатку це були документальні
фільми або зняті на кіноплівку лекції. Відкритий університет зняв цикли науково-популярних передач:
Rough Science («Груба наука») і «Battle of the Geeks»
(Битва вундеркіндів). Ці та інші матеріали показували в межах телециклу BBC Learning Zone. У 2004 р.
університет оголосив, що зупиняє показувати нічні
програми на BBC2, і остання така програма транслювалася в 5:30 16 грудня 2006 р. ВУ нині планує
зосередитися на науково-популярних телевізійних
програмах, схожих на ті, що транслюються на BBC 4.
Це цілком природне рішення до якого приходять багато продукуючих телекомпаній в галузі освітнього
телебачення та радіо. Інтернет дозволяє накопичувати
бібліотеки записаних (відзнятих) матеріалів, які педагоги та учні можуть завантажувати у будь-який час.
Не потрібно організовувати кожнорічні повтори таких
програм, стереотипно заповнюючи розклад передач
телекомпаній. Зйомки таких занять, підкріплених експериментом можна приурочити тільки до глобальних
змін в шкільній програмі. А учбові заклади та телекомпанії зосереджуються на просвітницькому кіно,
яке будуть дивитися широкі верстви населення і де
режисери та сценаристи отримають більший простір
для творчості. Цю думку підтверджує практика ВВС в
галузі висвітлення наукових подій [8].
У 1999 –2002 рр. працював канал BBC Knowledge,
де концентрувалися програми корпорації з питань науки,
мистецтва та освіти. З 2007 р. в різних країнах (зокрема
в Польщі, Турції, Італії, Нової Зеландії, Австралії, Гонконзі, Франції, Пів. Кореї, Пів. Африці, тощо) був запущений канал схожого змісту, який був спрямований на
показ програм BBC в царині світової культури та історії,
наук та технології, природи людини тощо. З 2015 р. на
його місці відкривають телеканал – BBC Earth (документалістика).
Пізнавальні та навчальні програми виходять і для
широкого загалу на публічних каналах ВВС .
Пізнавальні програми на ВВС 1 (one) представлені
документальними фільмами і серіалами. Наприклад,
«Планета Земля», «Клітина», «Помпеї», «Британська наука», «Загадки історії». На каналі знаходять місце культурологічним передачам, такі як Шоу Алана Йєнтоба
«Imagine» і концерти класичної музики в межах проекту
BBC Proms.
На BBC 3 (Three) виходять програми соціального
спрямування, що висвітлюють теми наркоманії, догляду
за дітьми, а також розважальні та освітні передачі. BBC
3 – позиціонується як канал для людей 16-35 років, націлений на пошук талантів та креатив [6].
ВВC4 (four) – канал здебільшого освітнього змісту, наступник BBC Knowledge. BBC Four запущений
2 березня 2002 р., програма передач (працює з 19:00
до 4:00) складається в основному з документальних

фільмів. Програмне наповнення каналу за своєю ідеєю подібне задумам початку 60-х років, коли у різних
країнах світу прагнули створити інтелектуальне телебачення (в СРСР теж був 4-й канал Останкіно, 1960-ті
рр.). Канал транслює суміш передач про мистецтво та
науку, документальні драми (у тому числі рідкісні, старі, ще в чорно-білому зображені), показують програми
не англійською мовою. Відомою прем’єрою став цикл
вистав за творами В.Шекспіра. На каналі виходить програма Чарлі Брукера про сучасну культуру і телебачення, зокрема про те як створюють телебачення (Charlie
Brooker’s Screenwipe).
Освітні програми випускає й традиційний конкурент ITV. Ці програми стартували в 1957 р. виключно
в Лондоні та околицях вдень по буднях й вироблялися
компанією Associated-Rediffusion TV, яка мала права на
продукцію та бренд ITV в цьому районі. Згодом освітні програми поширюються і в інших регіонах – по всій
мережі ITV [13] [17] [20].
Одна з перших програм циклу «Дивитися і бачити»
(«Looking and Seeing») з актором та ведучим Редверсом Кайлом, «Люди серед нас» («People Among us»)
з Ферно Холлом. «Світ навколо нас» («World About
Us») з ведучим Гордоном Лаком, «The Ballard Story»
з Аланом Ніколсоном, далі «Після закінчення школи»
(«On Leaving School») з Мартіном Вортом та ін. (всі –
Rediffusion TV) [13] [17].
Мовлення тривало протягом наступних 30 років, й
містило історичні, природничі, лінгвістичні, документальні, драматичні та розважальні програми, спрямовані на дітей віком від 5 до 18 років Вони були майже
всі зроблені різними компаніями членами мережі ITV, в
основному найбільшими, такими як Thames Television,
ATV і Granada TV. Цей альтернативний канал оформив
свої зусилля у вигляді постійної рубрики ITV Schools
(Independent Television for Schools and Colleges). Але
це не була проста конкуренція з BBС. Згідно структури
компанії – програми виготовлялись на місцевих студіях, на екран потрапляли передачі педагогів всієї країни
[13, p.178] [31].
ITV Schools була голосом регіональної спільноти
педагогів, що допомагала урахувати місцеві та національні особливості британської публіки (і учня, і студента також). Так програму на теми медичних знань
«Good Health» виготовляли дві компанії ATV та Central
Independent Television з Бірмінгему. «Starting Science»
– ATV та Central Independent Television, «My World» –
Йоркшир ТБ. Програми з вивчення іноземних мов готувала ТБ студія Thames TV. Було декілька географічних
програм: «Scientific Eye/ Geographical Eye» (Йоркшир),
«Geography Start Here» (Бірмінгем), «A Place To Live»
(Granada TV). Математчині – «Basic Maths» ATV та
Central, «Let’s Go Maths» та «Time for Maths» (Granada
TV), «Picture Box» – культура, «Stop, Look, Listen» – соціальні науки з ведучим Крістофером Таррантом (вів також шоу «Хто хоче стати мільйонером»), «Reading with
Lenny» – література (Granada TV), «Experiment» – біологічні та хімічні науки (Granada TV) [17] [26] [27]. Програми виходили пізнім ранком та у другій половині дня
(09.30–12.00 – 1972–1987 рр.). Програма ITV Schools не
обмежувалась тільки власне телемовленням, багато часу і
зусиль приділялось взаємодії з педагогами, організації навчально-виховного процесу в масових школах [21].
Освітня програма ITV Schools давала вчителям доступ
до широкого спектру навчальних ресурсів (документальні
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фільми-ілюстрації до уроків, пісні і оповідання до уроку).
Вчителів збирали на масові заходи та видавали буклети
та книжки на основі телепрограм. Запроваджений був
інститут офіцерів-вихователів, що працювали в місцевих
компаніях, які входили до мережі ITV. Це дозволило будувати більш тісні взаємини між компаніями, розробниками
учбових програм, вчителями та школярами. Як правило,
школи були обладнані системами шкільного телебачення
з парою телевізійних приймачів великої діагоналі. Були й
пересувні телевізори, коли приймач розташовували на колісному візку, який переміщували від класа до класу. ITV
Schools був яскравим прикладом суспільного мовлення на
комерційному каналі. Згодом під брендом ITV запрацювало декілька телеканалів. На центральному каналі ITV 1
учбові передачі йшли у денний час з 1957 по 1984 р. Потім
вони були переміщені на ITV Channel 4, де проіснували
до 1993 р. Хоча рубрика давно «зачинена», ITV Channel
4 самотужки продовжує випуск освітніх та науково-популярних передач [15, p.133] [20, p.125].
На ITV1 вийшли знакові просвітницькі передачі.
Так Найджел Марвен готував документальні фільми про
дику природу, а також про еволюцію тваринного світу.
У 2003 році компанія Impossible Pictures запропонувала
йому бути ведучим фільмів «Прогулянки з динозаврами».
У цих фільмах показана доісторична флора і фауна, яка
створена і оживлена методами комп’ютерної тривимірної
анімації [17].
Висновки. Досвід учбового телемовлення у Великій
Британії широко вивчається в усіх країнах світу. Саме

там були створені моделі телерадіомовлення спрямовані
на роботу з різновіковою аудиторією, що навчається : від
школярів до дорослих. Починаючи з радіо ще у 20-ті рр.
ХХ століття і закінчуючи модерними мультимедійними
рішеннями ХХI – йде невпинний пошук дидактико-зображувальних форм які успадковуються телекомпаніями
усього світу. Сьогодні ВВС – це світове телебачення, канали якого розповсюджуються та знані в усьому світу.
Велике місце посідає науково-просвітницьке мовлення.
Ще в 1960-ті рр. було закладено теоретичні основи мультимедійного навчання. Діяльність британського
Відкритого університету стало взірцем організації дистанційної освіти в багатьох країнах світу. Цей університет також став продуцентом багатьох освітніх передач.
Співпраця ВВС та ВУ була плідною і тривалою. Існування в країні двох моделей мовлення – централізованої ВВС
та місцевої і мережевої ITV, остання дозволила створити
учбові програми з регіональними акцентами. Рубрика
ITV Schools дала приклад взаємодії розробників курсів
та вчителів через інституцію офіцерів-вихователів телекомпанії. Взаємодія «розробник-телекомпанія-вчитель»
взагалі традиційно складна і є одним з істотних проблем
організації телерадіонавчання. Навіть за відсутності раніше такого засобу зв’язку як Інтернет, британські педагоги
розв’язували її на протязі всієї діяльності освітніх ЗМІ.
Такий досвід, що поєднує систему громадських рад та
прийоми роботи з пересічними учбовими закладами, безумовно заслуговує на увагу й не втрачає актуальності сьогодні та вартий подальших досліджень.
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Філонич О. В.

аспірант кафедри теорії та методики технологічної освіти,
креслення та комп’ютерної графіки
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

СИМВОЛІКА В ЕТНІЧНІЙ
УКРАЇНСЬКІЙ ОЗДОБІ
В статті розглянуті основні принципи використання національної символіки в різних формах, а той факт,
що громадськість все більше зусиль прикладає за збереження етнічної української оздоби, то доречно зробити висновок: стиль «етно» знаходиться на піку своєї популярності і збереже її протягом тривалого часу.
Ключові слова: символіка, українська оздоба, національний символ, історичне традиційне надбання.
В статье рассмотренны основные принципы использования национальной символики в разных формах, а тот
факт, что общественность все больше усилий прикладывают за сохранение этнической украинской отделки, то
уместно сделать вывод: стиль «этно» находится на пике своей популярности и сохранит ее в течение длительного времени.
Ключевые слова: символика, украинская отделка, национальный символ, историческое традиционное приобретение.
In the articles considered basic principles of the use of national symbolics are in different forms, and circumstance that
public all more efforts put for maintenance of the ethnic Ukrainian decoration, then appropriately to draw conclusion : style
«ethnic» is on the peak of the popularity and will save her during great while.
Key мwords: symbolics, Ukrainian decoration, national symbol, historical traditional acquisition.
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Постановка проблеми. Народна культура українців, охоплюючи різні площини творчої діяльності народу, визначила розвиток професійної культури. Фольклор і сьогодні посідає значне місце в житті людей,
є основним підґрунтям для національної культури,
пов’язаний зі сферою традиційного світогляду і соціальної психології.
Створення українського одягу, декорування приміщень, оформлення посуду і т.д. на основі історичного
традиційного надбання народу – проблема актуальна
і є однією з передумов відродження неповторного,
самобутнього, величного минулого. Одним із завдань
вчителів технологій, на нашу думку, є усвідомлення,
перетворення побуту (при оздобленні посуду, оселі,
одягу,…) в національний символ.
Аналіз досліджень і публікацій свідчать про те, що
незмінними залишаються краса і багатство природи України. Яку люди увіковічнюють в різних формах у свій побут, картини, вишивку, символіку.
Необхідність духовного розвитку майбутнього педагога завжди знаходилася в центрі уваги педагогічної науки (Я.А. Коменський, П.П.Блонський, А. Дистервег, Л.М.
Толстой, А.С. Макаренко, С.Т. Шацький, К.Д. Ушинський,
В.О. Сухомлинський, Н.Д. Нікандров, Ш.А. Амонашвілі,
В.А. Кан-Калик, В.А. Сластьонін та інші).
Дослідженню проблеми формування національних
цінностей присвятили свої праці О. Вишневський, В.
Довбишенко, П. Дроб’язко, Р. Захарченко, П. Ігнатенко,
В. Каюков, В. Кузь, І. Мартинюк, Ю. Руденко, З. Сергійчук, М. Стельмахович, Б. Ступарик, Є. Сявавко та інші.
Так, акцентується увага на тому, що основою змісту формування національних цінностей молоді є історико-культурна спадщина народу.
Мета статті – теоретично обґрунтувати питання використання символіки в етнічній українській оздобі, а також
аналіз ключових понять означуваної проблеми, їх місце і
роль в сучасній освіті.
Виклад основного матеріалу.

Tempora mutantur, et nos
mutamur in illis*
Змінюється час, змінюємося ми*.
Незмінним лишається лише стремління людини до
прекрасного, про що свідчить прагнення людини перенести красу природи у її різних формах: символах у свій
побут, картини, вишивку, символізоване зображення
явищ.
Природа України, її територіальне розмаїття природи, краса, колорит і кольорова гама надихала animas et
pectora mulcet (душі й серце зачаровує) мандрівників та
креативних особистостей.
Відображення оточуючої природи з прадавніх часів
в різних куточках України населяли різні моди. Їх відрізняли оточуюча природа, діалекти, менталітет, але
об’єднуючим стержнем була шана до традицій сформованих віками, працею волелюбного, любов’ю нашого народу України.
На багатьох археологічних артефактах, як елементах
культури певних історичних періодів, спостерігаються переважно стилізація або символічне відображення
природи. Зображення, оздоба, картини зазнають змін з
розвитком цивілізації. Всі процеси мають причинно-наслідковий зв’язок.
Спостерігаючи природу, її красу, людина прагнула
внести елементи природи, те що знаходилося в полі її

зору, та визначене нею як «краса» в свій побут, одяг, оточуюче середовище, прикрашаючи власне життя.
Виникнення і розвиток мистецтва декору лежить у
внутрішній потребі будь-якого етносу і продиктоване
прагненням до прекрасного, до гармонії людини з природою. [1]
Роль у художній виразності народного образотворчого мистецтва відіграють колір і візерунки, основоположні принципи символізації. Кольорова гама у народній творчості і дизайні взагалі посідає одне з провідних
місць; крім художнього, він має і смислове значення. Так,
червоний – колір сонця і вогню – символізує життєдайні
сили, жовтий – колір достиглих плодів, зерна – добробут,
зелений – колір весни – розквіт природи, її відродження. Узгодженість кольорів ми спостерігаємо в народному
українському одязі, оздобленні інтер’єру житла.
Живописний напрям українського мистецтва виявляється у стінописі, візерунках на меблях, кераміці, склі.
Традиції декоративного малювання, як і різьблення, сягають глибини століть. Археологічні знахідки свідчать,
що навіть доісторична людина намагалася прикрасити своє житло: червоною вохрою розмальовані кістки
мамонта з розкопок Мезинської стоянки; геометричні
орнаменти окантовують вікна трипільського житла. Докладно розповідають літописи про тереми, прикрашені
зображеннями сонця, місяця, зірок. Багато відомостей
про народний стінопис часів феодалізму міститься в
українських піснях.
Далеко за межами України славиться її самобутнє
мистецтво декору з його чи не найбагатшим і у світі народним розписом. Українське народне мистецтво виникло в сиву давнину серед чарівної природи, краса якої
наповнювала душу працьовитого народу мрією про щастя, дарувала творчу наснагу.
Аналізуючи процес формування традицій, їх збереження та дотримання все частіше виявлялися першоджерелом у їх сакральній першооснові.
Однією із форм реалізації декоративного мистецтва
є український декоративний розпис поряд з іншими видами народного мистецтва – це наша гордість, безцінне
духовне надбання народу.
Витоки мистецтва декору будь-якого етносу лежить
в спостереженні природи, як першого етапу креативності, у її розмаїтті та використання цього розмаїття в
повсякденному побуті, в стремлінні людини до прекрасного. Змінюються пріоритети в оцінці прекрасного, але
предметним лишається потяг до природи.
У декоративних розписах, як і в рельєфній орнаментиці, трапляються архаїчні солярні знаки, рослинні мотиви.
Одвічні в мистецтві багатьох народів світу, в українському
стінописі вони дістають своєрідне забарвлення завдяки
особливостям композиції, прийомам стилізації (зокрема,
цікавою є подача квітів у розрізі), технології (розпис по
сухій і вогкій штукатурці). Народні художники саморобними пензликами, трафаретами або навіть пальцями наносили на білені стіни хат барвисті малюнки. Окремо розмальовувався комин печі. Фарби з рослин та мінеральних
речовин були саморобними.
Історики, антропологи аналізуючи початки формування (визначаючи в Україні) колективізму та державності переконуються в тому, що витоки цього явища
лежать у трипільській культурі.
Як відомо в оздобі посуду культивуються символи
інь та янь, символів Сонця, звірів, квітів та інших проявів природи. Важливу роль відігравало віросповіда-
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ння – поклоніння богам, крім Тора, Одіса, головним богом варягів був Перун (Перкунас). Він був принесений
у землю Київської Русі (Поклоніння якому потребувало
людського жертвоприношення, крові). Поряд з перуном
в Києві встановлювалися статуї бога Хорса Новгородського, Дажбога Древлянського, Стрибога Полоцького,
Сімаргла Дреговичського, Мокоші Смоленської. В Києві
після повалення Перуна сформувалося п’ятибож’є, як
символ федерації руських земель.
В подальшому ця тенденція проявляється у стилізованому вигляді тварин, птахів. Особливості символіки
характерні древлянам, полянам, сіверцям, …
Стінопис поширювався з півночі на південь, його
майже немає на рублених стінах хат Полісся або Карпат,
але там, де стіни обмащувалися глиною, вапнувалися,
з’являлося сприятливе тло для малювання. На Катеринославщині та в інших південних районах майже кожна
хата була розмальована. Стінопис мав свої локальні особливості у композиції, сюжетах, кольоровій гамі. Так, подільським розписам були притаманні стриманість гами,
графічність, катеринославським – живописність рослинних орнаментів, де акцентували яскраві кольорові плями.
Подібно прикрашали традиційні меблі та посуд.
Його тримали на крузі або вільно в руках і розписували
за допомогою коров’ячого ріжка, глиняної гургули, а також пензлями. Фарби майстри готували самі з місцевих
мінералів. Кожному осередкові були притаманні свої прийоми розпису, особливості орнаментації та колористики.
Смуги з геометричних і рослинних мотивів прикрашали
неполив’яну кераміку на Поділлі (с. Адамівка), Полтавщині (с. Опішня), Київщині (с. Дибинці) тощо. Опішнянська полив’яна кераміка вирізняється рясним рослинним
орнаментом округлих форм, нанесеним технікою гравірування на тоновану (жовтувато-зеленувату) поверхню.
Жовтогарячі керамічні вироби с. Бубнівки (Поділля) орнаментовані підполив’яним геометричним криволінійним
орнаментом переважно темно-зеленого, коричневого або
білого кольору. Особливо славилися бубнівські миски й
тарелі коричневої поливи, прикрашені квітковими орнаментами з гронами винограду. Різноманітністю технік,
багатством орнаментальних сюжетів вражають традиційна кераміка Прикарпаття та Закарпаття і димлений посуд
Полісся.
Одним із напрямів народного декоративного мистецтва є писанкарство. Чисте гладкофарбоване або оздоблене візерунками яйце набуло символічного релігійно-обрядового значення ще задовго до християнства. У
багатьох народів збереглися перекази, в яких яйце виступає джерелом життя, світла і тепла, навіть зародком усього Всесвіту. Існують також численні варіанти легенд, які
пояснюють побутування писанок під час Великодніх
свят, пов’язують виникнення традицій писанкарства з
євангельськими подіями (страстями Христа) тощо.
Зважаючи на фізичні особливості шкаралупи яйця,
середньовічні писанки до наших днів не збереглися. Однак масове розписування яєць в Україні існувало протягом
століть. У XIX ст. писанкарство у різних художніх варіантах побутувало на всій території України, про що свідчать
давні колекції українських писанок у музеях Києва, Лубен, Львова, Кракова, Варшави, Брно та ін.
Орнамент при виготовленні одягу, на думку деяких
дослідників, розташовувався там, де відкривався доступ до тіла, а саме – по низу рукавів, на горловині або
комірі, подолі або полах одягу. Можна припустити, що
функція стародавніх шийних прикрас поступово пере-

йшла на вишивку горловини, коміра, грудей сорочок;
функція прикрас зап’ястя рук – на вишивку низів рукавів тощо. [2]
Наприкінці XIX – на початку XX ст. принцип розміщення декору в народному костюмі, зберігаючи давні
традиції, зводився головним чином до вирішення суто
практичних і художніх завдань. Прикрашалися найбільш відкриті місця одягу, розміщення й конфігурація
оздоблення пов’язувалися з кроєм, за допомогою декору досягалася композиційна рівновага компонентів
костюма.
Ще чіткіше розмежування в одязі набуло в подальшому при розширенні меж територіальних та племінних утворень при державному структуруванні (території, князівства, поселення)…
Запрошення дружин Рюриків та їх подальше князювання та асиміляція (скандинавів) внесло свої елементи
в формування культури, але не знищило основні, базові
елементи в тодішній і сучасній Україні. Оздобу і самобутність, де пріоритет належить красі природи і стремлінні до креативності у її відображенні.
З-поміж усіх видів одягу найбільше прикрашали
сорочки. Розміщення оздоблення значною мірою було
зумовлене кроєм та місцевими традиціями. Основне
декоративне навантаження припадало на рукави – горизонтальні смуги узору на вставках. У сорочках Південної Київщини, Поділля та Закарпаття, де побутували варіанти без вставок, вишивка розміщувалася на плечах.
Комір сорочок орнаментували скрізь, за винятком
хіба що тих районів, де його не було (Полтавщина, Південно-Західне Поділля, Буковина).
У сорочках, які «виглядали» з-під поясного одягу,
низ (пелена, лиштва) обов’язково оздоблювався горизонтальною смугою. Така орнаментація була поширена
на Середній Наддніпрянщині, Півдні України, Поділлі,
Північній Буковині.
У жіночому поясному одязі переважало горизонтальне розміщення декору. В спідницях Середньої Наддніпрянщини, які прийшли на зміну плахтам, у бойківських
спідницях-фартухах, поліських і волинських андараках
та бурках, у закарпатських платах композиційний центр
орнаменту знаходився у нижній частині. Найбагатше декорували поліські андараки, які повністю вкривали орнаментальними мотивами.
Оздоблення верхнього одягу (вишивка, аплікація,
шнуркування) розміщувалося уздовж швів і перебувало
у прямій залежності від крою. Найскромніше декорували
верхній одяг на Середній Наддніпрянщині, Півдні України, на Волині й Поліссі.
У безрукавках звичайно декорувалися перед, поли,
спина. На Середній Наддніпрянщині орнамент наносився
вздовж піл, на грудях, внизу та обрамляв вирізи для шиї та
рук. На Київщині багато прикрашали нижній кут правої
поли (так званий наріжник), а також, спинку вздовж талії.
З жіночих головних уборів оздоблювали очіпки,
чепці, полотняні накривки (убруси, намітки, перемітки,
рантухи), так звані старовіцькі хустки. Іноді вишивали дівочі стрічки. Намітки, перемітки та убруси прикрашали
на кінцях суцільним узором, а в буковинських нафрамах
декорували все полотнище. В очіпках орнамент покривав
усю поверхню, а в бойківських чепцях, дівочих стрічках
Середньої Наддніпрянщини він мав вигляд горизонтальної смуги [3].
Висновки. Предмети одягу разом із іншими джерельними комплексами складають вагому частку ре-
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чових джерел, що містять цінну інформацію про історичне минуле українського народу, інших етносів,
які населяли землі України в різні епохи, дають змогу
уточнювати й доповнювати відомості щодо етногенезу української нації, історії окремих етнографічно-

регіональних, соціальних, професійних та вікових
груп, розвитку культури, побуту, духовності. Речові
джерела разом з іншими джерельними комплексами
становлять джерельну базу досліджень історичних
фактів, подій та явищ.
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ПІДГОТОВКА ВИХОВАНОК ІНСТИТУТІВ ШЛЯХЕТНИХ ДІВЧАТ
ДО ЖИТТЯ: АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ
У статті висвітлюється процес підготовки вихованок інститутів шляхетних дівчат до подальшого життя.
Основну увагу звернуто на аналіз ефективності освітнього, виховного і практично-професійного аспектів готовності випускниць інститутів до реалізації визначених традиційним розподілом соціальних ролей – дружини, матері, господині та домашньої наставниці.
Ключові слова: інститути шляхетних дівчат, жіноча освіта, вихованки, підготовка до життя.
В статье освещается процесс подготовки воспитанниц институтов благородных девиц к дальнейшей жизни.
Основное внимание обращено на анализ эффективности образовательного, воспитательного и практически-профессионального аспектов готовности выпускниц институтов к реализации определенных традиционным распределением социальных ролей – жены, матери, хозяйки и домашней наставницы.
Ключевые слова: институты благородных девиц, женское образование, воспитанницы, подготовка к жизни.
The article deals with the process of preparing pupils Institute for Noble Maidens further life. The main attention is
paid to the analysis of the effectiveness of educational, educational and practical aspects of professional readiness of graduates of institutions to implement certain traditional division of social roles – wife, mother, housewife and home mentor.
Key words: Institute of noble girls, female education, pupils, preparation for life.

Постановка проблеми. Модернізація системи освіти в незалежній Україні зумовлює звернення до історичного досвіду попередніх періодів суспільного розвитку.
Актуальності набуває ґрунтовне вивчення соціокультурних процесів ХІХ – початку ХХ ст. і пов’язаних з ними
змін у системі освіти: розширення мережі початкових і
середніх загальноосвітніх навчальних закладів, появи
нових типів навчально-виховних закладів, удосконалення змісту, форм і методів навчання. Саме в окреслений
період відбулося запровадження жіночої освіти в Україні. У цьому зв’язку для педагогічної науки і практики
цінним є критичне вивчення і творче використання наукової спадщини та прогресивного досвіду виховання в
інститутах шляхетних дівчат.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми жіночої освіти й виховання постійно перебувають в полі зору дослідників. Праці О. Андросової [1],
О. Аніщенко [2-3], А. Бєлової [4-5], В. Добровольської
[9], О. Драч [11], Л. Єршової [10], Г. Лактіонової [15],
В. Нижник [16], В. Пономарьової, Л. Хорошилової [20]
присвячені історії розвитку жіночої освіти, у тому числі
домашньої, початкової, середньої, зарубіжного досвіду

навчання жінок. Окрему групу становлять праці, переважно сучасного періоду, у яких висвітлюється розвиток жіночої освіти в окремих регіонах. Це дослідження
В. Добровольської, Л. Єршової, О. Мельник, З. Нагачевської, В. Нижник, В. Павлової, Т. Шушари та інших.
Проте донині відсутні узагальнюючі праці, присвячені
комплексному вивченню педагогічної системи інститутів шляхетних дівчат в Україні.
Метою даної статті є здійснення комплексного аналізу сформованого естетичного ідеалу вихованки інститутів шляхетних дівчат в Україні, формування якого
реалізовувалося в навчально-виховній практиці закладів
жіночої освіти цього типу на основі опрацьованої наукової літератури і джерел.
Виклад основного матеріалу. Кінцевий результат
отриманої дівчиною підготовки в інституті шляхетних
дівчат офіційно мислився як засвоєння нею визначених
норм поведінки, набуття певних теоретичних знань і
практичних навичок з навчальних предметів, які могли
бути реалізовані в сфері керованого жінкою домогосподарства. Варто відзначити, що громадська і педагогічна
думка першої половини XIX ст. виділяла ряд занять,
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що кваліфікувалися як специфічно жіночі, а сферу «домоводства» розуміли як сферу діяльної активності і інтенсивного докладання зусиль жінки. Крім цього, інститутська освіта мала яскраво виражену спрямованість на
те, щоб юна панянка опанувала комплексом необхідних
засобів, які можна було б застосувати в конкретних побутових ситуаціях.
Відповідно до «Статуту виховання шляхетних дівчат» учениці віком від 12 до 15 років повинні були
«щодня по черзі придивлятися на кухнях до всіх робіт,
що там виконуються», «самостійно складати рахунки
денних витрат», «панчохи та інший одяг мати власної
роботи, також шити на себе сукні з наданої тканини», а
у віці від 15 до 18 років «вести кошторис витрат», «домовлятися з постачальниками щодо припасів, щосуботи
розраховуватися і оплачувати їх, вміти визначати ціну
товару за його якістю, і, найголовніше доглядати за порядком і чистотою» [17, с. 751].
Студіюванню основ домогосподарства в інститутах
шляхетних дівчат надавали важливого значення. Навіть
вивчення арифметики орієнтувалося на зміст домашньої
економіки. У 12 років дівчата вчилися складали рахунки щоденних витрат, вміли в’язати, шити собі плаття, у
15−18 років – вели щоденний облік витрат домогосподарства, вчилися домовлятися з поставниками, визначати реальну ціну товарів тощо. Вихованок навчали кулінарії і веденню домашнього господарства, утім знання
з цих предметів в інститутах давали уривчасті. Наприклад, у старших класах було запроваджено чергування
по кухні, коли інститутки під наглядом кухарів самі готували їжу. Проте смаження котлет вичерпувалася для учениць ліпленням виробів з уже готового фаршу. Жодної
інформації щодо вибору м’яса або про подальшу теплову
обробку блюда інституткам не надавалося.
Важливим для аналізу результативності професійнопедагогічної підготовки випускниць інститутів є звернення до вивчення змістової складової навчальної літератури.
Предметний зміст навчального матеріалу книг з педагогіки містив навчально-наукову інформацію з різних дисциплін: фізіології (з анатомією та шкільною гігієною),
психології (загальної, вікової і педагогічної), загальної
педагогіки (з елементами філософії, етики та логіки), теорії і методики навчання (загальна і спеціальна дидактика),
теорії і методики виховання, «училищєведення» (з XX ст.
− школознавство).
Результати аналізу дозволяють зробити наступні висновки щодо предметного змісту педагогічних посібників, які використовувалися для професійно-педагогічної
підготовки в інститутах шляхетних дівчат: навчальний
матеріал з анатомії, фізіології та шкільної гігієни становив близько 12% змісту учбово-педагогічної літератури;
матеріал з психології складав 28,7% обсягу навчальних
книг з педагогіки. Матеріал із загальної педагогіки, що
становив значне місце в змісті педагогічних підручників
(від 14% у XVIII ст. до 24–26% у XIX ст.), до останньої
третини XIX ст. мав переважно догматичний характер.
Його зміст, в основному, становили загальні міркування
про виховний ідеал, мету і завдання виховання та навчання, доцільність пізнання людиною себе і навколишнього світу, межі пізнання, роль церкви, родини, школи
у формуванні особистості. Тільки наприкінці XIX – на
початку XX ст. у розділах із загальної педагогіки починають звертатися до предмету і завдань педагогіки, характеризувати значення різноманітних факторів у розвитку
людини, роз’яснювати сутність педагогічного процесу;

обсяг же дидактичного матеріалу суттєво зменшується
від 43,3% у XVIII ст. до 19,1% наприкінці XIX ст.
Згідно зі Статутом 1855 р. (п. 134) офіційно підтверджується основний напрямок діяльності інститутів
шляхетних дівиць − підготовка дівчат до професійної
педагогічної діяльності. Документом передбачалося
формування педагогічних вмінь та здібностей: старші
вихованки декілька годин на добу займалися з молодшими ученицями, у такий спосіб набуваючи педагогічних
умінь і навичок.
Вихованка, яка закінчила повний курс навчання в інституті, отримувала атестат за підписами членів ради, що
був посвідченням її поведінки й успішності з навчальних
дисциплін. Спеціальним додатком до атестату був витяг
з діючих правил щодо домашніх наставниць і вчительок
з метою ознайомлення випускниць з їхніми правами й
обов’язками як потенційних учительок у родинах. На
підставі виданого атестата випускниці інститутів I-го
розряду без додаткових іспитів отримували в канцелярії
попечителя навчального округу посвідчення на кваліфікацію домашньої наставниці, випускниці інститутів IІ-го
розряду − домашньої вчительки тих предметів, з яких
виявили гарні успіхи. Вихованкам, що закінчили курс
навчання в чотирьох нижчих класах інститутів, надавалася кваліфікація вчительки початкових народних училищ [22, с. 15]. Найкращим з випускниць Рада інституту
могла запропонувати зайняти місце класної пані, у разі
згоди, колишня інститутка вступала до класу пепіньєрок.
За законом домашні вчительки та наставниці мали
право організовувати приватні навчальні заклади, викладати у відповідних приватних і державних закладах,
займатися навчанням у родинах та отримувати пенсії за
вислугу років [10, с. 185]. За роз’ясненням директора департаменту Міністерства народної освіти, на практиці не
існувало ніякої різниці між кваліфікацією домашньої вчительки та наставниці, а також у наданих їм правах, навіть
у розмірі пенсії, яку могли вислужити, – 160 крб [13, с. 30].
Різниця полягала лише у способах здобуття цієї професії
та почасти в рівні знань, якими володіли домашні вчительки та наставниці.
Уряд законодавчо підтверджує право професійної
педагогічної праці жінок у «Положенні про домашніх
наставників, учителів і вчительках» (1834 р.) [8]. Згідно
з названим документом, усі найняті приватними домогосподарствами особи «для морального виховання дітей» зобов’язувалися отримати посвідчення домашнього
наставника або домашнього вчителя. Свідоцтво домашнього наставника надавали тільки особам, що закінчили вищі навчальні заклади, а домашнього вчителя або
вчительки − після складання спеціального екзамену в
університеті, ліцеї або гімназії. Випускниці жіночих навчальних закладів, зокрема інститутів шляхетних дівчат,
набували кваліфікації домашньої вчительки без складання спеціального іспиту, на підставі свідоцтва про закінчення навчального закладу.
Існують усі підстави припускати, що дівчата справлялися з посадовими обов’язками повною мірою. За
свідченням звітів, опублікованих в «Журналі Міністерства народної освіти», у перші роки після прийняття
зазначеного документу кількість домашніх учительок
перевищувала число домашніх наставників і вчителів.
Так, у 1838 р. домашніх учительок було 110, домашніх
наставників і вчителів − 108; у 1839 р. − відповідно 136 і
119; у 1840 р. − 149 і 118; у 1841 р. − 156 і 124; у 1842 р. −
198 і 162. У 1846 р. чисельність майже зрівнялася: 257
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учительок і 266 наставників і вчителів. Однак серед загального числа осіб, які займалися початковим навчанням дітей, у 1846 р. жінок було 635 проти 485 чоловіків
[18, XVIII].
Варто наголосити, що у традиційному суспільстві
жінка сприймалася тільки в складі сім’ї. До виховання
«слабкої статі» в соціумі висувалися особливо жорсткі
вимоги. Виконання правил світської пристойності було
обов’язковим для дівчат, за чим пильно стежили члени
родини. Сенс суспільної реалізації «слабкої статі» зводився до пошуку багатого нареченого. Якщо ж дівчина
не виходила заміж, вирок оточення міг бути категоричним – не зуміла сподобатися.
Саме в набутті вміння бути привабливою полягало
світське виховання, а становище тогочасної дівчини дослідники оцінювали як «довічна наречена» [24, с. 179].
Інститути робили з дівчат так званих «освічених людей»,
обізнаних з музикою, танцями та французькою мовою,
будь-які інші ґрунтовні знання вважалися зайвими. Аналіз спогадів інституток засвідчує переважання формального аспекту, зовнішніх ознак дисциплінованості. Так, К.
Половцева зазначала: «Виховання наше було засновано
більше на манерах, вмінні тримати себе, відповідати
чемно, присідати після вислуховування нотації від класної дами або при виклику вчителя тримати корпус завжди прямо, говорити тільки іноземними мовами» [19, с.
17]. Невід’ємною частиною навчання було муштрування
ритуалу прийому високоповажних осіб. При повному
зборі всіх класів інспектриса щоденно відпрацьовувала з ученицями цей церемоніал: найглибший, майже до
самої підлоги, уклін-реверанс і вітання хором французькою мовою. Дівчата, зазвичай, запам’ятовували його на
все життя. Уміння витончено присідати в реверансі як
результат інститутського виховання цінувалося більше
успіхів у математиці; за гарні манери прощали невдачі
у фізиці; виключити із закладу могли за вульгарну поведінку, але аж ніяк за незадовільні оцінки.
Суспільство вимагало не освіченості, а люб’язності,
грації, вишуканості. «Уміти ощасливлювати чоловіка,
підсолоджувати його життя, виховувати як слід дітей,
бути з усіма привітною – ось наукова система жіноцтва», – такі рекомендації з виховання давали тогочасні
посібники [6, с. 40]. Неодмінними якостями порядної
дівчини того часу вважалися невпевненість, наївність,
сором’язливість, повне невігластво щодо фізіологічного розуміння своєї статевої природи. Зрозуміло, що при
цьому засуджувалася вченість (вивчення грецької, латини, заняття фізикою, хімією, математикою) молодої жінки. Єдиною з навчальних дисциплін, що вважалася священною в інститутах шляхетних дівчат, було вивчення
французької мови. Французька мова, якою спілкувалися
вищі верстви, за словами Ф. Вигеля, була «вивіскою досконалості виховання» [7, с. 61].
Разом з тим, отримання освіти в державній установі, якою були інститути шляхетних дівчат, надавало право працювати і самій заробляти, отже сприяло
дівочій незалежності, відкривало шлях до звільнення
особистості, можливості розвитку своєї індивідуальності. Показовим є факт різноманіття спогадів, написаних вихованками інститутів, що пояснюється не
лише звичкою до читання, розумових занять, письмового викладу думок (переважно французькою),
систематичністю, дисциплінованістю та бажанням
зберегти власний досвід. На нашу думку, це обумовлено також розвиненим особистісним началом в уче-

ниць, чому сприяло виховне середовище навчальних
закладів.
У міру наближення випуску вихованки все більше
мріяли про майбутнє. Мріяли спільно: разом з найближчою подругою або всім відділенням перед сном. Обговорювалися не лише такі віддалені речі, як «любов».
Мріяння інституток містило чимало життєвої прози:
«майбутні бали, наряди, любов і заміжжя» [23, с. 275].
Звертає увагу підкреслено святковий характер омріяного
життя вихованок інститутів шляхетних дівчат. Інститутки виходили з нудної одноманітності порядків і суворої
дисципліни закритих навчальних закладів, отже майбутнє мало бути повною протилежністю дійсності, яка
їх оточувала. Також певною мірою впливав і досвід контактів вихованок інститутів із зовнішнім світом, зокрема
зустрічі з нарядно одягненими людьми під час недільних
побачень з родичами чи інститутські бали, на які запрошувалися вихованців привілейованих навчальних закладів. Саме тому майбутнє життя видавалося інституткам
безперервним святом» [14, с. 45].
Цей звичай є яскравим прикладом «надмірної комунікації» колективного побуту вихованок, яка «привчає
не тільки діяти, але й думати разом; радитися з усіма
щодо найдрібніших дрібниць, висловлювати незначні
міркування, вивіряти свої думки чужими». Показово,
що, опановуючи складним мистецтвом парного ходіння,
(яке служило однією з прикметних ознак інститутського виховання), дівчата переставали ходити поодинці.
Їм дійсно частіше доводилося говорити «ми», ніж «я».
Наслідком чого ставало колективне мріяння вголос, яке
було суттєвою звичкою інститутського життя.
Багаторічне перебування в закритому навчальному
закладі позначалося на соціокультурному поведінковому типі вихованок інститутів, які були легко впізнаними в суспільстві. Протягом років навчання в інституток
усталювався комплекс понять, що більш дієво впливав
на характер і поведінку інститутки, ніж моральні приписи начальства. Товариство колежанок формувало
власні уявлення чеснот, зокрема щодо понять чесності,
справедливості, рівності і поваги до громадської думки
і прав особистості. Інститутське виховання і навчання
формувало смаки, звички, манеру поведінки і навіть риси
характеру. Як свідчить аналіз літературних творів ХІХ –
початку ХХ ст., випускницям інститутів шляхетних дівчат
притаманна доброта, скромність, піднесеність, меланхолійність, сльозливість, чутливість, дратівливість, інколи
їм приписували дурість.
На загальному розвитку дівчат негативно позначалося повна ізоляція навчального закладу від соціального
довкілля. Випускниці інститутів шляхетних дівчат, зокрема першої половини ХІХ ст., були необізнані з реаліями
життям у суспільстві. Щодо успішності адаптації жіночої
інститутської освіти до потреб повсякденної життєвої
практики XIX ст., то не має підстав погоджуватися з категоричністю висновків сучасників щодо абсолютної непристосованості випускниць до реального життя (комедія
В. Капніста «Ябеда», повість М. Вовчка «Інститутка»). За
межами цієї сумнівної слави – непристосованих до життя − виявилося чимало жінок, вихованок інститутів, які
вміли ощадливо вести господарство і самостійно вирішувати виникаючі побутові проблеми. У прозі І. Тургенєва −
апологета дворянського способу життя − поряд із згадками про невисоку прикладну значущість інститутського
виховання потребам господарського життя в маєтку наведено приклади вельми практичної ділової активності

123

№ 4 / 2015 р.

♦

колишніх вихованок інститутів у буденному житті, зокрема організації побуту і раціонального ведення господарства. Сформований у літературі першої половини XIX
ст. образ інститутки як екзальтованої особи, далекої від
життєвої повсякденності не знаходить підтвердження
в матеріалах архівних фондів, опрацьованих автором.
Інститути шляхетних дівчат сформували і випустили в життя не одну генерацію жіночої молоді. Порізному складалося їхнє подальше життя. Знаний педагог ХІХ ст. В. Стоюнін, аналізуючи долю випускниць
інститутів шляхетних дівчат, констатував, що «частина
вихованок після закінченню інституту готуються до заміжжя; частина вступає на службу гувернантками чи
домашніми вчительками в родини, окремі залишаються
в інститутах класними пані» [21, с. 489].
Багато випускниць інститутів шляхетних дівчат, які
залишилися в містах, викладало в міських училищах,
закладах відомства імператриці Марії, частина відкривала власні школи. Інститутки, які повернулися до провінції, працювали вчительками в гімназіях, єпархіальних училищах, у вчительських семінаріях [11, с 521].
До речі, випускниці з духовного стану − грамотні матушки − ставали першими вчительками не тільки для
своїх, але й нерідко селянських дітей.
Висновки. Отже, пріоритетна увага в практиці
функціонування жіночих навчально-виховних закладів

приділялась досягненню усталеного ідеалу вихованки:
високодуховної матері-берегині, відданої дружини і доброчесної доньки-християнки. Показниками ефективності підготовки вихованок інститутів до подальшого
життя була наявність у дівчат визначених соціально
значущих для дворянського середовища характеристик:
гарних манер, грації, уміння належно поводити себе в
суспільстві, здатність знаходити і поціновувати мистецтва, знаходити гармонію у людській душі, природі
і повсякденному житті. Невід’ємними ознаками випускниці інститутів шляхетних дівчат було оволодіння
мистецькими навичками, а саме вміннями малювання,
рукоділля, музики, співу й танців.
Ґрунтовно вивірена освітньо-виховною практикою
інститутів шляхетних дівчат педагогічна система забезпечувала формування у вихованок стійкої ієрархії морально-естетичних цінностей: православ’я, пріоритет
сімейних цінностей і громадянських (патріотичних)
чеснот. Результати системи виховання виявлялися в
подальшій діяльності інституток. Вони працювали начальницями й виховательками в школах і гімназіях, засновували благодійні організації, поширювали корисні
знання серед найбіднішого населення, власним коштом
відкривали народні училища, запроваджували медичну
грамотність серед селян, ставали громадськими діячками мистецтва.
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старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти
Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради

ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОГО
КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У статті розглянуто питання особливості структури та змісту мотиваційно-ціннісного компонента професійної самореалізації майбутніх фахівців дошкільних навчальних закладів; наведено результати діагностики
в межах констатувального етапу педагогічного експерименту та програма формування для студентів вищих навчальних закладів.
Ключові слова: мотиваційно-ціннісний компонент, мотиви, ціннісні орієнтації, професійна самореалізація.
В статье рассмотрены вопросы особенности структуры и содержания мотивационно-ценностного компонента профессиональной самореализации будущих специалистов дошкольных образовательных учреждений; приведены результаты диагностики в пределах констатирующего этапа педагогического эксперимента и программа
формирования для студентов высших учебных заведений.
Ключевые слова: мотивационно-ценностный компонент, мотивы, ценностные ориентации, профессиональная самореализация.
The article deals with the peculiarities of the structure and content of motivational-value component of professional
self-realization future specialist of preschool educational establishment; the results of diagnosis within konstatuvalnoho
stage pedagogical experiment program and the formation of university students.
Key words: motivational component values, motives, values, professional self-realization.

Актуальність статті. Перехід до особистісно-орієнтованої парадигми в системі освіти України передбачає зміну основних принципів професійної підготовки
студентів у вищому навчальному закладі, впровадження гуманістичних ідей спрямованих на розкриття і реалізацію сутнісних сил особистості, створення умов для
пізнання людиною власних потенційних можливостей.
У зв’язку з цим особливої актуальності набуває розвиток тих внутрішніх структур особистості, що дозволяють їй реалізовувати себе в будь-яких умовах життя.
Серед таких структур в умовах активізації освітніх
процесів одне з провідних місць посідає професійна самореалізація, готовність до якої формується й удосконалюється безпосередньо у процесі навчання у вищо-

му навчальному закладі. Внутрішніми джерелами тут
виступають, насамперед, мотиви, ціннісні орієнтації,
інтереси особистості до професійного зростання.
Постановка проблеми. Проблема мотивації діяльності є одним із провідних напрямів досліджень в
педагогіці та психології. Для дослідження важливими є
висновки науковців (Л. Верещагіна, Н. Кузьміної, О. Леонтьєва, А. Маркової та ін.) щодо формування мотивації діяльності та вивчення природи мотивів. Їх зв’язок з
психічними процесами, емоціями та почуттями, індивідуальними особливостями досліджувався К. Абульхановою-Славською, М. Алексєєвою, Н. Кузьміною, В. Мерліним та ін. Незважаючи на різницю поглядів різних
дослідників з цієї проблеми, більшість з них сходяться
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на тому, що термін «мотив» − це складне інтегральне
психологічне утворення, що спонукає до свідомих дій та
вчинків і є для них основою.
На думку низки дослідників (А. Маслоу, К. Роджерс,
С. Рубінштейн), потреба в самореалізації особистості
потенційно існує у кожного, однак не кожна діяльність,
яку організовує педагог, мотивує до реалізації своїх можливостей. Мотиви пов’язують між собою потребу в самореалізацію та мету, адже саме мотивація відображає
рівень усвідомленості та нагальності потреби, а мотив,
завдяки власній усвідомленості, перетворюється на
мотив-ціль. Так, мотиви професійної самореалізації виходять із потреби у ній, набувають усвідомленого характеру та перетворюються на мотиви-цілі, які визначають
напрям активності суб’єкта самореалізації [3].
Незважаючи на різницю поглядів різних дослідників з цієї проблеми, більшість з них сходяться на тому,
що мотивація є складною системою, до якої включені
певні ієрархічні структури і різні види мотивів, причому структура мотиваційної сфери не є застиглою, статичною – вона є утворенням, що розвивається у процесі
життєдіяльності особистості. Відповідно мотивація діяльності майбутніх фахівців дошкільних навчальних закладів щодо процесів формування професійної самореалізації в процесі навчання також має певну своєрідність
як за структурою, так і за способом діагностики.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті полягає у дослідженні мотиваційно-ціннісного компонента формування професійної самореалізації майбутніх фахівців дошкільних
навчальних закладів у процесі підготовки в вищому
навчальному закладі. Завданнями статті є теоретично обґрунтувати сутність та складові мотиваційноціннісного компонента професійної самореалізації
майбутніх фахівців дошкільних навчальних закладів,
експериментально перевірити рівень сформованості
мотивів та ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців
дошкільної освіти на констатувальному етапі педагогічного експерименту, створити програму формування
досліджуваних якостей.
Виклад основного матеріалу. Мотиваційно-ціннісний компонент посідає провідне місце в структурі самореалізації майбутніх фахівців дошкільної освіти, адже він
відбиває наявність мотиваційно-цільової готовності, яка
передбачає стійку педагогічну спрямованість інтересів і
потреб, що виражаються в усвідомленні суспільної значущості своєї діяльності, прагненні організовувати навчально-виховну роботу з дітьми дошкільного віку, розумінні
ціннісних орієнтацій професії вихователя, позитивному
ставленні до себе як до професіонала, спрямованості на
самореалізацію в процесі педагогічної діяльності.
Складовими мотиваційно-ціннісного компонента
професійної самореалізації є ціннісні орієнтації, що
відображають професійну орієнтацію майбутнього
вихователя під час педагогічної практики. Цінності є
основою формування особистості, цілей її діяльності та розвитку ціннісних орієнтацій. Педагогічні цінності у сфері професійної діяльності існують у формі
ідей, уявлень, норм, правил, теорій [2].
Цінності, якими керується майбутній педагог у
процесі професійної підготовки, за визначенням О. Ткачової, пов’язані з його світоглядною позицією, з його
особистісними пріоритетами, інтересами та звичками
[4, с. 289]. У нашому випадку він відбиває визнання професійної самореалізації як цінності, життєвої необхід-

ності, прийняття образів кращих вихователів-майстрів
як орієнтирів у житті та професії.
У дослідженні спираємось на дослідження Є. Шиянова, який, виходячи з характерних потреб особистості і відповідності їх професії педагога, виділяє серед цінностей
професійно-педагогічної діяльності: цінності, пов’язані
із утвердженням у суспільстві, найближчому соціальному середовищі (суспільна значущість праці фахівця дошкільної галузі освіти, престиж професійної діяльності
вихователя, визнання рідних, близьких, знайомих тощо);
цінності, пов’язані із задоволенням потреб у спілкуванні
(постійна робота з дітьми, можливість спілкування з цікавими людьми тощо); цінності, пов’язані із самовдосконаленням (творчий і різноманітний характер праці вихователя, можливість займатися улюбленою справою, постійно
поповнювати свої знання тощо); цінності, пов’язані із
самовираженням (захоплення педагогічною діяльністю,
відповідність здібностям особистості тощо) [5, с. 34-35].
Для дослідження мотиваційно-ціннісного компонента професійної самореалізації майбутніх фахівців
дошкільних навчальних закладів у процесі констатувального етапу педагогічного експерименту застосовувалася діагностична програма, яка складалася з методик Т.
Ільїної «Мотивація навчання у ВНЗ» та «Ціннісні орієнтації» М. Рокича. Було з’ясовано, що у майбутніх вихователів на етапі констатувального експерименту педагогічного дослідження були проблеми, особливо стосовно
ціннісних орієнтацій та розвитку професійних мотивів,
де прояви професійних цінностей були відсутні у 49,1%
респондентів, а 36% опитаних неготові були взяти на
себе відповідальність за процес власного професійного
розвитку та виховання дітей дошкільного віку. Всі складові компонента знаходилися переважно на достатньому
(ЕГ – 32%, КГ – 30,9%) та початковому рівнях (ЕГ – 56%,
КГ – 52,7%), що вимагало впровадження відповідної роботи.
Виходячи з розуміння механізмів виникнення мотивації та шляхів її стимулювання, доведених у працях фундаторів вітчизняної науки В. Гриньової, Є. Ільїна, О. Леонтьєва, А. Маркової, В. Семиченко на аудиторних заняттях
було застосовано такі форми роботи, як проблемні лекції
і проблемні семінари в ході вивчення дисципліни «Вступ
до спеціальності».
Питання розвитку ціннісних орієнтацій та педагогічних можливостей вихователя знайшли відображення
в роботах Л. Артемової, Г. Бєлєнької, Н. Кузьміної, С.
Саяпіної, Н. Ткачової та інших, які дали можливість організувати роботу творчої групи «Школа самореалізації
студента-практиканта». Метою роботи творчої групи було
формування в студентів ціннісних орієнтацій майбутнього педагога дітей дошкільного віку. Робота здійснювалася
за планом, який включав теоретичний розгляд проблеми,
дослідження мотивації вступу до вищого навчального
закладу, наявності педагогічного покликання, характерологічних особливостей, лабільності їх інтелекту. індивідуальних особливостей мислення тощо. Результатом участі
у творчій групі було виявлення найбільш вагомих ціннісних орієнтацій майбутніх вихователів, які вплинуть на подальше формування професійної самореалізації.
Ідеї програми творчої групи реалізовувалися нами
під час проведення «Тижня дошкілля» на факультеті дошкільної та корекційної освіти, який організовується раз
на семестр і передбачається планом роботи факультету.
До плану тижня входило проведення майстер-класів
професійного спрямування, за участі вихователів до-

126

Український психолого-педагогічний науковий збірник

♦

шкільних навчальних закладів та викладачів академії.
Студентам було продемонстровано різноманітні техніки
оптимізації процесу професійної самореалізації з метою
підвищення позитивної мотивації, формування ціннісних орієнтацій.
Для вирішення поставлених завдань була розроблена
комплексна програма педагогічної практики. Слід зазначити, що занурення студента в процес педагогічної практики відбувався з перших днів навчання. Студенти були
включені в процес практики з першого по випускний
курс, відвідуючи її один день на тиждень протягом 4-6
годин. Загальна кількість годин практики складала 1314,
що відповідає 36,5 кредитів. Основними видами педагогічної практики були наступні: ознайомча, в групах дітей
раннього віку, пробна, літня, психолого-педагогічна, організаційно-методична та виробнича.
Наприкінці першого курсу навчання відповідно до
навчального плану було підведені підсумки ознайомчої
та педагогічної практики в групах дітей раннього віку.
Підсумковий контроль виявив 95% успішності в студентів. Слід зазначити, що після участі у майстер-класах, вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» в
студентів підвищилася зацікавленість майбутньою професією та сформувався стійкий інтерес до педагогічної
практики. Під час написання есе, студенти висловлювали такі думки: «Вихователь повинен бути неординарною

особистістю. Йому необхідний життєрадісний характер,
вміння не сердитися на дитину, уникати монотонності.
Тільки нестандартно мисляча, творча людина може дати
суспільству й державі нову всебічно розвинену особистість». «…Хочу зазначити, що професією вихователя складно оволодіти цілком, оскільки протягом всього
життя доводиться чимало вчитися, й цей процес не завершується ніколи. Якщо педагог може піднятися вище у
своїх знаннях, то в нього більше шансів на професійний
успіх та самореалізацію».
Анкетування студентів показало, що 20% студентів
з низьким рівнем сформованості мотиваційно-ціннісної
настанови на формування професійної самореалізації
зацікавилися професією вихователя, в них набули вияву
професійні мотиви та ціннісні орієнтації.
Висновки, зроблені в результаті дослідження.
Таким чином, мотиваційно-ціннісний компонент
професійної самореалізації виконує ціннісно-орієнтувальну функцію, сутність якої полягає у формуванні позитивної установки на педагогічну діяльність,
спрямованості студента на вдосконалення механізмів
навчальної та професійної діяльності. Отже, сформованість цього компонента забезпечує процес засвоєння професійних цінностей, розвиток мотивів майбутнього вихователя дітей дошкільного віку, які й будуть
орієнтирами для його успішної самореалізації.
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