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МОЖЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ
ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ У ВИЩІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ШКОЛІ
У статті розглянуто питання підготовки майбутніх учителів хімії до організації позакласної
роботи зі школярами. Проаналізовано сучасний стан підготовки майбутніх учителів хімії до проведення позакласної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів. Обґрунтовано необхідність створення практикуму для студентів з навчальної дисципліни «Позакласна робота з хімії».
Ключові слова: позакласна робота, підготовка майбутніх учителів хімії, організація позакласної
роботи, формування практичних умінь і навичок, підвищення інтересу до вивчення хімії.
В статье рассмотрен вопрос подготовки будущих учителей химии к организации внеклассной
работы со школьниками. Проанализировано современное состояние подготовки будущих учителей
химии к проведению внеклассной работы с учениками общеобразовательных учебных заведений. Обоснованно необходимость создания практикума для студентов из учебной дисциплины «Внеклассная
работа по химии».
Ключевые слова: внеклассная работа, подготовка будущих учителей химии, организация внеклассной работы, формирование практических умений и навыков, повышения интереса к изучению
химии.
The questions of preparation of future chemistry teachers to the organization of extracurricular work with
schoolchildren were reviewed in the article. It was analyzed the modern state of preparation of future chemistry
teachers to realize extracurricular work with pupils of secondary schools. The necessity of creating a practical
textbook for students on academic discipline “Extracurricular work in Chemistry” was substantiated.
Key words: extracurricular work, preparation of future chemistry teachers, organization of extracurricular work, formation of practical skills, increasing of interest in the study of Chemistry.

Актуальність статті. Сучасний стан розвитку освіти ставить високі вимоги до професійної підготовки майбутніх учителів хімії.
Сьогодні найважливішим завданням професійної підготовки майбутнього вчителя хімії
є формування високого рівня його професіоналізму, готовності вирішувати складні педагогічні проблеми, однією з яких є організація
позакласної роботи з учнями загальноосвітніх
навчальних закладів.
Позакласна робота – невід’ємна частина навчально-виховного процесу в сучасній
загальноосвітній школі. Вона є засобом розширення, поглиблення і вдосконалення знань
учнів, формування навичок експериментальної роботи, сприяє подоланню хемофобії,
організації дозвілля, розвитку здібностей та
схильностей школярів, розширює їх кругозір,
формує стійкий інтерес до предмета.
В сучасних умовах особливої актуальності
набуває проблема якості підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів до здій-

снення їх ефективної професійної діяльності
в загальноосвітніх навчальних закладах.
Постановка проблеми. Ефективність позакласної роботи, насамперед, залежить від
рівня та якості готовності вчителя здійснювати її. Таким чином, важливим завданням
вищої педагогічної освіти в Україні є підвищення професійної готовності вчителів хімії
до проведення позакласної роботи з хімії у
загальноосвітніх навчальних закладах.
У Законі України «Про освіту» зазначено: «Метою освіти 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 суспільного вибору,
збагачення на цій основі інтелектуального,
творчого, культурного потенціалу народу,
забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями» [2]. В зв’язку з
цим, важливе місце посідає підготовка май-
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Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі реформування вищої педагогічної
освіти в Україні актуальною є проблема якості
підготовки майбутніх учителів загальноосвітніх навчальних закладів. Перед учителем хімії
сьогодні стоїть важливе завдання: не лише повідомляти учням певну суму знань, домогтися
запам’ятовування конкретних фактів та відомостей, досягти усвідомлення загальних закономірностей, а, й головне, навчити школярів застосовувати здобуті знання на практиці,
формувати вміння і навички дослідницького
характеру, розширити кругозір учнів, підвищити інтерес до вивчення хімії. Розв’язати завдання, що стоять перед вчителем хімії може
навчальна дисципліна «Позакласна робота з
хімії».
Адже, на думку Г.М. Чернобельської, «позакласна робота з хімії» – це особлива організаційна форма занять зі школярами, яка має
сильну емоційну дію. Вона розвиває кругозір
і уяву школярів, стимулює їх до самоосвіти,
поповнення своїх знань, сприяє розвитку винахідливості і творчості. Ця робота дуже різноманітна за видами і змістом, носить у всіх
випадках відтінок цікавості, формує інтерес
до предмета. Вона потребує ретельної організації [3, с. 146].
Як стверджує М.С. Пак, суттєві особливості позаурочної роботи обумовлені тим,
що заняття не обмежені жорсткими часовими
рамками навчального розкладу, проводяться
в позаурочний час, зверх навчального плану
і обов’язкової програми. Позаурочна робота
виконується учнями добровільно, відповідно
до їх інтересів та бажань, під керівництвом
учителя [1, с. 5].
У нашому дослідженні під позакласною
роботою з хімії ми будемо розуміти навчально-виховну діяльність учнів, організовану
вчителем з урахуванням інтересів та нахилів
школярів у позаурочний час, зверх навчального плану та шкільної програми, поза звичайними класними заняттями під безпосереднім
або опосередкованим керівництвом учителя.
Позакласні заняття сприяють розвитку в школярів творчої самостійності і винахідливості,
формуванню практичних умінь і навичок, самореалізації особистості учнів.

бутніх учителів хімії, здатних уміло поєднувати різні форми та методи позакласної
роботи, а також організовувати позаурочну
роботу учнів з хімії. Отже, виникає потреба у вивченні сучасного стану підготовки
майбутніх учителів хімії до проведення позакласної роботи з учнями загальноосвітніх
навчальних закладів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему підготовки майбутніх учителів
до організації та проведення навчально-виховної позакласної роботи школярів з предмета досліджували О.А. Абдулліна, Л.В. Кондрашова, Ю.К. Бабанський, В.О. Кравцова,
О.М. Степанов, В.О. Сластьонін, М.М. Фіцула, О.Г. Мороз.
На недостатність підготовки випускників вищих навчальних закладів до організації позакласної роботи учнів з дисциплін
природничого циклу вказували С. Г. Кобернік, І.В. Душина, Г.А. Понурова (географія),
Є.М. Мисечко, В.С. Капустін, К.А. Нюромжанова (фізика), В.С. Павлович, І.В. Степанюк,
О.Д. Гончар (біологія).
Професійну підготовку фахівців у галузі
хімічної науки здійснювали Г.М. Чернобельська, Е.Г. Злотніков, А.С. Сванідзе, М.С. Пак,
Т.А. Трошкіна, А.Ю. Фальковська, Д.Б. Баранова. Проте, переважна більшість із них в умовах розвитку сучасного суспільства потребує
оновлення та вдосконалення. Аналіз наукової
літератури з досліджуваної проблеми дає підстави вважати, що проблема стану підготовки
майбутніх учителів до проведення позакласної роботи з учнями загальноосвітніх шкіл не
перестає бути актуальною і значимою.
Мета статті – проаналізувати сучасний
стан підготовки майбутніх учителів хімії до
організації позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах та визначити роль
«ефектних» цікавих дослідів у проведенні позакласної роботи.
Завдання дослідження передбачають аналіз педагогічної та методичної літератури; вивчення сучасного стану підготовки майбутніх
учителів хімії до проведення позакласної роботи; розроблення практикуму для студентів
вищої педагогічної школи з навчальної дисципліни «Позакласна робота з хімії».
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Для майбутнього вчителя хімії, на нашу
думку, надзвичайно важливим є підготовленість до проведення різних форм позакласної
роботи у загальноосвітній школі, які будуть
найбільш ефективними в залежності від вікових особливостей учнів та рівня їх навченості. Особливо велике значення для оволодіння студентами вміннями і навичками з
організації позакласної роботи має хімічний
експеримент. Хімічні досліди з яскравим зовнішнім ефектом («ефектні» досліди) добре
запам’ятовуються і, разом з тим, сприяють
засвоєнню закономірностей, які в них виявляються, збуджують цікавість пізнати хімізм
таких дослідів, формування вмінь наслідувати вчителя. Тому, студенти під час навчання у
вищому навчальному закладі мають оволодіти системою фахових знань, умінь і навичок,
спрямованих на ефективну організацію не
лише аудиторної роботи, а й позааудиторної
(позакласної) роботи.
З метою вивчення стану організації та використання позакласної роботи в школі, а
також визначення основних її недоліків ми
провели опитування молодих учителів хімії
(досвід роботи до 5 років). В дослідженні прийняли участь 40 учителів.
Так, відповідаючи на запитання анкети,
більшість учителів (62,3%) зазначили необхідність систематичного проведення позакласних заходів, організацію позакласної роботи на всіх етапах вивчення хімії системно.
Власну готовність проводити цікаві хімічні досліди в усіх формах позакласної роботи
оцінили як високу лише 18,1% учителів тоді,
як 38,4% взагалі не вважають себе підготовленими до проведення таких дослідів і не виявляють бажання їх реалізовувати.
За результатами відповідей вчителів на
запитання: «На скільки часто Ви використовуєте «ефектні» хімічні досліди під час проведення позакласних занять?» можна зробити
висновок, що приблизно половина (54,2%)
опитаних визначили власну готовність їх проводити тоді, як 45,8% − не використовують
ефектні досліди на позакласних заняттях у
жодній формі.
Впевненими у послідовності, безпечності
та результаті «ефектних» хімічних дослідів від-

чувають себе лише 44,2% учителів, а 55,8% −
невпевнені і нерішучі під час їх проведення.
Основними причинами цього є: відсутність
методичної літератури, яка докладно описує
проведення «ефектних» дослідів та включення їх як у навчальний, так і в позанавчальний
процес; недостатня експериментальна та методична підготовка вчителів під час навчання
у вищій школі; відсутність мотивації до використання цих дослідів та організації позакласної роботи як такої.
З метою вивчення сучасного стану підготовки майбутніх учителів хімії до проведення позакласної роботи в загальноосвітніх
навчальних закладах ми визначили рівень
підготовки майбутніх учителів, які отримають кваліфікацію вчителя хімії (напрям підготовки 6.040101 Хімія*, 6.040102 Біологія*)
на базі природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана
Франка. Нами було проведено опитування 58
студентів під час педагогічної практики, яку
вони проходять у VIII семестрі.
Так, отримані результати свідчать, що під
час відповіді на запитання: «Що Ви розумієте
під позакласною роботою з хімії?», 16,2% респондентів дали повністю правильну відповідь,
30,4% опитуваних дали неповну відповідь,
37,9% − дали часткову відповідь, а 15,5% −
неправильно відповіли на запитання або не
відповіли зовсім.
Правильно назвали усі форми організації
позакласної роботи з хімії лише 71,4% опитуваних, 20,6% − дали частково правильну
відповідь, а 8% − неправильно відповіли на
запитання.
Цікавими виявилися відповіді майбутніх
учителів хімії щодо значення позакласної
роботи з хімії у середньому навчальному закладі. Більшість студентів (32,5%) вважають,
що позакласна робота сприяє вдосконаленню
знань, умінь та навичок учнів; 26,2% − розвитку творчих здібностей і формуванню дослідницької діяльності учнів; 17,8% − розширенню та поглибленню знань з хімії; 11,3% −
розвитку пізнавальних інтересів школярів;
7,5% − формуванню почуття відповідальності та вміння працювати в колективі; а 4,7%
респондентів вважають, що позакласна ро-
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бота сприяє профорієнтації учнів на хімічні
професії.
Опитування студентів, проведені нами,
підтверджують попередньо отримані результати молодих учителів (досвід роботи до 5 років) середньої школи. Результати відповідей
студентів представлені у таблиці 1.
Таким чином, найбільш підготовленими
студенти вважають себе до проведення гурткових занять, що пояснюється можливістю
використання знань і вмінь, отриманих під
час вивчення навчальних дисциплін у вищій
школі (неорганічна хімія, органічна хімія,

аналітична хімія, біологічна хімія та ін.). Популярність хімічних вечорів пов’язана із найбільш частим їх виконанням у школі і, відповідно, досвідом студентів.
Відповідаючи на питання: «На скільки Ви
впевнені у власних можливостях організовувати позакласну роботу з хімії в загальноосвітній школі із учнями різних класів?», 5,5%
студентів відповіли, що відчувають себе повністю впевненими у власних силах; 12,3% −
впевнені, але частково усвідомлюють організацію позакласної роботи; 30,5% − усвідомлюють лише окремі елементи проведення
Таблиця 1

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Результати відповідей студентів на запитання анкети
Наведені
Відсоткове
студентами приклади
співвідношення
«Цікава хімія», «Хімія їжі»
44,1%
«В гостях у хімії», «Вечір, присвячений
Хімічний вечір
річниці відкриття періодичного закону
27,4%
Д.І.Менделєєва»
«У світі чудової науки Хімії», «Чи знаХімічна вікторина
11,3%
єте ви застосування хімічних речовин?»
(«Мандрівка королівством «Хімія», «ПоКВК
9,5%
свята в хіміки»
Екскурсія
Хімічні лабораторії, заводи, музеї
4,6%
«Хімія навколо нас», «Розв’язування
Факультатив
3,1%
задач з хімії»

Форма позакласної
роботи з хімії
Хімічний гурток

Змістовий модуль 1. ІНДИВІДУАЛЬНА ПОЗАКЛАСНА РОБОТА
З ХІМІЇ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ
1.1
Мета і основні завдання навчальної дисципліни.
1.2
Індивідуальні форми позакласної роботи з хімії.
Змістовий модуль 2. ГРУПОВА ПОЗАКЛАСНА РОБОТА
З ХІМІЇ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ
2.1
Дидактичні ігри в позакласній роботі з хімії.
Сутність і методичні особливості
2.2
групової позакласної роботи.
Змістовий модуль 3. МАСОВА ПОЗАКЛАСНА РОБОТА
З ХІМІЇ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ
3.1
Масова позакласна робота з хімії.
3.2
Факультативні заняття з хімії.
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Індивідуальна
робота

Модуль, тема

Самостійна
робота

№ модулю

Таблиця 2

Лабораторні
заняття

Розподіл навчального часу дисципліни «Позакласна робота з хімії»

8

20

4

2
6

8
12

2
2

8

20

4

2

8

2

6

12

2

12

20

2

8
4

12
8
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позакласної роботи, а 51,7% − не готові до
проведення позакласної роботи з хімії взагалі.
Отже, оцінюючи рівень професійних знань,
вмінь і навичок молодих учителів (досвід роботи до 5 років) та студентів вищої педагогічної
школи, на основі отриманих в ході дослідження результатів, можна зробити висновок про
сформованість вмінь проводити позакласну
роботу з учнями на середньому рівні, що, звичайно, позбавляє школярів можливості бути
включеними в активну роботу із формування
пізнавального інтересу до хімії, експериментальних умінь та навичок високого рівня, усвідомлення значення хімії в житті людини.
З метою підвищення якості підготовки
майбутніх учителів до проведення позакласної роботи зі школярами нами було розроблено практикум для студентів з навчальної
дисципліни «Позакласна робота з хімії», орієнтований на формування їх вмінь використовувати «ефектні» досліди у власній професійній діяльності в різноманітних формах.
Даний практикум розрахований на 14 лабораторних занять (див. таблицю 2). Під час
проведення лабораторних занять з «Позакласної роботи з хімії» майбутні вчителі мають
можливість відпрацювати техніку виконання
хімічних експериментів з яскравим зовнішнім
ефектом та продумати методику включення даних дослідів у різні форми позакласної роботи.
Організація занять за таким практикумом
дозволяє студентам оволодіти такими знаннями та вміннями:

• використовувати в індивідуальній позакласні роботі «ефектні» досліди («Хімічний
серпентарій», «Настільні вулкани», «Чарівні
вогні»);
• проводити ігри з хімії на основі хімічного
експерименту (хімічне лото, КВК);
• розробляти зміст хімічного гуртка з орієнтацією на хімічний експеримент та здійснювати його аналіз («Експериментальна хімія», «Гурток хіміків-початківців», «Цікава
хімія»;
• планувати, організовувати та проводити
масові позакласні заходи з хімії з обов’язковим
використанням хімічного експерименту;
• відбирати цікаві досліди, виконання яких
можна провести з ужитковими речовинами в
межах організації домашнього хімічного експерименту.
Висновки і пропозиції. Отже, аналіз науково-педагогічної літератури та вивчення
сучасного стану підготовки майбутніх учителів хімії до проведення позакласної роботи
свідчать про недостатність уваги, приділеної
організації та проведенню позакласної роботи з хімії у вищій школі та слабку готовність майбутніх учителів до реалізації такої
діяльності. Саме це є нагальною потребою
вищої педагогічної школи і, на нашу думку,
сприятиме професійній підготовці студентів
до роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, сформує їх професійну готовність
та стане запорукою формування методичної
майстерності.
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ДОСЛІДЖЕННЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЖІНКИ У РОЛІ МАТЕРІ
У статті с точки зору рольового підходу у теорії особистості досліджується феномен материнства
як сфера самореалізації жінки. Материнство вивчається як гендерне явище, самореалізація у ролі матері
пов’язується з опредметненням материнського ідеалу. Опубліковані результати опитування 138 жінок.
Ключові слова: материнство, самореалізація, гендерні особливості, рольовий підхід в теорії особистості, рольовий ідеал.
В статье с точки зрения ролевого подхода в теории личности исследуется феномен материнства
как сфера самореализации женщины. Материнство изучается как гендерное явление, самореализация в роли матери связывается с опредмечиванием материнского идеала. Опубликованы результата
опроса 138 женщин.
Ключевые слова: материнство, самореализация, гендерные особенности, ролевой подход в теории
личности, ролевой идеал.
In the article from the point of view of role approach in the theory of personality is investigated the phenomenon of motherhood as sphere of self-realization of woman. Motherhood is studied as the gender phenomenon, self-realization in a role of mother associated with objectification of maternal ideal. The published
results of a survey 138 women.
Key words: motherhood, self-realization, gender features, roll approach in the theory of personality,
role ideal.

Актуальність дослідження. Багатогранність дослідження материнства породжена
його феноменологією у біологічному, соціальному, міжособистісному та культурному
аспекті. Материнство як створення умов для
розвитку та соціальної адаптації дитини детально розглянуто у філософії, соціології та
психології. Психологічні дослідження особистісної сфери жінки в основному стосуються готовності до материнства, кризи набуття
ролі матері та раннього материнства, охоплюючи період вагітності, пологів та грудного
вигодовування дитини. Отже значно бракує
досліджень впливу материнства на розвиток
особистості жінки впродовж всього її життя.
Метою нашого дослідження є вивчення
самореалізації жінки у ролі матері як досягнення ідеалів материнства.
Завдання дослідження: визначити підходи до вивчення материнства; проаналізувати
феномен «самореалізація»; дослідити репрезентацію ідеальних уявлень у свідомості жінок-матерів та ступінь досягнення власних
ідеалів.
З точки зору розвитку особистості жінки
материнство розглядають, як найважливішу
соціальну функцію, період життя, форму са-

мореалізації і тому подібне. Самореалізація,
яка є однією з важливих екзистенціальних
потреб людини, задовольняється насамперед
у формі самовдосконалення і втілення цілей
у діяльності для себе та суспільства. Самореалізація – це життя, яке побудоване згідно
ключових моментів індивідуальної картини
світу, що репрезентує сутність особистості.
В сучасній науковій думці психоаналітичного
спрямування є розуміння самореалізації, як
пошук та втілення глибинної Самості [1]. Цей
підхід є цікавим з точки зору філософії, але у
нашому дослідженні ми розглядаємо свідоме
конструювання Самості. За структурно-функціональною моделлю самореалізації жінки
Т. П. Вівчарик в основі процесу самореалізації лежить самоідентифікація, інтеграція особистості, опредметнення потреб продиктованих самістю через діяльність [1].
Наша загальна модель самореалізації розглядає цей процес як визначення та формування ідеальних уявлень, які згодом формують мету поведінки та діяльності. В аналізі
феномену самореалізації важливим, на нашу
думку, є поняття ідеалу. Ідеалом вважається
щось винятково досконале, таке, що є вищою метою прагнень людей. Тобто ідеал –
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це бездоганна модель. Ми розглядаємо таку
послідовність самореалізації: спочатку визначення та формування ідеальних уявлень,
які згодом формують мету поведінки та діяльності. Далі іде етап опредметнення, здійснення, потім самооцінювання, усвідомлення результатів, отримання зворотного зв’язку
від суспільного середовища, співвіднесення
наявного з ідеальним, отримання задоволення або дискомфорту, визначення нових,
корекція наявних ідеалів за рахунок власних
настанов та зовнішніх соціально-культурних
впливів. Таким чином процес самореалізації
є безперервним, його рушійні сили знаходяться як всередині особистості, так і в соціально-культурному 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 значення, поряд з іншими сторонами розкриття всіх граней особистісного потенціалу. [2]
Ідеал матері є складовою частиною культурних моделей родини та гендерних сте-

реотипів [3, 4]. Сучасні ідеали материнства
є доволі складними та відображають суперечливі та іноді майже нездійснені вимоги до
жінки ускладнюючі її самореалізацію у материнській ролі [5]. Рольовий ідеал матері – це
уявлення, які існують в суспільній та індивідуальній свідомості про успішне виконання
ролі, які 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. Рольовий ідеал матері є ідеальною моделлю, що містить
уявлення про те, як треба вчиняти перебуваючи у ролі матері та які риси характеру треба проявляти. Рольовий ідеал представлений
у свідомості, виражається в особистісному
семантичному просторі, патернах поведінки,
образах бажаних подій. Таким чином уявлення про ідеал має якісну складову та операціональну складову. Рольовий ідеал виступає
чинником рольової самореалізації жінки.
Щоб дослідити феномен самореалізації,
ми вивчали репрезентацію ідеальних уявлень
у свідомості жінок та ступінь досягнення
власних ідеалів, який і вважали показником,
що безпосередньо пов’язаний із самореалізацією. Респондентам, жінкам, що мають досвід материнства, була запропонована анкета
з відкритим питанням: «Які, на Вашу думку,
вміння, якості або риси характеру необхідні
для успішного виконання ролі матері?» Далі
учасниці дослідження оцінювали себе, яким
чином кожна характеристика проявляється у
кожного (за 10 бальною шкалою, де 0 повна
відсутність ознаки, а 10 її максимально можливий прояв), а потім вказували бажаний рі-

Таблиця 1
Кількість реалізованих вмінь та якостей
у змістовних сферах материнського ідеалу
Кількість
Δ=0
Δ=1
згадувань
менеджмент
25,6 % 18,7%
310
діяльності
(79)
(58)
спілкування
37,2 %
401
с
з дитиною
(149)
особистісна
20,2% 9,9%
екзістанційна
233
(47)
(23)
сфера

Таблиця 2
Статистична значимість відмінності реалізованих вмінь та якостей
у змістовних сферах материнського ідеалу
менеджмент діяльності
спілкування з дитиною
Δ=0
Δ=1
Δ=0
Δ=1
φ*емп
р
φ*емп
р
φ*емп
р
φ*емп
р
менеджмент діяльності
3,34 0,01
спілкування з дитиною
3,34
0,01
1,99
0,01
особистісна екзістанційна сфера
1,466 >0,05
2,929
0,01 4,917 0,01 4,63 0,01
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Мал. 1. Частота розподілу різниці між намаганнями та самооцінкою
у вміннях материнського ідеалу

Мал. 2. Частота розподілу різниці між намаганнями та самооцінкою
у якостях материнського ідеалу

Мал. 3. Частота розподілу різниці між намаганнями та самооцінкою
у якостях та вміннях материнського ідеалу, сфера спілкування
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вень прояву кожної ознаки, на якому рівні є
бажання у себе цю характеристику розвинути.
Різницю в оцінках ми вважали ступенем втілення ідеалу, тобто ступенем самореалізації.
В опитуванні взяли участь 138 жінок віком
від 21 до 63 років, середній вік 38 років. Кількість дітей від 1 до 4.
Аналіз результатів дослідження проводився за допомогою контент-аналізу. Всі названі
характеристики ідеалу ми ділили на групи,
щоб визначити 1) операціональну (вміння,
дії) та номінативну (якості) складові ідеалу;

2) складові змісту ідеалу, а саме: менеджмент
діяльності, спілкування з дитиною та особистісна, екзістанційна сфера жінки. Далі ми
визначали кількість реалізованих характеристик, за якими намагання наших респонденток співпадали (Δ = 0) чи майже співпадали
(Δ = 1) з наявною самооцінкою.
Результати дослідження змісту рольового
ідеалу та самореалізації
Респонденти назвали близько 725 якостей
та 150 вмінь. Це свідчить про те, що рольовий
ідеал матері переважно відбивається у свідо-

Мал. 4. Частота розподілу різниці між намаганнями та самооцінкою
у якостях та вміннях материнського ідеалу, сфера менеджмент

Мал. 5. Частота розподілу різниці між намаганнями та самооцінкою
у якостях та вміннях материнського ідеалу, екзістенційно-особистісна сфера
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мості номінативно, тобто якості називаються,
а не виражаються операціонально – дієсловами, що відображають конкретні вміння та
дії. Співвідношення між якісною та операціональною складовими (вміннями та якостями)
складає 1 до 4,4. У сфері якостей 30.3% респонденток заявили про досягнення свого ідеалу, ще по 19, 6% якостям матері майже втілили свої намагання (Δ = 1). Значно меньше 18%
вмінь респонденти позначили як ті, якими
вони повністю оволоділи та 16% склали вміння, що наблизилися до ідеалу (Δ = 1). Статистична значимість відмінностей між групою
реалізованих якостей та групою реалізованих
вмінь складає р=0,01 за критерієм Фішера.
Різниця між намаганнями та самооцінкою у
вміннях материнського ідеалу у середньому
складає 2,3 бала, що суттєво відрізняється від
показника у сфері якостей, який складає 1,76.
(Гістограми 1, 2).
Всі якості та вміння, що складають рольовий ідеал матері, ми поділили на три сфери:
менеджмент діяльності, спілкування з дитиною та особистісна екзістанційна сфера жінки.
Найбільш представленою у нашому досліджені стала сфера спілкування. Різноманітні
якості та вміння були названі респондентами
401 раз, якостей та вмінь у сфері менеджменту було згадано 310 раз, а у екзістанційно-особистісній сфері учасниці дослідження
відмітили свої намагання 233 рази. У сфері
спілкування респонденти досягли свого ідеалу за 37,2 % (149) якостями та майже втілили
його за 37,2 % (149) характеристиками. Характеристики, що входять у менеджмент діяльності реалізовані респондентами (Δ = 0)

у 25,6 % (79) випадках, та майже реалізовані
(Δ = 1) у 18,7% (58). У екзістанційній сфері
респонденти відмітили повну реалізацію серед 20,2% (47) рис, а наближення до ідеалу за
9,9% (23) вміннями та якостями.
Статистична значимість відмінностей між
сферами від р=0,05 до р=0,01 , за критерієм
Фішера (Таблиця 2).
Як видно з діаграм на малюнках 3,4,5, середня дельта (1,35 ) меньш за все серед якостей та вмінь у сфері спілкування, а найбільша
(2,61) у екзістанційно-особистісній сфері респонденток.
Висновок.
В результаті нашого дослідження ми виокремили якісну та операціональну складову
ідеалу матері, виявили, що нашим респонденткам значно легше досягти реалізації названих якостей, ніж вмінь. Це означає, що
для підвищення рівня самореалізації їм необхідно краще оволодіти бажаними способами
дій, тож для надання психологічній допомоги
матерям доцільно використовувати тренінгові методи, з метою оволодіння певними компетеніями. Найбільш реалізованими є якості
та вміння у сфері спілкування, а найменш
наближеними до ідеалу у екзістенційно-особистісній сфері матерів. Тому для здійснення
психологічного супроводу материнства треба
приділяти особливу увагу внутрішньому буттю жінок.
Подальшими перспективами нашого дослідження є аналіз отриманих результатів з
метою визначення інших змістовних плеяд
серед названих характеристик та пошук кореляції між змістом та ступенем реалізації материнського ідеалу.
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ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ
В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
У статті проаналізовано психолого-педагогічну літературу з проблеми підготовки вчителя початкових класів в умовах інклюзивного навчання. Автор здійснює огляд наукових досліджень щодо проблеми
підготовки вчителя початкової школи до роботи з батьками в умовах інклюзивного навчання.
Ключові слова: робота з батьками, вчитель початкових класів, інклюзивне навчання, дитина з
особливими потребами.
В работе проанализировано психолого-педагогическую литературу с проблемы подготовки учителя начальных классов в условиях инклюзивного образования. Автор осуществляет обзор научных
исследований по проблеме подготовки учителя начальной школы к работе с родителями в условиях
инклюзивного образования.
Ключевые слова: работа с родителями, учитель начальных классов, инклюзивное обучение, ребенок с особыми потребностями.
The article analyzes the psychological and pedagogical literature the problem of training of primary school
teachers in the conditions of inclusive education. The author reviews the scientific research on the problem of
training primary school teachers to work with parents in terms of inclusive education
Key words: work with parents, primary school teacher, inclusive education, children with special needs.

Сьогодні в системі освіти України необхідні суттєві зміни, обумовлені глибокими соціально-політичними і економічними перетвореннями в країні.
Сучасний учитель початкових класів, який
навчає і виховує молодших школярів, поряд з
батьками, стає дуже значущим дорослим для
дитини, тому від його вміння взаємодіяти з
сім’єю учня багато в чому залежить ефективність формування особистості учня.
Проблема підготовки майбутнього вчителя
початкових класів до роботи з батьками в умовах інклюзивного навчання стає надзвичайно
актуальною.
Мета статті: визначити основні аспекти
готовності вчителя початкових класів до роботи з батьками в умовах інклюзивного навчання.
Аналіз наукових джерел засвідчує. Що в
педагогічній теорії нагромаджено чималий
потенціал доробок для вивчення питання
професійної готовності вчителя початкових
класів: це і питання педагогічної майстерності вчителя (І. Зязюн. Н. Кузьміна, В. Сластьонін, О. Сисоєва, Ю. Барабаш, Р. Позінкевич), теоретико-методичної підготовки

вчителя до роботи зі школярами (Н. Бібік, О. Біда,
І. Осадченко, М. Вашуленко, О. Савченко),
формування готовності до професійної діяльності (М. Борейко, А. Бистрюкова, Л. Коржова,
В. Сирота, Л. Мітіна). Однак проблема готовності майбутнього вчителя початкових класів
до роботи з батьками в умовах інклюзивного
навчання потребує глибшого вивчення.
Сьогодні, освіта набуває характеристик
загальності, доступності, рівності у країнах
із високим ступенем розвитку. Так, міжнародний рух «Освіта для всіх» (Education For
All (EFA)), ініційований ЮНЕСКО, пріоритетне значення відводить забезпеченню кожного правом на задоволення освітніх потреб,
отримання якісної освіти [5, с. 7-18]. Тому сучасною світовою тенденцією є впровадження
інклюзивної освіти. Головною метою інклюзивного навчання є створення умов для особистісного розвитку, творчої самореалізації
та утвердження людської гідності дітей з особливими потребами.
Процес розбудови незалежної української
держави ставлять нові вимоги до сучасних
умов навчання виховання учнівської молоді. Нині організаційно-методичні засади на-
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вчального процесу у загальноосвітніх школах
орієнтовані на учнів з типовим розвитком, і
не враховують особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами. Невідповідність форм і методів педагогічного впливу на таких школярів
може створювати передумови для формування у них негативного ставлення до навчання,
девіантної поведінки тощо.
Приєднавшись до основних міжнародних
угод у сфері прав людини (Декларації ООН
про права людини, Конвенцій ООН про права інвалідів, про права дитини), Україна як
член міжнародної спільноти бере участь у
діяльності зі створення сприятливого для дітей з особливими освітніми потребами середовища, у якому гідний розвиток і захист
їх прав забезпечується шляхом дотриманням
принципів демократії, рівності, миру, соціальної справедливості з урахуванням моральних
засад і традиційних цінностей українського
суспільства, спрямованих на зміцнення сім’ї
та розвитку дітей.
Удосконалення системи освіти шляхом
впровадження інклюзивної форми навчання
потребує глибокого і різнобічного вивчення
розумового, фізичного і мовного розвитку осіб
з обмеженими можливостями. Це передбачає
створення загальноосвітнього середовища,
яке б відповідало потребам і можливостям
кожної дитини, незалежно від особливостей її
психофізичного розвитку. Саме тому в умовах
інтеграції системи освіти України у світовий
освітній простір, який регламентується нормативними документами Болонського процесу, особливо актуальною є проблема підвищення ефективності професійної підготовки
висококваліфікованих фахівців, підготовлених до професійної діяльності та реалізації
цілей, змісту, завдань і технологій інклюзивного навчання в загальноосвітніх та спеціальних закладах.
На важливість праці педагога з батьками
вказується і в українському законодавстві. Зокрема, Закон України «Про загальну середню
освіту» [3] засвідчує, що «батьки є учасниками навчально-виховного процесу» і мають
право: вибирати навчальні заклади та форми
навчання для неповнолітніх дітей; приймати

рішення щодо участі в інноваційній діяльності
загальноосвітнього навчального закладу; обирати і бути обраним до органів громадського
самоврядування загальноосвітніх навчальних
закладів; звертатися до відповідних органів
управління освітою з питань навчання і виховання дітей; захищати законні інтереси дітей.
У контексті Концепції розвитку інклюзивної
освіти в Україні очікується, що всі школи повинні: повідомляти батьків про успіхи дітей,
надавати інформацію про шкільну навчальну
програму; підключати батьків до керівництва;
проводити для всіх батьків щорічні збори; залучати батьків до визначення особливих навчальних потреб [6].
Проблема підготовки кваліфікованого
вчителя до роботи в умовах інклюзивного навчання вже тривалий час є однією з найбільш
актуальних. Про це свідчать наукові праці
В. Бондаря, В. Бочарової, І. Демченко, Б. Вульфова, І. Звєрєвої, А. Капської, А. Колупаєвої,
В. Липи, В. Синьова, С. Харченка та ін.
В яких переконливо доводиться, що у сучасній системі інклюзивної початкової освіти пріоритетною умовою виступає взаємодія
педагогів з батьками, яка сприяє вирішенню
навчальних та виховних завдань, розвитку
дитини з особливими освітніми потребами,
а також дозволяє знизити рівень психічного
навантаження в умовах загальноосвітнього
середовища.
У дослідженнях В. Кузави, С. Михайлової,
Л. Романчук, О. Сачук, У. Цинди, В. Юхимця
та ін. робиться акцент на важливості співпраці педагогів з батьками дітей з особливими
освітніми потребами в інклюзивному середовищі дошкільних навчальних закладів та
початкової школи. Вони відзначають, що повноцінна інтеграція дітей з особливими потребами можлива за активної участі батьків
та інших членів сім’ї.
В шкільному житті, що виражається у зміні предметної орієнтації з одного суб’єкта
(батьків або дитини) на обох суб’єктів взаємовідносин. Однак проблема підготовки майбутнього вчителя початкової школи до взаємодії з
батьками в умовах інклюзивного навчання не
була предметом наукових досліджень. Адже
сім’я, яка виховує дитину з обмеженими мож-
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ливостями передусім виступає основним стабілізуючим фактором її адаптації [8]. Із своєї
сім’ї дитина виносить у доросле життя перші уявлення про морально-людські цінності,
норми поведінки та характер взаємовідносин
між людьми. Тому взаємодія в системі «педагог ‒ дитина ‒ батько» має першочергове значення в розвитку дитини з особливими освітніми потребами.
На підтвердження такої триєдиної форми
взаємодії слушними є слова В. Сухомлинського: «…виховує, звичайно, сім’я в цілому – її
загальний дух, культура людських стосунків.
Але хто творить цей дух, цю культуру? Звичайно ж, батьки. Без батьківської мудрості
нема виховуючої сили сім’ї. Батьківська мудрість стає духовним надбанням дітей; сімейні стосунки, побудовані на громадянському
обов’язку, відповідальності, мудрій любові й
вимогливій мудрості батька й матері, самі стають величезною виховуючою силою. Але ця
сила йде від батьків, у них – її коріння й джерело» [9, с. 21]. Тобто, робота батьків, дітей і
вчителів буде ефективною за умови співпраці
і взаємодії в тріаді «педагог ‒ дитина ‒ батько» на засадах толерантності, гуманізму, ціннісних орієнтацій.
Роботу вчителя початкових класів з батьками дітей з особливими освітніми потребами в
умовах інклюзивної освіти ‒ вчена А. Колупаєва визначає як процес, який повинен базуватися на розумінні вчителем необхідності
взаємодіяти з родинами вихованців, особистої
зацікавленості вчителя в співпраці і вміння
організувати взаємодію з родинами на високому професійному рівні. Оскільки народження
дитини з відхиленнями в розвитку, як правило, змінює весь устрій життя батьків, змінює
їх психологічний клімат, то батьки знаходяться в стані безперервного зростаючого стресу,
що провокує конфліктні відносини один до
одного, а також до дитини [4].
Натомість О. Василенко, акцентуючи увагу
на соціально-педагогічних умовах адаптації
молодших школярів з особливими потребами
до навчання в загальноосвітній школі, визначає, власне, адаптацію як процес і результат
активного пристосування дитини з особливими потребами до шкільного життя. Вчена

стверджує, що система педагогічних заходів
має бути спрямована на попередження та подолання проблем, які виникають у конкретної особистості чи групи дітей з особливими
потребами на певних етапах їх соціального
становлення. Крім того, критерій навчальної
діяльності, а також поведінковий критерій
найкраще характеризують адаптованість до
навчання школярів з особливими потребами
[1, с. 16].
Тому, основною метою роботи вчителя початкової школи з сім’ями, які виховують дитину з особливими потребами, є надання батькам кваліфікованої допомоги [2], зокрема у:
формуванні адекватних взаємостосунків між
батьками, іншими членами родини та дитиною з особливими потребами; створенні комфортної для такої дитини сімейної атмосфери;
розширенні інформованість батьків про потенційні можливості дитини, її перспективи у
різних аспектах життя; залученні до активної
участі у вихованні та навчанні дитини; організації навчальної діяльності дитини з особливими освітніми потребами; підвищенні рівня
власного психічного здоров’я.
Ми погоджуємось із думкою науковця
О. Гноєвської [7] про те, що не менше уваги вимагають до себе батьки здорових дітей.
Батьки виражають своє занепокоєння з приводу наслідування (у мовленні, в поведінці) дитини з особливостями розвитку, недостатній
підготовці до навчання у масовій школі. Для
попередження виникнення подібних установок педагогам необхідно свідомо сприяти
зняттю бар’єрів і організовувати співпрацю,
взаємодія батьків дітей з різними пізнавальними можливостями.
Отже, однією з умов успішного розвитку
інклюзивної початкової освіти є забезпечення активної взаємодії вчителів батьками. У
професійній підготовці вчителів початкових
класів назріла необхідність оновлення такого
важливого напрямку, як готовність до співпраці з батьками дітей, її принципів, цілей,
змісту, форм і методів в умовах інклюзивної
освіти. Тому проблема підготовки майбутнього вчителя початкової школи до взаємодії
з батьками в умовах інклюзивного навчання
стає актуальною і своєчасною.
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старший викладач кафедри іноземних мов
Національної академії Національної гвардії України

РОЗВИТОК НАВИЧОК
ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЧИТАННЯ
Автентичні військово-технічні тексти є особливо складними для розуміння. Тому дана стаття
присвячена науковій проблемі ефективного розвитку і подальшого вдосконалення умінь професійноорієнтованого читання англійською мовою у майбутніх військових фахівців.
Ключові слова: професійно-орієнтоване читання, військовий технічний автентичний текст,
ефективність навчання.
Аутентичные военно-технические тексты являются особо сложными для понимания. Потому
данная статья посвящена научной проблеме эффективного развития и усовершенствования умений
профессионально-ориентированного чтения на английском языке у будущих военных специалистов.
Ключевые слова: профессионально-ориентированное чтение, военный технический аутентичный
текст, эффективность обучения.
Authentic military and technical texts present a great difficulty for the readers. That’s why the article is
devoted to the scientific problem of effective development and improvement of skills of professionally-oriented
reading in English in the future military experts.
Key words: professionally-oriented reading, military technical authentic text, effectiveness of training.

Постановка проблеми. Виконання збройними силами України завдань на сучасному етапі тісно пов’язане з їх взаємодією із
озброєними силами інших держав. Українські
військовослужбовці беруть активну участь
в спільних навчаннях, роботі багатонаціональних штабів, інших видах міжнародного
військового та військово-технічного співробітництва. Для цього їм потрібно володіти англійською мовою на професійному рівні, що
є запорукою ефективного виконання службових завдань, зокрема, формуванню полікультурної компетенції, умінь і навичок співпраці з іноземними колегами, толерантності та
комунікабельності. Усе вище зазначене може
бути досягнутим завдяки навчанню та розвитку умінь читати, писати та спілкуватися
іноземною мовою. Одним із основних способів вилучення інформації є читання, тому
саме формування ефективного розвитку і подальшого вдосконалення умінь професійноорієнтованого читання англійською мовою у
майбутніх військових фахівців постійно перебуває в полі дослідження.
Мета статті полягає в узагальненні різних
поглядів щодо ефективного розвитку і подальшого вдосконаленню умінь професійно-

орієнтованого читання англійською мовою у
майбутніх військових фахівців.
Аналіз актуальних досліджень. Слід
зазначити, що проблема навчання іншомовного читання в різних галузях професійної
комунікації піднімалася як вітчизняними,
так і зарубіжними дослідниками. У працях
Й.М. Бермана, С.К. Фоломкіної, О.А. Обдалової та інших представників методичної науки
розроблена система навчання читання в немовному виші. Особливості професійно-орієнтованого читання і система його навчання
в немовному виші розкриті також у працях
Л.П. Мосіної, Т.С. Сєрової, А.В. Добровольської, Н.В. Ульянової. Сьогодні спостерігається переорієнтація методичних досліджень на
проблему підготовки курсантів до професійного спілкування в умовах «полікультурності», «конвергентності» та «міждисциплінарності» знань і видів професійної діяльності.
Це знаходить своє відображення в концепції
про структуру комунікативної компетенції
(документи, видані радою Європи).
З огляду на зазначене вище в нашій статті ми ставимо за мету розглянути особливості навчання читання військово-технічних
текстів англійською мовою в умовах профе-
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сійно– орієнтованої освіти, проаналізувати
систему вправ, спрямовану на формування
навичок та умінь читання військових і технічних текстів, а також специфіку військового
тексту як об’єкта рецептивної комунікативної
діяльності.
Згідно з діючою програмою з іноземної
мови, іншомовна комунікативна компетенція військового фахівця передбачає володіння іноземною мовою як вторинним засобом
письмового та усного спілкування в галузі
військово-професійної діяльності. На основі
вивчення й узагальнення досвіду викладання
іноземної мови у військовому ВНЗ можна зробити висновок, що однією із головних цілей
навчання під час підготовки військових спеціалістів є формування умінь та навичок професійно-орієнтованого читання іноземною
мовою.
В зарубіжній так само як і у вітчизняній
методиці існують різні підходи до класифікації видів читання залежно від того, що покладено в основу, психологічна складова чи
педагогічні або методичні фактори. Наприклад, методична класифікація робить акцент
на цільову установку та умови, які визначають умовно – мовленнєву діяльність, відповідно її основу складають навчальне читання
та комунікативне читання. В основу класифікації видів комунікативного читання покладено конкретне комунікативне завдання та
установка на ступінь повноти і точності вилучення інформації, які зумовлюють характер
процесу читання. Така класифікація відображає ті види читання, якими користуються в
реальній дійсності для отримання інформації:
читання з вибірковим вилученням інформації,
читання з розумінням основного змісту, читання з повним розумінням тексту (пошукове,
переглядове, ознайомлювальне, вивчаюче читання; scanning, skimming, reading for detailed
comprehension). Для аспекту «читання» ці рівні передбачають розуміння текстів, побудованих на частотному мовному матеріалі повсякденного та професійного спілкування, а також
розуміння статей та повідомлень на сучасну
проблематику, автори яких займають особливу позицію чи висловлюють особливу точку
зору [7, с. 231].

У процесі навчання іноземної мови в немовному виші цей вид читання отримав назву
інформативного читання, а цільова установка
та умови, які зумовлюють навчально-мовленнєву діяльність майбутніх спеціалістів, визначили низку специфічних ознак, які притаманні професійно-орієнтованому читанню:
підпорядкованість професійній діяльності,
залежність від професійного тезауруса читача, виконання функцій професійного вербального письмового спілкування, скерованість на
отримання професійно значущої інформації
та припустиме використання отриманої інформації.
Очевидно, що забезпечення такого рівня
можливо лише за умов удосконалення військової освіти і безпосередньо – англомовної підготовки курсантів (слухачів) вищих
військових навчальних закладів (ВВНЗ).
Удосконалення військової освіти повинно
стосуватися методики викладання всіх видів
англомовної мовленнєвої діяльності: читання, письма, аудіювання, говоріння. При цьому
особливе значення має методика формування
англомовної компетентності в читанні, адже
читання є основним і найбільш доступним
засобом отримання і обміну інформацією в
сучасному інформаційному суспільстві. Автентичні військово-технічні тексти є особливо ускладненими для розуміння. Тому пропонована стаття присвячена теоретичному
обґрунтуванню та практичному вирішенню
актуальної наукової проблеми – розвитку та
вдосконаленню у майбутніх військових фахівців умінь професійно-орієнтованого читання
англійською мовою.
Стосовно етапу навчання іноземної мови
у виші слід зазначити особливу роль такого виду мовленнєвої діяльності, як читання,
зважаючи на те, що тут воно набуває якісно
нового змісту, а саме, відбувається усвідомлений перехід від вивчення іноземної мови до
її практичного застосування, зокрема читання
в професійних цілях. Зараз неможливо уявити кваліфікованого спеціаліста, в тому числі,
військового фахівця в галузі інформаційних
технологій, який би не цікавився новітніми
досягненнями науки та техніки у своїй професійній сфері. Оскільки великий потік ін-
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формації надходить із закордонних джерел
іноземною мовою, постає питання підготовки для Збройних сил спеціалістів з високим
рівнем сформованості умінь профільного іншомовного читання, здатних оперативно орієнтуватися в іноземних джерелах інформації,
систематизувати, інтерпретувати інформацію
та використовувати її для вирішення професійних проблем.
Проте, спостереження за ходом навчання
англійської мови та дані, отримані на іспитах
з дисциплін «Англійська мова професійного
призначення» у ВВНЗ, дозволили виявити
низку протиріч: – між потребою курсантів у
спеціальних знаннях рідною мовою та можливістю поповнювати свої знання за рахунок
текстів англійською мовою і успішно здійснювати самостійну професійну інформаційну діяльність;
– між недостатньою повнотою інформаційного тезаурусу курсантів і високою інформативною складністю та насиченістю професійно-значущих текстів англійською мовою;
– між низькою взаємодією елементів когнітивної і вербально-семантичної частин тезаурусу та необхідністю оперативно вилучати і
обробляти інформацію текстів для вирішення
професійних завдань;
– між зростаючим обсягом інформації,
який вимагає постійного оновлення змісту
текстів у навчальному процесі, уміннями перенесення знань у професійну інформаційну
діяльність і недостатньою розробленістю критеріїв відбору текстів для навчання, вилучення та опрацювання деяких видів спеціальної
інформації.
Читання спеціальних текстів передбачає
використання складних стратегій з чергуванням видів читання. Згідно з цим положенням,
виділяються три головні підвиди інформативного читання – оцінювальне інформативне, привласнювальне інформативне, створювальне інформативне [1; 3; 4]. Перший
підвид спрямований на розпізнавання значень
і смислу тексту та співставлення їх з наявним
знанням предметного змісту певного питання
з метою оцінки повноти, новизни, оригінальності, важливості, корисності інформації, яка
міститься в іншомовному тексті, та можли-

вості її застосування в навчальній, науковій
чи трудовій діяльності для вирішення поставленого завдання. Другий підвид супроводжується здійсненням різноманітних записів, в
яких відображається незмінний зміст тексту,
фіксація понять, необхідних для вирішення
комунікативно-пізнавального завдання у формі ключових слів, тема-рематичних об’єднань
як інформаційних одиниць, схем. Не менш
важливим є й те, що записи дозволяють прослідкувати хід умовиводів того, хто навчається, в процесі прийняття смислового рішення,
яке за своїми психологічними механізмами
представляє його інтелектуальне рішення.
Третій підвид передбачає, як правило, вторинне читання першоджерела та своїх записів з
метою формування і формулювання власних
думок (в усній чи письмовій формі) з приводу інформації, викладеної автором. Такий вид
читання є читанням-діалогом з автором і готує читача до подальшого обміну інформацією в його продуктивній діяльності [2, с. 132].
Цілком очевидно, що ефективність інформативного читання і, відповідно, результативність опосередкованого професійного діалогу
між текстом і читачем, між читачем і автором
залежать від сформованості специфічних інтерактивних умінь комплексного іншомовного професійно-орієнтованого читання. Дослідження такого виду мовленнєвої діяльності
як читання з точки зору когнітивного підходу
дозволяє визначити, що в процесі цієї діяльності читач використовує два види знань – декларативні та процедурні, які складають концептуальну систему особистості. Навчання
професійно-орієнтованого іншомовного читання повинно будуватися з урахуванням специфічних психологічних особливостей цього
виду мовленнєвої діяльності, до яких дослідники (І.О. Зимня), відносять її психологічний
предметний зміст, психологічні механізми
мовлення, структурну організацію діяльності
читання.
Тому, в основу процесу формування навичок та умінь професійно-орієнтованого іншомовного читання військово-технічних текстів
слід покладати система вправ, яка згідно з
критерієм комунікативної спрямованості, має
включати підсистеми мовних, умовно-мов-
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леннєвих, а також мовленнєвих вправ, кожна
з яких складається з набору необхідних типів,
видів та підвидів вправ, які виконуються в такій дидактично визначеній послідовності і в
такій кількості, які враховують етапи та особливості формування рецептивних навичок і
вмінь у їх взаємодії. Таким чином, розроблена

на основі таких принципів, як взаємозумовленість, послідовність, доступність, повторюваність мовного матеріалу та мовленнєвих дій,
система вправ буде сприяти ефективному розвитку і подальшому вдосконаленню умінь професійно-орієнтованого читання англійською
мовою у майбутніх військових фахівців.
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САМООЦІНКА ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ОСОБИСТОСТІ
В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ ЇЇ РОЗВИТКУ
У статті розглянуто результати теоретичного та емпіричного вивчення і порівняння рівня
самооцінки у студентів-гуманітаріїв та студентів, що вивчають точні науки.
Ключові слова: самооцінка, завищена самооцінка, адекватна самооцінка.
В статье рассмотрены результаты теоретического и эмпирического изучения и сравнения уровня
самооценки у студентов-гуманитариев и студентов, изучающих точные науки.
Ключевые слова: самооценка, завышенная самооценка, адекватная самооценка.
In the article the results of theoretical and empirical study and comparison of self-esteem in students and
humanities students in the sciences.
Key words: self-esteem, high self-esteem, adequate self-esteem.

Останнім часом дослідження самооцінки
особистості стає все більш популярною темою. Суспільство цікавиться шляхами підвищення власної самооцінки задля покращення
ефективності роботи та особистісної продуктивності. Вибір теми даної роботи обумовлений тим, що однією з найбільш актуальних
проблем є самооцінка серед студентської
молоді, її детермінанти та перспективи розвитку. Проблема самооцінки розглядається багатьма авторами, такими як І. С. Кон,
К. Роджерс, Г. В. Лозова. Не дивлячись на існуючу уже велику кількість досліджень з цієї
теми, в більшості випадків вони обмежуються лише встановленням зв’язку між певними
властивостями особистості та самооцінкою.
Наукова новизна даного дослідження полягає в теоретичному та емпіричному вивченні
і порівнянні рівня самооцінки у студентівгуманітаріїв та студентів, що вивчають точні
науки. Завданням нашим є визначення детермінант, що впливають на формування рівня
самооцінки.
Самооцінка – це складне утворення особистості, котре належить до фундаментальних властивостей особистості. Це бачення
людини самої себе, своїх дій та можливостей.
Самооцінка напряму пов’язана з однією з
найголовніших потреб – потребою в самовираженні. Вона визначає відношення індивіда
до себе та своїх досягнень до тих цілей, котрі
вона перед собою ставить [1].

Самооцінка не є чимось даним від природи, проте вона формується в процесі діяльності і міжособистісного спілкування. На це
безпосередньо впливає соціум, в якому знаходиться людина. З часом самооцінка стає
більш стійкою і змінити її дуже важко, тому
вона отримує велику силу над людиною.
Виділяють два види самооцінки:
• Актуальну – та, яка уже була досягнута людиною і котра перетворилася на стійку
структуру;
• Потенційну – та, котра відображає ще не
реалізовані здібності індивіда.
Окрім цього виділяють ще два види самооцінки, а саме адекватну і неадекватну. Також її поділяються за високим, середнім або
низьким рівнем. Таким чином, при адекватній
оптимальній самооцінці індивід здатен реально оцінювати свої можливості та вміння, чітко
та вірно ставити цілі, котрі він може досягнути. Що ж стосується неадекватної самооцінки, то керуючись нею людина не здатна вірно
оцінити себе – вона або занижує свої можливості, або ж навпаки – завищує. Це, звісно,
заважає досягнути цілей та створює чималі
перепони на шляху до досягнення мети.
Нерідко виділяють ще два вида самооцінки, а саме оптимальну і неоптимальну. Оптимальна самооцінка забезпечує правильне співвідношення своїх можливостей та здібностей,
індивід адекватно ставить перед собою цілі та
не намагається виконати те, що не може. Та-
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кож вона вірно оцінює свої таланти та поведінку. Результати досягнення своїх цілей він
старається прогнозувати та враховувати думку інших людей щодо них [2; 4]. Це результат постійного пошуку ідеальної та реальної
міри, тобто без надто великої переоцінки та
критичності. Це найкращий вид самооцінки
в будь-яких умовах та ситуації. Проте існує й
неоптимальна самооцінка, котра варіюється
від надмірно завищеної і надмірно заниженої. Ні перша, ні друга не можуть призвести
до продуктивних результатів праці. Завищена приведе до того, що людина просто переоцінюватиме свої здатності та можливості.
Низька ж змусить недооцінювати їх. Саме це
й буде заважати досягнення своєї мети. При
поразках, у людей як з низькою, так і з високою самооцінкою, відбувається емоційне відмежування від всього, що порушує уявлення
про себе. У людей з завищеною самооцінкою
нерідко виникає важкий емоційний стан, так
званий афект неадекватності головною причиною якого є стійкість сформованого стереотипу завищеної оцінки самої особистості. Проте висока самооцінка може бути дуже
пластичною. Вона може змінюватися відповідно з станом реальних умов – збільшуватися
при успіху та знижуватися при невдачі. Також
при цьому може виникати бажання само розвиватися та вдосконалювати свої здібності.
Нерідко такі люди потрапляють в конфліктні
ситуації, адже висока самооцінка не дозволяє
їм йти на поступки з кимось. Часто бувають
прояви зарозумілості чи зазнайства. Такі люди
схильні упереджено та зверхньо ставитися до
інших, не рахуватися з чужою думкою та поглядами. Низька ж самооцінка призводить до
невпевненості в собі та своїх силах, небажані
робити щось задля своєї цілі. Індивід з такою
самооцінкою зазвичай боїться робити перший
крок чи діяти згідно плану, це в свою чергу
заважає розвитку його як особистості [2]. Разом з тим може виникати комплекс неповноцінності – стійкої невпевненості в собі та своїх силах. Такі люди не ставлять перед собою
цілі, а якщо і ставлять, то неважкі або навіть
дуже легкі, які їм буде неважко виконати. Нерідко вони дуже критичні до себе, дуже вимогливі. Саме це і може викликати їх конфлікти

з іншими, адже не кожен з оточуючих може
терпіти поведінку таких людей.
Важливо відмітити те, що при високій
самооцінці ми можемо споглядати ефект неадекватності – стан, що виникає, коли особа
з надмірно високою самооцінкою намагається
захистити себе від реальних обставин і тим
самим зберегти звичну самооцінку [1]. Проте,
це тягне за собою зіпсовані стосунки з оточуючими та ризик виникнення конфліктних ситуацій. Також людина буде гостро реагувати
на все, що може зашкодити її уявленню про
себе, вона буде несвідомо «відштовхувати»
це. При цьому людина категорично не хоче визнавати, що це недолік її власних помилок, лінощів чи браку часу. Окрім того, людина може
бути просто нездібною. Афект неадекватності
виступає перш за все як психологічний захист,
проте він може бути лише тимчасовим, адже
він не тягне за собою вирішення головної задачі, а саме зміни самооцінки з неоптимальної на оптимальну. Цей психологічний захист
годиться як прийом для вирішення дрібних
задач, проте зовсім не підходить для долання
складних перешкод та досягання стратегічних
цілей.
Самооцінка формується під впливом оточуючих, а саме тому формування правильної оцінки особистості залежить від відносин індивіда і соціума. При змінні ставлення
оточуючих(друзів, батьків, колег) самооцінка
теж буде змінюватися. Так при поганому ставленні та частих конфліктах нерідко виникає
низький рівень самооцінки [4]. А при надмірній опіці зі сторони батьків у дитини може виникнути висока самооцінка.
Важливим також є питання самооцінки
в юнацькому віці. Це період розвитку, що
припадає на перехід від підліткового віку.
Проте хронологічні межі цього періоду визначаються психологами по різному. Це етап
формування світогляду та власного життя на
якому приймаються найбільш відповідальні рішення. Зазвичай молоді люди копіюють
ту самооцінку, котра є у їх батьків [1; 3]. Але
така самооцінка не є стійкою і з часом, в процесі переоціненки свого життя та поглядів,
вона може змінюватися. Молода людина починає усвідомлювати свої вміння та якості,
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свої таланти. Вона починає ставити цілі, котрих прагне досягнути. Нерідко молоді люди
прагнуть порівняти свій рівень знань з уже
досягнутими результатами, проте враховуючи факт, що знань у них ще не багато, подібне порівняння ускладнюється. Вони схильні
в такому випадку діяти нелогічно, керуючись
імпульсом. Таким чином, бажання виділитися
в очах інших та завоювати популярність знаходить свій прояв.
Основними вимірами, або параметрами,
самооцінки є ступінь адекватності, критичність і міра стійкості. Названі параметри є
кількісними і якісними характеристиками
самооцінки [2]. Адекватність характеризує
самооцінку щодо її відповідності або розбіжності з фактичною мірою певної якості у
суб’єкта самооцінки. Важливим критерієм
адекватності самооцінки індивіда може бути
порівняння цієї самооцінки з оцінками оточуючих. У зв’язку з цим самооцінка може бути
адекватною або неадекватною, заниженою
або завищеною. Кожна з названих різновидів
самооцінки може відрізнятися певною мірою
стійкості. Стійкою вважається самооцінка,
висота якої протягом певного тимчасового
інтервалу залишається незмінною і автономної по відношенню до ситуативних зовнішніх
впливів.
Нерідко також самооцінка називається
складовою Я-концепції, певним особистісним
утворенням, що бере активну участь в регуляції діяльності, поведінки та реакцій людини.
Це її центральний компонент, що відображає
стан внутрішнього світу людини.
Питання самооцінки цікавило вітчизняних
вчених. Такі психологи як Ананьєв Б.Г., Божович Л.І., Рубінштейн С.Л. вважали самооцінку
складовою самосвідомості особистості людини або ж продуктом її розвитку, що був породжений усією життєдіяльністю людини [5].
Проблема самооцінки в вітчизняній психології розроблялась в межах вікової психології.
Предметом вивчення останньої є процес формування та становлення самооцінки людини,
динаміка розвитку її властивостей в онтогенезі. Як приклад можна навести дослідження
Чеснокової І.І., присвячене змінам особливостей самооцінки як важливого компоненту са-

мосвідомості, зокрема залежності та зв’язку
самооцінки з зовнішньою оцінкою нас навколишніми людьми [6].
Також самооцінку та динаміку її розвитку
на різних вікових етапах досліджували такі
вченні як Бороздіна Л.В., Рудова Є.В., Соломіна Л.В.
Є.А. Серебрякова в своєму дослідженні запровадила певні уявлення про параметри самооцінки, а саме:
• адекватність – відповідність вимогам ситуації і очікуванням людей, вона є ступенем
відповідності поведінки особистості певними
схемами та моделями поведінки;
• висота самооцінки – вона додатковою,
але доволі вагомою кількісною характеристикою самооцінки, адже адекватна самооцінка
може бути як високою, порівняно з оцінкою
референтної групи, так і низькою.
Ці параметри лягли в основу класифікації
самооцінки, запропоновано автором, котру
вона поділила на адекватну та неадекватну.
Остання ж є помилковою і буває або завищеною, або заниженою. Саме неадекватна самооцінка є головною причиною внутрішньоособистісних конфліктів людини.
Окрім цього важливо приділити увагу такому явищу як глобальна самооцінка, котре
виділила А.В. Захарова [3]. Глобальна самооцінка – це певне оціночне ставлення особистості до себе в загальному, в той час як
часткові самооцінки відображають оціночне
ставлення до проявів своєї особистості в різних видах діяльності, активності. Також вчена
виділяє в структурі самооцінки усілякі її складові в залежності від її тимчасових спрямованостей:
• актуальна;
• ретроспективна;
• перспективна.
Також вона розглядає відношення цих самооцінок на різних рівнях:
• рівень труднощів;
• рівень вибору суб’єктом мети наступних
дій;
• бажаний рівень самооцінки особистості.
Звісно, самооцінка формується під впливом багатьох факторів і детермінована не
лише соціумом, а й умовами навчання чи
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роботи індивіда. Щоб перевірити це, метою
нашого дослідження ми обрали порівняння
рівня самооцінки студентів різних спеціальностей.
Дослідження проводилося на базі Східноєвропейського Національного Університету
імені Лесі Українки серед студентів IV курсів
психологічного та математичного факультетів. Методикою дослідження слугувала «Знаходження кількісного виразу рівня самооцінки» С. А. Будассі. Досліджуваний повинен
уважно продивитися список слів і виписати 20
найпотрібниших властивостей особистості.
Потім він повинен 10 відвести до найкращих
рис, а ще 10 до найгірших. Після завершення
роботи з колонкою «Якості» він переходить
до колонки Х1, де на першому місці ставить
найбільш властиву собі якість, на другому
менш властиву і так далі, доходячи до кінця.
На останьому місці завжди стоїть якість, яка
у досліджуваного не виражена, або виражена
слабо. Далі іде робота з колонкою Х2, в якій
все проходить по тій самій схемі, проте досліджуваний аналізує не себе, а ідеальну людину.
В результаті ж, використовуючи формулу ля
підрахунку результатів, можна дізнатися який
рівень самооцінки у досліджуваного: «Завищена», «адекватна», «занижена» чи «неприйняття себе».
В результаті проведеного дослідження ми
встановили, що в студентів психологічного
факультету є схильність до завищеної само-

оцінки – 55%. Адекватну і занижену мають
10% і 15% відповідно. 20% же не приймає
себе взагалі.
Інша ж ситуація з математиками, у котрих
половина не приймає себе (50%). 25% мають
завищену самооцінку, 21% занижену і лише
4% адекватну.
Такі результати можна пояснити тим, що
на останньому курсі бакалаврату у студентів
точних наук дуже велике навантаження та
багато роботи, їх курс вимагає більш точних
знань та відомостей. Саме це зумовлює порівняння своїх успіхів з успіхами інших, збільшення кількості помилок, адже чим більший
об’єм роботи, тим частіше будуть виникати
невдачі. Можливо, це також пов’язано з необхідністю шукати роботу в майбутньому. На
відміну від математиків, студенти психологічного факультету мають більший спектр робочих місць і можуть з легкістю вибрати, куди
підуть далі. Також не варто забувати і про інші
фактори, що могли б по впливати на такі результати, а саме відношення з оточуючими,
атмосфера в сім’ї тощо.
Отже, самооцінка як уявлення людини про
саму себе формується в соціумі. Крім того, на
неї мають вплив і інші фактори, такі як особистісні якості чи спеціальність навчання.
Детальніше вивчення цього питання дасть
ширші уявлення про нього та покаже більший
спектр вирішення проблеми неадекватної самооцінки.

Діаграма 1. Рівень самооцінки
у студентів-психологів

Діаграма 2. Рівень самооцінки
у студентів-математиків
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ЗВ’ЯЗОК БАТЬКІВСЬКО-ДИТЯЧИХ ВІДНОСИН
ІЗ СУВЕРЕННІСТЮ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОСТОРУ
ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ
У статті розглянуто проблему зв’язку батьківсько-дитячих відносин із суверенністю психологічного простору дитини. На основі теоретичних відомостей проаналізовано основні вимірювання психологічного простору, а також роль, яку він відіграє у становленні особистості.
Ключові слова: батьківсько-дитячі відносини, суверенність, психологічний простір особистості.
В статье рассмотрена проблема связи родительско-детских отношений с суверенностью психологического пространства ребенка. На основе теоретических сведений проанализированы основные
измерения психологического пространства, а также роль, которую он играет в период становления
личности.
Ключевые слова: родительско-детские отношения, суверенность, психологическое пространство
личности.
This article discusses the problem of influence relationship between parent-child relationship and the sovereignty of a child’s psychological space. On the basis of the theoretical analysis of the main measurements of
psychological space the role it plays in the period of formation of the person is revealed .
Key words: parent-child relationship, sovereignty of psychological space of the individual.

Актуальність статті. З самого народження оточуюча середа має досить важливий влив
на формування психічних потреб дитини. Е.
Форм пише: «Материнська любов повинна
вселити дитині любов до життя, а це можуть
зробити тільки щасливі жінки. В іншому випадку дитині передається тривога, і все це
сильно впливає на особистість дитини. Сутність материнської любові – любити підростаючу дитину, допомагати їй відокремитися»
[13, с. 43]. Саме сім’я створює умови для соціалізації дитини, допомагає їй розширити
соціальні контакти, полегшує адаптацію в
дитинстві та сприяє подальшому розвитку.
По тому, як веде себе доросла людина, можна
припустити, в якій атмосфері вона виховувалася. Якщо зараз в неї є труднощі зі встановленням взаємовідносин, неузгодження з ролями, які мають місце у її житті, то можливо,
вона виховувалася у «холодній» родині, або
там, де були протилежні стилі виховання. При
взаємодії в сім’ї між батьками та дітьми проявляються різні типи міжособистісного спілкування, які впливають на розвиток суверенності міжособистісного простору дитини [4].
Постановка проблеми. Українські дослідники О. В. Григор’єва та А. В. Драпака

стверджують, що формування психологічних
меж особистості відбувається ще в ранньому
дитинстві, а сутність батьківсько-дитячих відносин та середовище розвитку мають істотний вплив на функціонування психологічного
простору [2]. Вплив батьків на дітей в процесі онтогенезу поступово зменшується і взагалі закінчується тільки після сепарації, але,
як відомо, так відбувається далеко не завжди
[1]. У зв’язку з скрутним економічним становищем у нашій країні та українських сім’ях,
більшості юнакам, а іноді й дорослим людям
доводиться жити під одним дахом з батьками,
а це затягує процес сепарації та зберігає батьківський вплив.
Мета статті: проаналізувати, яку роль грають батьківсько-дитячі відносини у формуванні суверенності психологічного простору
особистості.
Виклад основного матеріалу. На думку
С. К. Нартової-Бочавер, найбільш значущою
характеристикою психологічного простору є
міцність його кордону, яка переживається людиною як суверенність власного Я. Суверенність дає відчуття впевненості, довіри до світу, безпеки, дозволяє людині відчувати своє
життя як аутентичне [9]. Порушення цього
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стану внаслідок виникнення об’єктивних чи
суб’єктивних погроз відображується на психічному благополуччі людини і відчувається
нею як обмеження власної активності, свободи волі, автентичності та суверенності.
С. К. Нартова-Бочавер умовно виділяє
шість вимірювань психологічного простору
особистості, які відображають фізичні (територіальні та темпоральні), соціальні та духовні аспекти людського буття: фізичне тіло,
територія, особисті речі, звички, друзі і смаки.
Психологічний простір розвивається в онтогенезі при появі нових вимірів і перенесення
своїх кордонів у рамки вже існуючих вимірювань [11]. Усі ці виміри виконують необхідні для самозбереження і самоствердження
функції. Перший, виникаючий в онтогенезі,
вимір, який служить основою ідентифікації
суб’єкта, – його власне тіло. Найважливіші
біологічні потреби, які конституюють тілесність, – харчова потреба, комфортність місця
розташування і розміщення в просторі (поза),
починаючи з пубертату – сексуальна потреба.
Людина відкриває власне тіло раніше іншої
реальності і вчиться ним користуватися завдяки розвитку сенсорики і моторики.
Наступний вимір – це територіальність.
Якщо тіло відкриває людині, в першу чергу,
саму себе, то територія позначає факт існування інших людей, яких потрібно брати до
уваги. Цей факт означає переживання безпеки
фізичного простору, в якому знаходиться людина (особиста кімната, ігрова модель житла),
а депривованість – відсутність територіальних меж.
Ще один вимір, що виникає з розвитком
маніпуляцій, – світ предметів (артефактів),
які не тільки функціонально необхідні, але також позначають схильності і переваги людей.
Цей вимір особливо сильно відбиває короткостроковість життя взагалі, нагадуючи про те,
що все суще дано певний час. Депривованість
його проявляється у невизнанні права мати
особисті речі.
Наступний вимір містить можливість підтримувати, поглиблювати і розвивати міжособистісні стосунки таким чином, щоб
вміти протистояти великому соціуму, встановлювати безпечну дистанцію з близькими,

розширювати і коректувати коло знайомих.
Депривованість виражається у контролі над
соціальним життям людини.
Такий вимір, як суверенність звичок, означає прийняття часової форми організації
життя людини, а депривованість – насильні
спроби змінити комфортний для суб’єкта розпорядок.
Нарешті, останнє вимірювання психологічного протру – це смаки і цінності, які відображують індивідуальну позицію на початку
життя, а потім – світоглядий аспект людського
буття. Смаки і цінності спрямовані не на умови виживання, а скоріше на ресурс розвитку,
ті «запасні елементи» системи, які і роблять
можливою індивідуалізацію. Депривованість
виражається у насильному прийнятті неблизьких цінностей [8].
На думку С. К. Нартової-Бочавер, кожна
людина, дорослішаючи, неминуче сприймає
педагогічні зусилля близьких як пригноблюючі і вчиться взаємодіяти з ними, тому повна
суверенність досягається тільки в разі жорсткого відділення і, можливо, аутистичного
протиставлення себе навколишньому світу, а
повна депривованість призводить до руйнування людини як індивідуальності [10].
Як пише український дослідник А. В. Драпака, порушення фізичних меж людини без її
згоди означає акт насилля. Першим наслідком
порушення чиїхось тілесних меж є те, що людина почувається більше річчю, ніж особистістю. Наприклад, батьки, які не поважають
право власності людини, можуть перейти
межі своєї дитини, лупцюючи її, закриваючи в
невлаштованих місцях, змушуючи перебувати
довгий час у незручній позі або ж змушуючи
їсти проти волі. Внаслідок цього діти можуть
втратити контакт зі своїм тілом, бо вони звикають, що інші можуть робити з ним все, що
захочуть [3]. Випадки агресивної поведінки,
вандалізму, крадіжок підлітків та юнаків досить часто спостерігалися в ситуаціях, коли
потреба людини в особистому життєвому
просторі опинялася депривованою з самого
початку її життя або внаслідок стресових для
неї подій (наприклад, поява в родині вітчима).
І чим сильніше ставало вторгнення дорослих в
приватне життя дитини (читання щоденників,
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усуспільнення іграшок, невизнання особистої
власності на речі), тим більш різкою була відповідна реакція (крадіжка, втеча з будинку і
т. д.). Асоціальні тенденції дітей, які почали
своє життя в дитячому будинку, дуже стійкі і
не цілком коригуються навіть у разі усиновлення та переходу у сімейний будинок [10].
С. К. Нартова-Бочавер пише про те, що
розвиток суверенності закріплення границь
психологічного простору відбувається на протязі усього життя, але особливо продуктивним цей процес є в дошкільному та підлітковому віці [11].
У підлітковому віці дитина відчуває гостру
потребу в соціальній та територіальній автономії, а також в недоторканості особистого
простору [5]. Але подібні прагнення не завжди
можуть бути прийняті її дорослим оточенням.
Ці труднощі несуть за собою внутрішньосімейні та внутрішньособистісні конфлікти.
А тепер розглянемо, як саме впливають
різні стилі сімейних відносин на формування
життєвої позиції дитини [12].
Авторитарний тип сімейних відносин базується на жорстокому підкоренні та насиллі.
За такого стилю визначається конформний
шлях розвитку дитини. Дії дитини залежать
загалом від зовнішніх оцінок, які можна заслужити, якщо вести себе відповідно до зовнішніх вимог. За таких умов особистість
може стати пасивною, приймати все, що відбувається, як неминучість.
Демократичний тип сімейних відносин. Дорослий розуміє свою важливість у становленні особистості дитини і визнає за нею право
на саморозвиток. Цей стиль характеризується
імпульсивним шляхом розвитку особистості,
тобто дитина є активною, прагне керувати своїм життям, але через суперечливе відношення
батьків не в змозі усвідомити його, тому керу-

вання життям приймає хаотичний характер,
який зачасту не пов’язаний з логікою.
І. А. Морозова та Н. А. Вікдорова виділяють ще альтруїстичний стиль сімейних відносин. У сім’ї з таким типом відносин виховання базується на волі та відповідальності,
так як батьки надають дитині самостійність та
емоційне прийняття. Такий шлях веде до особистісної зрілості, розвиває в дитині активну
життєві позицію, дозволяє їй вливати на своє
життя [6].
Цілісність меж психологічного простору залежить від стилю виховання в сім’ї, а також від
уміння батьків поважати право дитини на приватність. Особливо гостро наполягати на власній автономії та самостійності починають підлітки, бо саме в пубертатний період починає
збільшуватися потреба в приватності, посилюватися недоторканість особистого простору, а
також прагнення до територіальної автономії.
Але батьки не завжди приймають ці зміни в
житті підлітка і продовжують опікувати його
та контролювати. Те, як складуться стосунки
між батьками та дітьми в цей період, залежить
від стилю виховання та вміння батьків поважати право дитини на приватність [14]
Висновки зроблені в результаті дослідження. Внутрішньосімейні відносини являються важливою середою розвитку дитини.
Кожен стиль виховання формує в особистості
здатність вибудовувати власні психологічні
межі, відповідно до того, конструктивний цей
стиль чи деструктивний. Досвід, який дитина
отримає в умовах різного роду взаємодій, у
майбутньому стане фундаментом для подальшого гармонійного чи руйнівного розвитку
батьківсько-дитячих стосунків, тому що саме
збереження кордонів психологічного простору особистості на всіх етапах її розвитку забезпечує становлення суверенності [7].
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ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОЇ ТЕРАПІЇ
У РОБОТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З ДІТЬМИ,
ЩО МАЮТЬ ВАДИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ
Стаття присвячена особливостям роботи соціального педагога з дітьми, що мають вади психофізичного розвитку; формуванню практично-теоретичних умінь та навичок при ігровій терапії.
Ключові слова: ігрова терапія, соціальна реабілітація, гра, арт-терапія.
Статья посвящена особенностям работы социального педагога с детьми, имеющими недостатки
психофизического развития; формированию практико-теоретических умений и навыков при игровой
терапии.
Ключевые слова: игровая терапия, социальная реабилитация, игра, арт-терапия.
Article on the characteristics of the social teacher with children with impaired mental and physical
development; formation of practical and theoretical skills and abilities in the game therapy.
Key words: play therapy, social rehabilitation, game art therapy.

Формування мети дослідження. Вивчення особливостей дітей із вадами психофізичного розвитку на основі аналізу
психолого-педагогічної літератури, аналіз
соціально-психологічних основ ігрової діяльності дитини під час комплексного використання ігротерапевтичних методів у дітей
даної категорії.
Виклад основного матеріалу дослідження. На всіх етапах розвитку людства велику
увагу приділялось підростаючому поколінню.
В сучасних умовах загострення економічних,
політичних та соціальних проблем сім’ї, незахищені верстви населення, діти з психофізичними вадами, діти-сироти, діти позбавлені
батьківського піклування потребують кваліфікаційної якісної соціальної допомоги. Cаме
тому становлення в Україні професії «соціальний педагог», її високого суспільного статусу, швидко зростаюча потреба в соціальних
службах захисту людей висунуло підготовку
соціальних педагогів .[9]
У сучасну епоху соціально-політичного
розвитку України нові перспективи змін у
системі соціальної освіти, пов’язані з новим
ставленням до дітей із вадами психофізичного розвитку, з вирішенням питань щодо їх
соціалізації та інтеграції у суспільство. Нині
спеціальна освіта в Україні має складну, розгалужену і диференційовану систему на-

Постановкою проблеми даної статті є недостатня розробка ігрової терапії як методу
соціальної реабілітації дітей, що мають вади
психофізичного розвитку у роботі соціального педагога.
Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, виокремлення невирішених її
частин. Проблемою дослідження теорії гри займалися: Л. Виготський, Д. Ельконін, К. Гросс,
Г. Плеханов, Е. Аркін, Л. Леонтьєв, К. Бюлер. Дослідниками з проблем теорії ігрової терапії були:
З. Фрейд, А. Фрейд, Г. Гег-Гельмут, М. Кляйн,
К. Роджерс, Г. Лендрєт, А. Осипова, Л. Абрамян,
В. Єкскляйн, Д. Леві, Д. Тафти, О. Ранк, Ф. Аллен, А. Варга, А. Співаковська та інші [9].
Сучасні вчені-методисти, соціальні педагоги Миколаївського обласного інституту
післядипломної освіти В.О. Сєднєва, В.І. Шуляр, К.О. Пінюгіна, І.М. Бєлова розробили
«Поради вчителям загальноосвітньої школи
для успішної роботи з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку», де розробили рекомендації щодо роботи соціального
педагога з дітьми даної категорії [8].
Актуальність теми обумовлюється потребою використання ігрової терапії у роботі
соціального педагога з дітьми, що мають вади
психофізичного розвитку; встановлення сприятливих взаємин у процесі спілкування, що є
критерієм відновлення психічних функцій.
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вчально-виховних закладів, реабілітаційних
та медико-педагогічних центрів, навчальновиховних комплексів, спеціальних закладів, у
яких надається комплексна допомога та підтримка дітям із вадами психофізичного розвитку, а також інтеграція цих дітей в загальноосвітню школу.
Психічні травми, пережиті у дитинстві,
непомітно для дитини формують її дорослу
долю. Деякі сучасні вчені намагаються трактувати історію цілих народів як наслідок базової структури характеру, який складається під
впливом родинного виховання [1].
Педагоги та психологи сучасності називають гру як «Її Величність», вона прекрасна,
давня та незбагненна. Велику таємницю гри
багато віків вивчають філософи, літературознавці, педагоги, психологи, юристи. ООН
визнала гру універсальним та невід’ємним
правом дитини. У народознавстві дитинство
розуміють як час підготовки до життя та гри.
У самому дитячому розумінні «грати» означає
«дружити» [6].
Діти часто саме так висловлюють власне
незадоволення іншими дітьми: «Я не хочу з
тобою гратися!», що звучить у значенні: «Я не
хочу з тобою дружити!».[7]
На жаль, як свідчать дослідження психологів, педагогів, сучасні батьки вважають
гру неактуальною та застарілою формою
організації дитячої діяльності, мотивують
таке ставлення впливом на життя дитини
сучасних технологій, темпу та ритму життя. Сьогодні перевага надається «розумним»
комп’ютерним іграм, елітним спортивним
заняттям, переважно східного спрямування
тощо. Грі відводиться роль розваги та відпочинку, а не важкій, кропіткій, цілющий душу
та тіло праці! [1].
У різні часи вчені, письменники, намагалися пояснити власне бачення гри і тим самим ігрової терапії, як феномену розвитку
людини: Жан-Жак Руссо говорив «... для того,
щоб пізнати та зрозуміти дитину, необхідно
поспостерігати за її грою». Вчений Д.Б. Ельконін, доводячи соціальну природу дитячої
гри, стверджує: «гра – це діяльність, це форма
розвитку психічних функцій, засіб пізнання
дитиною світу дорослих»; «гра – це перш за

все робота фантазії»;«гра – це психологічний
захист» [3].
Отже: гра – це універсальна сфера «самотності» дитини, яка включає самоперевірку,
самовизначення, самовираження.[6]
У своїй теоретико-практичній діяльності
соціальний педагог використовує дуже багато
методів, але саме найефективнішим методом
є «Гра», а саме – ігрова терапія. Ігрова терапія
вважається одним з найефективніших засобів
допомоги тим, хто живе у світі уяви та фантазії, та ще не засвоїв цінностей та правил світу
дорослої людини [4].
Ігрова терапія – метод психотерапевтичного впливу на дітей та дорослих з використанням гри. Гра сприяє створенню близьких відносин між учасниками групи, знімає напругу,
тривогу, страх перед оточуючими, підвищує
самооцінку, дозволяє перевірити себе в різних
ситуаціях спілкування, знімає страх соціально
значимих переслідувань [3].
Ігрова терапія являє собою унікальний
досвід для соціального розвитку дитини, відкриває йому можливість вступити в значимий
особистісний зв’язок з дорослим [2].
Ігрова терапія включає в себе діагностичні, терапевтичні, навчаючі завдання.
Діагностичне завдання полягає в тому,
щоб розкрити переживання дитини, особливості її характеру і відносин. За допомогою
імпровізованої гри виявляються деякі приховані симптоми, захисні установки, конфлікти
і засоби їх вирішення.[7]
Терапевтичне завдання полягає в наданні
дитині можливості для емоційного і моторного самовираження, усвідомлення і відреагування напружень, страхів і фантазій.
Навчальне завдання включає в себе корекцію негативних рис характеру, перебудову
відносин з однолітками, батьками, розвиток
всіх психічних процесів, мови, мислення, уваги, пам’яті, уяви [4]
За сучасних умов соціальний педагог має
базу різних напрямків ігрової терапії, яку
використовує в своїй роботі з дітками, саме
вона застосовуються в соціальній реабілітації.
Соціальна реабілітація – робота, спрямована на відновлення морального, психічного
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та фізичного стану особистості, їх соціальних
функцій, приведення індивідуальної чи колективної поведінки у відповідність до загальновизнаних суспільних правил і норм, найбільш
поширені напрямки в реабілітації: арт- терапія, дельфінотерапія, іпотерапія, Монтессорітерапія, пісочна терапія, пальчикова терапія,
ґудзикова терапія [2].
Арт-терапія – це лікування за допомогою
залучення дитини до мистецтв. При цьому дитина навчається спілкуватися з навколишнім
світом на рівні екосистеми, використовуючи
образотворчі, рухові та звукові виражаючи засоби. Вона має змогу самостійно висловлювати свої почуття, потреби та мотивацію своєї
поведінки, діяльності і спілкування, необхідні
для її повноцінного розвитку та пристосування до навколишнього середовища [5].
Дельфінотерапія є альтернативним, нетрадиційним методом соціальної роботи, де
в центрі терапевтичного процесу перебуває
спілкування людини й дельфіна. Це спеціально організований процес, що відбувається під
наглядом групи фахівців: лікаря, ветеринара,
тренера, психолога (психотерапевта, дефектолога, педагога).
Іпотерапія – метод лікування, заснований
на взаємодії дитини з конем, адаптованим до
можливостей дитини у навчанні верховій їзді.
При їзді на коні м’язи спини тварини, здійснюючи тривимірні рухи, масажують м’язи
ніг дитини
Монтессорі-терапія – це лікувальна педагогіка, заснована на принципах Марії Монтессорі, яка розглядала дитину як особистість
із самого народження. У цьому закладена її
головна відмінність від інших інноваційних

методик. Дитина має можливість самостійно
рухатися, розвиватися.
Пісочна терапія – це лікувальний метод,
що активізує психічну енергію і відкривають
перед людиною можливість до змін, за допомогою піску дитина ліпить, малює, творить,
цим самим вона показує свій внутрішній світ
та загальні її уявлення про довколишній соціум, природнє середовище, та її індивідуальний стан
Пальчикова терапія – це метод, який передбачає програвання будь-яких римованих історій, казок, або зображення умовних фігур за
допомогою пальців [5]
Ґудзикова терапія – також сприяє розвитку дрібної моторики, заняття з ґудзиками –
справжній гімнастичний зал для тренування
розуму. Гра з ґудзиками розвиває особистість
дитини, сприяє її адаптації в соціумі, активізує всі її психічні процеси: сенсорно-перцептивні, психомоторні, емоційно-вольові, пізнавальні та інші [5].
Висновки дослідження і перспективи
подальших розвідок з напряму.
Отже, підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з дітьми з вадами розвитку
дозволить підвищити рівень їхньої професійної компетентності; надасть майбутнім фахівцям можливість активно впливати на зміст,
форми і методи навчання, створити передумови для розвитку в майбутнього фахівця самостійного, творчого і відповідального підходу
до свого навчання, Впровадження ігротерапії як методу соціальної реабілітації надасть
можливість дітям, які мають вади психофізичного розвитку повноцінно розвиватись та соціалізуватись.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТРВЗ
В ДІЯЛЬНОСТІ ДНЗ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ
ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Дана стаття висвітлює проблему використання технології ТРВЗ у розкритті творчого потенціалу та формуванні рис творчої особистості, підготовленої до стабільного вирішення нестандартних
завдань в різних областях діяльності. Особливу увагу автор приділяє різноманітності прийомів та
форм ТРВЗ, які опираються на образне мислення та фантазію дітей.
Ключові слова: теорія розв’язання винахідницьких завдань, творчий розвиток особистості, нестандартне системне мислення, творча уява.
Данная статья освещает проблему использования технологии ТРИЗ в раскрытии творческого потенциала и формировании черт личности, подготовленной к стабильному решению нестандартных
задач в различных областях деятельности. Особое внимание автор уделяет разнообразия приемов и
форм ТРИЗ, которые опираются на образное мышление и фантазию детей.
Ключевые слова: теория решения изобретательских задач, творческое развитие личности, нестандартное системное мышление, творческое воображение.
This article highlights the problem of the use of technology TRVZ in discovering creative potential and
the formation of creative personality traits, prepared for a stable solution of non-standard tasks in different
areas. Particular attention is paid by the diversity of techniques and forms TRVZ which are based on the creative thinking and imagination of children.
Key words: TRIZ, creative personality development, non-standard systems thinking, creative imagination.

Сучасне суспільство висуває нові вимоги
до системи освіти підростаючого покоління і
в тому числі до його першого ступеня – дошкільної освіти. Одним з першорядних завдань виховання і навчання в дошкільних
установах є виховання нового покоління дітей,
що володіє високим творчим потенціалом.
Але проблема полягає не в пошуку обдарованих, геніальних дітей, а у цілеспрямованому
формуванні творчих здібностей, розвитку нестандартного бачення світу, нового мислення
у всіх дітей, які відвідують дитячі садки.
Створення умов для розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку є актуальною
проблемою розвитку інтелектуально-творчого потенціалу особистості дитини.
У світовій педагогічній практиці існує
цілий ряд технологій з розвитку творчого
мислення дітей. Нинішні високі вимоги до
якості навчально-виховного процесу у дошкільному закладі зумовили впровадження
ТРВЗ –теорії розв’язання винахідницьких завдань. Оптимізувати навчальний процес, підвищити ефективність обсягу та форм робо-

ти з дошкільниками неможливо, керуючись
лише традиційними, а інколи, відверто кажучи, застарілими методами та прийомами виховання та навчання. Саме тому ТРВЗ активно використовується в роботі педагогічними
працівниками дошкільних закладів України
[4, с. 27].
У сучасному світі дуже важливо вміти не
тільки засвоювати певні знання, а й оперувати
ними, застосовувати їх у розв’язанні як життєвих, так і професійних проблем, мислити
творчо, неординарно, креативно. І основи цієї
здатності слід закладати з дошкільного віку.
Зокрема, застосовуючи наукову технологію
розвитку творчості – ТРВЗ, одним з головних
принципів якої є навчання дітей розв’язувати
суперечності,
застосовувати
системний
підхід, тобто бачити навколишній світ у
взаємозв’язку всіх його компонентів, знаходити резерви для творчого виконання завдання.
Адже вирішення сучасних завдань все більше
потребує не вузькоспеціального, а системного
підходу в умінні бачити проблему в цілому і
аналізувати наслідки своїх дій [5, с. 16].
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Проблема творчого розвитку дошкільників
досить давно і цілеспрямовано вивчається як
педагогами, так і психологами.
Дошкільний вік є унікальним для всього
подальшого життя, тому особливо важливо
не упустити цей період для розкриття творчого потенціалу кожної дитини (системне мислення, вигадування казок, складання віршів,
вирішення завдань творчого характеру). Використання адаптованої до дошкільного віку
методики ТРВЗ дозволить виховувати і навчати дитину під девізом «Творчість у всьому!».
Автор ТРВЗ – Г.С. Альтшуллер створив
можливість масового навчання технології
творчості. У процесі оволодіння інструментами теорії відбувається не тільки придбання
нового вміння вирішувати творчі завдання, а
й починають формуватися риси творчої особистості [2, с. 22].
Для дітей дошкільного віку основні принципи ТРВЗ були адаптовані А.М. Страунінгом
та О.І. Нікашиним. За допомогою спеціально
розроблених ігор-занять діти знайомляться з
навколишнім світом, у них формується системне, діалектичне мислення, розвивається
творча уява, винахідницька кмітливість.
Серед сучасних науковців, які досліджують дану методику, варто назвати Л.О. Нестеренко, яка запропонувала цікаві прийоми для розвитку творчої уяви на матеріалі
загадок, сприяючи розвитку фантазування,
самостійного пошуку оригінальних шляхів
розв’язання творчих завдань.
В.В. Примакова здійснює науково-дослідну роботу за такими темами: «Упровадження
технології розв’язання винахідницьких задач
у навчально-виховний процес сучасної школи» та «Організаційно-методичні особливості
розвитку творчих здібностей учнів у загальноосвітньому навчальному закладі».
У дошкільному віці виробляється мотивація предметно-операційної, ігрової, творчої,
навчальної діяльності та спілкування, формується пізнавальний потенціал розумових операцій. Дослідження зарубіжних і вітчизняних
психологів В.В. Давидова, П.П. Блонcкого,
Ж. Піаже, Л.С. Виготcкого, Г. Хемлі, С.Л. Рубінштейна свідчать про те, що без цілеспрямованого розвитку творчого мислення, не-

можливо досягти високих результатів у навчанні дітей, систематизації їх навчальних
навичок, знань і умінь [1, с. 42].
Останнім часом багато педагогів зацікавилися ідеями ТРВЗ, адже перед сучасною освітою гостро стоїть завдання виховання творчої
особистості, підготовленої до стабільного вирішення нестандартних завдань в різних областях діяльності.
Робота за теорією ТРВЗ у дитячому садку
відбувається у чотири етапи, що містять такі
послідовні завдання:
1-ий етап:
• вчити дитину знаходити і розв’язувати суперечності, не боятися негативного в об’єкті
та явищі;
• вчити системного підходу, тобто бачення
світу у взаємозв’язку його компонентів;
• формувати вміння бачити навколишні
ресурси (засоби, можливості, те, чим можна
скористатися в разі необхідності).
2-ий етап:
• вчити дошкільнят винаходити;
• вчити «оживлювати» за допомогою ТРВЗ
предмети та явища, приписуючи одним якості
інших і навпаки, а також відкидати непотрібні
і шукати найкращі варіанти.
3-ій етап:
• вирішувати казкові завдання і придумувати казки, уникаючи сумного закінчення казки,
не змінюючи при цьому сюжету;
• складати нові казки на основі добре відомих.
4-ий етап:
• вчити дитину знаходити вихід з будь-якої
життєвої ситуації, спираючись на набуті знання та інтуїцію, використовуючи нестандартні, оригінальні рішення.
Під час послідовного й регулярного застосування ігор та вправ, заснованих на принципах ТРВЗ, діти набувають певного досвіду
спілкування, формується певна поведінка.
Щоб гра відбулася і кожен мав змогу вільно
висловлювати свої думки, треба мати терпіння вислуховувати «найгеніальніші» ідеї своїх
товаришів. При складанні спільних оповідань
і казок дитина вчиться обмінюватися інформацією, слухати, не перебиваючи, іншого,
брати почуття до уваги, рахуватися з вибором
однолітків [6, с. 10-12].
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Деякі засоби розвитку нестандартного
мислення можна використовувати під час
самопідготовки дітей, на заняттях, прогулянках, екскурсіях, виховних заходах тощо. Застосування цих засобів розкриває технологію
розумового процесу, виховує наполегливість,
самоповагу, самостійність мислення.
Використання технології ТРВЗ сприяє
пошуку нетривіальних ідей, рішення і виявлення творчих проблем, розвитку інтелектуальних здібностей, формуванню розумових
дій, розвитку комплексу пізнавальних процесів, таких як увага, сприйняття, мислення,
пам’ять та уява.
Однією з важливих і повсякденних проблем дошкільної освіти є прояв творчості
педагогів в роботі з дітьми, формування системного, багатошарового педагогічного мислення.
Для того щоб дитина опанувала не тільки
певну частину знань і умінь, а також могла
фантазувати, активно мислити, конструювати і займатися винахідництвом, дуже важливо використовувати на заняттях основи ТРВЗ
[3; с.65-67].
Мета даної теорії не просто розвинути
фантазію і уяву дітей, а навчити мислити з
розумінням процесів, що відбуваються. ТРВЗ
для дошкільнят це система ігор, вправ та занять, покликана не змінити основну програму, а збільшити її ефективність.
ТРВЗ полегшує виробництво нових ідей,
так як рішення винахідницьких завдань будується на системі логічних операцій.
Аналіз науково-педагогічної літератури,
досвід роботи працівників дошкільного закладу дозволяє зробити висновок про важливість використання методів ТРВЗ у навчанні
та вихованні дітей дошкільного віку. Це сприяє зниженню їх психологічної інерції, шаблонного мислення, розвиває самостійність
думки, допомагає бачити та розуміти сміливі
та неочікувані рішення, привчає до використання незвичних прийомів. Систематичне
застосування окреслених методів у навчаль-

но-виховному процесі дошкільників сприяє розвитку їх здатності до творчості, появі
та формуванню рис, що відзначають творчу
особистість: ініціативність, самостійність суджень, нестандартність мислення, схильність
до фантазування, пошуку різних варіантів
розв’язання задач тощо.
Педагогіка з використанням ТРВЗ сьогодні – це серйозна дисципліна зі своїм науковим
апаратом, розгалуженою структурою, специфічними алгоритмами і законами. Як і будьяка інша наука, в дошкільному закладі ТРВЗ
може викладатися тільки в спрощеному, адаптованому вигляді, на рівні первинного ознайомлення з основними поняттями. При цьому
пропедевтичний характер ТРВЗ полягає не
стільки в більш ранньому освоєнні відповідної термінології, стільки в забезпеченні різноманітного, стимулюючого творчий пошук
життя і діяльності наших дітей [7, с. 38].
В процесі роботи стане очевидним, що
діти оволодівають навичками самостійно знаходити виходи з різних ситуацій, аналізувати
їх, робити найоптимальніший вибір, вчаться
передавати свої роздуми через міркування,
мовлення дітей стало більш змістовним. Робота з використанням ТРИЗ вимагає системності і часу, але результати перевершать усі
очікування.
Отже, можна зробити висновок що, дошкільна педагогіка із застосуванням елементів ТРВЗ є ефективним засобом розвитку
активного творчого мислення у дошкільнят,
який значно впливає на розвиток інших психічних процесів і особистості в цілому. В свою
чергу, розвиток творчого мислення впливає на
розширення індивідуального досвіду дитини
і організацію дитячої діяльності, що дозволяє
забезпечити творче застосування отриманих
знань, сприяє підвищенню активності, розширює кругозір і словниковий запас. Все це
надає дошкільнятам можливість для успішної
самореалізації в різних видах діяльності. Заняття з використанням прийомів ТРВЗ допомагають дітям побачити несподіване поруч.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
СТУДЕНТІВ-ПЕДАГОГІВ
У статті розглянуто питання щодо особливостей формування екологічної культури студентів
у процесі професійної підготовки. Авторами зроблено аналіз основних підходів, завдань екологічного
виховання. Представлено результати вимірювання екологічних установок. Запропонована адаптаційна програма першокурсників з урахуванням завдань формування екологічної культури студентівпедагогів.
Ключові слова: екологічна освіта, екологічна культура, екологічна компетентність, екологічні
установки.
В статье рассмотрены проблемы особенностей формирования экологической культуры студентов в процессе профессиональной подготовки. Проанализированы основные подходы, задачи экологического воспитания. Представлены результаты исследования экологических установок. Предложена
адаптационная программа для первокурсников с учетом задач формирования экологической культуры студентов-педагогов.
Ключевые слова: экологическое образование, экологическая культура, экологическая компетентность, экологические установки.
It is considered in the article the question of the peculiarities of formation of ecological culture of students
in the process of professional training. Authors made an analysis of main approaches, tasks of ecological education. It is represented the results of measuring ecological settings. It is proposed ad adaptation on program
for freshmen considering tasks for the formation of ecological culture of students-teachers.
Key words: ecological education, ecological culture, ecological competence, ecological settings.

Актуальність статті. Сучасний стан екологічних проблем безпосередньо пов’язан з
процесом екологічної освіти населення нашої держави. Його недосконалість або повна
відсутність продовжують породжувати споживацьке ставлення до природи. Екологічна
освіта була висунута ЮНЕСКО і Програмою
ООН з охорони довкілля. Розвиток екологічного мислення, екологічної компетенції, екологічної свідомості та самосвідомості – єдиний ефективний вихід із ситуації екологічної
кризи. Поєднання виховання сучасної української молоді з національними культурними
джерелами, подолання розриву між культурною, духовною, науковою та освітньою сферами людини вимагають кардинальних змін
та пошуку ефективних підходів підготовки
майбутнього вчителя. Сьогодні, на жаль, людство, що характеризується суто споживчим
світоглядом та егоїстичними матеріальними

мотиваційними цінностями, нещадно експлуатує природу та знищує її ресурси. Без природи людина існувати не може, а вирішення екологічних конфліктів повинне розв’язуватися
тільки шляхом гармонізації взаємовідносин
людини з суспільством та природним середовищем. Слід зазначити, що екологічні суперечності мають специфічні психолого-педагогічні, соціальні фактори і стосуються
духовних, моральних, етичних, естетичних
аспектів [10, с. 13-17].
Постановка проблеми. Надзвичайно важливим завданням в умовах екологічної дестабілізації є формування екологічного мислення, культури та самосвідомості студентської
молоді на ідеях національного відродження
України як європейської держави. Джерела
гуманістичних ідей, поглядів, роздумів учених, письменників, філософів, соціологів,
культурологів, етнологів, педагогів, психоло-
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гів сягають глибоко у давнину віків розвитку
цивілізації, і сама ідея здійснювати навчально-виховний процес на гуманістичних принципах не нова, а пріоритетним є гуманізація
та екологізація культурно-освітнього простору [1, 3].
В. Вернадський відмітити, що людина
здатна відтворювати рівновагу з природнім
середовищем та власну залежність від Всесвіту. Він наголошував на заміні технократичної
парадигми у мисленні, а марксистської у виховній галузі, – гуманістичною, особистісно
зорієнтованою. За цієї ноосферної парадигми
у центр Всесвіту ставиться людина гуманна,
толерантна, відповідальна, яка здатна сприймати реальність не лише розумом, а й серцем
[4, с. 98].
Варто зазначити, що не дивлячись на широке вивчення вищезазначеної проблеми різними науковими школами, все ж таки питання
формування екологічної культури особистості
майбутнього педагога недостатньо розроблене в педагогіці, психології. Тому дослідження
проблеми формування екологічного світогляду, визначення чинників екологізації культурно-освітнього простору актуалізуються і набувають пріоритетності.
Формулювання цілей статті: визначення
педагогічних, соціально-психологічних факторів, які сприяють формуванню екологічної
культури студентів-майбутніх педагогів; висвітлити основні підходи екологічного виховання; проаналізувати екологічні установки
студентів-першокурсників.
Виклад основного матеріалу. Доцільно
звернутися до поглядів І.А. Мальцевої, яка
зазначає що альтернатива екологічному імперативу і в світогляді, і в технології, відсутня,
тому важливим завданням освіти є формування екологічної свідомості. Освіта має містити гуманістичні ідеї та формувати новий
тип культури, зорієнтований на екологізацію,
дбайливе ставлення до природи [7, с. 177].
А.В. Бугаєць, О.А. Буднік, Д.О. Васюков,
Г.П. Шевченко констатують, що неможливо
подолати екологічну кризу лише технічними
засобами, тому необхідне якісне переосмислення основ цивілізації шляхом перебудови
екологічного мислення людей. Технічний роз-

виток є абсолютно необхідним, але його недостатньо: іншою повинна стати цивілізація,
іншим духовний світ людини [5, с. 77-82].
І.В. Кляж, А.М. Льовочкіна, В.О. Скребець
підкреслюють, що екологізація свідомості дає
права кожній людині на здоров’я і плідне життя в гармонії з природою, на життя в екологічно чистому та сприятливому середовищі. Психологія середовища неодмінно пов’язується
з психологією екозбереження, тому що вони
досліджують зв’язки людини з «несоціальним» середовищем. В працях Н.М. Чернової
та А.М. Бєлової зазначається, що екологічне
мислення повинно стати невід’ємної складовою мислення кожної молодої людини. А розуміння цього має буди основою екологічної
підготовки та професійної освіти майбутніх
педагогів.
Звичайно, загострення глобальних проблем викликає необхідність звертатися до гуманістичних концепцій, оскільки значущість
гуманістичних ідей стимулюється не лише
моральними міркуваннями, а й стає основою
виховання соціуму й усього людства, підкреслює Г.О. Балл.
А.М. Льовочкіна визначає екологічну освіту як комплексну систему формування еколого-зорієнтованої свідомості, яка виражається
в усвідомлені екологічних проблем, які впливають на якість та спосіб життєдіяльності
особистості [12, с. 270-271].
Центром екологічної культури особистості
є екологічна свідомість. Важливою складовою екологічної культури є екологічна компетентність, під якою розуміється грамотне
і гуманне ставлення до природи, мобілізація
зусиль до розв’язання екологічних проблем,
співвідношення своєї мети і способів життєдіяльності з потребами суспільства і природних
співтовариств.
Треба зауважити, що формування екологічних компетенцій майбутніх фахівців в
умовах збалансованого розвитку необхідно
здійснювати упродовж усього часу навчання у
вищому закладі на засадах інноваційних, інтегративних підходів. У базових програмах дисциплін для підготовки вчителів мають враховуватися шляхи гармонізації взаємовідносин
у системі «природа-людина-суспільство».
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Пріоритетним завданням екологічного виховання є: формування екологічної свідомості
та екологічної культури особистості, заснованої на гуманному, ціннісному ставленні до
природи; розвиток умінь, навичок і досвіду
застосування екологічних знань у практиці
взаємодії з навколишнім світом; створення
умов для формування і реалізації студентом
активної творчої особистої позиції в екологічній діяльності, готовності до самостійних
продуктивних рішень у ситуаціях моральноетичного екологічного вибору.
Т.С. Троїцька підкреслює, що сьогодні
вкрай необхідним є з’ясування методології в
системі педагогічної теорії і практики, визначення антропологізму як найбільш плюралістичного методологічного підходу сучасного
людинознавства. Все це спонукає до осмислення існуючих протиріч як в світоглядному
забезпеченні педагогічній дійсності, так і в
сучасному соціокультурному просторі, та мотивує особистість до розвитку й формування
в неї міжконфесійної, міжнаціональної толерантності [13, c.89].
До основних сучасних науково-методичних підходів щодо екологічного виховання
науковці відносять аксіологічний, культурологічний, діяльністний, компетентнісний.
Аксіологічний підхід припускає формування
в особистості потреби і здатності до реалізації ціннісного ставлення до природи, людей і
до себе як частини природи. З позиції культурологічного підходу екологічне виховання
розгадається як сфера саморозвитку в просторі її культурних практик, розвиток творчого потенціалу людини. Діяльнісний підхід до
організації процесу екологічного виховання
передбачає включення студентів в різноманітні види самостійної активної діяльності, на
пошук шляхів їх вирішення і безпосередню
діяльність з охорони навколишнього середовища. У контексті компетентнісного підходу
застосовуються екологічні знання і уміння для
самостійної і колективної діяльності з метою
вирішення соціально-екологічних проблем
[12, с. 282-283].
Коли духовні інституції держави знаходяться у процесі пошуку та не діють достатньо ефективно, основна відповідальність за

навчання та виховання студентської молоді
покладається саме на вищий навчальний заклад. Необхідно пам’ятати, що в майбутньому
наша студентська молодь стане «ядром» української еліти. Саме тому, майбутнє суспільства залежатиме від того, наскільки духовною
вона стане [9]. Г.П. Шевченко підкреслює,
що нам слід черпати багатства у тих пластах
культурної спадщини, що відродять прагнення людської душі до вічного, світлого, досконалого, до Істини, Добра, Краси і Природи.
Сучасне суспільство потребує активної
участі підростаючого покоління у державотворчих, екологічних процесах, влиття нових
знань, ідей, творчості та інновацій, які спроможна привнести лише нова еліта молоді.
Як зазначає Сегеда Н.А., сьогодні вкрай важливим питанням освіти є створення психолого-педагогічних умов щодо розвитку мотиваційно-смислового ставлення студентів
до майбутньої педагогічної діяльності як до
місії, до універсально-діяльнісного служіння
розвитку духовності суспільства, формування
відповідальності за власне професійне майбутнє та його наслідки, а також стимулювання
майбутніх фахівців до професійної самореалізації [11, с. 1].
Вивчаючи зміст професійних цінностей
студентів ВНЗ, дослідники виявили низький
рівень сформованості уявлень студентів про
пріоритетні цінності педагогічної професії,
їх надто узагальнений, схематичний зміст
(Н.П. Максимчук, Р.П. Скульський). Зроблено
висновок, що це є результатом спрямованості
навчально-виховного процесу у ВНПЗ на формування учителя-предметника, транслятора
основ наукових знань, що призводить до домінування спеціаліста над особистістю. Варто
зазначити, що більша частина студентів орієнтується не на педагогічну професію, спеціальність вчителя, а на предметну спеціалізацію. В
результаті суспільство отримує вчителя-предметника, який більш-менш успішно працює у
рамках класно-урочної системи, але не володіє
навчальним предметом як засобом формування
особистості учня та не вміє впливати на процес
духовного становлення дитини.
У кожній ланці навчально-виховного процесу необхідно мати ясне уявлення про те,
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якими шляхами за рахунок процесу навчання
здійснювати духовний розвиток особистості.
Цей процес можна реалізувати за допомогою
радикального перегляду цілей, принципів,
змісту, методів і форм навчання, відмови від
авторитарної педагогіки і перехід до гуманістичних цілей навчання.
Людина, як біосоціальна істота, не взаємодіє з природою та суспільством, якщо не
дотримується норм, цінностей, традицій, правил, тобто вона не може повноцінно розвиватися поза культурою. Культура є системною
ознакою антропологічного підходу, що дозволяє проаналізувати еволюцію взаємодії людини, природи, суспільства в історичному, соціальному, біологічному контексті [4, с. 98-99].
Сьогодні вчені розглядають інший підхід
вивчення людини – природоцентриський, неоантропологічний. Цей напрямок пов’язаний
з розвитком нової екологічної свідомості,
принципи якої сформулював норвезький учений П. Несс. Дана концепція є протиставленням антропоцентричного підходу і розглядає
людину як частину природи, а не володаря, та
розглядає її екологію в контексті глобального
екологічного процесу. У свою чергу Б. Коммонер сформував цей принцип як «все пов’язане
з усім».
Слід звернутися до праць В.П. Назарука,
який визначив наступну послідовність формування компонентів екологічної культури:
екологічна культура – екологічне світосприйняття – екологічна свідомість – екологічні
переконання – екологічна самосвідомість –
екологічне світорозуміння – екологічна діяльність – ідеал взаємовідносин людини з
природою.
При організації навчально-виховного процесу доцільно виходити з того, що самі по
собі особистісні, індивідуальні й функціонально-рольові особливості педагога служать
лише передумовою формування особистості
студентів. Реалізація педагогічних можливостей забезпечується лише суб’єкт-суб’єктними
взаєминами, взаєминами значущості (референтності). Інакше трансляція індивідуальності педагога не відбувається, тобто особистість викладача не справлятиме вплив на
особистість студента [2, с. 82-88].

Варто зазначити, що особливість педагогічної праці в університеті полягає в тому, що
індивідуальні компетенції, досвіт та спілкування кожного викладача дають ефективний
результат лише за умови їх узгодженості з діями всього педагогічного колективу та спрямування на досягнення єдиної мети – формування гармонійної особистості зі сформованим
екологічним мисленням.
Успішний викладач формує особистість
успішного студента: взаємодія викладача зі
студентами має будуватися на основі урахування їхніх позицій, бажань, а не вимушеності
спілкування. В системах «викладач-студент»
педагог репрезентує власну індивідуальність,
реалізуючи потребу бути особистістю і, відповідно, формує індивідуальність успішного
студента.
Нами було проведено у 2015-2016 н.р.
дослідження, до участі в якому було залучено 138 студента ІІ, ІІІ курсів філологічного
факультету Мелітопольського державного
педагогічного університету імені Богдана
Хмельницького. Збір даних здійснювався за
допомогою діагностичних методик: «Методика самооцінки екологічної компетентності» (Д.С. Єрмакова) [6], «Опитувальник
екоцентричної та антропоцентричної установок щодо відношення до оточуючого середовища» (С. Томпсон, М. Бартон в адаптації
І.В. Кряж, К.А. Андроннікової) [8, с. 36-40].
Вищезазначені методики дозволили виявити у студентів три екологічні установки:
екоцентричну, антропоцентричну та екологічну апатію. На жаль, більшість студентської молоді мають байдужу позицію щодо
екологічних питань (38,4%). Якщо підводити
підсумки результатів дослідження ступеню
сформованості у студентів компонентів екологічної компетентності, то можна відзначити: низький рівень – 37,7%, середній – 39,1%
та високий – 23,2%. Таким чином, зворотній
зв’язок (зазначені вище результати) став для
нас – викладачів потужним сигналом для кардинальних змін підходів, методів, програм,
організації навчально-виховного процесу. Нездатність людини до екорефлексії призводить
до помилкових та небезпечних дій в навколишньому середовищі та і в особистісному
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житті людини. Викладачі університету повинні спрямувати студентське сприйняття всього довкілля в екологічне русло. Це допоможе
визначати наше продуктивне та безпечне перебування в сьогоденні і в майбутньому.
Інтерпретуючи результати, підкреслюємо, що така ситуація викликає проблеми і
в навчальній ланці професійного педагогічного навчання. Це пов’язано, на нашу думку,
також з відсутністю в нашій державі фахового відбору на професію вчителя, з причин
чого, до педагогічних закладів часто потрапляють випадкові абітурієнти, які не хочуть
та не можуть навчатися, а потім працювати
в цій сфері.
Варто відмітити, що кожній людині властива індивідуальна, специфічна ієрархія особистісних цінностей, яка служить сполучною
ланкою між духовною культурою суспільства
і духовним світом особистості, між буттям
суспільним та індивідуальним. На кожній стадії особистісного розвитку вибір переважного
механізму формування ціннісної системи визначається складним комплексом внутрішніх
і зовнішніх факторів. Звертає на себе увагу
той негативний факт, що цінності сучасного
суспільства носять прагматичний характер.
Набуває розповсюдження модель індивідуалістичної, утилітарної, прагматичної, егоїстичної свідомості [10, с. 27].
В умовах екологізації освітнього простору
стає очевидною необхідність пошуку шляхів
створення соціально-психологічних і педагогічних умов, здатних забезпечити процес
адаптації студентів-першокурсників. У розумінні викладачем функціонування глибинних

внутрішніх механізмів саморегуляції особистості полягають основи реалізації гуманістичних компонентів, що дозволяє подолати
розрив «суб’єктно-об’єктних» стосунків у
процесі «навчатися – навчитися». Саме тому,
автори (консультанти психологічної служби
університету) розробили комплексну програму адаптації першокурсників «Здоров’я – Мотивація – Професіонал». Система послідовних
заходів програми реалізується за блоками: організаційне забезпечення програми; інформаційне забезпечення; соціально-психологічна
підтримка та корекція дезадаптації; психолого-педагогічний, методичний супровід першокурсників; формування здорового способу
життя. Програма успішно впроваджується в
навчально-виховний процес університету і є
суттєвим джерелом творчої діяльності професорсько-викладацького колективу для реалізації концепції збалансованого розвитку
особистості в університеті.
Висновки. Вирішення сучасних проблем
глобальної екологічної кризи культурно-освітнього простору можливе тільки завдяки активної роботи освітян, які виступають двигуном
оптимізації та гармонізації системи «природалюдина-суспільство»., тобто саме ноосферна
педагогічна парадигма формування екологічного світогляду робить ефективною природо-,
здоров’язбережувальну діяльність вищих навчальних закладів освіти України.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо в розробці розвивально-корекційної
програми для студентів різної фахової підготовки щодо впровадження ідей ноосферизму
в систему навчально-виховного процесу.
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ТЕОРЕТИКО-ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ
ПОНЯТТЯ «ДУХОВНІСТЬ» У ПСИХОЛОГІЇ
У статті розглядається проблема духовності особистості, та погляди на це явище представників різних наукових шкіл. Пропонуються результати емпіричного дослідження уявлень різновікових
груп про духовність особистості.
Ключові слова: духовність, контрольні списки, кластерний аналіз.
В статье рассматривается проблема духовности личности и взгляды на это явление представителей разных науковых школ. Предлагаются результаты эмпирического исследования представления разных возрастных групп о духовности личности.
Ключевые слова: духовность, контрольные списки, кластерный анализ.
The article deals with psychological views on of the concept «spirituality». Available results of empirical
studies represent different age groups about the identity of spirituality.
Key words: spirituality, checklists, cluster analysis.

Актуальність проблеми. У сучасному
світі звичними реаліями життя стали війни,
терористичні акти, збройні сутички, підвищення рівня злочинності, расові, релігійні,
ідеологічні та політичні суперечності, екологічні катастрофи, масове знищення тварин
та рослинного покриву планети, деструктивна поведінка особистості (наркоманія, алкоголізм, схильність до суїциду, аморальні та
асоціальні вчинки тощо). Причиною цього є
знецінення та деструкція усталених загальнолюдських морально-етичних норм, принципів, уявлень, переконань та невизначеність,
а деколи й відсутність моральних орієнтирів
сьогодення. Людство опинилося в духовній
кризі. Наслідки якої не передбачувані, а тому
вимагають від сучасників усвідомлення відповідальності за власне фізичне, психічне і
духовне здоров’я та здоров’я майбутніх поколінь, без чого неможливий гармонійний розвиток суспільства і людства в цілому.
Постановка проблеми. Духовність завжди
розглядали як невід’ємну та найбільш суттєву характеристику особистості. «Людина – це
дух» – свого часу висловився К. Ясперс.
Повного адекватного вирішення проблеми
духовності не знайдено а ні на рівні наукових
знань, а ні побутових уявлень. На це є свої
причини. Питання духовності надзвичайно
різнопланове, що зумовило широкий спектр

дослідницьких підходів у її вивченні. А саме:
1) потребо-інформаційного – духовність як
індивідуальна вираженість на рівні двох фундаментальних потреб – ідеальної потреби пізнання і соціальної потреби «для інших» (більш
значущою вважається перша (П. М. Єршов,
А. В. Петровський, П. В. Симонов, Г. М. Ярошевський)); 2) аксіологічного – духовність як
«ціннісний зміст свідомості» (М. Й. Боришевський, В. Д. Діденко, Ж. М. Юзвак, М. С. Каган, Е. О. Помиткін, В. Г. Федотова, Т. В. Холостова, та ін.); 3) діяльнісного – духовність
як специфічний вид діяльності (І. А. Гайдученок, Л. І. Казакова, О. І. Мартинова, В. І. Толстих та ін.); 4) акмеологічного – духовність
як процес безперервного самовдосконалення
та прагнення особистості до вищого ідеалу
як кульмінаційної точки розвитку (Б. Г. Ананьєв, О. О. Бодалєв, А. О. Деркач, Н. В. Кузьміна та ін.); 5) психотехнічного (психотехніка
пошуку) – очищення відбувається через набуття індивідом духовності (А. І. Зеліченко);
6) смислобуттєвого – духовність як орієнтованість на вирішення смисложиттєвих проблем
(Б. С. Братусь, В. І. Слободчиков та ін.); 6) виховного – проблеми духовного виховання
(А. Г. Абрамова, І. Д. Бех, В. М. Боришевський,
І. А. Зязюн та ін.); 7) кризового – аналізується
поняття «духовної кризи» (К. Гроф, С. Гроф,
В. Е. Касимова, В. В. Козлов та ін.).
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Формулювання цілей статті. Проаналізувати стан розробки науково-емпіричних поглядів на поняття «духовність» на науковому
та побутовому рівні його розуміння; здійснити емпіричний аналіз отриманої інформації.
Виклад основного матеріалу. Незважаючи на різноманіття поглядів на проблему
духовності (філософських, релігійних, соціально-психологічних), це питання залишається невирішеним до сьогодні. Саме тому
у літературі не існує єдиного підходу до її
тлумачення та шляхів вивчення. Вона (духовність) розглядається як: 1) те, що стосується
внутрішнього, морального світу людини [10];
2) відстороненість від низьких, грубих чуттєвих інтересів, прагнення до внутрішнього вдосконалення, висоти духу [5]; 3) вищий рівень
розвитку і саморегуляції зрілої особистості,
де основними мотиваційно-смисловими регуляторами життєдіяльності стають вищі людські цінності [7]; 4) високорозвинена форма
психічного у людині, високоморальне начало
у її психічному житті; прагнення до ідеалу,
здатність до самоаналізу вчинків та переживань [8]; 5) інтегральне утворення людської
психіки, складне гармонійне поєднання певних психічно-процесуальних та особистісних
якостей людини [6].
Отже, погляди на духовність є не лише
неоднозначними, а й достатньо суперечливими, водночас всі дослідники розглядають
її як внутрішнє складне системне утворення
особистості. З цим пов’язана різноманітність
підходів до її розуміння. На думку Л. Буєвої
«духовність є інтегральною якістю, що належить до сфери смисложиттєвих цінностей,
які визначають зміст, якість та спрямованість
людського буття і образ людський у кожному
індивіді» [4, с. 5].
Схожу точку зору висловлює П. В. Симонов, за яким духовність є тією якістю особистості, яка вказує на її соціальну цінність,
потребу в пізнанні, прагнення до добра, співпереживання [9].
М. Й. Боришевський наголошує на багатовимірності духовності – це «утворення у
свідомості людини, у яких віддзеркалюються
її найбільш актуальні потреби, інтереси, погляди, ставлення до навколишньої дійснос-

ті й до себе самої як соціального індивіда.
Специфічною ознакою цих утворень, що постають у формі ціннісних орієнтацій, певних
особистісних характеристик, є їхнє поєднання з головними життєвими цілями, прямий
чи опосередкований зв’язок з моральністю»
[3, с. 144].
За І. Д. Бехом, «духовність передбачає вихід за межі егоїстичних інтересів, особистої
користі й зосередженість на моральній культурі людства» [1, с. 124]. Як продовження
цього Б. П. Бітінас вважає, що вона є «мірою
досконалості людини» [2, с. 4].
Зважаючи на різноманіття наукових підходів до визначення поняття духовність, закономірними є розбіжності у його розумінні на
рівні повсякденності. Саме тому ми вирішили
з’ясувати, що саме вкладають люди у це поняття. Вибірку склали студенти та викладачі
Глухівського НПУ ім. О. Довженка, вчителі
загальноосвітніх шкіл Сумської та Чернігівської областей. Всього – 200 осіб. Їм було
надано контрольні списки із 143 прикметників, які, так або інакше можуть бути синонімічними поняттю духовність. Крім того,
пропонувалося визначення цього поняття як
відправної точки такого аналізу. А саме : «Духовність – це творча здатність людини до
психічної саморегуляції і самовдосконалення,
яка обумовлена особливостями її розумових
здібностей, емоцій, волі, що сприяють успішному формуванню і реалізації потреб у цілеспрямованому пізнанні та утвердженні істини, загальнолюдських, етичних і естетичних
цінностей, усвідомлення єдності себе і світу»
[11, с. 145].
За умовами дослідження прикметники оцінювалися за 5-бальною системою (0 – абсолютно не підходить, 1 – просто не підходить;
2 – швидше не підходить, ніж підходить; 3 –
швидше підходить, ніж не підходить; 4 – підходить; 5 – абсолютно підходить).
Отриманий інформаційний масив дозволив розділили всі прикметники на чотири
групи: 1) прикметники, середні арифметичні
оцінки яких знаходились у діапазоні від 3,75
до 5,00 («повністю підходить»); 2) прикметники з діапазоном оцінювання від 2,49 до 3,74
(«частково підходить»); 3) прикметники з діа-
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пазоном оцінювання від 1,25 до 2,50 («не підходить»); 4) прикметники в діапазоні від 0,00
до 1,24 («абсолютно не підходить»).
Графічно отримана інформація виглядає
таким чином (рис. 1).
Отже, 18 % прикметників із запропонованих контрольних списків були оцінені як такі,
які повністю відповідають уявленням респондента про «духовну особистість», 62 % – як
такі, які частково підходять до її розуміння, і

20 % – як такі, які однозначно не підходять.
Це дозволило зробити рейтинг прикметників
та показати їх питому вагу у розумінні людьми поняття «духовність» (табл. 1).
Для подальшого аналізу отриманих даних
було відібрано 25 прикметників контрольних
списків, які, отримали найвищий рейтинг.
Саме вони стали об’єктом кластер-аналізу за
результатами проведення якого було отримано 21 рівень схожості, які умовно розподілили
на 3 групи: високий рівень схожості –
1-7; середній – 8-14; низький – 15-21
(Рис. 2).
Найвищий рівень схожості спостерігається у парах «добросердечний –
доброзичливий» (1 рівень), «щиросердечний – щирий» (2 рівень), «добродійний – добродушний» (3 рівень). Перша і третя пари складають
єдиний кластер на 4 рівні. На 7 рівні схожості кластер утворюють пари
прикметників «ввічливий – вдячний»
(5 рівень) і «вихований»; та «людяний –
люблячий» (6 рівень) і «добрий».
На середньому рівні схожості
об’єдналися між собою такі якості дуРис. 1. Розподіл середніх арифметичних оцінок
ховної людини як: «добросердечний
якостей духовної людини за контрольними списками – доброзичливий», «добродійний –

Рис. 2. Кластер-дерево якостей духовної людини
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добродушний» та «людяний – люблячий» –
«добрий» (8 рівень). На цьому ж рівні до них
приєднується якість «добросовісний». На 9
рівні – «відповідальний», на 11 рівні – «великодушний», на 12 рівні – «справжній», «милосердний». На 13 рівні єдиний кластер утворює група «ввічливий – вдячний» з якістю
«вихований», а на 14 рівні до них додається
якість «моральний».
На 10 рівні схожості також виокремлюється поєднання «щиросердечний – щирий» з
«чесний».
Зазначені дві групи поєднань утворюють
єдиний кластер вже на третьому (низькому)
рівні схожості. До нього (єдиного кластеру)
додаються така якість як «життєлюбний» та
кластер у якому поєднані якості «дружелюбний – душевний», «толерантний», «вдумливий» і «гуманний».
Класифікаційний аналіз показав, що найменш диференційованими ознаками «духовності» виявилися: «добросердечний – доброзичливий», «щиросердечний – щирий»,
«добродійний – добродушний», «ввічливий –
вдячний – вихований», «людяний – люблячий
– добрий».
Тоді як автономними показниками стали «гуманний», «вдумливий», «толерантний» (рис. 2).
Підводячи підсумки, хочемо звернути увагу на те, що на першому рівні схожості знаходяться ті якості, які відображають найголовніші уявлення людей про загальнолюдські
цінності: «добро», «щирість», «любов» та
«вихованість». На другому рівні до них додаються: «совість», «відповідальність», «ми-

лосердя», «моральність», «чесність». І вже на
третьому – «вдумливість», «гуманність» і «толерантність». У цьому можна побачити певну закономірність: провідну позицію зайняли
якості, які відповідають її почуттям і переживанням. І лише поступово вони переходять до
поведінкової сфери особистості, а згодом відзначатимуть її вчинки.
Окремо хочемо зауважити на тому, що до
основних якостей, які характеризують «духовність» не увійшло віросповідання, що, швидше за все, вказує на світський статус цього
явища у суспільстві; або на відсутність прямої залежності між віруваннями і духовністю
у сучасному світі.
Висновки, зроблені в результаті дослідження: 1) останнім часом поняттю «духовність» приділяється значна увага представниками різних напрямів наукового знання
(філософи, психологи, валеологи, педагоги
тощо); 2) відсутній єдиний підхід до розуміння поняття «духовність» особистості у
сучасній науці; 3) контрольні списки є валідним методом пошуку інформації про погляди
на питання «духовності» серед різновікових
груп респондентів; 4) кластер-аналіз дозволив
побачити деякі особливості уявлень учасників
дослідження про духовність, які потребують
подальшого комплексного вивчення.
Перспективи подальшої роботи вбачаємо
у теоретичному обґрунтуванні поняття «духовність», виокремленні індивідуально-психологічних чинників духовного розвитку особистості та розробці методичного підходу до
їх емпіричного вивчення.
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ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С МАРГИНАЛЬНЫХ СЕМЕЙ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
В статье рассмотрены вопросы исследования особенностей создания адекватного социально-воспитательной среды для детей из маргинальных семей в общеобразовательных учебных заведениях.
Проанализированы особенности социально-педагогической работы с маргинальными семьями. Предложенная структурно-функциональная модель социально-воспитательной среды для детей и молодежи
из маргинальных семей в общеобразовательных учебных заведениях.
Ключевые слова: маргинальные дети, социально-педагогическая работа, социально-воспитательная среда.
У статті розглянуто питання дослідження особливостей створення адекватного соціальновиховного середовища для дітей із маргінальних сімей в загальноосвітніх навчальних закладах.
Проаналізовано особливості соціально-педагогічної роботи з маргінальними сім’ями. Запропонована
структурно-функціональна модель соціально-виховного середовища для дітей і молоді з маргінальних
сімей у загальноосвітніх навчальних закладах.
Ключові слова: маргінальні діти, соціально-педагогічна робота, соціально-виховне середовище.
In the article the questions of the study features the creation of adequate socio-educational environment
for children from marginalized families in secondary schools. The article analyses the peculiarities of socio-pedagogical work with marginalized families. The proposed structural-functional model of social and educational environment for children and youth from marginalized families in secondary schools.
Key words: marginal children, social-pedagogical work socio-educational environment.

Семья, образовательные и социальные
учреждения, являясь ведущими микрофакторами социализации человека, оказывают важное влияние на социальное развитие детей,
отношение к себе, окружающим людям, среде
(социальной, биогенной, абиогенной), а также на формирование их активной жизненной
позиции.
Необходимость создания положительной
социально-воспитательной среды для маргинальных семей подтверждается ее ориентированностью на решение задач социального
воспитания, педагогической просвещенности и социально-педагогической поддержки индивида, удовлетворение его личностных интересов и потребностей, создание
условий, содействующих восстановлению
или улучшению способностей к социальному функционированию. В контексте данного
определения, главной целью социально-педагогической работы с маргинальными детьми
в пределах указанной среды, мы определяем
формирование их социального здоровья как

главного фактора социального благополучия
всего общества. Достижение указанной цели
может стать результатом влияния стихийных
средовых (социальной адаптации, социализации и инкультурации, социального развития)
и целенаправленных социальных и социально-педагогических процессов (социализации
и инкультурации, социального воспитания).
Сформированность социально приемлемого,
нравственно нормативного опыта взаимодействия маргинального ребенка с социумом
проявляется в саморегуляции поведения в изменяющихся условиях, направленной на согласие с самим собой, а также способности к
удовлетворению социальных интересов и потребностей, к интеграции в социум.
Исходя из актуальности создания социально-воспитательной среды для маргинальных
детей целью статьи является обоснование
модели создания положительной социально-воспитательной среды для маргинальных
детей в общеобразовательных учебных заведениях.
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Главный вывод специалистов, исследующих проблемы детей и молодежи из маргинальных семей, заключается в том, что социально-педагогическая работа с проблемной
семьёй способствует восстановлению у неё
позитивного влияния на воспитание и социализацию детей из такой семьи (Т. Гурко [6],
В. Дружинин [7], И. Кон [8], Г. Лактионова
[9], Л. Обухова [12], Р. Овчарова [13], А. Харчев [21] и др.).
Различные теоретические и прикладные
исследования
социально-воспитательного
воздействия на детей и молодежь, в том числе
учащуюся, на разных этапах развития общества занимались многие ученые (К. Альбуханова-Славская [1], Б. Ананьев [2], Ж. Пиаже
[15], С. Рубинштейн [16], З. Селиванова [17],
Н. Смелзер [18],).
Педагогическая деятельность тогда отвечает принципам социального воспитания,
когда она направлена на раскрытие способностей, творческих дарований каждого ребенка как субъекта формирования личности,
находящейся в тесной связи или являющейся
частью социума. Именно эти положения раскрываются в трудах А. Луначарского [10],
В. Сухомлинского [19] К. Ушинского [20] и ряда
польских педагогов-гуманистов (Х. Издебська [24], A. Янк [25],С.Кавуля [26], Т. Пильх
[27], Ж. Тыжка [28], M. Винярски [29]).
Особо актуальны работы, в которых социально-педагогическая работа исследуется как
процесс социализации в условиях социальновоспитательной среды общеобразовательного
учреждения (Т. Антопольская [3], Е. Бондаревская [4], Б. Вульфов [5], А.Мудрык [11],
Л. Олиференко [14], М. Шакурова [22],
С. Шацкий [23],).
В основном все исследования касаются
проблем взаимодействия учебно-воспитательных заведений с проблемной семьёй, и
крайне мало современных исследований посвящено социально-педагогической работе с
детьми и молодежью в специально организованном социально-педагогическом пространстве, хотя предпосылки для создания такого
пространства существуют. Для этого необходимо научное обоснование инновационного
социально-педагогического проекта взаимо-

действия и социально-педагогических учреждений в работе с маргинальными семьями.
А для этого индивиду требуется поддержка со стороны тех, кто призван помогать в
развитии личности ребенку, — педагогов в
широком смысле (родителей, учителей, врачей, социальных педагогов, общественных
организаций и лиц и т. д.). Причем важно понимать, что самореализация необходима личности не только в процессе практического воплощения интересов и возможностей, данных
от природы, но и в процессе преодоления негативных качеств, черт характера, позитивного изменения направленности личности для
реализации своих талантов и способностей.
Самореализация в контексте данной работы рассматривается как возможность раскрытия своих индивидуальных способностей,
потребностей, замыслов, целей личности через разнообразие видов и форм деятельности
в условиях разнообразной социокультурной
среды и культурной среды образовательного
учреждения.
Итак, социально-педагогическую работу
можно рассматривать как оказание помощи
ребенку со стороны педагогов и общества
(социальных и социально-педагогических учреждений) в осуществлении процесса социальной адаптации и социальной интеграции
с целью раскрытия индивидуально заданных
способностей и талантов при условии принятия ребенком интересов и норм общества для
участия в его дальнейшем активном преобразовании в деятельности субъекта.
Социально-педагогическая работа с маргинальными людьми предполагает организацию соответствующего вида воспитательно-образовательной ситуации, которой
должны предшествовать соответствующая
познавательно-диагностическая, а также проектно-конструирующая работа социального
педагога. Процесс социально-педагогической
работы представляет собой совокупность
всех операциональных действий, которые совершают его соучастники [3, c. 3-6].
Условно все операции можно разделить
на организационно-педагогические и технологические группы, каждая из которых носит
синтетический характер, включая в разной
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мере теоретические и практические аспекты
и этапы. Социально-педагогический процесс
начинается с организационно-педагогического обеспечения, затем идет этап технологической работы. На практике организационнопедагогические и технологические операции
взаимопроникают, дополняют и обогащают
друг друга.
Проведенный научный анализ проблемы
исследования позволил перейти к осмыслению
понятия маргинальные дети, которых мы понимаем как подростающее поколение с несогласованностью протекания внутренних и внешних
механизмов социального становления, проявляющихся во временных или постоянных,
целенаправленных или стихийных действиях,
направленных на разрушение ценностно-нормативных устоев общества, с ярко выраженным девиантным поведением, деструктивной
активностью в меняющейся среде.
Создание социально-воспитательной среды
для таких детей предполагает организацию эффективной социально-педагогической работы,
ориентированной на успешную социальную
адаптацию, социализацию и инкультурацию,
социальное развитие и социальное воспитание, что диктует необходимость в пропедевтике феномена социального исключения.
Анализ научных исследований показывает,
что социально-педагогическая работа с маргинальными семьями принципиально отличается от социальной работы с любыми другими
категориями взрослого населения, а поэтому
она не может рассматриваться только как разновидность или одно из направлений социальной работы. Важнейшей частью социально-педагогической работы с маргинальными
семьями является педагогическая составляющая, связанная с воспитанием и образованием
детей из таких семей, содействием в их развитии и успешной социализации [24, c. 698-699;
26, c. 29-30; 27, c. 48-60; 29, c. 240-241].
Категория детей и молодежи из маргинальных семей нуждается не просто в помощи
окружающих, а в специально организованной, профессиональной социально-педагогической работе с семьей, заключающейся в
выявлении, определении и размещении проблем ребенка с целью реализации и защиты

его прав на полноценное развитие и образование путем педагогического, социального и
социально-педагогического влияния.
Взаимодействие с семьей трудоемкий и
длительный процесс, особенно с семьями, где
визит специалиста воспринимается «в штыки», как правило чаще всего это проблемные
семьи, но бывают и исключения, когда члены
семьи рады вмешательству из вне ради помощи и поддержки в разрешении их проблем.
При этом важно изучить: состав семьи, ее
социальный статус, структуру; жилищно-бытовые условия; материальное обеспечение;
воспитательный потенциал семьи; характер
взаимоотношений в семье (между взрослыми,
детьми, между другими членами семьи; позицию ребенка в семье, его отношение к родителям).
Разработаный нами проект педагогической
модели социально-воспитательной среды для
детей и молодежи из маргинальных семей в
общеобразовательных учебных заведениях
(рис. 1) призван для создания условий для
развития социально-адаптивной, конкурентоспособной личности.
Модель социально-воспитательной среды
для детей и молодежи из маргинальных семей
в общеобразовательных учебных заведениях
включает три модуля социально-педагогической работы:
Первый модуль – социально-педагогическая работа с маргинальными учащимися
детьми – самоопределение маргинальной
личности; активность мышления; формирование потребности в значимых для жизненного
успеха знаниях; формирование устойчивых
ценностных ориентаций.
Второй модуль – социально-педагогическая работа с маргинальной безработной
молодежью – раскрытие собственных потенциальных возможностей старшеклассников,
самоактуализация бзработной молодежи на
современном рынке труда путем повышения
их профессионального уровня.
Третий модуль – просветительская работа с родителями маргинальных детей и
молодежи – неформальное образования родителей маргинальных детей, с учетом их потребностей и особенностей.
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Представленный выше проект включает
компоненты: целевой: формирование социально-адаптивной и социально здоровой личности ученика; мотивационный компонент:
формирование положительной направленности личности воспитанника, социально
одобряемых мотивов, потребностей, интересов; гностический (самопознание собственной личности, а также способов социальной
деятельности); содержательный: 1 модуль
(социально-педагогическая работа с маргинальными детьми), 2 модуль (социально-педагогическая работа с маргинальной безработной молодежью школьного возраста) и 3
модуль (просветительская работа с родителями маргинальных детей); оценочно-результативный: исследование детей на предмет
изучения сформированости критериев нормальности и уменьшение проявлений критериев маргинальности; организационный
(система умений специалистов социальной
сферы осуществлять социально-педагогическую работу с маргинальными детьми и
молодежью и просветительскую работу с родителями таких детей); технологический компонент (исследование уровней социокультурной компетенции учащихся); ресурсный
компонент: (социально-педагогические условия реализации модели; её нормативно-правовое, информационно-методическое, кадровое,
материально-техническое обеспечение).
Содержание
социально-педагогической
работы с маргинальными лицами определялось реализацией принципов, на основе
которых были выявлены управленческие и
социально-педагогические условия эффективности функционирования социально-воспитательной среды для детей из маргинальных
семей (методическое сопровождение, интерактивные связи, культурная среда).
Функционирование модели предусматривает реализацию функций (социальная,
компетентностная, прогностическая, информационно-аналитическая, регулятивная, конструктивная и коммуникативная) на каждом
из определенных этапах, которые предусматривали решение следующих заданий: 1. подготовительный этап – выявить позитивный
опыт социального воспитания и социального

развития маргинальных учащихся, определить приоритетные направления его развития;
2. прогностический – разработать концепцию,
подготовить условия для организации социально-воспитательной среды для маргинальных детей и молодежи в образовательных
учреждениях; 3. практический – реализация
программ деятельности, внесение корректив
в концептуальные положения; 4. обобщающий – обобщить позитивный опыт реализации концепции социально-воспитательной
среды для маргинальных детей и молодежи.
Определено, что процесс развития социально-педагогической работы с маргинальными семьями зависит от ряда факторов: внутренних (субъектных) и внешних
(культурно-образовательных), оказывающих
прямое или косвенное воздействие на эффективность процесса. Большое значение
для развития социально-педагогической работы имеют субъектные факторы, включающие ценностные ориентации, интересы,
готовность к оказанию помощи, поддержке
и защите маргинальной личности, профессиональные способности и качества, обеспечивающие социально-педагогическую поддержку и защиту, взаимодействие субъектов
и др. Социокультурные факторы оказывают
как прямое, так и косвенное влияние на развитие социально-педагогической работы с маргинальными семьями. К основным культурнообразовательным факторам по результатам
исследования отнесены: государственные решения в области помощи и поддержки семьи
и ребенка; уровень развития науки в стране,
свидетельствующий о возможности теоретически обоснованного решения проблемы;
уровень материально-технического и методического обеспечения образовательной деятельности по данной проблеме; особенности
социокультурной среды региона, его культурнообразовательной инфраструктуры.
Критериями оценки эффективности проекта социально-педагогической работы с
маргинальными семьями определено: просоциальный (уменьшение или исчезновение
маргинального состояния); положительнодинамический (уменьшение тяжести, продолжительности и частоты маргинальности
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Цель – развитие социально-адаптивной, конкурентоспособной, духовно развитой,
творческой личности, нравственно, физически и социально здоровой, умеющей
ориентироваться в современных социокультурных условиях
Научные подходы: личностностный, средовый, деятельностный, системный,
синергетический, культурологический, аксиологический
Принципы:демократизации, свободосообразности, гуманности, субъектности,
целенаправленности, самоактуализации, сотрудничества, продуктивности
деятельности, вариативности, выбора, фасилитации, обратной связи, принцип гибкости
Компоненты: целевой, мотивационный, гностический, содержательный, операционнодеятельностный, организаторский, технологический, оценочно-результативный,
ресурсный
прогностическая
информационноаналитическая

Прогностический

конструктивная

Практический

социальная

Обобщающий

коммуникативная

Функции

Этапы

Подготовительный

регулятивная
компетентностная

Формы

Методы

Критериимаргинальности:
просоциальный, социально-поведенческий, социально-средовый, стагнационный
Уровни маргинальности
Социально-приемлемый

Социально-нейтральный

Социально-неприемлемый

Результат: социально-адаптивная и социально здоровая личность, умеющая
ориентироваться в современных социокультурных условиях

Рис. 1. Структурно-функциональная модель социально-воспитательной среды для детей
и молодежи из маргинальных семей в общеобразовательных учебных заведениях
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Выводы. Теория организации, развития
и управления социально-воспитательной
среды в образовательных учреждениях целесообразна по ряду направлений: крепнет
взаимосвязь компонентов социально-педагогического процесса; расширяется сфера
возможностей социально-воспитательного
воздействия на личность; воспитание маргинальных учеников основывается только
на их активности во взаимодействии с окружающей средой; единство образования и
воспитания; целостность воспитательных
влияний; экономия времени и сил педагогического коллектива, за счет включения специалистов разных служб социальной защиты
и поддержки населения; создаются условия
для самореализации и самоутверждения личности учащегося, учителя, родителя, что
способствует гуманизации межличностных
взаимоотношений.
В социально-педагогическом проекте единого воспитательного пространства системообразующая роль принадлежит партнерству
учебных, культурно-образовательных учреждений, социальных служб и семей.

школьника, переход с маргинального, уровня
социального здоровья на нормативный); стагнационный (длительность сохранения позитивных изменений в структуре социального
здоровья); социально-средовый (отсутствие
социально опасной, либо трудной жизненной
ситуации для ребенка; наличие единой социально-воспитательной среды).
В соответствии с указанными критериями
определено уровни по каждому из них (социально-приемлемый, социально-нейтральный,
социально-неприемлемый).
Теоретический анализ проблемы социально-педагогической работы с детьми и молодежью из маргинальных семей позволил
определить цель социально-педагогической
работы с маргинальными учащимися детьми
и молодежью в социально-воспитательной
среде – целенаправленный, длительный, специально организованный процесс профессионально-педагогического взаимодействия
специалистов с маргинальными семьями,
ориентированный на превенцию социальных
девиаций и обеспечивающий формирование
их социального здоровья.
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ВИХОВАННЯ ЧЕСТІ ЯК ОРІЄНТИР ПРОФЕСІЙНОГО
СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ
У статті розглянуто проблему виховання честі як орієнтиру професійного становлення майбутнього учителя. Даний феномен розкрито як категорію, що відображає визнання людини з боку інших,
а також прийняття або затвердження людиною цього визнання.
Ключові слова: честь,професійна честь, моральна цінність особистості, професійна діяльність.
В статье рассмотрена проблема воспитания чести как ориентира профессионального становления будущего учителя. Данный феномен раскрыто как категорию, отражающую признание человека
со стороны других, а также принятие или утверждение человеком этого признания.
Ключевые слова: честь, профессиональная честь, моральная ценность личности, профессиональная деятельность.
In the article the problem of honor education as a guide professional development of future teachers. This
phenomenon is disclosed as a category that reflects the recognition of other rights, and human acceptance or
approval of this recognition.
Key words: honor, professional honor, moral value of the individual, professional activity.

Постановка проблеми. Кожна людина
більшу частину свого життя віддає професійній діяльності. Від того, наскільки влаштовує
людину її робота, задовольняють досягнення
в певній діяльності, залежить як загальне самопочуття, так і ефективність цієї діяльності.
Для педагогічної діяльності проблема виховання честі набуває особливої актуальності
так, як об’єктом виховного впливу учителя є
учні, виховання яких багато в чому залежить
саме від вчителя. Тому зростає потреба країни
у вчителях, здатних зайняти особистісно-гуманну позицію по відношенню до вихованців
і до себе, а відповідно, висуває в розряд актуальних і проблему виховання почуття честі
майбутнього учителя.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
В межах педагогічної науки склались теоретичні передумови для розробки проблеми виховання честі учителя в процесі його професійної
підготовки. В нашому дослідженні важливими
є методологічні ідеї розвитку індивідуальних
властивостей особистості (А.Г. Маслоу, К.Р. Роджерс, Г. Олпорт, А.Г. Асмолов, В.С. Братусь);
дослідження закономірностей індивідуальноособистісного становлення та розвитку людини в процесі її професійного самовизначення
(Н.М. Боритко, Н.С. Пряжников, Н.К. Сергеєв,
С.Н. Чистяков).

Аналізуючи проблему виховання честі,
слід звернути увагу на дослідження даного феномену, здійснене наступними вченими: Б.Г. Ананьєв, І.С. Кон, В.В. Кузнєцов,
В.Н. Мясищєв, С.Л. Рубінштейн та ін.
Аналіз сучасного стану досліджень проблем педагогічної освіти та практичної підготовки майбутнього учителя, свідчать про зростаючий інтерес до проблеми його суб’єктного
розвитку, у зв’язку з чим, перспективним виступає виокремлення саме честі як однієї з
найважливіших характеристик суб’єктної позиції майбутнього фахівця.
Формулювання цілей статті. Метою даної публікації є розкриття особливостей процесу виховання честі як орієнтира професійного становлення майбутнього учителя.
Виклад основного матеріалу. Виховання
честі учителя – це складний, сповнений внутрішніх протиріч процес, зумовлений впливом ряду зовнішніх та внутрішніх факторів,
умов життя та професійної діяльності особистості. [5,с.125] Основою честі фахівця є його
переконання у необхідності добросовісного
«служіння» обраній професії, значення його
діяльності для суспільства.
Виховання професійної честі являє собою
процес функціонування спеціально створеної
педагогічної системи, результат якого виража-
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ється у виникненні, розвитку та закріпленні у
психології студентів – майбутніх учителів відповідних структур, здатних забезпечити етичні норми поведінки згідно з вимогами кодексу
професійної честі, а також практики професійної діяльності.
Формування суб’єктної професійної позиції майбутнього фахівця не можливо здійснити лише засобами традиційного навчання.
Вирішення цієї проблеми актуалізує потребу
професійного виховання, під яким, слід розуміти звернення до людської суті, до якісних
змін особистості, до її суб’єктності: самовизначенняі самоствердження в соціокультурному середовищі.
Категорія честі за своїм змістом є феноменом, що змушує людину активно діяти
(Н.М. Боритко) [2, с. 32] Отже, про процес
становлення та розвитку честі педагога ми
можемо з упевненістю судити по змінах в характері його діяльності і професійній поведінці на всіх стадіях неперервної освіти, а також
змін, які вносяться ним в освітній процес.
Феномен «честь» відображає один з напрямків розвитку моральної свідомості суспільства
та особистості, що бачить себе невід’ємною
складовою більш загального, ніж одиничне
існування, соціального цілого. Честь – це поняття, що відображає визнання людини з боку
інших, а також прийняття або затвердження
людиною цього визнання [3, с. 102].
Моральна цінність особистості, закладена в понятті «честь», насамперед, пов’язана
з суспільною приналежністю особистості, з
родом її діяльності. Зміст даної категорії розкривається у вимогах до поведінки, способу
життя та вчинків, які висуває суспільство до
людини як до носія суспільних функцій.
Навчання у вузі, як систематична підготовка, згідно з дослідженнями Н. М. Боритко
(2001), включає в себе такі важливі етапи як:
початкова професійна підготовка (осмислення педагогічної діяльності, орієнтація людини
в світі професій, остаточний вибір педагогічної діяльності як професійної) і опанування
сутнісних механізмів педагогічної діяльності
(готовність до трансформації соціокультурного досвіду). [1,с.200] Особливу роль у цьому
процесі відіграє предметна підготовка учите-

ля, оволодіння дисциплінами, які, в майбутньому, він буде викладати в школі.
Педагогічний потенціал процесу вивчення
спецдисциплін у вихованні професійної честі
майбутнього учителя якнайповніше розкривається в успішній самостійній роботі студента,
яка є основою самоствердження та самовдосконалення, в затвердженні своєї соціальної та
культурної значущості.
Формування честі майбутнього учителя на
етапі навчання у вузі грунтується на єдності
професійної моралі і моральності, соціальноособистісних та індивідуальних характеристик,
що визначають суб’єктний характер навчання,
перетворення студента з переважно об’єкту навчально-виховного процесу в його суб’єкт.
Вирішення проблеми виховання честі майбутнього учителя не можливе без врахування
соціальних, психологічних і фізіологічних
особливостей даного вікового періоду.
Юнацькій самосвідомості, як відзначає
Н. С. Лейтес, не завжди притаманна клопітка
внутрішня робота: пошуки життєвої перспективи, розвинуте відчуття відповідальності та
прагнення володіти собою, збагачення емоційної сфери. Відкриття в даному періоді свого
«Я» призводить в подальшому до формування
«образу Я», який, набуваючи системного характеру, розвивається в «Я-концепцію».
«Образ Я», у зв’язку з особливостями даного вікового періоду, стає домінуючим в процесі становлення честі. Формування образу
«професійного Я» стає центральною проблемою педагогічної освіти у вузі. Без глибокого
розуміння себе, своїх прагнень, без адекватної
оцінки своїх здібностей – неможливі, а ні ясність професійної мети, а ні самоорганізація в
її досягненні.
Період навчання у вузі – час систематичного формування системи знань, умінь та навичок. Саме у цей період відбувається активний
розвиток особистісних якостей, становлення
індивідуальності. Студенти вчаться вирішувати складні інтелектуальні завдання, їх розумова діяльність стає все стійкішою та ефективнішою. Специфікою даного віку є швидкий
розвиток спеціальних здібностей, часто безпосередньо пов’язаних з обраною професійною діяльністю.
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Самовизначення майбутніх фахівців характеризується тим, що вони вже починають
діяти, усвідомлюючи власні духовно-етичні
орієнтири, вчаться реалізовувати свої плани,
відстоювати ту чи іншу життєву позицію, досконало володіти обраною професією. Це передбачає достатній рівень розвитку ціннісних
уявлень, вольової сфери, самостійності та
відповідальності. Сприйняття стає все більш
усвідомленим, і у зв’язку з цим — більш довільним, вибірковим. Що ж до становлення
студента як педагога, то тут великого значення набуває наповнення даного сприйняття гуманітарним змістом.
Також честь виявляється у самоконтролі
з боку студента, впорядкованості навчальної
діяльністі, у самоосвіті. При цьому, як правило, перевага надається дисциплінам предметної підготовки, з якими студент пов’язує
перспективу подальшого професійного і соціального зростання. Педагогічний потенціал
дисциплін предметної підготовки у процесі
становлення честі майбутнього вчителя реалізується через індивідуальний характер завдань для самостійної роботи.
Найбільш істотним чинником професійноособистісного розвитку в процесі навчання
є адаптація до умов навчання і життя у вузі,
вироблення звички займатися наукою за власним бажанням, а не під безпосереднім контролем педагогів. Поступово студент усвідомлює залежність своїх успіхів в навчанні та
інших видах діяльності від своїх же практичних зусиль.
Студентський вік також характеризується
специфічними психологічними та педагогічними проблемами. До них, в першу чергу, відноситься професіоналізація інтересів, розвиток

самостійності, творчості та активності, сформованість характеру та світогляду, здатність до самовиховання, все те, що відображає соціальнокультурну сторону професійної честі майбутнього учителя. В результаті процесу самоаналізу відбувається переосмислення власних індивідуально-особистісних властивостей, з точки
зору, їх соціального та професійного значення,
перспектив самоствердження.
Успіх в ситуації самоствердження в соціальній та професійній діяльності є провідною
педагогічною умовою, що визначає позитивну динаміку процесу виховання честі майбутнього учителя. Зона найближчого розвитку у
процесі виховання честі майбутнього учителя
визначається послідовністю рівнів становлення його позицій:«виконавця», «особистості»,
«індивідуальності», «суб’єкта».[4,с.77]
Висновки. Таким чином, виховання честі
майбутнього учителя як орієнтир його професійного становлення – це внутрішнє ціннісне
ставлення до себе як до суб’єкта діалогічної
взаємодії з іншими учасниками педагогічного
процесу, що базується на усвідомленні своєї
професійної приналежності, виявленої в здатності бути «потрібним» іншим.
Професійна честь є моральним стержнем
підготовки до професійно-педагогічної діяльності, що визначає гуманітарний характер,
суб’єктний саморозвиток та включає в себе
«образ Я», сприйняття, оцінку та вибір.
Як свідчать наукові дослідження, чим
більш розвинуте у людини відчуття особистої та службової гідності, тим більше вона
опікується своєю професійною честю, тим
вагомішою є її соціальна цінність, поєднана
з високою етичною зрілістю, культурою та
необхідними моральними якостями.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Борытко Н.М. Педагог в пространствах современного воспитания / науч. ред. Н.К. Сергеев. –
Волгоград: Перемена, 2001. – 214с.
2. Борытко Н.М. Этическое воспитание./ Н.М. Борытко – Волгоград: изд-во ВГИПК РО, 2006. – 32с.
3. Дяченко К.А. Честь як структурант моральності / К.А. Дяченко // Науковий вісник. – № 7. –
Серія «Філософія». – Харків: ХДПУ, 1999. – Вип. 2. – С. 100-106.
4. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя. /И.Ф. Исаев М.:Академия . –
2004. С. 77-78
5. Мовчан В. Етика: Навчальний посібник/ Віра Мовчан. – 3-тє вид., виправл. і доп.. – К.:
Знання , 2007. – 483 с.

62

Український психолого-педагогічний науковий збірник

♦

6. Пряжников Н.С. Психология труда и человеческого достоинства: учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений / Н.С. Пряжников– 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 480
7. Савчин М.В. Психологічний аналіз проблеми моральної свідомості та самосвідомості особистості /
М.В. Савчин // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2005. – №4 . – С. 115-131.

63

№ 7 / 2016 р.

♦

Костюк О.І.
кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри педагогіки,
психології, медичного та фармацевтичного права
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
Ангелова С.О.
асистент кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МЕДИКІВ У РОБОТІ З ОСОБАМИ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ
ВНАСЛІДОК АТО: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
У статті висвітлюються зміст та принципи розвитку психологічної компетентності медиків у
роботі з особами, які постраждали в наслідок АТО.
Ключові слова: психологічні компетенції, післядипломна освіта.
В статье освещаются содержание и принципы развития психологической компетентности медиков в работе с лицами, пострадавших вследствие АТО.
Ключевые слова: психологические компетенции, последипломное образование.
The article analyzes the content and principles of psychological competence of physicians in working with
people who suffered as a result of ATO.
Key words: psychological competence, postgraduate education.

Сьогодення сфери медичного обслуговування вимагає від лікарів нових компетенцій¸
які пов’язані з тим, що лікарі знаходяться на
лінії першого контакту з особами, що мають
психологічні травми пов’язані з безпосередньою участю в бойових діях в АТО або з перебуванням в зоні дотичній до зони бойових дій,
з втратою близьких людей в наслідок проведення АТО, з вимушеним переміщенням із цієї
зони та втратою місця проживання, майна та
навіть з загостренням соціально-економічної
ситуації. Лікарі не можуть лишатися осторонь
того процесу, що сьогодні тільки проходить
своє становлення: це допомога та психологічна реабілітація осіб, що постраждали в наслідок проведення АТО. У фокусі уваги ті, хто
несе службу у зоні АТО, демобілізовані, внутрішньо переміщенні особи та всі, хто зазнав
деструктивного впливу гібридної війни. Це
вимагає від лікарів не тільки оновлення професійних, а й так званих інтегративних компетенцій, які б дозволили справлятися з ними.
Післядипломна підготовка медиків має
швидко реагувати на виклики життя, забезпечувати професійний розвиток, що дозволить

успішно впоратись з актуальними задачами.
Для нас важливим є визначення змістовного
(що вивчати?) та методологічного (як навчати?) компоненту освітнього процесу. На нашу
думку саме компетентністний підхід забезпечує ефективну освіту протягом життя. Така
постановка проблеми намічає коло задач, що
виходять на перший план в післядипломній
освіті лікарів та вимагають нагального їх вирішення у найближчий час.
Компетенціями ми вважаємо цілеспрямовані дії, якими оволоділа людина, а компетентність розуміємо як стан, коли особистість
може застосовувати їх, досягаючи певного результату.
Для того щоб з’ясувати, які саме психологічні компетенції ми плануємо, сформувати
нам треба: 1) ) зрозуміти характер професійної діяльності 2) визначити бажаний результат; 3) проаналізувати особливості ситуації та
коло проблем, вирішенню яких треба сприяти. Розглянемо детальніше ці пункти.
1. Лікар працює в умовах проблемної ситуації, заданої унікальністю організму і особистості людини, відкритістю їх систем. Ціле-
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спрямованими напрямками діяльності лікаря є
діагностика, лікування та профілактика захворювань. Інтелектуальні задачі, які вирішуються, інформаційно складні через мінливі вхідні
дані (симптоми і синдроми проявляються, приховуються та і зникають, об’єднуються між собою). Майже завжди існує брак часу для прийняття та втілення клінічного рішення. Життя
та здоров’я людини є незаперечною цінністю
нашого суспільства, тому моральне навантаження та відповідальність у лікарській діяльності високі, а помилки глибоко вражають емоційну сферу особистості фахівця.
2. Бажаний результат застосування психологічних компетенцій медиків полягає у зміні
поведінки пацієнтів, їхніх близьких, самих
медиків доцільно лікувального процесу та загального збереження фізичного та психічного
здоров’я. Ці зміни поведінки неможливі без
створення адаптивних когнитивних установок та керування емоційними станами.
3. Особливості ситуації зумовлює неоголошена російсько-терористична війна проти України, яка триває більше двох років; у соціальному

плані призвела до загибелі близько десяти тисяч
осіб, а кількість внутрішньо переміщених громадян за різними підрахунками сягає 1,5 млн.
Неможливо також ігнорувати жертв інформаційної війни, масштаби якої ще більше, під її деструктивним впливом знаходиться все населення. Соціально-психологічні наслідки цих подій
можна описати в термінах кризової, військової
та екстремальної психології.
Коло ситуаційних проблем:
Перша психологічна допомога потерпілим
одночасно з наданням медичної допомоги.
Робота з пацієнтами, що перебувають
в стані психічного розладу, спричиненого
стресом.
Лікування пацієнтів, які переживають життєву кризу, що пов’язана із втратою (близьких,
працездатності, домівок, тощо )
Мотивація пацієнта на лікування та реабілітацію, в т.ч. при ігноруванні захворювання
та уникненні лікування.
Конфліктні ситуації з пацієнтами.
Робота з родичами пацієнтів та найближчим оточенням.
Таблиця 1

Компетенції
Знати діагностичні критерії розладів адаптації,
розрізняти гострий розлад, хронічний розлад адаптації та посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).
Відрізнити норму від психопатології.
Знати до яких фахівців направити в разі необхідності.
Знати критерії суiцидальної поведінки
Розрізняти види агресії: приховану та відкриту,
направлену на людей, на ситуацію та аутоагресiю.
Володіти ознаками безпечностi-небезпечностi
поведiнки пацiєнта.
Вмiти побудувати безпечний стосунки з людиною, що
мас розлад адаптації.
Провести нормалізацію емоційного стану пацiєнта
Здатнiсть витримувати агресiю та iншi емоцiйнi
cтани, якщо вони не несуть загрози
Вмiти пiдтримати власнi сили та ресурси та ресурси
пацiєнта.
Опиратися стресу. Долати стресові особисті стани
та виявляти їх у пацієнтів, давати кваліфіковані
рекомендації щодо їх подолання
Будувати емпатiйний контакт.
Надати першу психологічну допомогу людині
у шоковому стані
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Кластери
Когнитивні, спрямовані на інших,
спрямовані на себе.
Когнитивні
Когнитивні
Когнитивні
Когнитивні

Комунікаційні
Специфічні
Емоційно-вольові,
Спрямовані на себе
Емоційно-вольові,
Спрямовані на себе, спрямовані на інших
Когнитивні, поведінкові,
емоційно-вольові,
Спрямовані на себе, спрямовані на інших
Комунікативні, емоційно-вольові,
Спрямовані на інших
Специфічні. Комунікативні, емоційні,
Спрямовані на інших.
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Дії лікаря
1. Встановлення контакту з пацієнтом
у ненав’язливій і співчутливій манері:
назвіть себе й опишіть свою роль; попросіть дозволу поговорити; поясніть
мету розмови; запитайте про нагальні
потреби.

Таблиця 2
Компетенції
Кластери компетенцій
Встановлювати невербаль- Комунікаційні поведінконий контакт, висловлюві, емоційно-вольові.
ватись чітко та коротко,
Спрямовані на себе,
контролювати власні емо- спрямовані на інших
ції з метою встановлення
емпатичного контакту.

2. Забезпечення безпеки й фізичного
комфорту: впевніться, що пацієнт перебуває у фізичній безпеці, допоможіть
зробити оточення безпечнішим, розпитайте про потребу в медикаментах чи
інших необхідних засобах (окуляри, милиці та ін.); повідомте інформацію про
ситуацію, пошуково-рятувальні роботи
та/або служби; запропонуйте пацієнту
забезпечити собі певний фізичний комфорт (щоб зменшити відчуття безпорадності, бажано заохотити його подбати
про такі чинники, як їжа, захист від вітру або освітлення); запропонуйте різні
форми соціального комфорту та допоможіть зв’язатися з іншими пацієнтами;
захистіть пацієнта від додаткових травм
і потенційних нагадувань про них

Знати доступні соціальКомунікаційні, соціальні,
ні та технічні ресурси.
логістичні, поведінкові.
Інтерв’ювати за допомоСпрямовані на інших
гою відкритих та закритих
запитань. Розпізнавати та
уточнювати скриті повідомлення. Поінформувати
пацієнта у вигляді чітких
інструкцій-алгоритмів,
обговорити логістику.

3. Емоційна стабілізація пацієнтів: поважайте бажання пацієнта побути на
самоті, дайте йому кілька хвилин, не
робіть активних спроб втрутитися, спокійно помовчіть і залишайтеся по- ряд;
скажіть йому, що ви тут, поблизу, якщо
будете потрібні, або повернетеся до
нього за кілька хвилин; запропонуйте
свою підтримку і допоможіть йому зосередити увагу на конкретних почуттях,
думках і досяжних цілях; заручіться
підтримкою родичів/друзів; відверто
поговоріть про його нагальні проблеми
або труднощі; надайте інформацію,
яка допоможе йому зорієнтуватися в
оточенні; попросіть вислухати вас, дивлячись вам в очі; поясніть, де пацієнт
перебуває; поговоріть про той аспект
ситуації, який знаходиться під контролем, вселяє надію або має позитивний
характер; запропонуйте робити повільні та глибокі вдихи та видихи; попросіть назвати п’ять нейтральних речей,
які він може бачити, чути та відчувати.

Розпізнавати емоції людини через мімічний та
пантомімічний прояв, висловлюватись точно та коротко, вміти передати свої
почуття, контролювати
власні емоції, тримати доцільну дистанцію, керувати увагою пацієнта, знати
застосовувати практичні
методики стабілізації емоційного стану людини.
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Комунікаційні поведінкові, емоційно-вольові.
Спрямовані на себе,
спрямовані на інших
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4. Збір інформації – з’ясуйте нагальні
потреби та проблеми пацієнтів, що потребують їх вирішення або негайного
направлення до спеціалістів: характер
і тяжкість пережитого досвіду; загибель близької людини; тривоги щодо
життєвих обставин і загроз; розлука з
близькими або тривога про їхню безпеку; фізична хвороба, психічні розлади,
потреба в медикаментозному лікуванні;
втрати; потреби в додаткових допоміжних послугах
5. Практична допомога пацієнтам задоволення їхніх нагальних потреб:
6. Встановлення зв’язку із джерелами соціальної підтримки: забезпечте
зв’язок з основними особами, здатними
надати підтримку (родичами тощо);
рекомендуйте пацієнтам звертатися за
підтримкою до тих, хто зараз є на місці;
обговоріть способи пошуку та надання
підтримки; підшукайте можливих помічників;
7. Надання інформації щодо стратегії
подолання стресу: розкажіть пацієнту
про стресові реакції та їх подолання;
побудуйте розмову навколо індивідуальних реакцій пацієнта; обговоріть
можливі негативні та пози- тивні реакції; уникайте патологізації реакцій; обговоріть негативні та позитивні способи
подолання стресових реакцій (зокрема
гніву, пригніченості, пору- шень сну)
8. З’єднання пацієнтів із суміжними
службами та закладами, які надавали їм послуги до катастрофи, або які
необхідні в цей момент: психіатрична
допомога; медична допомога; духовна
підтримка; дитячі соціальні служби,
школи.

Інтерв’ювати за допомоКомунікаційні,
гою відкритих та закритих Спрямовані на інших
запитань. Розпізнавати та
уточнювати скриті повідомлення.

Уточнити нагальні
потреби; обговорити
план дій; посприяти
пацієнтам діями.
Проаналізувати ресурси
пацієнта, організувати
зв’язок, пояснити пацієнтові, як він може допомогти іншим

Комунікативні,
логістичні, дидактичні.
Спрямовані на інших.

Знати стратегії подолання
стресу, визначати та
пояснювати індивідуальні
особливості копінгстратегій, навчити їм
пацієнта

Когнтививні,
комунікативні,
дидактичні

Знати ресурси для налагодження системної
допомоги. Поінформувати
пацієнта у вигляді чітких
інструкцій-алгоритмів,
обговорити логістику.

Когнитивні,
соціальні, комунікативні,
логістичні, дидактичні.
Спрямовані на інших.

Профілактика власного професійного вигоряння.
Психологічні компетенції медиків ми поділяємо на кластери за метою роботи, сферою
формування, та вектором спрямованості.
За метою роботи: збір інформації, мотивація пацієнта, встановлення комплаєнсу з
пацієнтом, розв’язання конфліктів, надання
психологічної допомоги пацієнтам та їхнім
близьким, збереження власного психічного

Когнитивні,
оціальні, комунікативні,
логістичні, дидактичні.
Спрямовані на інших.

благополуччя, налагодження продуктивних
стосунків з колегами.
За основною сферою формування: когнитивні, емоційно-вольові, комунікативні, поведінкові.
За вектором застосування: спрямовані на
себе, спрямовані на інших.
Як приклад розглянемо деякі компетенції
лікаря у роботі з пацієнтами, що перебувають в стані психічного розладу, спричиненого
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стресом. У першій колонці Таблиці 1 представлені компетенції, у другій колонці кластери компетенцій.
Ще одним джерелом визначення психологічних компетенцій є протоколи та стандарти
надання медичної допомоги. Ми аналізуємо
алгоритм дій лікаря та визначаємо які саме
психологічні компетенції йому потрібні для
їх успішного виконання. Розглянемо уніфікований клінічний протокол ведення пацієнтів
із посттравматичним стресовим розладом на
первинній ланці «Первинна допомога при
посттравматичному стресовому розладі» .
Серед завдань, які прописані в протоколі психологічна допомога стоїть на першому місці
в алгоритмі роботи. Як указано в протоколі,
перша психологічна допомога має на меті
забезпечити безпеку пацієнта, встановити
зв’язок із реабілітаційними ресурсами, послабити стресові реакції, допомогти пацієнту
розвинути навички коротко– і довготривалого
подолання стресу та зміцнити природну психологічну стійкість пацієнта [3].
На кожному етапі, дії, що рекомендовані
ми прописуємо як компетенції. (Таблиця 2)
Компетенції стають задачами роботи, з
огляду на них ми добираємо методи навчання.
На нашу думку, методологія має бути спрямована на практику, тому питома вага належить
тренінговим методам з евристичною стратегією. Оскільки мова йде про фаховий розвиток
дорослих, що відбувається у формі післяди-

пломного освіти, навчальний процес має свої
особливості та ґрунтується на певних принципах, що відрізняються від навчання у вищій
школі.
Принципи навчання психологічним компетенціям медиків у післядипломній освіті
• психологічні компетенції фахівців мають
бути цілеспрямованими, тобто відповідати актуальній ситуації «тут та зараз», це спрямовує
стратегію нашого навчання;
• навчальна стратегія передбачає роботу
над вирішенням конкретних проблем, життєвих ситуацій, які зараз хвилюють учасників;
• додаткові компетенції фахівців ми формуємо на основі вже наявних професійних та
життєвих компетенцій, тому ми включаємо
попередній аналіз знань, вмінь, навичок та
опору на них;
• для фахівців, що працюють з дітьми, підлітками та особами похилого віку, ми вважаємо за необхідне актуалізувати знання вікових
особливостей психіки;
Висновки: Перед медичними працівниками стоїть завдання розвитку психологічних
компетенцій, які б дозволили справлятися з
актуальними викликами сьогодення. Змістовний компонент цього процесу полягає у визначенні основних компетенцій. Для цього ми
щоб з’ясовуємо зрозуміти характер професійної діяльності, визначаємо бажаний результат,
аналізуємо особливості ситуації та коло проблем, вирішенню яких треба сприяти.
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ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ
ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
В ПРОЦЕСІ ЇХ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті доведена необхідність впровадження інформаційно-комунікаційних технологій
у професійній діяльності педагогів. Проаналізовані різноманітні трактування поняття ІКТкомпетентності. Запропоновані узагальнене означення ІКТ-компетентності педагога, необхідні
умови для формування базової ІКТ-компетентності, шляхи підвищення рівня ІКТ-компетентності
вчителя. Розглянуті різні аспекти застосування інформаційно-комп’ютерних технологій, які сприяють розвитку ІКТ-компетентностей педагогів в процесі професійної діяльності та оптимізації навчального процесу.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, ІКТ-компетентності педагога.
В статье доказана необходимость внедрения информационно-коммуникационных технологий
в профессиональной деятельности педагогов. Проанализированы различные трактовки понятия
ИКТ-компетентности. Предложенные обобщенное определение ИКТ-компетентности педагога,
необходимые условия для формирования базовой ИКТ-компетентности, пути повышения уровня
ИКТ-компетентности учителя. Рассмотрены различные аспекты применения информационно-компьютерных технологий, способствующих развитию ИКТ-компетентностей педагогов в процессе профессиональной деятельности и оптимизации учебного процесса.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, ИКТ-компетентности педагога.
The article proves the necessity of information and communication technologies in the professional work
of teachers. We analyzed the different interpretations of the concept of ICT competence. Proposed a generalized definition of the ICT competence of the teacher, the necessary conditions for the formation of basic ICT
competence, ways to increase the level of ICT competence of teachers. Various aspects of the use of information and computer technologies, contributing to the development of ICT competence of teachers in the course
of professional activities and the optimization of the educational process.
Key words: information-communicative technologies, ІKT-competences of teacher.

Актуальність теми. Процес інформатизації сучасного суспільства зумовив необхідність розробки нової моделі системи освіти,
заснованої на застосуванні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у професійній діяльності
педагогів є неминучим в наш час і гальмується не відсутністю обладнання та програмного
забезпечення, а відсутністю коштів. Професіоналізм вчителя – синтез компетенцій, що
включають в себе предметно-методичну, психолого-педагогічну і ІКТ складові.
В школу поставляється нове обладнання
(комп’ютери, проектори, інтерактивні дошки). На жаль не всі вчителі застосовують
інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі.
Відповідно до «Типового положення про
атестацію педагогічних працівників», одним

з необхідних умов для присвоєння педагогічним працівникам усіх кваліфікаційний
категорій – «спеціаліст», «спеціаліст другої
категорії», «спеціаліст першої категорії»,
«спеціаліст вищої категорії», є використання
ними інформаційно-комунікаційних технологій і цифрових освітніх ресурсів у навчальновиховному процесі [1].
Відповідно до «Методичних рекомендацій
з навчання вчителів основам інформаційнокомунікаційних технологій» кожен вчитель
загальноосвітнього навчального закладу повинен вміти орієнтуватися в інформаційному
просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог
сучасного високотехнологічного суспільства.
А саме: створювати текстові документи; таблиці; малюнки; діаграми; презентації; використовувати інтернет-технології; локальні мережі; бази даних; здійснювати: анкетування;
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діагностування; тестування; пошук необхідної інформації в мережі Інтернет; розробляти
власні електронні продукти (розробки уроків,
демонстраційний матеріал); поєднувати готові електронні продукти (електронні підручники, енциклопедії, навчальні програми, демонстраційні програми т. п.) у своїй професійній
діяльності [2].
Постановка проблеми. Підвищення рівня
професіоналізму випускників педагогічних
університетів за напрямом підготовки «Технологічна освіта» є проблемою державного
рівня, вирішення якої відводиться пріоритетне значення. Основною метою освіти є не
стільки формування знань, умінь і навичок
майбутніх вчителів технологій, а базується
на їх основі професійна компетентність – зокрема вміння не тільки використовувати різні
інформаційні інструменти, а й ефективно застосувати їх у педагогічній діяльності.
Виклад основного матеріалу. Компетентність – це ступінь кваліфікації працівника, яка
дозволяє успішно вирішувати завдання, що
стоять перед ним. Вона визначає здатність працівника якісно і безпомилково виконувати свої
функції, як в звичайних, так і в екстремальних
умовах, успішно освоювати нове і швидко
адаптуватися до умов, що змінюються [4].
Головною особливістю компетентності як
педагогічного явища є те, що компетентність –
це не специфічні предметні вміння і навички,
абстрактні загальнопредметні розумові або
логічні операції (хоча, звичайно, вона ґрунтується на останніх), а конкретні життєві вміння
та навички, необхідні людині будь-якої професії, будь-якого віку [3].
Українські вчені визначили сім ключових
компетентностей учнів: вміння вчитися, загальнокультурний, громадянська, підприємницька, соціальна, з інформаційних і комунікаційних технологій, здоров’язберігаючих [3].
Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій передбачають можливості:
1) застосовувати інформаційно-комунікаційні
технології в навчанні та повсякденному житті; 2) раціонально використовувати комп’ютер
і комп’ютерні засоби для вирішення завдань,
пов’язаних з обробкою інформації, пошуком,
систематизацією, зберіганням, наданням і пе-

редачею; 3) будувати інформаційні моделі і
досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;
4) оцінювати процес і досягнуті результати
технологічної діяльності [3].
В даний час набуває поширення концепція
компетентнісного підходу в освіті, що є основою змістовних змін щодо забезпечення відповідності освіти запитам і можливостям суспільства періоду інформатизації і глобальної
масової комунікації. З позицій компетентнісного підходу суті освіти стає розвиток здатності до самостійного вирішення проблем
в різних сферах і видах діяльності на основі
використання соціального досвіду, елементом
якого стає і власний досвід навчених [5].
Зупинимося на питанні формування та
розвитку ІКТ-компетентності вчителів-предметників. Виділення ІКТ-компетентності як
окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, в
тому числі і в освіті [6].
У науковій літературі поняття ІКТ-компетентності має різноманітні трактування.
Так, П.В. Беспалов визначає дане поняття як
інтегральну характеристику особистості, що
передбачає мотивацію до засвоєння відповідних знань, здатність до вирішення завдань у
навчальній та професійній діяльності за допомогою комп’ютерної техніки і володіння
прийомами комп’ютерного мислення. Формується вона як на етапі вивчення комп’ютера,
так і на етапі його застосування як засобу подальшого навчання і професійної діяльності і
розглядається як одна з граней особистої зрілості. А.Н. Шилова і М.Б. Лебедєва визначають ІКТ-компетентність як здатність індивіда
вирішувати навчальні, життєві, професійні
завдання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. За Н.В. Насирова,
це – мотивація, потреба і інтерес до отримання знань, умінь і навичок в галузі технічних,
програмних засобів та інформації. Компетентність педагогів в області ІКТ розглядається Л.М. Горбунової та А.М. Семибратова
як готовність і здатність педагога самостійно
і відповідально використовувати ці технології
у своїй професійній діяльності. Українськими
вченими також було розкрито зміст ключових
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компетенцій при застосуванні інформаційних
і комунікаційних технологій (А.В. Овчарук,
М.І. Жалдак, Н.П. Морзе та ін.). Вони передбачають здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та
оперувати нею відповідно до власних потреб і
вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства [6].
Таким чином, узагальнюючи наведені
означення, під ІКТ-компетентністю педагога
будемо розуміти здатність вчителя використовувати інформаційні та комунікаційні технології для здійснення інформаційної діяльності
(пошуку інформації, її визначення та організації, управління і аналізу, а також її створення і поширення) у своїй професійній сфері.
А саме: здійснювати інформаційну діяльність
по збору, обробці, передачі, зберіганні інформаційного ресурсу, з продукування інформації з метою автоматизації процесів інформаційно-методичного забезпечення; оцінювати
і реалізовувати можливості електронних видань освітнього призначення і поширеного
в мережі Інтернет інформаційного ресурсу
освітнього призначення; організовувати інформаційну взаємодію між учасниками навчального процесу та інтерактивним засобом,
що функціонує на базі ІКТ; створювати і використовувати психолого-педагогічні діагностичні методики контролю і оцінки рівня знань
учнів, їх просування в навчанні; здійснювати
навчальну діяльність з використанням засобів
ІКТ в аспектах, що відображають особливості
конкретного навчального предмета [6].
Для формування базової ІКТ-компетентності необхідні: 1) наявність уявлень про
функціонування ПК та дидактичні можливості ІКТ; 2) оволодіння методичними основами
підготовки наочних і дидактичних матеріалів
засобами Microsoft Office; 3) використання
Інтернету та цифрових освітніх ресурсів у
педагогічній діяльності; 4) формування позитивної мотивації до використання ІКТ.
Для підвищення рівня ІКТ-компетентності
вчителя доцільно брати участь в семінарах
різного рівня щодо застосування ІКТ в навчальній практиці; в професійних конкурсах,
онлайнових форумах і педрадах; використовувати при підготовці до уроків, на факуль-

тативах, у проектній діяльності широкого
спектру цифрових технологій і інструментів:
текстових редакторів, програм обробки зображень, програм підготовки презентацій, електронних таблиць; забезпечити використання
ресурсів Інтернет; формувати банк навчальних завдань, які виконуються з активним використанням ІКТ розробляти власні проекти
щодо використання ІКТ.
Комп’ютер не замінює вчителя або підручник, але докорінно змінює характер педагогічної діяльності. Головна методична проблема
викладання зміщується від того, «як краще
розповісти матеріал», до того, «як краще показати».
Засвоєння знань, пов’язаних з великим
об’ємом цифрової та іншої конкретної інформації, шляхом активного діалогу з персональним комп’ютером більш ефективно і цікаво
для учня, ніж вивчення нудних сторінок підручника. За допомогою навчальних програм
учень може моделювати реальні процеси, а
значить – бачити причини і слідства, розуміти
їх зміст. Комп’ютер дозволяє усунути одну з
найважливіших причин негативного ставлення до навчання – неуспіх, обумовлений нерозумінням суті проблеми, значними прогалинами в знаннях.
Різні аспекти застосування інформаційнокомп’ютерних технологій, сприяють підсиленню інтересу учнів до навчального предмета. Комп’ютер може і повинен розглядатися
як потужний засіб розумового розвитку учня.
Однак не факт що використання комп’ютера
на уроці дає можливість опанувати, наприклад, математикою «легко». Легких шляхів в
науці немає. Але необхідно використовувати
всі можливості для того, щоб діти вчилися з
інтересом, щоб більшість підлітків випробували і усвідомили привабливі сторони досліджуваного предмета. Використання в навчанні нових інформаційних технологій дозволяє
формувати спеціальні навички в учнів з різними пізнавальними здібностями, дозволяє
робити уроки більш наочними і динамічними,
більш ефективними з точки зору навчання і
розвитку учнів, полегшує роботу вчителя на
уроці і сприяє формуванню ключових компетенцій учнів.
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Використання комп’ютера при навчанні
фізики, математики, креслення, технологій
сприяє не тільки візуалізації викладеного
матеріалу, а й розвитку візуального мислення. Формуючи послідовно «живе споглядання» навчальної фізико-математичної,
технологічної інформації, ми не тільки використовуємо природні властивості зорового апарату учня, але й формуємо здатність
трансформувати візуальне мислення в продуктивне мислення.
Електронні підручники «Фізика-9, 10»,
«Фізика 7-11», програми MS PowerPoint,
MS Excel, використання можливостей інтерактивної дошки (ПО SMART Notebook 10) є
підмогою в педагогічній діяльності для викладу нового матеріалу, уроків повторення,
узагальнення і контролю знань. Зазначені
програмні продукти дозволяють, наприклад,
демонструвати фізичні досліди, явища природи; при вивченні теми «Оптика» будувати
зображення за допомогою лінз, дзеркал, хід
променів в оптичних приладах; при вивченні
теми «Графіки функцій» в алгебрі будувати
графіки відповідних функцій. Це економить
час, забезпечує хороший темп уроку; дозволяє
вивчати фізичні закономірності, в разі відсутності необхідного лабораторного обладнання,
спостерігати фізичні явища, які складно або
неможливо відтворити в лабораторних умовах; дозволяє вирішувати графічно велику
кількість рівнянь і нерівностей; здійснювати
моделювання виробів для їх подальшого виготовлення.
Програми, які будують графіки на екрані
дисплея, дозволяють розглянути креслення
для довільних значень аргументу функції,
масштабувати його по-різному, як зменшуючи, так і збільшуючи одиницю. Учні можуть
бачити найпростіші перетворення графіків
функцій в динаміці. Ставлячи параметри проведення експерименту спостерігати фізичні
явища і процеси в динаміці. Можна швидко
проводити перевірку домашнього завдання,
наприклад, демонструючи відскановане рішення учнів на інтерактивній дошці. У разі
виникнення питань щодо раніше рішенням
умова або рішення. Останнє найбільш істотно, тому збережені рішення завжди можуть

бути легко відновлені як на уроці, так і після
уроків, що дозволяє швидко до них повернутися, отже, немає необхідності відновлювати
зокрема на додаткових заняттях і консультаціях для тих учнів, хто пропустив, або не цілком
добре освоїв тему.
Перевірку засвоєння матеріалу можна
швидко проводити шляхом фронтального та
індивідуального тестування з подальшим розбором, відображаючи результати в електронному журналі на комп’ютері вчителя. Така
форма роботи дозволяє мати оперативну інформацію про стан процесу засвоєння знань
з даної теми кожним учнем. Зростає інтерес
учнів до досліджуваного предмета. Підвищується мотивація пізнавальної діяльності учнів
за рахунок мультимедійних можливостей
комп’ютера.
Кольорове і мультимедійне оформлення –
важливий засіб організації сприйняття інформаційного матеріалу. Учні непомітно вчаться
відзначати ту чи іншу особливість інформаційного повідомлення, яке (зовні мимоволі)
доходить до їх свідомості. На зміну ілюстрацій на картоні, крейди на дошці приходить зображення на екрані. В результаті навчання за
допомогою інформаційних та комп’ютерних
технологій, ми можемо говорити про зміну
пріоритетів з засвоєння учнями готових академічних знань в ході уроку в самостійну активну пізнавальну діяльність кожного учня з
урахуванням його можливостей. Слід зазначити, що час на попередню підготовку вчителя при використанні ІКТ на першому етапі,
безсумнівно, збільшується, проте поступово
накопичується методична база, що значно полегшує цю підготовку в подальшому.
Висновки. У статті обґрунтовано необхідність підвищення ІКТ-компетентності вчителів фізико-технічних дисциплін. Оскільки сучасний учитель технологій повинен повною
мірою використовувати ті можливості, які
надають інформаційно-комунікаційні технології, щоб підвищити ефективність педагогічної діяльності. ІКТ-компетентність дозволяє
йому бути сучасним, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати новітні досягнення техніки у своїй професійній
діяльності.
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Актуальність статті полягає у зростанні
інтересу до відродження й розвитку українського мистецтва, та становлення його як вагомої складової загальноєвропейської культури. Специфіка театрального мистецтва, його
синтетичність, яка вбирає у себе усі інновації
техніки та технології, не дивлячись на шановний вік театру залишається й сьогодні у тренді, не зважаючи на розповсюдження кіно мистецтва, багато численних шоу тощо.
Постановка проблеми. Культура та мистецтво майже в усьому світі знаходиться на
державному бюджеті, численні зміни у соціальному, політичному та економічному житті
нашої країни зменшують матеріальні можливості театрального мистецтва. З приводу вище
сказаного сучасна педагогічна практика у цій
сфері стикається з проблемою відновлення та
наповнення новим сенсом старих, інколи забутих технологій, які зменшують затрати театрального виробництва.
Мета статті полягає в ознайомленні педагогів та майстрів цієї галузі з технологіями інколи майже забутими, які в теперішній
час рідко використовуються, але в діяльності

Одеського театрально-художнього училища
всі ці роки зберігалися, удосконалювались та
оновлювались.
Сьогодні Одеське театрально-художнє
училище, як і багато років тому займається вихованням майбутніх художників театрального
мистецтва та навчанням фахових дисциплін
де на практиці застосовує принципи мистецької педагогіки, проблемами якої займались
О. Рудницька, О. Отич, Г. Падалка, М. Лещенко, О. Щолокова та ін.
Перед викладачами цього навчального закладу постає проблема відсутності фахових
підручників у цієї галузі, недостатнього врахування організаційно-педагогічних умов для
творчої реалізації в процесі професійної підготовки, недостатністю досліджень специфічних особливостей становлення професійної
культури майбутніх художників театральнодекораційного мистецтва, все це потребує
розвитку педагогіки мистецтва у сфері театрально-художнього оформлення.
Театральне мистецтво – вид мистецтва,
особливістю якого є художнє відображення
життя за допомогою сценічної дії акторів пе-
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ред глядачами [6]. У зв’язку з цим доцільно
звернути увагу, ще на одну не менш вагому
сторону театрального мистецтва – художнє
оформлення вистави.
Сучасні проблеми українського театру не
вичерпуються тільки соціально побутовими
та фінансовими питаннями. У конкуренції
з іншими видовищами – а межа ХХ і ХХІ
століть вперше за всю історію людства так
широко оперує саме зоровими, а не вербальними образами театру варто відшукати свою
естетичну нішу. Боротьба за глядача ніколи
не може зрівнятися з грандіозними спортивними матчами, галасливою велелюдністю
естрадних шоу, з технічними трюками кінематографа. Натомість театр має унікальну і
неперевершену зброю – безпосередній енергетично-смисловий обмін між індивідуумом у
залі і особистістю на сцені [7, 8, 9, 5] з приводу цього художнє оформлення вистави, тобто
театрально-декораційне мистецтво набуває
актуальності.
Проблемам художнього розпису тканин
присвячено багато книг, навчальних посібників, брошур та статей таких, як І. Ємельянович, Н. Бесчанов, О. Танкус, А. Жук
В. Шугаєв, Л. Даценко та інші, з приводу технологій театрального оформлення тканин можна ознайомитися у невеличкій книзі І. Елясон
«Художня обробка тканин для сцени».
Задача, яка постає перед викладачем в процесі навчання студентів, полягає у визначенні
педагогічних умов формування професійної
культури майбутніх художників театральнодекораційного мистецтва.
Для визначення цих умов формування професійної культури майбутніх художників театрально-декораційного мистецтва окреслимо
сутність поняття «педагогічна умова», що визначається через з’ясування такої базової категорії як «умова».
Аналіз науково-педагогічної літератури,
демонструє різні підходи до визначення цього
поняття.
По-перше, розглядаючи визначення «умова» в широкому значенні, забезпечує досягнення особистістю поставленої мети.
З філософської точки зору, умова – це сукупність процесів та відношень, що необхідні

для виконання, існування чи зміни обраного
об’єкта.
Філософське розуміння умов ґрунтується
на ідеї залежності умовленого компоненту
від наявності певних обставин. Сукупність
конкретних умов будь-якого явища створює
середовище його існування. Так, умова як категорія детермінізму створює загальний діалектичний взаємозв’язок.
За визначенням Л. Журинської, «умови» це
результат дій учасників та, чинники, що існують і впливають на процес досягнення мети
[2, с. 7].
Зазначимо, що умови складають саме те
середовище, в якому повинні виникати та
формуюватися необхідні явища.
Педагогічні умови створюються свідомо в
процесі науково-педагогічної діяльності, для
забезпечення найбільш ефективного формування та протікання необхідного процесу.
М. Звєрєва дає визначення педагогічних
умов як змістовної характеристики компонентів (зміст, організаційні форми, засоби навчання та характер взаємин між вчителем та
учнями), що конструюють педагогічну систему [4, с. 29-32.].
С. Гончаренко та ін. розуміють педагогічні умови як сукупність заходів (об’єктивних можливостей) педагогічного процесу
[1, с. 46-47].
Л.Найн, визначає педагогічні умови, як
сукупність об’єктивних можливостей змісту,
форм, методів, засобів і матеріально-просторового середовища, що спрямовані на вирішення поставлених завдань [3, с. 44-50].
Під педагогічними умовами такі дослідники, як, В. Андрєєв, В. Ледньов, В. Ляудіс розуміють сукупність об’єктивних можливостей,
обставин і заходів, які супроводжують освітній процес, що певним чином структуровані й
спрямовані на досягнення мети.
Враховуючи вище зазначене, можна стверджувати, що педагогічні умови формування
професійної культури майбутніх художників
театрально-декораційного мистецтва це цілісний комплекс запланованих, взаємообумовлених і взаємозалежних та створених заходів педагогічного процесу, які впливають
на компоненти цієї культури, та забезпечують
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найефективніше досягнення якості процесу її
формування.
Педагогічні умови, за яких буде відбуватися ефективне формування професійної культури майбутніх художників театрально-декораційного мистецтва визначимо як комплекс
навчальних, організаційно-виховних та головне творчих заходів, за яких буде реалізовано
взаємодія між учасниками навчально-виховного процесу (викладач – викладач, викладач –
студент, студент – студент) педагогічний
вплив, педагогічна взаємодія та її етапи (педагог, студент, об’єкт вивчення), педагогічна
ситуація та педагогічні принципи.
Ці умови мають ураховувати взаємну залежність свідомої безпосередньої участі реципієнтів впливу та ретельно підготовленого
середовища.
Однією з умов буде – спрямованість змісту навчальних дисциплін на формування
професійної культури майбутніх художників
театрально-декораційного мистецтва. Реалізація цієї умови передбачає впровадження
в навчальний процес міждисциплінарних
інтегрованих курсів історія костюму – моделювання та конструювання історичного
костюму; історія матеріальної культури – театральна бутафорія; малюнок та живопис –
спеціальна композиція, тощо, де передбачається взаємозв’язок між циклом професійноорієнтовних та професійно-практичних дисциплін.
Зазначена педагогічна умова повинна реалізовуватися у навчальній та позанавчальній
формі організації освітнього процесу.
Розглядаючи цю умову, ми зупинимося на
дисципліні «Художня та технологічна обробка театральних тканин», однією з тем якої є
робота рельєфними матеріалами. Ця технологія широко використовувалася у театрах за радянських часів, але якщо зазирнути в історію
мистецтв ми знайдемо у живописі майстрів
XVI-XVIII ст. рельєфно виступаючі елементи

над лесувальним живописом наприклад мережива на полотнах Рембрандта.
На сьогодні тема роботи рельєфними матеріалами знов набуває свої актуальності,
майбутні художники театрально-декораційного мистецтва можуть використовувати її не
тільки у художньому оформленні театральних
тканин, але й у декораційному живописі та
при виконанні ескізів, це підтверджує дієвість
цієї педагогічної умови щодо формування
професійної культури майбутніх художників
театрально-декораційного мистецтва.
Фактура театральних тканин важливий
елемент при оформленні театральної вистави. Створення мережива, імітація історичних
зразків парчі, обробка сучасних тканин для
використання її у театрі частіш за всього виконується за допомогою рельєфних матеріалів.
Практичне виконання цих робіт попереджають
лекції з історії мистецтв, історії костюму, де
вивчаються творчість видатних майстрів живопису, стильові особливості орнаментального
утворення, кольорові рішення того чи того періоду, розмір рапорту тощо. Практичні заняття з дисциплін живопису та малюнку будуть
сприяти розвитку рухів руки, вмінню змішувати краски та гармонійному поєднанню їх при
художній обробці театральних тканин.
О.П. Рудницька зазначає, що навчання та
виховання, їх пропорційне співвідношення
повинно полягати у цілісному розвитку особистості, активізація її продуктивної пізнавальної діяльності, у першу чергу сприяє прискоренню інтелектуального та соціального
становлення особистості.
Зазначена педагогічна умова сприятиме
набуттю теоретичних знань практичних навичок майбутніх фахівців в галузі театрального
мистецтва, освіченості у цій професії, творчого ставлення до своєї діяльності та таким чином впливатиме на формування професійної
культури майбутніх художників театральнодекораційного мистецтва.
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ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ДОСЯГНЕННЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
У НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
СТАРШОКЛАСНИКАМИ І СТУДЕНТАМИ
У статті аналізуються різні підходи стосовно того, що таке самодетермінація, і як вона, як внутрішня детермінанта, впливає на самореалізацію особистості. Стверджується, що самореалізація і
самодетермнація пов’язані так, що, якщо самодетермінація – сформована, то і самореалізація буде
справжньою, а не «псевдосамореалізацією», і навпаки. Наводяться дані експериментального дослідження, де з’ясовано, які чинники впливають на самодетермінацію і самореалізацію позитивно, а які
блокують їхній розвиток.
Ключові слова: самодетермінація, самореалізація, компоненти пізнавальної діяльності.
В статье анализируются различные подходы относительно того, что такое самодетерминация,
и как она, как внутренняя детерминанта, влияет на самореализацию личности. Утверждается, что
самореализация и самодетермнация связаны так, что если самодетерминация – сформирована, то
и самореализация будет истинной, а не «псевдосамореализацией», и наоборот. Приводятся данные
экспериментального исследования, где установлено, какие факторы влияют на самодетерминацию и
самореализацию положительно, а какие блокируют их развитие.
Ключевые слова: самодетерминация, самореализация, компоненты познавательной деятельности.
Different approaches regarding the achievement of self-realization were analyzed in article. On the theoretical level was proved that the main condition for achieving self-realization is the formation of self-determination. Empirically was found, what qualities influence the self-realization of the individual positively, and
what qualities – negatively.
Key words: self-determination, self-realization, components of cognitive activity.

Актуальність. Досягнення самореалізації
учня в процесі навчання, а саме – діяльнісної
самореалізації – ця проблема залишається актуальною як для педагогів, які намагаються
досягти високої успішності своїх учнів, так
і для психологів, які займаються науковими
розробками, оскільки проблема самореалізації ще не досліджена в повній мірі, існує багато теорій, теоретичних і прикладних розробок,
але й досі залишаються питання, як побороти
невпевненість, внутрішню загальмованість і
блокаду саморозкриття здібностей, як досягати вміння проявити свої таланти, розкрити
повністю свій творчий потенціал.
Теоретичний аналіз проблеми. Гуманістична психологія розглядає самодетермінацію і самореалізацію в аспекті самості, як
самоцінності. Центральною тезою концепції
А. Маслоу є самоактуалізація. Але при цьому
за умовчанням підтримується егоцентризм.
На думку В. Франкла, якщо людина спрямована тільки на саму себе, вона одержує пораз-

ку в головному, – альтруїзмі, і у правильному
визначенні смислу власного життя [9].
На думку Братуся Б.С., підхід моральноетичної психології стосовно вивчення самодетермінації і самореалізації полягає в тому, що
нормальний розвиток людини відбувається
за умови, коли цінність моралі є внутрішнім
стержнем особистості. Якщо цінність моралі
не є внутрішньою, людина сприймає мораль
як зовнішній і навіть внутрішній тиск. Найбільш сприятливі умови для розвитку особистості створює просоціальна орієнтація
людини, в основу якої покладається її альтруїстичне ставлення до іншої людини (Зейгарник Б.В., Братусь Б.С., 1980) [1].
В аспекті православної психології самодетермінація визначається як свобода волі
людини. У цьому контексті визначаються такі
складові свободи волі як віра, дух, совість,
власне вони багато в чому постають внутрішніми детермінантами вибору вчинків і дій
людини. Стосовно самореалізації, то в право-
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славній психології і етиці особливо зауважується на тому, що слід дуже строго співвідносити плани і процес власної самореалізації з
Божественними заповідями, із Законом Божим. Отже, самодетермінація – свобода волі,
вибір людини, на користь добра чи зла. Людина може або йти до Бога, або нікуди не йти,
або йти до диявола. Коли людина «толерантна
стосовно духовності», вона, не усвідомлюючи зовнішніх впливів і внутрішніх імпульсів,
є неспроможною відрефлексувати все, що відбувається всередині і назовні, все одно обирає
диявола, який спокушує її, активно нав’язує
їй свою волю у вигляді «її власних», як їй
здається, думок, побажань, настанов. Становлення конструктивного чи деструктивного, в
етичній парадигмі доброго чи злого в людині,
відбувається через набуття нею відповідних
цінностей і смислів, які за змістом все одно
набувають позитивного, або негативного забарвлення [3].
На думку Левицького О.С., здійснення, реалізація свободи, самореалізація передбачають
потенціал і можливості. Самодетермінація визначається як самовизначення і самоздійснення людиною власної свободи. Отже, самодетермінація обов’язково передбачає подальшу
самореалізацію. Тому справжня (не хибна) самореалізація не відбувається без сформованої
самодетермінації особистості [5].
За концепцією Л. Ангьяла, самодетермінація – це особливість особистості, яка виявляється у можливості її вибору на свій розсуд –
стосовно «полюсу організму» чи стосовно
«полюсу середовища», тобто самодетермінація – це обґрунтування вибору автономії
чи гомономії. При прогресивному розвитку досягається зростання у продуктивності,
ефективності, рух до мети, тобто досягається
самореалізація, саморозкриття талантів. Самодетермінація виявляється в усіх вимірах
розвитку особистості і сприяє її гармонізації,
досягненню особистісного зростання і самореалізації на його фоні [2].
Ірена Габанська вважає, що самодетермінація має визначатися, як «автономія участі» на противагу «автономії індивідуалізму».
Автономія участі, (читаємо – самодетермінація), передбачає альтруїстичну поведінку осо-

бистості з конструктивними рішеннями. На
думку дослідниці, самодетермінація – це не
тільки автономія участі, це і її саморегуляція.
За умов автономії участі (самодетермінації)
саморозкриття талантів і самореалізація досягаються особистістю значно швидше і при
цьому, як вважає дослідниця, не блокується
особистісний саморозвиток [15].
В руслі концепції Р. Райана і Е. Десі, самодетермінація – це психологічний конструкт,
що відображає гнучкість поведінки особистості, її здібність вибирати ті чи ті дії і вчинки,
особливо в складних, екстремальних ситуаціях. Компетентність як потреба переживається
особистістю як внутрішня задоволеність від
обізнаності з того чи того питання і разом із
потребою в самодетермінації, вона зумовлює
прагнення людини до саморозкриття своїх
здібностей. Отже бачимо, що самореалізація
відбувається лише при внутрішній каузальній
орієнтації, яка включає в себе самодетермінацію і компетентність. Отже, на думку цих
дослідників, психологічними умовами самореалізації є сформованість внутрішньої каузальної орієнтації, тобто самодетермінації у
поєднанні із компетентністю.
В рамках російської постнекласичної психології самодетермінація розглядається як
глибинний особистісний феномен, який забезпечує благополуччя, зростання, розвиток,
а отже – і самореалізацію особистості. Для
вивчення самодетермінації необхідно розглядати духовність, мораль, вищі цінності, віру,
релігійний світогляд. Самодетермінація проявляється в тому, що людина здійснює вільний
вибір, і її поведінка детермінується, здебільшого, її внутрішніми факторами. Самодетермінація спрямована на те, як задовольнити не
стільки особистісні потреби, скільки вищі потреби особистості. Суб’єктивно самодетермінація переживається людиною як власна свобода, мається на увазі – позитивна [2].
На погляд Леонтьєва Д.О., якщо в людини
превалюють потреби у творчості, пізнанні, то
вона розкриває свій потенціал. Якщо превалюють біологічні і соціальні потреби, то людина
не розкриває свій потенціал, пливе за течією.
Феномен самодетермінації починає існувати,
коли свобода зливається з відповідальністю.
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Самодетермінація – опосередкування свободи
певними цінностями, якостями, духовністю,
смислами, які набувають функції регуляторів
вільної, самостійної, так би мовити авторської поведінки людини, контролюють її свободу, спрямовують на добро. Адже відповідальність – це контроль за вчинками і діями і
оцінка дій і вчинків з точки зору моральності.
Чим вище рівень самодетермінації, тим краще досягається саморозкриття особистісного
потенціалу, тим вище рівень її самореалізації.
Самодетермінація регулює, як робитиме людина певну діяльність, і чи виправдовується
вона її духовними переконаннями [6; 7].
Калітєєвська О.Р. вважає, що самодетермінація особистості є вищим рівнем саморегуляції, який по суті є екзистенційним. На цьому рівні відбувається будівництво ціннісних
орієнтацій, управління смислами. Існує три
базових показники самодетермінації: 1) свобода – міра усвідомлення альтернативності і
скерованості своєї активності; 2) відповідальність – міра усвідомленості себе причиною
змін у власному житті; 3) духовність – ціннісно-смислова регуляція життєдіяльності людини. Самодетермінація функціонує здебільшого в руслі духовності. Взаємодія цих трьох
параметрів (свобода, відповідальність, духовність) породжує якість суб’єктності, різновидом якої є самодетермінація. Одиницею самодетермінації є особистісний вибір. У зрілої
особистості усі параметри самодетермінації
переживаються в інтегрованій формі як екзистенційне, діюче «Я». Екзистенційне «Я» –
це самодетермінуюче «Я», яке особистість
відчуває і переживає себе суб’єктом власного
життя. Якщо «Я» – самодетермінуюче – сформоване і функціонує, значить самодетермінація сформована. Якщо «Я» – самодетермінуюче відсутнє, це означає, що самодетермінація
несформована, тоді особистість переживає
себе як об’єкт зовнішніх впливів разом з внутрішніми поточними життєвими імпульсами.
Така особистість нездатна проявляти свою
позицію. Несформованість самодетермінації
розглядається як недостатня зрілість механізмів екзистенційного рівня. Це призводить до
того, що людина продовжує залишатись і поза
підліткового віку, у дорослому віці незрілою

особистістю, тобто продовжує перебувати
об’єктом виховних і зовнішніх впливів оточуючих, а також і внутрішніх імпульсів, вона не
здатна перебувати суб’єктом власного життя.
Її психічне здоров’я обмежене лише можливостями адаптації до середовища [4].
Проблема самодетермінації в працях
С.Д. Максименка розглядається як найвищий рівень саморегуляції. Особистість, на
його думку, – система, що саморозвивається,
її структура протягом всього часу існування
процесуально самореалізується, забезпечуючи життєдіяльність людини і набуваючи все
більш розвинених форм [11].
Важливо відзначити, що низка термінів,
що визначають самореалізацію – самоактуалізація, самовтілення, самоздійснення, – виявляють рівень самореалізації особистісного
буття, тобто дійсний, реальний, існуючий для
навколишнього середовища аспект особистості. Самореалізація – це процес розгортання
людських потенцій через досягнення високих
результатів в тій чи тій діяльності. А самовизначення, як і самодетермінація, лише активізують потребу в активності і відповідальності, потребу в представленості, самореалізації
в суспільній діяльності. На думку Капустюк
О.В. та Пастушенко В.С. структура самодетермінації вміщує три компоненти: ціннісно-смисловий (формування особистісного
смислу і побудова життєвих перспектив); регулятивний компонент, мотиваційно-вольовий компонент: здійснення самодетермінації
відбувається за умови певного результату,
який проявляється в реалізації прийнятого
рішення в діяльності і поведінці людини [11].
На основі здійсненого теоретичного аналізу сформульована гіпотеза дослідження, яка
полягає в тому, що самодетермінація впливає
на саморегуляцію пізнавальної діяльності так,
що досягається самореалізація, саморозкриття потенціалів, талантів, здібностей в процесі
навчання, учіння, пізнання, навіть творчості.
Якщо життя людини скероване цінностями
самоактуалізації, духовністю, релігійним світоглядом, то розвивається вища духовна позитивна самодетермінація, яка саме через духовність сприяє саморозкриттю і досягненню
самореалізації учня.
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Завдяки попередньому пілотажному дослідженню нами було описано 4 рівні розвитку самодетермінації пізнавальної діяльності. Високий рівень вміщує в собі
православний релігійний, або християнський світогляд, сформовані і усвідомлені
християнські образ і картину світу. При ньому учень усвідомлює і рефлексує вплив релігійних переконань на власну пізнавальну,
творчу діяльність, навчання, учіння. Вищі
духовні цінності (світоглядні) впливають
також і на креативний компонент пізнавальної діяльності, на вибір інформації, знань,
їх запам’ятовування і застосування при вирішенні пізнавальних задач. Переважають
духовні цінності: любов до Бога, релігійна
віра, релігійне пізнання. Душевні цінності
(наука, любов, дружба, пізнання, спілкування) підпорядковуються духовним цінностям (заповіді Божі). А матеріальні цінності
(престиж, статок, робота) займають в ієрархії цінностей підпорядковуюче положення
(Мар’яненко Л.В., 2013) [10; 11].
Результати попереднього пілотажного
дослідження
Становлення і розвиток особистісної самодетермінації, зокрема і самодетермінації
учнем свого особистісного пізнання, навчання, учіння дуже залежить від сім’ї. Власне
в сім’ї відбувається її розвиток і виховання.
Залежність показника самодетермінації (авторська методика) від сімейної ідентифікації
(методика О. Угрін) – позитивна (р=0,01), від
організації управління сімейною системою
(тест «Шкала сімейного оточення» Мооса
Р.-Купріянова С.Ю.), – також позитивна (р=0,01).
Також розвиток самодетермінації залежить від інтересу до учня з боку батьків, особливо – батька (Опитувальник «Поведінка
батьків і відношення до них дітей» Е. Шаффера), (р=0,01). Самодетермінація позитивно
пов’язана з цінностями самоактуалізації, до
яких входять: істина, добро, краса, відсутність роздвоєності (цілісність), звершення,
справедливість, порядок, простота, легкість
без зусиль, гра, самодостатність (методика
«САМОАЛ»), (р=0,01). Якщо життя учня в
сім’ї, а в підлітковому і юнацькому віці – і в
самостійному житті, продовжує скеровувати-

ся цінностями самоактуалізації, то розвивається самодетермінація.
Самодетермінація є вищим ціннісним
спричиненням особистістю своєї життєдіяльності. Автономію, яка діагностується
методикою «САМОАЛ», слід відрізняти від
самодетермінації, але вважати її спорідненою якістю. Як показали наші дослідження,
розвитку автономії (критерій за методикою
«САМОАЛ») сприяє аутосимпатія, контактність, гнучкість у спілкуванні, орієнтація в
часі. Ці якості мають позитивні кореляційні
зв’язки з автономією, як однією з характеристик самоактуалізувальної особистості (за методикою «САМОАЛ»), а відтак – вони також
сприяють становленню самодетермінації.
Основне емпіричне дослідження взаємовпливу самодетермінації і пізнавальної
діяльності.
На основі теоретичного аналізу як однією
із складових самодетермінації нами визначається світогляд, він також розвивається і в
результаті пізнання людиною світу, в результаті розвитку навчальної і пізнавальної діяльності. Розроблена діагностична методика
«Світоглядна самодетермінація особистісного пізнання» у вигляді анкети, спрямованої на
самооцінку учнем власного усвідомлення ступеня вищих впливів з боку світогляду і світоглядних цінностей на пізнавальну діяльність,
пізнання, спілкування, поведінку.
Теоретичний аналіз проблеми і попереднє
анкетування дали змогу визначити і описати
чотири рівні розвитку самодетермінації пізнавальної діяльності. Якщо перші три рівні відображають конструктивний розвиток самодетермінації, то четвертий рівень – це рівень
деструкцій самодетермінації пізнавальної і
творчої діяльностей, тобто вважаємо, що існує поряд з конструктивною і деструктивна
самодетермінація (омани світогляду, приміром – побудова комунізму, секти, єретичні
збочення в християнстві, власні помилки в
картині і образі світу т.і.).
Нами (сумісно з О. Угрин) [13] було проведено пілотажне дослідження, яке спрямовувалося на попередню апробацію першого
варіанту авторської методики. Було описано
5 різновидів світогляду, як змістової основи
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самодетермінації. Представлено авторську
анкету «Самодетермінація пізнавальної діяльності» (експериментальний варіант). Експериментально доведено валідність розробленої
методики. На основі здійснення теоретикоемпіричного дослідження проведено доповнення діагностичної методики, уточнено її
назву: «Самодетермінація особистості учня
та її деструкції».
В нашому емпіричному дослідженні були
задіяні такі методики:
Стандартизовані тести:
1) Методика «Каузальні орієнтації» Райана
і Десі (в адаптації О.Є. Дергачової). Показники методики: внутрішня, зовнішня, безособова каузальні орієнтації [2]. 2) Методика «Вияв
стилю саморегуляції діяльності» (методика
В.С. Паригіна). Показники: автономний стиль
саморегуляції діяльності; залежний стиль
саморегуляції діяльності) [12]. 3) Методика
дослідження рівня суб’єктивного контролю
РСК. Показники: екстернальність-інтернальність в міжособових стосунках, сім’ї, у відношенні хвороби і здоров’я [8].
Авторські методики
4) Методика «Самооцінка розвитку пізнавальної діяльності». Показники: мотиваційний, операційний, творчий компоненти пізнавальної діяльності, саморозкриття потенціалу
в пізнавальній діяльності; морально-етична
саморегуляція пізнавальної діяльності; самодетермінація пізнавальної діяльності. 5) Методика «Зовнішні психологічні умови розвитку
самодетермінації». Показники: ідентифікація
сімейних цінностей, організація управління
сімейною системою, емоційна підтримка дітей батьками. 6) Методика «Внутрішні умови розвитку самодетермінації». Показники:
Цінності самоактуалізації (шкала методики
«САМОАЛ», мотивація саморозвитку у
пізнанні, внутрішні умови розвитку самодетермінації; внутрішні умови блокади самодеретмінації). 7) Методика «Світоглядна
самодетермінація особистості». Показники:
особистісна світоглядна самодетермінація;
деструкції світоглядної самодетермінації.
Експериментальне дослідження проводилося сумісно з О.Г. Угрин та Є.В. Бризицькою.
У дослідженні взяли участь студенти першо-

го курсу Львівського університету внутрішніх
справ (30 досліджуваних) та учні середньої
школи № 36 м. Києва (26 учнів 10-11 класи).
В результаті статистичної обробки отриманих
нами емпіричних даних, можемо представити
наступні результати:
1. Як засвідчує факторний аналіз, на розвиток особистісної самодетермінації сприятливо впливають: зовнішні позитивні умови
самодетермінаці (емоційна підтримка батьків; високий показник організації сім’ї, досягнення високої ідентифікації цінностей сім’ї);
внутрішні сприятливі умови самодетермінації
(інтернальність невдач; сформована моральна
регуляція пізнавальної діяльності; високий
рівень розвитку цінностей самоактуалізації;
інтернальність сімейних стосунків; високий
рівень розвитку пізнавальної діяльності; загальна інтернальність). Негативно впливають: зовнішні несприятливі умови самодетермінації (відсутність ідентифікації сімейних
цінностей, відсутність емоційної підтримки
батьків, низька сімейна організація); внутрішні несприятливі умови самодетермінації
(амотивувальна мотиваційна субсистема; безособова каузальна орієнтація; зовнішня каузальна орієнтація – термінологія концепції
самодетермінації як особистісної автономії
Р. Райана і Е. Десі).
2. Як доводить кореляційний аналіз, на
самодетермінацію пізнавальної діяльності
позитивно впливають такі показники, як: організації сім’ї; ідентифікація цінностей сім’ї;
показник розвитку особистісних якостей,
сприятливих щодо самодетермінації; висока
мотивація саморозвитку у пізнавальній діяльності професійного самовизначення; високий
рівень моральної саморегуляції пізнавальної
діяльності; сформованість творчого компоненту пізнавальної діяльності; сформованість
автономного стилю саморегуляції діяльності;
високий рівень операційного компоненту пізнавальної діяльності. На самодетермінацію
пізнавальної діяльності негативно впливають
показники: безособової каузальної орієнтації; внутрішніх несприятливих особистісних
якостей стосовно прояву самодетермінації;
несприятливих зовнішніх умов самодетермінації; деструкцій світоглядної самодетермі-
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нації особистості; наявності амотивувальної
мотиваційної субсистеми (за термінологією
Р. Райана та Е.Десі).
3. Показник «Самодетермінація пізнавальної діяльності» має позитивні кореляційні
тенденції з такими показниками, як «Інтернальність невдач», «Інтернальність у сімейних стосунках», «Загальна інтернальність»,
«Інтернальність досягнень», «Інтернальність
стосунків»
4. Також розвитку самодетермінації пізнавальної діяльності сприяють: сформовані
цінності самоактуалізації (істина, краса, добро та ін.); розвинена внутрішня каузальна
орієнтація; сформований релігійний світогляд, (в Україні– переважно – Християнський
православний); самоактуалізація особистості
як саморозкриття особистісного потенціалу;
наявність емоційної підтримки батьків.
Висновки:
1. Самодетермінацією є опосередкування
свободи певними цінностями, якостями, духовністю, смислами, які набувають функцію
регуляторів поведінки, контролюють свободу,
спрямовують людину на добро. Чим вище самодетермінація, тим вище саморозкриття особистісного потенціалу, тим вище рівень самореалізації
2. Взаємодія трьох параметрів (свобода,
відповідальність, духовність) породжує якість
суб’єктності, що проявляється в інтегральній
характеристиці «самодетермінації». Одиницею самодетермінації є особистісний вибір.
Екзистенційне «Я» – самодетермінуюче «Я»
як переживання себе суб’єктом власного жит-

тя означає, що в людини сформована самодетермінація. Якщо «Я» – самодетермінуюче
відсутнє, це означає, що самодетермінація несформована, тоді особистість переживає себе
як об’єкт зовнішніх впливів разом з внутрішніми поточними життєвими імпульсами.
3. Низка термінів, що визначають самореалізацію – самоактуалізація, самовтілення,
самоздійснення виявляють рівень самореалізації особистісного буття, тобто дійсний,
реальний, існуючий для навколишнього середовища аспект особистості. Самореалізація –
це процес розгортання людських потенцій через досягнення високих результатів в тій чи
тій діяльності. А самовизначення, як і самодетермінація, лише активізують, спрямовують
і регулюють самореалізацію як досягнення
представленості особистості в суспільній діяльності.
4. Самодетермінація пов’язана позитивними кореляційними зв’язками з такими інтегративними утвореннями особистості, які
свідчать про духовність, моральність, релігійність (Православ’я як світогляд) – з одного
боку, і з другого боку – з феноменами творчого потенціалу особистості, а саме, в нашому
емпіричному дослідженні – з високим розвитком операційного і творчого компонентів
пізнавальної діяльності. Це засвідчує, що самодетермінація є вищим духовно-моральним
регулятором поведінки особистості, який розвивається на основі творчих і пізнавальних
здібностей і сприяє подальшій самореалізації
особистості, її самоздійсненню, саморозкриттю особистісного потенціалу.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Братусь Б. С. К проблеме человека в психологии. // Вопросы психологии. 1997. – № 5. – С. 3–19.
2. Дергачёва О. Е. Личностная автономия как предмет психологического исследования. Автореф.
дисс. … канд. психол. наук. М., 2005.
3. Зенько Ю. М. Основы христианской психологии и антропологии. – СПб.: Речь, 2007. – 912 с.
С. 520-538.
4. Калитеевская Е. Р. Психическое здоровье как способ бытия в мире: от объяснения к переживанию /
Е. Р. Калитеевская // Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии / под ред. Д. А. Леонтьева, В. Г. Щур. – М. : Смысл, 1997. – С. 231–238.
5. Левицкий С. А. Трагедия свободы / Сергей Александрович Левицкий. – Минск : Изд-во Белорусского Экзархата, 2011. – 480 с. – С. 278.
6. Леонтьев Д. А. Новые ориентиры понимания личности в психологи: от необходимого к возможному // Вопросы психологии. – 2011. – № 1.

83

№ 7 / 2016 р.

♦

7. Леонтьев Д. А. Самореализация и сущностные силы человека/ Дмитрий Алексеевич Леонтьев //
Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии /
Под ред. Д.А. Леонтьева, В.Г. Щур. – М.: Смысл, 1997. – С.156–176.]
8. Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации . описание и руководство к
использованию / Отв. ред. А. Ф. Кудряшов. Петрозаводск, Изд-во «Петерком», – 1992. – С. 94–97
9. Маслоу А. Г. Самоактуализация. Абрагам Гарольд Маслоу // Психология личности. Тексты /
под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. – М.: МГУ, 1982.– С. 108–118.
10. Мар’яненко Л. В. Особливості особистісної самодетермінації при нормальному і аномальному
розвитку особистості / Ліана Василівна Мар’яненко // Проблеми загальної та педагогічної психології :
збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. Х1У. Ч. 3. /
[за ред. С. Д. Максименка]. – К., 2012. – С. 199–207.
11. Психологічні чинники самодетермінації особистості в освітньому просторі. Колективна монографія / за ред. Максименка С. Д. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013.
12. Психология личности: тесты, опросники, методики / Авторы-составители: Н. В. Киршева,
Н. В. Рябчикова. – М.: Геликон, 1995. – 236 с.
13. Теория и методология психологи: Постнеклассическая перспектива // Отв. ред. А. Л. Журавлёв,
А. В. Юревич. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», (Методология, теория и история психологии),
2007. – 528 с.
14. Угрин О. Г. Сімейна ідентифікація як чинник психологічної готовності до професійної самореалізації особистості студента / Ольга Георгіївна Угрин –дис. канд.. психол. наук, К., 2014. – 220 с.
15. Gabanska I. Autonomy of the individual in the developmental and axiological perspective /
I. Gabanska // The polish quarterly of developmental psychology. – 1995. – Vol. 1. – Nr 1–4. – P. 1–11.

84

Український психолого-педагогічний науковий збірник

♦

Микитюк С.О.
доцент кафедри суспільно-правових дисциплін та менеджменту освіти
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
Микитюк В.О.
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ НОРМ ПОВЕДІНКИ
ВИКЛАДАЧА ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН ВИЩОЇ ШКОЛИ
У статті звертається увага на проблему необхідності встановлення єдиних норм моральноетичної поведінки викладачів вищої школи, зокрема правових дисциплін, що обумовлено історичними
особливостями формування таких морально-педагогічних категорій у діяльності педагога, як: людяність, любов і повага до особистості, чесність, відвертість, моральна стійкість. Поєднання морально-педагогічних і морально-юридичних категорій позитивно відобразяться на практичному досвіді
викладачів вищої школи під час викладання правових дисциплін.
Ключові слова: морально-етична поведінка; моральна стійкість; викладач правових дисциплін;
вища школа.
В статье обращается внимание на проблему необходимости принятия единых норм моральноэтического поведения преподавателей высшей школы, особенно правовых дисциплин, что обусловлено
историческими особенностями формирования таких морально-педагогических категорий в деятельности педагога, как: человечность, любовь и уважение к личности, честность, откровенность, моральная стойкость. Объединение морально-педагогических и морально-юридических категорий позитивно отобразиться на практическом опыте преподавателей высшей школы во время преподавания
правовых дисциплин.
Ключевые слова: морально-этическое поведение, моральная стойкость, преподаватель правовых
дисциплин, высшая школа.
The article draws attention to the problem of the necessity of establishing general standards of moral and
ethical behavior of high school teachers, particularly law disciplines, due to the historical features of formation of such ethical and pedagogical categories in teaching as humanity, love and respect to the personality,
honesty, openness, moral stability. Moral and ethical standards of behavior of high school teachers can be consolidated in three main areas: 1) standards of ethical behavior in connection to the profession (eg to initiate
the development and to provide new educational technologies, methodologies aimed to improve educational
services, to increase and improve professional skills and to selfimprove constantly), 2) standards of ethical
behavior in the teacher-student relationship (personal moral responsibility of the teacher according to the
professional development of students, promoting the realization of the rights of students to obtain modern,
wide knowledge, necessary skills in their future profession); 3) standards of ethical behavior of the teacher
in communication with colleagues (respect to the other teacher as a person and professional). It should be
emphasized that these ethical rules become fixed and necessary for other activities that are morally close to
the teaching profession. For example, for law activity it is typical to consolidate such deontological principles
as legality, objectivity, political impartiality, competence. Therefore, the combination of moral teaching, moral and legal categories will be positively reflected on the practical experience of high school teachers in the
teaching of law disciplines.
Key words: moral and ethical behavior, moral stability, teacher of law disciplines, teaching profession.

Постановка проблеми. У сучасних умовах перебудови суспільного устрою, гуманізації та розвитку громадянського суспільства
в Україні актуальною є проблема формування
морально-етичних норм поведінки представників різних професій: педагогів, юристів,
медичних працівників та ін. Особливо актуальною дана проблема є для викладачів вищої
школи, які викладають правові дисципліни,

бо взаємодіючи зі студентами різних спеціальностей, використовуючи власні педагогічні уміння, вони навчають правовим основам
життєдіяльності, які впливають на формування високого морально-етичного рівня поведінки майбутніх фахівців. Це вимагає від
педагога відповідного етичного ставлення та
високої морально-правової культури взаємодії зі студентами.
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Аналіз літератури з проблеми дослідження. Аналіз юридичної та педагогічної літератури свідчить, що питання стосовно особистості вчителя, викладача, його моральності,
професійності є доволі актуальним.
Так, необхідність підготовки вчителя на
основі усвідомлення ним певних моральних,
гуманних вимог відзначали великі педагоги
минулого (Я. Каменський, М. Пирогов, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.).
Характеристика окремих аспектів професійної юридичної деонтології, зокрема морально-вольових якостей майбутніх юристів
містяться в працях М. Петрова, О. Скакун,
С. Сливки, В. Горшеньова.
Висвітлення ідей, теорій педагогічної моралі подано в працях Е. Гришина, В. Писаренко,
І. Писаренко, В. Чернокозової, І. Чернокозова.
Ціла низка праць присвячена дослідженню
психологічних, педагогічних і культурологічних аспектів формування моральних уявлень
учителя та ціннісних орієнтацій, переконань,
принципів на різних етапах становлення
його як фахівця (К. Гавриловець, Е. Гришин,
В. Журавльов, Л. Мітіна, В. Сластьонін).
Однак питання, пов’язане з моральноетичними нормами поведінки викладача правових дисциплін вищої школи, досліджено
недостатньо.
Формулювання цілей статті і постановка завдань. Метою статті є дослідження формування морально-етичних норм поведінки
викладачів правових дисциплін вищої школи,
враховуючи необхідність їх деонтологічного закріплення і зв’язок з іншими морально
близькими сферами діяльності.
Основна частина. Слід зазначити, що
педагогічна справа взагалі неможлива без
морально-етичних норм, бо сама мораль виконує педагогічні функції: викладач за допомогою етики формує духовний світ, моральне
обличчя молоді.
Тому не випадково до питання моральноетичних норм поведінки педагога зверталися
ще філософи стародавнього світу: Сократ,
Платон, Квінтілліан, Аристотель та ін. Зокрема, Квінтілліан розробив своєрідний кодекс
педагогічної етики: 1.Нехай учитель викличе
в собі батьківські почуття до своїх учнів і по-

стійно уявляє себе на місці тих людей, які довіряють йому своїх дітей. 2. Нехай він сам не
має вад і не переносить їх на інших. 3. Нехай
суворість його не буде гнітючою, а ласкавість
не буде розслабливою, щоб звідси не виникла ненависть або презирство. 4. Нехай будуть тривалими бесіди про моральне й добре,
адже чим частішими будуть умовляння, тим
меншою буде потреба в покараннях. 5. Нехай учитель не буде роздратованим і водночас
не потурає тим, хто потребує виправлення.
6. Нехай він буде доступним у викладанні,
терплячим у роботі, більш старанним, ніж вимогливим. 7. Нехай із бажанням відповідає
тим, хто запитує, і нехай запитує мовчазних. 8.
На похвалу він нехай буде не надто скупим, але
й не надто щедрим, оскільки перше відбирає
бажання до праці, а друге народжує безпечність. 9. При виправленні того, хто потребує
усунення, він не повинен бути надто суворим,
тим більше сварливим. 10. Нехай він кожен
день скаже учням що-небудь таке, що у них назавжди залишиться в пам’яті [1, с. 254].
Морально-етичні норми припускають гуманістичну направленість особистості викладача та включають його ціннісні орієнтації,
ідеали, інтереси. Вони виявляються в педагогічній позиції викладача, визначають вибір
конкретних завдань освітньо-виховного процесу, впливають на взаємовідносини зі студентами, визначають гуманістичну стратегію
педагогічної діяльності.
Значний внесок у розробку питань педагогічної етики зробили українські вчені,
педагоги, письменники ХІХ століття, які
вважали, що вчитель повинен свої стосунки з дітьми базувати на гуманних засадах:
люб’язнім слові, пораді, а не жорстокості
та зневазі – якщо він бажає в дітях виховати
інтерес до навчання і моральні якості. «Похвала і любов, – писав О.В. Духнович, – заохочує на добро, а любовне нагадування ...
від зла відвертає людину» [2, с. 208]. Зберегти в серцях вчителів і учнів взаємну відвертість, взаємну прихильність один до одного,
які необхідні і для успіхів розумової освіти,
і для успіхів у моральному вихованні, – так
наказувалось в статуті університету Св. Володимира [ 3, с. 135].
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Звідси і заклик педагогічної громадськості
XIX ст. – будувати взаємовідносини вчителя
та учнів на гуманних засадах. Саме школа,
як зазначали М.І. Пирогов, С.В. Васильченко, О.В. Духнович, К.Д. Ушинський, С.І. Миропольський та ін., побудована на гуманних
засадах, дасть змогу вірно організувати педагогічний процес в цілому і навчально-пізнавальну діяльність учнів зокрема.
Так, основу гуманістичної педагогічної
концепції М.І. Пирогова складали принципи,
які стверджує гуманістична педагогіка: принцип поваги до особистості дитини і вчителя як
головних дійових осіб педагогічного процесу; врахування вроджених якостей і здібностей учня; індивідуалізація процесу навчання;
врахування вікових особливостей розвитку
організму і психіки дитини; повага до права
людини самій здійснювати свій життєвий і
професійний вибір.
З гуманістичних позицій М.І. Пирогов підходив і до проблеми стосунків у самому колективі вчителів. Він обґрунтував важливі положення педагогічної етики, які не втратили
актуальності в сучасній школі:
– вчителі повинні цінувати свою гідність
та турбуватися про її збереження у своїх колег
та учнів;
– педагоги та керівництво школи мають
турбуватися про збереження гідності (наукової та моральної) наставника в очах учнів,
оскільки принижений та скривджений вчитель не може бути прикладом для виховання
честі й людської гідності у своїх учнів;
– учителям доцільно підтримувати чесність, відвертість у стосунках з учнями;
– вчителям слід прагнути до відносин довіри, поваги, співробітництва у своєму колективі, – тільки таким чином вони зможуть
досягти поставленої педагогічної мети, адже
особистість учня у школі ще тільки розвивається, вона багато в чому є продуктом спільної діяльності [4, с. 124-126].
У стосунках «учитель-учень» М.І. Пирогов відводив учителю роль мудрого наставника, який веде учня шляхом пізнання самого
себе, людського суспільства та навколишнього світу, підтримує й спрямовує учня у процесі пізнання, вимогливо ставиться до себе та

учня; який вміє сформувати в учня моральну
стійкість, міцні моральні переконання, волю
до самоосвіти, самовиховання та самопізнання, здатність до боротьби зі своїми внутрішніми та й громадськими вадами [4, с. 136].
Слід зазначити, що морально-етичні норми
поведінки є притаманними для багатьох сфер
суспільного буття. Наприклад, вони активно
закріплюються у сфері юридичної діяльності, що спричинило необхідність формування
професійної юридичної етики. Так, в останні
роки, було прийнято ряд норм: Правила адвокатської етики [6]; Правила професійної етики
нотаріусів України [7], які закріплюють основні морально-етичні принципи діяльності
адвокатів, нотаріусів, та норми їх моральноетичної поведінки необхідні у спілкуванні з
клієнтами, колегами. Серед морально-етичних
принципів їх діяльності можна назвати: 1. Законність, тобто додержання вимог закону та
загальновизнаних етичних норм поведінки.
2. Пріоритет інтересів: особи, що виконують
функції держави, представляючи інтереси
держави чи територіальної громади у відносинах з іншими особами, діють виключно в їх
інтересах. 3.Політична неупередженість: виконання своїх службових обов’язків політично неупереджено, уникнення демонстрації у
будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використання службових повноважень в інтересах політичних
партій чи їх осередків або окремих політиків
[6, с. 3]. 4. Толерантність: толерантно і з повагою ставитися до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб.
5. Об’єктивність: діяти об’єктивно, зокрема
у відносинах з громадськістю, незважаючи
на особисті інтереси, особисте ставлення до
будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди
чи переконання. 5. Компетентність і ефективність: сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати службові
повноваження, рішення та доручення органів і
осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або
підконтрольні, не допускати зловживань та
неефективного використання державної і комунальної власності. 6. Формування довіри до
влади: забезпечити позитивну репутацію орга-
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нів державної влади, органів місцевого самоврядування, всіляко сприяти зміцненню довіри
громадян до влади, утверджувати чесність, неупередженість та ефективність влади [7, с. 4].
7. Конфіденційність: не розголошувати і
не використовувати в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала відома у зв’язку
з виконанням своїх службових повноважень,
крім випадків, встановлених законом. 8. Недопущення конфлікту інтересів: незважаючи
на особисті інтереси, вживати вичерпних заходів щодо недопущення конфлікту інтересів,
а також не допускати вчинення дій чи бездіяльності, що можуть спричинити виникнення
конфлікту інтересів або створити враження
його наявності. 9. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або дарунка (пожертви)
[7, с. 4].
Важливим у закріпленні на законодавчому рівні морально-етичних норм професійної
поведінки є те, що держава визнає їх необхідність і встановлює відповідальність за їх
порушення, тобто, особа, що приймається на
певну посаду ознайомлюється зі змістом цих
норм і попереджається про відповідальність
за їх порушення.
Однак, для викладачів вищої школи, зокрема правових дисциплін такі єдині стандарти
морально-етичних норм поведінки відсутні.
Як виняток, вони приймаються окремими
вищими навчальними закладами і мають обмежений характер. Тому прийняття і впровадження Кодексу морально-етичної поведінки
викладачів вищої школи (або педагогічних
працівників) є необхідним і сприяло б поєднанню педагогічних, юридичних, моральних
положень, необхідних для професійної педагогічної діяльності.
Морально-етичні норми поведінки викладачів вищої школи можна закріпити за
трьома основними напрямками: 1) норми
етичної поведінки стосовно професії (наприклад, ініціювати розробку та впроваджувати нові освітні технології, методики,
що спрямовані на покращення освітніх послуг; безперервно підвищувати та удосконалювати професійний рівень та самовдосконалюватися; здобувати, застосовувати,
поглиблювати наукові знання; поважати

свою професію); 2) норми етичної поведінки у стосунках викладач-студент (особиста
моральна відповідальність педагога за професійний розвиток студента; сприяння реалізації права студента на здобуття ним сучасних, всебічних знань, необхідних умінь
і навичок в галузі майбутньої професії; виховання у студентів відповідального ставлення до професії, до інших людей, до себе;
повага психофізичних і духовних цінностей, моральних ідеалів, честі і достоїнства
особистості студента; повага до особистої
думки студента та наявність власної позиції
викладача у процесі обговорення навчального матеріалу тощо); 3) норми етичної поведінки у спілкуванні викладача з колегами
(повага до іншого педагога як людини і фахівця; будування взаємин на підставі колегіальності, рівноправності, чесності, справедливості, порядності та довіри).
Закріплення морально-етичних норм у педагогічній професії сприятиме встановленню
високих етичних норм професійної діяльності
викладачів, їх поведінки, взаємин у академічному співтоваристві. Загальні морально-етичні норми, враховуючи принципи верховенства
закону, демократичних процедур і стандартів,
повинні стати підґрунтям для подальшого їх
розвитку і встановлення на рівні окремого вищого навчального закладу.
Висновок. Таким чином, формування морально-етичних норм поведінки викладача
правових дисциплін вищої школи має тривалий історичний період і включає надбання
і досягнення філософів, педагогів, громадських діячів минулого, як: людяність, любов
і повага до особистості, чесність, відвертість,
моральна стійкість, міцні моральні переконання.
Може враховувати положення і досягнення вже існуючих морально-етичних норм і
принципів юридичної професії (законність,
об’єктивність, політична неупередженість,
компетентність). Поєднання історичних
надбань і положень сьогодення дозволить
створити якісні єдині морально-етичні норми поведінки для викладачів вищої школи,
зокрема для тих, хто викладає правові дисципліни.
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АНАЛІЗ СТАНУ САМОВРЯДУВАННЯ У СУЧАСНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У статті розглянуто найбільш розповсюджені моделі учнівського самоврядування; проаналізовано структуру кожної моделі; визначено їх позитивні сторони та недоліки; з’ясовано ставлення учнів
до кожної із цих моделей і виявлено найбільш ефективну із них.
Ключові слова: самоврядування, парламент, рада лідерів, загальноучнівська конференція, ігрова
модель.
В статье рассмотрены наиболее распространенные модели ученического самоуправления; проанализирована структура каждой модели; определены их позитивные стороны и недостатки; выяснено
отношение учеников к каждой из этих моделей и обнаружена наиболее эффективная из них.
Ключевые слова: самоуправление, парламент, совет лидеров, общеученическая конференция,
игровая модель.
In this article the most common models of the student self-government have been considered; the structure of each model has been analysed; their positive sides and drawbacks have been defined; the pupils’ attitude to each of these models has been found out and the most efficient of them has been specified.
Key words: self-government, parliament, council of leaders, school conference, game model.

У сучасній Україні місія школи давно вийшла за межі навчання, величезна роль у навчально-виховному процесі відводиться соціалізації дитини. Загальноосвітній навчальний
заклад повинен готувати вихованців до дорослого життя, сприяти самореалізації їх у
суспільстві. Провідну функцію тут виконує
учнівське самоврядування.
Актуальність. На даному етапі розвитку
українського суспільства є велика потреба в
активних, небайдужих, освічених, патріотично
налаштованих молодих людях, яким належить
будувати українську державу, спираючись на
вивірені часом європейські цінності, налагоджуючи весь складний механізм ефективного
функціонування державних органів. Первинною платформою формування таких особистостей-лідерів має виступати учнівське самоврядування, яке дає учням можливість розкрити
творчий потенціал, реалізувати управлінські навички, втілити у життя раціоналізаторські ідеї, а
також досвід співіснування у соціумі.
Однак, педагогічний досвід показує, що
лише у незначній частині ЗНЗ учнівське само-

врядування активно функціонує і виконує поставлені перед ним завдання. З огляду на це порушене питання видається досить актуальним.
Постановка проблеми. Потреба шкільної
практики у новітніх підходах до організації та
активізації учнівського самоврядування, сучасний стан практичної розробки досліджуваного питання у більшості загальноосвітніх
навчальних закладів, теоретична невизначеність щодо шляхів розвитку учнівського самоврядування в нових умовах соціально-економічного, духовного і культурного становлення
України окреслили проблематику даного дослідження.
Проблема організації учнівського самоврядування не є новою. Значну увагу їй приділяли українські педагоги О. Астряб, К. Волошинов, О. Дорошкевич, С. Русова, С. Сірополко,
І. Стешенко, Я. Чепіга та інші.
Серед сучасних науковців активними дослідниками цієї проблеми виступають В. Бочкарьов, Б. Жебровський, М. Красовицький,
В. Опалихін, М. Сметанський, О. Сухомлинська, М. Ярмаченко та інші.
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Незважаючи на певний інтерес вчених,
проблема учнівського самоврядування у педагогічній теорії та практиці потребує новітніх
підходів і набуває усе більшої гостроти.
Постановка завдання. З огляду на зазначене, ми вирішили у даній статті проаналізувати стан учнівського самоврядування у ЗНЗ
України, зокрема: розглянути найбільш розповсюджені моделі самоврядування, визначити їх позитивні сторони та недоліки, а також
з’ясувати ставлення учнів до цих моделей і
виявити найбільш ефективну із них.
Виклад основного матеріалу. Як відомо,
сьогодні в Україні існує багато форм та моделей шкільного самоврядування. На нашу думку, така різноманітність не зовсім виправдана
і може спричиняти певні труднощі у налагодженні взаємодії цих організацій із різних загальноосвітніх установ і у соціалізації шкільної
молоді. Із метою виявлення найбільш доцільної
моделі учнівського самоврядування у новітніх
умовах було проаналізовано матеріали сайтів
п’ятнадцяти навчальних закладів України та
вивчено нормативні документи, що стосуються
організації учнівського самоврядування у них.
У результаті проведеного аналізу ми виявили,
що найпоширенішими у ЗНЗ є такі моделі самоврядування, як: Рада лідерів, Парламент, Загальношкільна конференція та Ігрова модель самоврядування, що має вигляд дитячої громадської
організації. У різних ЗНЗ ці моделі приймають
різний вигляд, їх змінюють згідно із можливостями конкретного навчального закладу.
Розглянемо кожну із цих моделей більш
детально.
Модель «Рада лідерів» є найбільш розповсюдженою серед навчальних закладів.
У СЗШ № 19 м. Дніпропетровська Рада лідерів складається із президента, секретаря та
голів таких комітетів: журналістики, спорту,
внутрішніх справ, праці, культури та навчання. Шкільне самоврядування ставить перед
собою завдання сприяння вихованню в учнів
активної життєвої позиції, національної свідомості, створенню необхідних умов для
розвитку здібностей, самореалізації учнів у
навчальній діяльності; формування життєвої
компетентності та стимулювання життєвого
успіху учнів [4].

У Дубенському вищому художньому професійно-технічному училищі Рівненської
області також функціонує Рада лідерів, що
складається з голови ради, заступника голови,
секретаря та голів таких центрів шкільного
самоврядування: дозвілля, здорового способу
життя, дисципліни, навчання та інформаційного центру. Рада лідерів цього закладу ставить перед собою завдання створювати умови для саморозвитку та самовдосконалення
учнів [3].
Рада лідерів діє і у Васильківському професійному ліцеї Київської області. Основними функціями цього самоврядування є забезпечення порядку, організація чергування у
ліцеї, дозвілля, підготовка і проведення конкурсів, творчих зустрічей, змагань, контроль
за відвідуванням занять, проведення соціологічних досліджень із проблем життєдіяльності, учнівського колективу, участь у засіданнях
Педради [2].
У Павлоградській загальноосвітній школі
Дніпропетровської області Рада лідерів ставить такі завдання перед керівництвом самоврядування: організація корисних справ,
об’єднання дітей, виховання національної
самосвідомості, відповідальності, сприяння
самовираженню особистості; перед членами
ради лідерів: виховувати в собі риси лідера; у
всіх і в себе – віру у власні сили у всіх сферах
діяльності [10].
Як бачимо, у різних навчальних закладах
мають місце різні форми організації учнівського життя у межах однієї моделі самоврядування.
Ознайомившись із різними підходами до
організації діяльності Ради лідерів, визначимо позитивні та негативні прояви цієї моделі.
Позитивні прояви: у самоврядуванні беруть участь діти усіх класів школи, працюють
багатопрофільні органи під керівництвом дітей, що соціалізує особистість та розвиває навички роботи в команді; самоврядування цих
шкіл ставить перед собою завдання сприяти
соціальній активності учнів – а це і є основною функцією самоврядування; недоліки:
у структурі самоврядування не передбачена
участь усіх без винятку класних колективів, а
це означає, що можливе не врахування позиції
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частини учнівського колективу, також помічено, що самоврядування переважної більшості
навчальних закладів не виконує інноваційну
та соціалізуючу функції, що, у принципі, нівелює основну мету його діяльності.
Переходимо до розгляду також досить популярної моделі – Парламент. Коблівська загальноосвітня школа I-III ступенів Березанської районної ради Миколаївської області
вважає, що саме учнівський Парламент має
бути основою шкільного самоврядування, до
складу якого тут входять по два учні із кожного класу. Школа визначає такі основні положення щодо організації самоврядування:
шкільний Парламент – орган влади учнів, що
підпорядковується загальним зборам учнів,
затверджується директором школи. Бути обраним до шкільного Парламенту має право
кожен учень. Кожен колектив із п’ятого по
одинадцятий клас обирає двох представників
до шкільного парламенту. Шкільний Парламент може подати клопотання до адміністрації школи про виключення учня із його членів,
захист учнів у конфліктній ситуації із вчителями чи працівниками школи. Шкільний Парламент обирає Президента, який займається
організацією роботи парламенту, має право
бути присутнім на засіданні Педагогічної ради
школи. Зв’язок між Парламентом та класним
колективом забезпечує мер класу – учень, що
слідкує за дотриманням учнями та вчителями
законів школи у межах класу, сприяє організації життя класного колективу. Мер звітує
перед Парламентом, класним керівником,
адміністрацією школи [7].
У Ряснянській ЗОШ Харківської області також діє Парламент як форма організації
учнівського самоврядування. Тут до шкільного Парламенту входять представники усіх
класів та голови комісій школи із питань освіти, правопорядку, побуту, культури та спорту.
Учні визначають такі завдання самоврядування: сприяння глибокому засвоєнню знань
учнями; зростання національної свідомості,
духовний розвиток учнів, виховання почуття
патріотизму; формування соціальної активності і професійної компетентності особистості; виховання поваги до Конституції України, законодавства, державної мови [11].

Навчально-виховний комплекс № 51 міста
Павлограда Дніпропетровської області також
обрав Парламент як основу для роботи шкільного самоврядування. Головними завданнями
Парламенту визначають розширення дружніх
стосунків серед дітей; виховання віри у себе,
любові до своєї Батьківщини, рідного краю,
України; вивчення минулого свого народу; збереження природи рідного краю; утвердження
та примноження традицій українського народу;
прищеплення любові до праці; залучення до
різних видів мистецтва та культури; залучення
до здорового способу життя, спорту; розвиток
творчих здібностей та інтелектуального потенціалу особистості. Відповідно, основними
функціями Парламенту Павлоградського НВК
№ 51 є забезпечення порядку у школі, організація дозвілля на перервах, проведення загальношкільних лінійок, зборів, конференцій, виставок, участь у розробці плану роботи школи на
навчальний рік [5].
Парламентська форма учнівського самоврядування у Явкинській ЗОШ імені Сивкова
Миколаївської області має свою особливість:
самоврядування тут побудоване за прототипом Верховної Ради України і працює на засадах захисту демократії та прав дітей. Учні мають право затвердити склад самоврядування,
рекомендований президентом та його заступником, або ж пропонувати свою кандидатуру. На засіданнях Парламенту розглядаються
найважливіші питання шкільного життя [15].
На нашу думку, модель учнівського самоврядування Парламент має такі позитивні
риси: прослідковується налагоджена робота
багатопрофільних комісій (колегій, підрозділів), у яких бере участь значна кількість школярів; учні кожного класу можуть донести
до парламенту усієї школи проблеми свого
колективу та мають звітувати щодо роботи
кожного класу. Як наслідок – більш повною
мірою виконуються соціалізуюча (стимулюється інтерес до навчання та соціальної діяльності; створюються оптимальні умови
для виявлення і розвитку творчих здібностей,
організаційних навичок учнів, самореалізації
особистості; учні вільно розвиваються; присутній свідомий вибір соціальних цінностей),
організаційно-практична (регулюються взає-
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мини всередині учнівського колективу школи;
органічно поєднуються «законодавча» і «виконавча» складові) та інноваційна (запроваджуються інноваційні форми взаємодії) функції самоврядування. До недоліків цієї моделі
самоврядування можна віднести те, що у кожній формі реалізації Парламенту наявна своя
власна структура, яка значно відрізняється від
інших, що у деяких випадках призводить навіть до синтезу Парламенту та Ради лідерів, а
це свідчить про недостатню якість організації
роботи самоврядування.
Загальноучнівська конференція є основним
органом самоврядування у Княжівській ЗОШ
Львівської області і проводиться два рази на
рік. У період між зборами конференції діє виконавчий орган (учнівський комітет), підзвітний загальним зборам учнівської конференції.
Напередодні проведення загальноучнівської
конференції проводиться загальношкільне обговорення, ділова гра або інший вид дискусії
із проблем самоврядування, основних напрямів та змісту роботи, прав та обов’язків членів
виконавчого органу самоврядування [6].
У Бобринецькій гімназії №1 Кіровоградської області також діє загальноучнівська
конференція за таким самим алгоритмом.
Шкільна громада цього ЗНЗ ставить перед собою завдання усебічно розвиватися, захищати
права та інтереси учнів, самореалізовуватися
у різних видах громадської діяльності, формувати почуття відповідальності, оволодівати
наукою управління; сприяти реалізації інтересів, можливостей дітей, навчальній, науковій,
творчій, спортивній діяльності учнів; прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями і дорослими; організовувати співробітництво із позашкільними об’єднаннями [9].
Загальношкільна конференція є головним
органом самоврядування і у Червонодонецькій ЗОШ № 1 Харківської області, але тут виконавчу функцію між зборами конференції
виконує парламент та кабінет міністрів, що
підзвітні конференції. Загальноучнівська конференція збирається два рази на рік і може
бути скликана президентом, адміністрацією
гімназії, а також будь-якою групою учнів гімназії (але не менш, ніж 30 осіб). Загальноучнівська конференція затверджує, контролює

діяльність президента гімназії, оцінює роботу
кабінету міністрів та парламенту за рік, у разі
невиконання ними своїх функцій приймає рішення про висловлення їм недовіри разом чи
окремо. Наслідком висловлення недовіри повинні стати перевибори [14].
На нашу думку, Загальноучнівська конференція – це більш досконала модель самоврядування у порівнянні із Радою лідерів, адже
за такої форми самоврядування враховується
думка усіх школярів, кожен із яких має право
брати участь в управлінні школою. Ми вважаємо, що конструктивніше організована робота
у цій моделі за умови поєднання роботи Конференції та Парламенту або Ради лідерів чи
іншого виконавчого органу, як то у Червонодонецькій школі, але цей орган має бути один,
адже дорадчу функцію виконує Загальноучнівська конференція.
Окрім названих моделей і форм самоврядування варто виокремити й ігрову модель,
котра являє собою організацію, структуровану за зразком певного історичного органу
управління (наприклад, як у часи Гетьманщини) або винайдену власне школярами.
Ігрова модель самоврядування діє у Київській спеціалізованій школі № 43 «Грааль».
Це добровільне неполітичне об’єднання старшокласників «ВЕРТИКАЛЬ», яке включає лідерів класних колективів, президента школи
та різні клуби за інтересами, що організовують діяльність усієї шкільної громади. Своїми основними функціями об’єднання вважає
захист свободи світогляду, безпечного дозвілля, прав дітей на протест проти виконання
незаконних наказів та розпоряджень, захист
культурної спадщини, гарантія свободи слова,
вільного вираження своїх переконань, вільний розвиток особистості [12].
У Броварській спеціалізованій школі № 7
Київської області діє «Товариство Активістів
Рідної Школи» (ТАРШ) – орган самоврядування, до складу якого входять не лише учні,
а й батьки та представники громадських організацій (група консультантів). Товариство
має свого президента, що очолює старостат,
та керує роботою комітетів ТАРШу. Школярі
прагнуть власними силами, спільною працею,
цікавими ідеями, творчими справами, актив-

93

№ 7 / 2016 р.

♦

ною позицією примножувати авторитет своєї
школи. Своїми завданнями ТАРШ визначає
захист інтересів учнів; сприяння навчальній,
науковій, творчій, спортивній діяльності, проведення творчих, спортивних заходів, свят;
сприяння профорієнтації учнів [1].
Ще одним прикладом ігрової моделі самоврядування можу слугувати дитячо-юнацьке
об’єднання «Струмочок» Краматорської ЗОШ
№ 21 Донецької області. Це об’єднання включає такі вікові об’єднання учнів, як «Капітошки», «СПОУ», «Козацька слобода» та клуб «Пізнай себе». У школі також діє самоврядування з
ради командирів, якій підпорядковані старостат,
редколегія та школа вожатих; старостат тут
керує роботою комісій за різним спрямуванням. На сайті цієї школи зазначається, що дане
об’єднання є універсальним, а творча діяльність
дозволяє учням розкрити природні здібності,
знайти своє місце у житті, ставити значущі цілі
і досягати їх, висловлювати свою точку зору,
активно мислити, шукати раціональні рішення,
набувати соціального досвіду тощо [8].
Найбільш яскравим, на нашу думку, прикладом ігрової моделі самоврядування, заснованої за зразком історичного органу управління, є загальноучнівська дитяча організація
«Козацька республіка «Гиївська Січ» спеціалізованої школи № 108 міста Харкова. Голова цієї республіки, учениця 10-го класу Ольга
Смага зазначає, що козацька педагогіка існувала століттями і ця система виховання формувала лицарів духу, незламних людей висо-

кого інтелекту – історично зумовленого типу
українця, який завжди свято беріг заповіти
батьків, дідів, прадідів, мудрого хлібороба,
дбайливого господаря. Виникнення її було зумовлено бажанням самих дітей та їх батьків, а
не тільки з метою заповнити вакуум у виховній роботі [13].
Порівнявши різні форми ігрової моделі
учнівського самоврядування, можна твердити, що за умови правильного вибору типу організації ймовірна досить плідна її діяльність,
адже школярі вважатимуть себе частиною
авторського колективу, що стимулює до ініціативи і творчості. Водночас можна помітити,
що в усіх розглянутих формах відсутня чітка
структура самоврядування, яка б забезпечувала врахування думки кожного класу і кожного
учня, взаємозв’язок усіх елементів та самоврядних органів, дбала про добробут всього
колективу; а також відсутній чіткий розподіл
обов’язків. Більш пильний аналіз даної моделі
показав, що майже в усіх зазначених школах
взято за основу вищевказані моделі (Парламент, Рада лідерів, Загальноучнівська конференція). Так, у Харківській школі під назвою
«Козацька республіка» фактично діє Парламент (Мерія), який є ядром самоврядування.
На основі проведеного аналізу було зроблено припущення, що модель загальноучнівського самоврядування «Парламент» є найбільш ефективною.
Із метою перевірки нашого припущення
було проведено опитування серед учнів 5-11

Рис. 1. Пріоритети школярів щодо моделі учнівського самоврядування
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класів колегіуму № 16 м. Дніпродзержинська.
Учасників опитування протягом тижня знайомили із основними рисами кожної із розглянутих вище моделей, а потім запропонували відповісти на запитання: яка модель учнівського
самоврядування тобі найбільше подобається
(яку із моделей тобі хотілося б запровадити у
нашій школі)?
Загальна кількість опитаних учнів склала
436 осіб.
За результатами опитування майже половина учнів віддала перевагу Парламенту
(47,06%), Раду лідерів обрали 23,53%, Загаль-

ноучнівську конференцію – 18,38%, а Ігрова
модель сподобалася найбільше 11,03% респондентів. Результати опитування наведені на
рис. 1.
Висновки. Зроблене на основі теоретичного аналізу припущення та попередні висновки
цілком підтвердилися, оскільки значна частина учнів обрала Парламент як найбільш оптимальну модель шкільного самоврядування.
Однак, із нашої точки зору, ця модель потребує суттєвого удосконалення із огляду на
вимоги та виклики сучасного суспільного
життя і простору соціальної взаємодії учнів.
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ЗДІЙСНЕННЯ ФАНДРАЙЗИНГУ
НЕДЕРЖАВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
У статті розглянуто результати теоретичного та емпіричного дослідження здійснення фандрайзингу недержавними організаціями. На основі аналізу результатів дослідницької роботи щодо
виявлення труднощів у процесі фандрайзингової діяльності висунуто пропозиції щодо оптимізації роботи недержавних організацій у сфері фандрайзингу.
Ключові слова: фандрайзинг, недержавні організації.
В статье рассмотрены результаты теоретического и эмпирического исследования осуществления
фандрайзинга негосударственными организациями. На основе анализа результатов исследовательской
работы по выявлению трудностей в процессе фандрайзинговой деятельности выдвинуты предложения
относительно улучшения работы негосударственных организаций в сфере фандрайзинга.
Ключевые слова: фандрайзинг, негосударственные организации.
In the article the results of theoretical and empirical research of fundraising by NGOs are showed. Proposals to optimize the activity of NGOs in the field of fundraising are proposed based on the analysis of the results
of research of difficulties in fundraising activities.
Key words: fundraising, NGOs.

Актуальність. Фандрайзинг – відносно новий вид діяльності, який не був характерним для
соціально-економічної реальності нашої країни
протягом ХХ ст. Поява нових підходів до пошуку необхідних ресурсів недержавними організаціями (НДО) обумовлена великою кількістю
невирішених соціальних проблем та обмеженістю державних коштів. Ці ресурси можуть бути
спрямовані на реалізацію актуальних соціальних проектів або інших заходів, що поліпшують
стан незахищених верств населення. Водночас,
як штатні працівники НДО, так і волонтери, залучені до роботи неприбуткових організацій,
або мало обізнані з методами, технологією та
принципами пошуку коштів, або кидають спроби після кількох невдалих. Слід також зазначити, що, оскільки питання фандрайзингу порівняно нещодавно почали привертати до себе
увагу, вони залишаються недостатньо розробленими в науковій літературі, відчувається нестача якісних методичних рекомендацій з теми.
Емпіричних досліджень стосовно здійснення
фандрайзингу, зокрема на теренах Миколаївщини, не проводилося. Усе зазначене підтверджує,
що тема є актуальною у теоретичному та практичному відношеннях.
У зв’язку із зазначеним вище метою статті
є дослідження технології та труднощів здій-

снення фандрайзингу недержавними організаціями.
У широкому розумінні фандрайзинг – це
пошук ресурсів (людей, устаткування, інформації, часу, грошей та іншого) для реалізації
проектів та підтримання існування організації [1, с. 27]. У вузькому значенні фандрайзинг
являє собою спеціально організований процес
збирання коштів для недержавних організацій
або для забезпечення соціальних програм»
[1, с. 26]. Дослідження історичних джерел
дає змогу побачити, що активний розвиток
недержавних організацій на українських землях припав на кінець ХІХ – початок ХХ ст.
Тодішні благодійні товариства використовували різні шляхи отримання грошей, зокрема,
влаштування концертів, вистав, вечорів, народних гулянь, продажу друкованих видань
тощо. Інколи товариства одержували субсидії
від місцевих органів влади, меценатів тощо
[4, с. 54]. Матеріали про діяльність Миколаївських благодійних організацій того періоду
свідчать, що до революції було напрацьовано
суттєвий досвід у галузі фандрайзингу. Однак
у часи існування Радянського Союзу існувала
незначна кількість недержавних організацій,
які фінансувалися переважно з державного бюджету. Поштовх до розвитку НДО був
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здійснений після проголошення незалежності
України.
Шляхом аналізу теоретичних даних було
виявлено, що фандрайзинг здійснюється переважно за допомогою таких методів: отри-

мання грантів міжнародних благодійних
організацій та фондів; отримання коштів з
місцевого бюджету; отримання коштів від
інших організацій та фондів (всеукраїнських, місцевих); участь у державних (або

Рис. 1. Обізнаність працівників НДО стосовно методів фандрайзингу, у %

Рис. 2. Розподіл відповідей на питання «Чи існують перешкоди
на шляху отримання матеріальних/інших ресурсів?», у %

Рис. 3. Перешкоди на шляху здійснення ефективної фандрайзингової діяльності, у %
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регіональних) цільових програмах; звернення до комерційних компаній, банків; проведення спеціальних заходів: звані вечори,
конкурси, марафони, аукціони, презентації
тощо; збір членських внесків, пожертв та
інших [3, с. 115]. Контент-аналіз літератури з питань фандрайзинзу засвідчив, що існують помилкові судження про фадрайзинг,
які не сприяють його розвитку: фандрайзинг
являє собою випрошування грошей; в процесі фандрайзингу кошти витрачають на заробітну плату працівників та інші виплати
організації. Помилковим є також судження
про пасивність фандрайзингу, відсутність
зобов’язань організації перед фондами, з
якими вона співпрацює [2, с. 45]. Автор також дійшов висновку, що дослідження труднощів на шляху здійснення фандрайзингової
діяльності НДО фактично не проводилися.
Тому ми вважали за доцільне виявити стан
та труднощі фандрайзингу у місті Миколаєві. Соціологічне дослідження проводилось
у березні 2015 року. Об’єктом дослідження
стали працівники недержавних організацій
м. Миколаєва: Миколаївського обласного
відділення Всеукраїнської благодійної організації (МОВ ВБО) «Рух в підтримку колишніх в’язнів України «Подолання»; Миколаївського обласного відділення Всеукраїнської
благодійної організації (МОВ ВБО) «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ»;
Обласної громадської організації волонтерів;
громадської організації (ГО) «Освітній центр
«Університет третього віку»; Миколаївського міського благодійного фонду (ММБФ)
«Центр соціальних програм «Русал»; Миколаївської обласної громадської організації
(МОГО) «Творити добро»; Всеукраїнської
благодійної організації (ВБО) «Ініціатива заради життя». Предметом дослідження були
труднощі на шляху здійснення фандрайзингової діяльності. Для реалізації мети – виявлення труднощів на шляху здійснення фандрайзингової діяльності – було поставлено
ряд завдань: розробити програму та інструментарій емпіричного дослідження; провести опитування серед працівників недержавних організацій; проаналізувати результати;
запропонувати шляхи оптимізації здійснення

фандрайзингової діяльності серед працівників недержавних організацій. Гіпотезою дослідження виступило наступне припущення: існує ряд перешкод на шляху здійснення
недержавними організаціями м. Миколаєва
фандрайзингової діяльності, серед яких домінуватиме відсутність досвіду практичної
діяльності у цьому напрямку. Інструментарієм дослідження був складений автором
опитувальний лист, який складається з преамбули, 19 питань (серед яких: відкриті, закриті, напівзакриті, табличні, шкальні) та
паспортички. Частина питань дає можливість визначити стан розвитку фандрайзингу
в середовищі НКО, інша частина – безпосередньо перешкоди на шляху здійснення цієї
діяльності. Респонденти не обмежувались у
виборі кількості відповідей. Наведемо деякі
результати.
Респондентам було запропоновано позначити відомі їм методи фандрайзингової діяльності. Результати наведено на рис. 1.
Отже, це свідчить про те, що різні методи
фандрайзингу відомі більшості представникам НДО м. Миколаєва, найбільш відомим є
метод написання проектів та отримання грантів.
На питання «Чи існують перешкоди на
шляху отримання матеріальних/інших ресурсів?» учасники опитування дали наступні відповіді (рис. 2).
Як бачимо, перешкоди на шляху отримання матеріальних або інших ресурсів існують,
однак, більшість з них є цілком вирішувані
для НДО.
На питання «Що заважає ефективному
фандрайзингу у Вашій організації?» отримали наступні відповіді (рис. 3).
Отже, основною проблемою НДО, яка
заважає ефективній фандрайзинговій діяльності, є нестача штатних працівників,
які б нею займалися, третина респондентів
вважає, що це перешкоди бюрократичного
характеру.
Варто звернути увагу на самооцінку обізнаності працівників стосовно фандрайзингу,
яку їм запропонували зробити за 5-бальною
шкалою, (де 5 – найвищий, а 1 – найнижчий рівень). 29% респондентів оцінили знання пра-
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цівників НДО щодо фандрайзингу на 1 бал,
по 14% поставили оцінки 2 та 3 бали; 43% –
4 бали. Оцінка в 5 балів не була поставлена
взагалі (рис. 4). Рівень обізнаності волонтерів
НДО оцінили в 1 бал – 29% респондентів; в 2
бали – 14%; 3 бали поставили 57% опитуваних, вищих оцінок не було (рис. 4).
Працівники НДО Волонтери НДО
Як бачимо, рівень обізнаності працівників
стосовно фандрайзингу не є високим, і потребує покращення.
Частота проведення освітніх заходів щодо
фандрайзингу не задовольняє працівників
НДО. 43% обрали варіант відповіді «рідко, однак цього достатньо». 57% опитуваних зазначило, що ці заходи проходять рідко, і цього недостатньо або ж вони не проводяться взагалі.
Стосовно проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня знань, умінь та навичок щодо фандрайзингової діяльності, більшість респондентів відповіли, що хотіли б їх
збільшити (71%), і лише 29% відповіли, що їм
достатньо тих, що проводять (див. рис. 5).

Періодичність проведення заходів Бажання щодо їх проведення
Отже, у ході проведення дослідницької
роботи було виявлено ряд перешкод на шляху здійснення фандрайзингу некомерційними організаціями: нестача працівників, які б
цим займалися; перешкоди бюрократичного
характеру; недостатність проведення заходів
щодо покращення знань, умінь та навичок
працівників НДО щодо фандрайзингу та інші.
У зв’язку з цим вважаємо за потрібне запропонувати наступне.
Успішність фандрайзингу залежить від залучених до нього людей. Важливу роль у здійсненні фандрайзингу відіграє досвідчений
фандрайзер. Тому недержавним організаціям
потрібно створити умови, щоб фандрайзери
(це можуть бути як штатні працівники, так і
волонтери) могли вдосконалювати свої знання, уміння та навички. В Європі вже існують
коледжі та навіть вищі навчальні заклади, де
на професійному рівні навчають майбутніх
фандрайзерів.

Рис. 4. Рівень обізнаності працівників та волонтерів НДО
стосовно фандрайзингу за 5-бальною шкалою, у %

Рис. 5. Періодичність проведення заходів щодо формування вмінь,
знань та навичок фандрайзингу серед працівників та бажання працівників НДО
отримувати нові знання стосовно фандрайзингової діяльності, у %
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Для здійснення успішної фандрайзингової діяльності необхідні: знання про сутність
фандрайзингу; знання про методи збирання
коштів; вміння мотивувати донорів, навички
практичного здійснення фандрайзингу.
Саме тому необхідно систематично покращувати ступінь обізнаності серед працівників та волонтерів НДО шляхом залучення
міжнародних або вітчизняних фахівців – тренерів з фандрайзингу, які б сприяли наданню
знань та успішному відпрацюванню навичок.
Якщо можливість поїздок до інших міст або
країн обмежена, варто запровадити практику
онлайн-консультацій з фахівцями, наприклад,
Ресурсного центру «Гурт», Українського Форуму Благодійників тощо.
Варто зазначити, що у студентів спеціальності «соціальна робота» практично не розвинуті навички фандрайзингової діяльності.
Дисципліни, які вивчаються ними у ВНЗ, наприклад, "Інноваційні методики у соціальній роботі", дають лише загальне теоретичне
уявлення про фандрайзинг, без підкріплення
практикою. Такий стан речей не можна вважати прийнятним, тим більше, що студенти цієї
спеціальності після закінчення навчання (а
часто і під час нього) працюють у недержавних організаціях як штатними працівниками,
так і волонтерами, і стикаються з необхідністю пошуку коштів. Навіть працівники установ соціального захисту часто змушені через
нестачу державного фінансування звертатися
до отримання ресурсів шляхом фандрайзингу. Тому вважаємо за потрібне передбачити
викладання таких факультативних курсів для
студентів: «Технології здійснення фандрайзингу», «Фандрайзинг в соціальній роботі», «Методи фандрайзингової діяльності» тощо. Серед
тем, які пропонуються для вивчення, варто запланувати: «Стратегія фандрайзингу: загальне
поняття», «Ключові етапи розробки стратегії
фандрайзингу», «Класифікації донорів», «Самофінансування», «Зовнішнє фінансування»,
«Методи фандрайзингу та критерії їх оцінки».
Крім лекційного блоку варто обов’язково пе-

редбачити практичні, бажано тренінгові заняття. У студентів потрібно також розвивати
особистісні характеристики, які сприятимуть
продуктивній роботі в команді НДО та розвитку навичок фандрайзингу, а саме: володіння
іноземними мовами, зокрема англійською; навички роботи на комп’ютері; активність, комунікабельність, надійність; здатність привернути увагу відповідно до конкретного випадку;
здатність викликати довіру та впевненість
у правильності вибору; навички самоосвіти
та саморозвитку; сміливість, креативність,
терпіння та гнучкість; здатність працювати
в команді; уміння планувати, аналізувати та
досягати цілей. Бажано, щоб у недержавних
організаціях була передбачена окрема посада
фандрайзера, що б розвантажило керівників та
штатних працівників організацій.
Вважаємо, що запропоновані заходи сприяли б оптимізації організації фандрайзингу в
НДО.
Висновки. У ході здійснення дослідницької роботи було виявлено, що ступінь обізнаності щодо фандрайзингу серед працівників
НДО знаходиться на достатньому рівні, однак практичні навички варто вдосконалювати.
Було виявлено ряд перешкод на шляху здійснення фандрайзингу: нестача працівників,
які б цим займалися; перешкоди бюрократичного характеру; недостатність проведення освітніх заходів щодо покращення знань,
умінь та навичок працівників НДО щодо фандрайзингу. Основними рекомендаціями щодо
оптимізації здійснення фандрайзингової діяльності є: включення в програму навчання
студентів навчальних закладів відповідних
дисциплін з метою формування знань та навичок стосовно здійснення фандрайзингу, покращення рівня знань стосовно фандрайзингу
серед працівників та волонтерів НДО шляхом
обміну досвідом, залучення представників
міжнародних організацій. Варто підвищувати
поінформованість серед населення щодо фандрайзингу, що сприятиме збільшенню рівня
довіри населення до роботи НДО.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ (ЧБД)
В статье представлены результаты исследования суверенности психологического пространства
часто болеющих детей. Показано, что такие секторы суверенного психологического пространства
как суверенность физического тела, территории, вещей, привычек, социальных связей у ЧБД значительно ниже, нежели у здоровых детей. ЧБД переживают дискомфорт, вызванный прикосновениями,
запахами, принуждениями, страдают от отсутствия собственных территориальных границ, от
непризнания наличия собственных вещей, от насильственных попыток изменить комфортный распорядок, от контроля над социальной жизнью ребенка.
Ключевые слова: часто болеющие дети, суверенность психологического пространства.
У статті представлені результати дослідження суверенності психологічного простору дітей,
які часто хворіють. Показано, що такі сектори суверенного психологічного простору як суверенність
фізичного тіла, території, речей, звичок, соціальних зв’язків у ЧХД значно нижче, ніж у здорових
дітей. ЧХД переживають дискомфорт, викликаний дотиками, запахами, примусами, страждають
від відсутності власних територіальних меж, від невизнання наявності власних речей, від насильницьких спроб змінити комфортний розпорядок, від контролю над соціальним життям дитини.
Ключові слова: часто хворіють діти, суверенність психологічного простору.
The article presents the results of a study of sovereignty of psychological space of sickly children. It has
been shown that these sectors sovereign sovereignty of psychological space as the physical body, the territory,
things, habits, social relations at the FIC is significantly lower than in healthy children. FIC experiencing
discomfort caused by touch, smell, compulsions, suffer from a lack of its own territorial boundaries, non-recognition of the existence of their own things, from violent attempts to change the comfortable routine, from
control over the child’s social life.
Key words: frequently ailing children, sovereignty of psychological space.

Актуальность темы. Часто болеющие
дети (ЧБД) – термин, обозначающий группу
детей и подростков, характеризующуюся более высоким, нежели у их сверстников, уровнем заболеваемости острыми респираторными заболеваниями [1,2 и др.]. Категория часто
болеющих детей и подростков, в отличие от
их сверстников, страдающих определенными
хроническими соматическими заболеваниями, в настоящее время незаслуженно мало изучена.
В литературе указывается, что у больного ребенка формируется особенный внутренний мир, который построен на сложных
объединениях ощущений и восприятий, эмоций, конфликтов и переживаний [2, 8, 10].
Л.С. Выготским было введено понятие «Социальная ситуация развития» [4]. Под «Социальной ситуацией развития» автор понимает не
просто среду, т.е. то, что находится вне человека, а то особое сочетание внутренних процессов развития и внешних условий, которое явля-

ется типичным для каждого возрастного этапа
и обусловливает как психическое развитие на
этом этапе, так и психологические новообразования, возникающие в этот период. Соматическое заболевание изменяет всю социальную
ситуацию развития человека. Само по себе
биологическое изменение организма не входит
в содержание социальной ситуации развития,
а является лишь предпосылкой протекания
психической деятельности, однако, оно отражается на общей динамике деятельности, выносливости человека к нагрузкам (физическим
и психическим), устойчивости энергетического потенциала деятельности, сохранности ее
операционального состава. Болезнь может изменить и перспективу человеческой жизни в
целом. Изменения эскиза будущего – одна из
наиболее существенных характеристик новой,
складывающейся в условиях болезни социальной ситуации развития.
Болезнь сужает возможности активности
человека, создает дефицитарные условия для
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развития его личности. В литературе. подчеркивается влияние возраста на формирование
реакции личности на болезнь, описывают
различные типы отношений к заболеванию.
Большое значение для понимания переживаний больного ребенка имеют исследования
развития самосознания, схемы тела, внутренней картины здоровья и всего того, что
связано с его психической жизнью. В основе
реагирования на болезнь – нарушение отношения к своему телесному и духовному «Я»,
изменение самосознания. Жизненная ситуация болезни может исказить «обычный» путь
развития ребенка. Ребенок, развитие которого
осложнено дефектом, – отмечал Л.С. Выготский, – не есть просто менее развитой, чем
его нормальные сверстники, но иначе развитой. Дефективный ребенок представляет качественно отличный своеобразный тип развития. Высказывая эту мысль, Л.С. Выготский
имел в виду, прежде всего детей с дефектами
органов чувств или с патологией мозга. В равной степени это положение может быть отнесено и к детям, страдающим иными – соматическими – заболеваниями.
По мнению Д.Н. Исаева [7, 8], изучение
ВКБ – наиболее прямой путь к оценке психосоматической ситуации, возникающей в результате взаимодействия личности больного
и среды.
В контексте данной работы важно провести анализ психологических особенностей
детей младшего школьного возраста. Ребенок,
посещающий начальную школу, психологически переходит в новую систему отношений
с окружающими его людьми. Живя среди тех
же близких, в том же пространстве, называемом «дом», он начинает чувствовать, что его
жизнь принципиально изменилась – на него
легли обязательства не только ежедневно посещать школу, но и подчиняться требованиям
учебной деятельности. Семья начинает поновому контролировать ребенка; ужесточение требований к ребенку возлагает на него
ответственность за самого себя. Необходимое
воздержание от ситуативных импульсивных
желаний и обязательная самоорганизация
создают изначально у ребенка чувство одиночества, отчужденности себя от близких –

ведь он должен нести ответственность за
свою новую жизнь и сам организовывать ее.
Конечно, взрослые озабочены учебными проблемами ребенка. Именно дома пытаются организовать его правильное отношение к учебной деятельности – отношение взятой на себя
ответственности. Самое главное, что может
дать семья младшему школьнику, – научить
его воздерживаться от развлечений в урочное
время, прочувствовать, что значит «делу время – потехе час», брать ответственность на
себя, тем самым научиться управлять своей
волей. Успехи ребенка в освоении норм жизни в новых условиях формируют у него потребность в признании не только в прежних
формах отношений, но и в учебной деятельности. Характер адаптации к условиям жизни
в младшем школьном возрасте и отношение к
ребенку со стороны семьи определяют состояние и развитие его чувства личности. В условиях чувствительной к изменению социального статуса ребенка семьи ребенок обретает
новое место и внутри семейных отношений.
Цель статьи – изучить особенности СПП
часто болеющих детей.
Изложение основного материала. Характеристика выборки и методов исследования.
В исследовании приняло участие 62 ребенка
(29 мальчиков, 33 девочки) младшего школьного возраста, частота эпизодов ОРЗ колеблется от 4 до 6 раз в год. Группу контроля составили 62 здоровых ребенка, (30 мальчиков,
32 девочки) с частотой от 1 до 3 эпизодов ОРЗ
в год. В работе был использован опросник
«Суверенность психологического пространства СПП» (С.К.Нартова-Бочавер) [9].
Психологическое пространство личности,
согласно Н.К. Нартовой-Бочавер [9], обладает следующими свойствами: человек ощущает пространство как свое, присвоенное или
созданное им самим, и поэтому представляющее ценность; человек имеет возможность
контролировать и защищать все находящееся и возникающее внутри пространства,
таким образом реализуя свое чувство авторства; психологическое пространство существует естественно и не рефлексируется без
возникновения проблемных ситуаций, оно
«прозрачно» и потому с трудом поддается
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Индикаторы СПП
Суверенность психологического пространства
Суверенность
физического тела
Суверенность территории
Суверенность мира вещей
Суверенность привычек
Суверенность
социальных связей
Суверенность ценностей

t

Таблица 1
р

-11,607

0,000

-8,651

0,000

-7,380
-8,178
-7,386

0,000
0,000
0,000

-7,384

0,000

-0,912

0,067

позитивному описанию; важнейшей характеристикой психологического пространства
является сохранность его границ. Психологическое пространство личности можно соотнести с основными проявлениями психического: оно переживается субъектом как
сохранное или нарушенное, что выражается
в чувствах покоя или беспокойства; осознается вблизи своих границ и не осознается в тех
областях, которые в последнее время не подвергались изменениям; выражается в поведении, направленном на объекты, значимые для
внутреннего мира. Автором выделено шесть
измерений психологического пространства
личности, которые отражают физические
(территориальные и темпоральные), социальные и духовные аспекты человеческого бытия: это физическое тело, территория, личные
вещи, привычки, друзья и вкусы. Психологическое пространство развивается в онтогенезе
при появлении новых измерений и переносе
своих границ в рамках уже существующих
измерений. Человек открывает собственное
тело раньше другой реальности и учится им
пользоваться благодаря развитию сенсорики
и моторики. Насилие над телом фрустрирует
базальные потребности – в пище или комфорте; насильное кормление, неудобная поза,
жестокое обращение – это внедрение в пространство человека. Следующее измерение,
возникающее с развитием манипуляций, –

мир предметов, которые обозначают потребности, склонности, предпочтения. Предметы
иносказательным сообщением говорят другим людям о себе. Вещи отражают меру самоуважения и духовной развитости субъекта, и
многие люди взаимодействуют между собой
именно на языке вещей. В физическом пространстве личная территория обычно начинает выделяться по мере развития локомоций,
когда человек может перемещаться из одной
комнаты в другую, самостоятельно открывать
дверь, устанавливая, таким образом, границы.
Привычки, как временная форма владения
пространством, также являются предметом
идентификации человека. Результаты исследования представлены в табл. 1.
При анализе суверенности психологического пространства основной группы (ЧБД)
обнаружено, что практически (кроме суверенности ценностей) все показатели значимо ниже, нежели в контрольной группы. Из
этого следует, что такие секторы суверенного
психологического пространства как суверенность физического тела, территории, вещей,
привычек, социальных связей у ЧБД значительно ниже. Соответственно ЧБД могут быть
описаны, как переживающие дискомфорт, который вызван прикосновениями, запахами,
принуждениями, также ЧБД страдают от отсутствия собственных территориальных границ. Обнаружено, что ЧБД также страдают от
непризнания наличия собственных вещей, от
насильственных попыток изменить комфортный распорядок, от контроля над социальной
жизнью ребенка. Депривированность СПП
указывает на нарушения целостной личности,
о нарушенных границах «Я» ЧБД.
Выводы. У ЧБД суверенное психологическое пространство депривировано, нарушены
границы «Я». В частности обнаружена депривированность таких секторов психологического пространства как суверенность физического тела, территории, вещей, привычек,
социальных связей.
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СПЕЦИФІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ
У статті розглядаються властивості дистанційного навчання в різних країнах світу на сьогоднішній день. На основі аналізу наукових праць українських та зарубіжних учених з проблем дистанційної освіти та законодавчих актів Великої Британії та України встановлено, що сучасні теоретичні підходи до проблем дистанційної підготовки фахівців відзначаються різноманітністю та
базуються на загальних засадах педагогічної освіти.
Ключові слова: дистанційне навчання, Велика Британія, система освіти, законодавчі акти.
В статье рассматриваются свойства дистанционного обучения в различных странах мира на сегодняшний день. На основе анализа научных работ украинских и зарубежных ученых по проблемам
дистанционного образования и законодательных актов Великобритании и Украины установлено,
что современные теоретические подходы к проблемам дистанционной подготовки специалистов отличаются разнообразием и базируются на общих основаниях педагогического образования.
Ключевые слова: дистанционное обучение, Великобритания, система образования, законодательные акты.
The article deals with the properties of distance education in different countries of the world today. Based
on the analysis of scientific works of Ukrainian and foreign scientists on the problems of distance education
and legislation of Ukraine and the United Kingdom found that current theoretical approaches to distance
training problems are varied and are based on common grounds of teacher education.
Key words: distance learning, the UK, education system, legislation.

Актуальність теми дослідження зумовлена посиленням інтересу до порівняння
моделей освіти й культури різних країн. З
іншого боку, інтернаціоналізація та інформатизація вищої освіти, підвищення попиту
на підготовку фахівців із вищою освітою засобами дистанційного навчання як світового
стандарту актуалізували адаптацію вітчизняної вищої освіти до вимог сучасності. На
цьому наголошено в законах України «Про
освіту», «Про вищу освіту», Національній
доктрині розвитку освіти, «Основних напрямах модернізації структури вищої освіти
України», Національній стратегії розвитку
освіти в Україні на період до 2021 року, галузевій Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти.
Постановка проблеми. В останнє десятиріччя з’явились нові напрями досліджень,
пов’язані з історією та сучасними трансформаційними змінами в різних галузях системи освіти Великої Британії, а саме: розвиток
змісту та форм організації підготовки бакалаврів інженерії (Н. Бідюк); теорія і практика

навчання студентів у педагогічних коледжах
Англії в 70-80 роках ХХ ст. (О. Леонтьєва),
напрями сучасного реформування вищої педагогічної освіти в Англії в 80-90 роках ХХ ст.
(А. Парінов); професійно-педагогічна підготовка вчителів у Великій Британії в 90-х роках
ХХ ст. (Н. Яцишин); неперервна педагогічна
освіта вчителів загальноосвітніх шкіл (Н. Мукан); формування професійної майстерності
учителя в системі педагогічної освіти Англії
та Уельсу (Ю. Кіщенко); стандартизація професійної підготовки учителів Англії й Уельса
(Н. Авшенюк); розвиток мовної освіти в середніх і вищих навчальних закладах (О. Кузнецова); підготовка учителів іноземних мов у
Великій Британії (В. Базуріна).
Постановка завдання. Завданням нашого
дослідження є визначити специфічні властивості дистанційного навчання в різних країнах світу на сучасному етапі розвитку.
Виклад основного матеріалу. «Положення про дистанційне навчання» витлумачує
дистанційне навчання як «індивідуалізований
процес передання й засвоєння знань, умінь,
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навичок і способів пізнавальної діяльності
людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного
учасників навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій» [2].
Основними просторово-технологічними
диференційними ознаками дистанційного навчання, на думку В.Ю. Бикова, є:
– специфіка організації й реалізації взаємодії в часі учасників навчального процесу
(асинхронний і синхронний режими);
– переважна просторова екстериторіальність їхнього місцерозташування;
– специфіка побудови й подальшого використання транспортної системи доставки
засобів навчання та інших інформаційних
об’єктів [1, с. 2–3].
Слід зазначити, що дистанційне навчання –
не електронний варіант очного або заочного
навчання, який адаптує традиційні форми занять і документальні засоби навчання в телекомунікаційні.
До найбільш суттєвих особливостей дистанційного навчання належать:
– гнучкість – студенти переважно не відвідують регулярних занять у вигляді лекцій,
семінарів; кожен може вчитися стільки, скільки йому особисто необхідно для опанування
курсу, дисципліни й одержання необхідних
знань з обраної спеціальності;
– модульність – основою програм дистанційного навчання слугує модульний принцип;
кожна окрема дисципліна чи низка дисциплін, засвоєних слухачем, створюють цілісне
уявлення про предметну сферу, це допомагає
формувати з набору незалежних навчальних
курсів навчальний план, що відповідає індивідуальним або груповим потребам;
– паралельність – навчання може проходити в поєднанні основної професійної діяльності з навчанням, тобто «без відриву від
виробництва»;
– соціальна рівність – відстань від місця
перебування слухача до освітньої установи
(за умови якісної роботи зв’язку) не є перешкодою для ефективного освітнього процесу,
як і стан здоров’я, соціальний статус;

– асинхронність – у процесі навчання викладач і слухач можуть реалізовувати технологію навчання й вивчення незалежно в часі,
тобто за зручним для кожного розкладом та в
доречному темпі;
– охоплення, або «масовість», – кількість
слухачів у системі ДН не є критичним параметром, вони мають доступ до багатьох джерел
навчальної інформації (електронних бібліотек, баз даних), а також можуть спілкуватися один з одним і з викладачем через мережу
зв’язку або за допомогою інших засобів;
– рентабельність – економічна ефективність дистанційного навчання; середня оцінка закордонних і вітчизняних освітніх систем
дистанційного навчання засвідчує, що вони
обходяться приблизно на 10-50% дешевше,
переважно завдяки більш ефективному використанню наявних навчальних площ і
технічних засобів ІТ, а також представленню більш концентрованого й уніфікованого
змісту навчальних матеріалів, орієнтованості
технологій дистанційного навчання на велику
кількість студентів, які навчаються, й інших
чинників;
– викладач – ідеться про нову роль викладача (у системі ДН-тьютора), який виконує
такі функції, як координування пізнавального
процесу, коригування курсу, що викладають,
консультування, керівництво навчальними
проектами тощо;взаємодія зі слухачами відбувається здебільшого асинхронно за допомогою пошти чи інших систем зв’язку; можливі
й очні контакти;
– студент, точніше, нова роль студента, чи,
як більш прийнято називати в системі дистанційного навчання, слухача (для дистанційного
навчання від студента вимагають винятково
високої вмотивованості, самоорганізації, працьовитості й певного стартового рівня освіти);
– нові інформаційні технології – у системі ДН використовують переважно нові ІТ
(комп’ютери, аудіо-, відеотехніка, системи й
засоби телекомунікацій та ін.).
Система дистанційного навчання конкретного навчального закладу може передбачати
такі види забезпечення:
– програмне – адаптоване до потреб ВНЗ
і студентів віртуальне навчальне середовище,
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мережеві системні програми, комп’ютерні навчальні програми, інструментальні середовища для створення навчальних програм;
– технічне – комп’ютери для організації
сервера, персональні й мережеві комп’ютери,
обладнання для відеоконференц-зв’язку та ін.;
– інформаційне – конспекти лекцій, підручники, посібники та інші методичні матеріали на паперових носіях і передовсім в електронному вигляді, довідники, різні бази даних
із методичних матеріалів, оперативних даних,
кадрів, навчальні програми, розроблені чи
адаптовані в системі віртуального навчального середовища закладу;
– методичне – методики, рекомендації
щодо технологій дистанційного навчання з
огляду на дидактичні та психологічні аспекти;
– організаційне – нормативні документи, державні організації, що регламентують
структуру організації, яка проводить дистанційне навчання, і організації, що є осередком
контролю якості ДН, проводять ліцензування
програм дистанційного навчання.
До дидактичних принципів дистанційного
навчання належать:
– відповідність дидактичного процесу закономірностям навчання;
– провідна роль теоретичних знань;
– єдність освітньої, виховної й розвивальної функцій навчання;

– стимуляція та мотивація позитивного
ставлення студентів до навчання;
– поєднання колективної навчальної роботи з індивідуальним підходом у навчанні;
– поєднання абстрактності мислення з унаочненням у навчанні;
– свідомість, активність і самостійність
студентів за керівної ролі викладача;
– системність і послідовність у навчанні;
– доступність;
– міцність оволодіння змістом навчання.
Серед додаткових принципів дистанційної
освіти також виокремлюють:
1) гуманістичний принцип дистанційної
освіти – спрямованість навчання й освітнього процесу на особистість; створення максимально сприятливих умов для опанування
знань, відповідно до обраної професії, для
розвитку та вияву творчої індивідуальності,
високих громадянських, моральних, інтелектуальних і фізичних якостей;
2) принцип доцільності використання нових інформаційних технологій, що впливають на всі компоненти системи викладання:
мету, зміст, методи й організаційні форми
викладання, засоби викладання; це дає змогу
розв’язувати складні та актуальні завдання
педагогіки (розвиток інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного мислення й самостійності людини;

Визначення властивостей дистанційного навчання в різних країнах світу
№
з/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Країна

Набір властивостей ДН, що оцінюють насамперед

Вирізняється відкритістю діяльності: а) доступність, зручність
(час і місце); б) студент – центр уваги; в) контроль студентом змісту.
Велика Британія
Дистанційне викладання й нова технологія можуть бути компонентом
відкритого навчання, але не повністю з ним збігаються.
Децентралізована підготовка з окремих спеціальностей засобами
Німеччина
мультимедіа: тривалу підготовку та дистанційну техніку часто
застосовують у порівняльному контексті.
Італія
Навчання, що реалізується на відстані за консультаційною допомогою.
Португалія
Заохочує навчання дорослих, «самонавчання».
Підготовка відбувається на основі комунікації груп студентів через
Данія
комп’ютерні конференції.
Підтримує дистанційне викладання через періодичний обмін
Бельгія
між студентами та тренувальним центром.
Застосування мультимедійних засобів у курсах, гнучкість,
Франція
індивідуалізація завдань для учнів.
Іспанія
Гнучкість і модульність.
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3) принцип безпеки, що охоплює широкий
спектр заходів, які стосуються захисту засекреченої інформації, поширення неправдивої інформації, унеможливлює несумлінністьі фальсифікацію викладання та ін.;
4) принцип випереджальної освіти, що полягає не тільки в переданні новому поколінню вже
накопиченої наукової та культурної спадщини
попередніх поколінь, але й у формуванні їхньої
свідомості та світогляду, що допомагають адаптуватися у світі, який швидко змінюється.
Дистанційне
навчання
покликане
розв’язувати специфічні проблеми, що стосуються розвитку творчого складника освіти й
ускладнені для досягнення в традиційному навчанні:
‒ посилення активної ролі учня в індивідуальному навчанні (у досягненні навчальних цілей, обранні домінантних напрямів, форм і темпів навчання в різних освітніх сферах);
‒ різке збільшення обсягу доступних освітніх масивів, культурно-історичних досягнень
людства, доступ до світових культурних і наукових скарбів для людей із будь-якого населеного
пункту, що має телезв’язок;
‒ надання можливостей для спілкування
учня з педагогами-професіоналами, з однолітками-однодумцями, консультування зі спеціалістами високого рівня, незалежно від їхнього
територіального місцерозташування;
‒ збільшення евристичного складника навчального процесу завдяки застосуванню інтерактивних форм занять, мультимедійних навчальних програм;
‒ більш зручні, порівняно з традиційними,
умови для творчого самовираження учня, можливість демонстрування учнями продуктів своєї
творчої діяльності для всіх охочих, широкі експертні можливості оцінювання досягнень учнів.
Водночас глосарій HEFCE (Ради з питань
фінансування вищої освіти Англії) пропонує
таке визначення: дистанційне навчання – процес передання знань на відстані студентам, які
здебільшого не відвідують лекції й індивідуальні заняття (tutorials) у навчальному закладі. Це
навчання може включати навчальний процес
із використанням телебачення, радіо, пошти,
комп’ютерної мережі, програмних та відеодисків. Крім того, у глосарії йдеться про ще один

термін – комбіноване навчання (blended learning)
із застосуванням технологій електронного навчання (Інтернет, електронні дошки обговорень,
електронна пошта) у поєднанні з традиційними
очними лекціями, семінарами, індивідуальними
заняттями [4].
Українські науковці оперують терміном
«комбіноване навчання» для позначення процесу використання засобів ДН поряд із посиленням традиційного навчання. Натомість учені
Британського комітету об’єднаних інформаційних систем (Joint Information Systems Committee,
JISC) кваліфікують ДН як навчання за допомогою, із підтримкою й використанням інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ)», але
наголошують, що поняття ДН також охоплює
гнучке навчання, застосування ІКТ як засобу
спілкування та обміну досвідом між окремими
людьми й групами для підтримки студентів і
покращення моніторингу навчання [5]. У 2004
році фахівці комітету дещо уточнили поняття
ДН, зазначивши, що ДН може охоплювати використання всіх чи кількох із таких технологій:
– стаціонарний комп’ютер або ноутбук;
– програмне забезпечення, зокрема програми для користувачів;
– інтерактивна дошка (interactive whiteboard);
– цифровий фотоапарат (камера);
– мобільні й бездротові засоби, зокрема мобільні телефони;
– електронні засоби спілкування (електронна пошта, електронна дошка оголошень / форум, інтерактивний обмін повідомленнями / чат,
відеоконференції);
– віртуальне навчальне середовище (VLE);
– системи управління навчальною діяльністю (LMS) [3].
Висновки. На основі аналізу наукових
праць українських та зарубіжних учених з проблем дистанційної освіти, законодавчих актів
Великої Британії та України, документів і матеріалів міжнародних організацій, педагогічних
періодичних видань, педагогічних досліджень,
статутів та навчальних програм британських
університетів установлено, що сучасні теоретичні підходи до проблем дистанційної підготовки фахівців відзначаються різноманітністю
та базуються на загальних засадах педагогічної
освіти.
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КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО
ТА ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
ЗА ПЕДАГОГІЧНИМИ ІДЕЯМИ С.В. РУСОВОЇ
У статті розглянуто педагогічну спадщину класика вітчизняного дошкільного виховання С. Русової, обґрунтовано актуальність педагогічних настанов видатного педагога щодо сучасної практики національно-патріотичного та духовно-морального виховання й освіти дітей. Зазначено, що Софія Русова
увійшла в історію педагогічної думки як визначний теоретик дошкільного виховання дитини, а також
як автор концепцій національної освіти і нової школи, багатьох підручників, посібників, програм.
Ключові слова: педагогічна спадщина, вітчизняна наукова скарбниця, національна система виховання й освіти, патріотизм, моральність, духовність.
В статье рассмотрены педагогическое наследие классика отечественного дошкольного воспитания С. Русовой, обоснована актуальность педагогических установок выдающегося педагога по современной практики национально-патриотического и духовно-нравственного воспитания и образования
детей. Отмечено, что София Русова вошла в историю педагогической мысли как выдающийся теоретик дошкольного воспитания ребенка, а также как автор концепций национального образования и
новой школы, многих учебников, пособий, программ.
Ключевые слова: педагогическое наследие, отечественная научная сокровищница, национальная
система воспитания и образования, патриотизм, нравственность, духовность.
The article examines the pedagogical legacy of classic national preschool S. Rusova, the urgency of pedagogical guidelines famous teacher of the current practices of national-patriotic and spiritual and moral
upbringing and education of children. Indicated that Rusova went down in history as an outstanding educational thought theorist preschool child, as well as by concepts of national education and new school, many
textbooks, manuals, programs.
Key words: pedagogical heritage, national scientific treasury, national training and education,
patriotism, morality and spirituality.

Постановка проблеми. Кожну державу
формує народ, який живе на її теренах і творить національну культуру. Саме на національній свідомості громадян будується країна, що посідає гідне місце серед інших країн.
Проблеми освіти у сьогоденному суспільстві
належать до найскладніших, оскільки зачіпають не тільки власно освітні інтереси, але
й самосвідомість і почуття людей. Особливу
актуальність вони набувають за умови кардинальної політичної і соціально-економічної
трансформації суспільства та держави, що характеризується швидкою зміною фундаментальних соціально-культурних парадигм.
Пріоритетним напрямом реформування
дошкільної освіти є розвиток цілісної особистості дитини, зокрема її духовної сфери.
Сучасні діти зростають у складний час, коли
життя людей зазнає стрімких змін і руйнують-

ся стереотипи, коли норми, усталені моральні
принципи зазнають тиску й негативного впливу. Жорстокість, насильство, брутальність
дедалі більше нагадують про себе. Усе це не
може не викликати стурбованість та занепокоєння. Криза освіти неминуче призводить до
кризи суспільства, його деградаційних процесів, найстрашнішим з яких є духовна криза
«людини розумної».
У ХХІ столітті духовність людини, її творчий інтелект, відкритість інноваціям розцінюються як основний капітал суспільства.
Сучасна система освіти орієнтується на розвиток патріотизму, моральності, духовності.
Великого значення надається гармонізації
загальнолюдських, національних, етнокультурних, особистісних цінностей; розвиток цілісного світогляду, громадянській свідомості;
життєвим навичкам; творчій активності дітей.
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Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Закон України «Про
дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної освіти, чинні програми розвитку
дитини дошкільного віку визначають мету,
стратегічні завдання, пріоритетні напрями
та шляхи реформування системи освіти і дошкільної зокрема. На сучасному етапі розвитку України виникає нагальна необхідність
переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення
патріотичного виховання дітей та молоді –
формування нового українця, що діє на основі
національних та європейських цінностей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Досить часто, з’ясовуючи актуальність тієї чи
іншої освітньої проблеми, ми звертаємося до
величезної вітчизняної наукової скарбниці.
Досліджувана нами проблема знайшла відображення у фундаментальних працях таких
видатних українських педагогів, як: К. Ушинський, М. Драгоманов Г. Ващенко, І. Огієнко,
М. Грушевський, С. Русова, В. Сухомлинський, Б. Грінченко. Аналіз психолого-педагогічних джерел свідчить про те, що національному вихованню, формування національної
свідомості та самосвідомості особистості
приділяли увагу психологи І. Бех, В. Борисов,
М. Боришевський, П. Гнатенко, Д. Ельконін,
І. Кон, В. Хотинець, І. Чеснокова, а також сучасні вчені О. Вишневський, П. Кононенко,
В. Кузь, М. Стельмахович, Г. Філіпчук.
У сузір’ї постатей, які визначають історію
розвитку української суспільно-громадської
думки, просвітницького руху кінця ХІХ і до
40-х років ХХ ст., вагоме місце посідає Софія
Федорівна Русова. Вона була видатним педагогом і громадським діячем України, яка присвятила своє життя створенню національної
системи виховання й освіти.
Актуальність статті відображається в
можливій реалізації педагогічних ідей Софії
Русової у сучасних умовах дошкільного виховання.
В історію України Софія Федорівна Русова ввійшла як відомий громадський діяч,
етнограф, історик, письменник, публіцист,
автор концепції українського національного
дитячого садка, наукових монографій із пе-

дагогіки, психології, підручників, програм,
педагог-практик, психолог, методист, яка внесла вагомий вклад у розвиток школи і педагогічної думки в Україні у перші десятиліття
ХХ ст. поряд із такими відомими педагогами
як Я. Ярема, І. Стешко, Я. Чепіга, І. Огієнко.
Якщо окинути оком увесь творчий шлях
Софії Русової, то викликає захоплення ця цілісна особистість, чиє життя було наповнене
невтомною працею для людей. Про багатогранність натури Русової свідчить увесь її
творчий шлях.
Метою статті є розглянути педагогічні ідеї національно-патріотичного та духовно-морального виховання Софії Русової та
визначити вплив морального виховання на
загальний розвиток особистості дитини у дошкільному віці.
Виклад основного матеріалу. Софія Федорівна Русова (1856-1940) – класик вітчизняного дошкільного виховання, педагог європейського рівня, життя якої було і залишається
прикладом служіння українському народові в
його прагненні до утвердження національної
системи освіти й виховання, про що красномовно свідчать її твори «Теорія і практика
дошкільного виховання», «Дитячий сад на національнім ґрунті», «Націоналізація дошкільного виховання», «Нові методи дошкільного
виховання», «Роль жінки у дошкільному виховання», «Нова школа соціального виховання», та інші, а також подвижницька практична
діяльність у галузі дошкільного виховання.
Принципове значення має, зокрема, праця
«Дошкільне виховання». Вона вийшла друком
у 1918 р., а її зміст склали лекції з педагогіки
і психології, які Софія Федорівна читала майбутнім педагогам.
Праці Софії Русової – це не тільки історія
української педагогіки, але й змістовний аналіз специфіки українського дитячого садка й
школи.
Проаналізувавши багато робіт із педагогічної та психологічної тематики, Русова приходить до висновку, що гармонійну людину
можна лише тоді виховати, якщо будуть виконуватися такі умови:
− виховання повинно бути індивідуальним;
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− національним;
− відповідати вимогам часу;
− бути вільним від урядових вимог.
Ідея національного виховання – головна й визначальна в педагогічній концепції
С. Русової. Особливо відзначимо необхідність
використання в процесі вдосконалення національної системи виховання й освіти низки принципів, що стали основою концепції
українського дитячого садка, опрацьованих
С. Русовою на початку ХХ ст., їх принципова
спільність із позиціями сучасних документів:
– Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ ст.;
– Концепцією громадянського виховання
особистості в умовах розвитку української
державності;
– Концепцією національно-патріотичного
виховання дітей та молоді;
– Методичними рекомендаціями щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах;
– Законом України «Про дошкільну освіту»;
– Положенням про дошкільний навчальний заклад.
На основі аналізу психолого-педагогічної
літератури та у ході наукового пошуку визначені найважливіші принципи педагогічної
концепції С. Русової: гуманізм; демократизм;
народність; природовідповідність; культуровідповідність; особистісно орієнтований підхід; соціальна обумовленість виховання; загальнолюдські цінності.
Центральне місце в багатогранній педагогічній спадщині вченої займає концепція української національної системи освіти і національного виховання, у межах якої отримали
своєрідну інтерпретацію найважливіші фундаментальні теоретико-методологічні проблеми – мета, завдання, зміст, методи, принципи,
форми освіти, навчання й виховання.
Головне завдання виховання – забезпечення розвитку національної самосвідомості і загальнолюдської моралі; формування соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості,
здатної до свідомого суспільного вибору і збагачення інтелектуального, духовного, економічного, соціально-політичного і культурного
потенціалу свого народу.

Успішно вирішувати ці завдання покликаний дитсадок – місце рідної мови, гуманності
й демократії, у якій уся структура, система,
мета й завдання, зміст і методи, принципи і
форми, сам дух наповнені ідеєю, забезпечення всебічного і гармонійного розвитку дитини: «життя задля дітей», «…кожна дитяча
установа має насамперед бути для дітей хатою
радості, де б діти могли вчитися без примусу
гратися, перебувати в оточенні щирої приязні,
задовольняючи свої дитячі, такі своєрідні потреби й інтереси» [5, ст. 35].
Специфіка дитячого садка на сучасному
етапі вбачається у виразній перевазі в системі виховання й розвитку дітей власне українського: мови, фольклору, художньої літератури, мистецтва, музики, народних звичаїв і
традицій... Це створить для дітей національну
картину світу, формуватиме самосвідомість
і гордість – обов’язкові складники духовної
особистості: «Нація народжується біля дитячої колиски, лише на рідному ґрунті, серед
рідного слова, пісні здатна вирости національно свідома дитина» [7, ст. 10].
Найдієвішим засобом національного виховання С. Русова визнає рідне слово. Саме через слово дитина сприймає духовні цінності
народу, його світобачення та світосприймання, здійснюється її художньо-образне мислення, нею засвоюються мораль та історичний
досвід народу тощо. З перших хвилин перебування в дитячому садку дитину слід оточити
увагою, дати їй відчути, що тут до неї ставляться з любов’ю та повагою, готові одразу
прийти на допомогу, підтримати, зрозуміти.
Атмосфера тепла та доброзичливості, постійного інтересу як до особистості і формує сильну самовиражену особистість. Ще в далекому
1919 р. у праці «В дитячому садку» С. Русова
накреслила основні вимоги до українського
дошкільного закладу: він має бути пройнятий
національним духом, велике місце належить
відводити природознавству та мистецтву, особливо народним творам; моральне виховання
дітей повинно будуватися з урахуванням національних рис народу.
Слід зазначити, що ця ідея знайшла своє
продовження в дослідженнях таких сучасних
українських учених, як В. Андрушко, І. Бех,
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М. Боришевський, О. Вишневський, О. Киричук, В. Кремень, В. Оржехівська, В. Шинкарук,
Л. Сохань, О. Сухомлинська, С. Якименко.
Сутністю національного виховання є національна ідея, її складові: свобода – формотворна
енергія характеру; етика й естетика; національна ідея; пам’ять (досвід); свідомість; воля.
Усі ці складові мають закладатися дитини
поступово. Сьогодні стоїть проблема формування й плекання не просто особистості, а
особистості свідомого українського громадянина. Тому освітня парадигма не лише змінюється, а й наповнюється новим синтезом
інтелектуалізму, раціоналізму та прагматизму
з гуманістичною духовністю, а професіоналізму з патріотизмом — з огляду на мету.
«У справі національного виховання важливе місце займає ідея національної самосвідомості. Педагогіка повинна опиратися
на національний світогляд і на національну
філософію, якою має оволодіти педагог, щоб
успішно формувати в дітей компонент духовності», – пише С. Русова. У контексті цієї
думки проблема національної самосвідомості
не є парадом костюмів чи театралізованими
дійствами, а є сутністю буття родини, педагога і дитини.
У процесі реалізації національного виховання формується така система основних
компонентів духовного світу особистості: національна психологія; національний характер
і темперамент; національний спосіб мислення; народна етика й етикет; народна естетика;
рідна мова; родинно-побутова культура; народний календар; фольклорне виховання; національне мистецтво
Постійно розвиваючись, національне виховання поглиблюється та збагачується новим змістом, формами й методами впливу на
молоде покоління. Вона писала: «Міцнішою
нацією в наші часи виявляє себе та, яка краще других вичерпала в своєму вихованні свої
глибокі національні скарби й національній
психології дала вільний розвиток», тому виховання має бути національним.
Національна система освіти й виховання
має формувати національно свідомих громадян української держави. Ці переконання С.
Русової стали нормою її життя, науковою по-

зицією, мірилом справжньої духовної цінності.
Відведення провідної ролі моральному
вихованню у здійсненні загальної мети виховання – «витворити… людину в найкращому
значенні цього слова», звучить лейтмотивом у
багатьох творах С. Русової, виражаючи гуманістичну спрямованість її педагогічних ідей.
Моральне виховання дітей, за її переконанням,
може бути ефективним лише тоді, коли воно
має цілеспрямований характер і здійснюється
планомірно, починаючи з наймолодшого віку
дитини, ґрунтуючись на національній основі.
Головними завданнями морального виховання вчена вважала розвиток у дітей високих
моральних почуттів, вироблення в них шляхом безпосередньої участі в добрих і корисних справах відповідних моральних навичок
і моральної поведінки, а також формування
моральної свідомості, стійких моральних переконань.
Спостереження й висновки C. Русової
щодо різноманітних педагогічних концепцій
виявляють позицію самої дослідниці, яка раціональне бачить у вихованні свідомої багатогранної особистості, налаштованої патріотично до землі, яка дала життя і виводить у
люди. Так, надзвичайно цікавими і корисними
для теорії і практики сучасної школи є пропоновані С. Русовою шляхи і засоби морального виховання. За допомогою виховання вчена
пропонувала поступово поширювати коло
дитячої любові. Спочатку природжену любов
до матері перенести на батька, потім на інших
рідних – дідуся, бабусю, брата, сестру та ін.,
далі на вчителя, товаришів по школі і садку
і т. д. Так, поширюючи свою любов все далі
й далі, дитина на певному етапі свого розвитку починає відчувати любов до свого народу,
своєї нації, врешті до всього людства. Намагання поширити любов до людей усього світу
зайвий раз свідчать про гуманні й демократичні прагнення С. Русової.
Поради видатного педагога щодо ефективності родинного виховання надзвичайно
слушні й на сьогодні. С. Русова визнавала родинне виховання за найкраще: «…найкращим
таким керманичем мусить бути рідна мати
дитини – природна вихователька своїх дітей,
яка інший раз і без наукової підготовки, одним
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інстинктом вміє читати в дитячій душі і розуміти її». І далі: «…Усі видатні педагоги колишніх часів визнавали нормальне виховання
за найкраще, бо в основі його лежить ласка
матері» [3, ст. 44].
У центрі педагогічної концепції вченої
перебуває дитина з її природженими задатками, здібностями, можливостями, талантами.
Головною метою виховання Софія Русова
вважала не подання дитині готових знань, а
збудження в неї духовних сил, виявлення самостійності, творчості.
У своїх «Споминах» Софія Федорівна
згодом напише: «Скільки разів пізніше я каялася, коли буденна педагогічна праця мене
не задовільняла! Скільки разів я залишала її,
шукала задоволення в літературній роботі,
але для цього мені не вистачало здібностей,
а життя знову в різних обставинах кликало
мене до цієї «педагогіки». Я в ній теж шукала постійно чогось мистецького, творчого,
ухиляючись від усякої традиційності, формалізму... Я ненавиділа рутину, формальну дисципліну. Може, у цьому були й мої помилки, і
мій успіх. Душа дітей, їх задоволення – от що
чарувало мене» [6].
Система освіти, виховання, за Русовою,
повинні здійснюватися, насамперед, згідно з
принципом природовідповідності виховання,
який передбачає, що виховання повинно ґрунтуватися на науковому розумінні природних і
соціальних процесів, узгоджуватися з загальними законами розвитку природи і людини.
При розв’язанні проблем розумового виховання вчена була більш схильна до ідеї виховання розуму дитини в процесі природної,
активної самостійної діяльності, хоч й не заперечувала й іншої – виховання розуму розвиваючої особистості повинно грунтуватися на
узагальненому досвіді людства, сконцентрованому в науці, техніці, культурі, мистецтві,
практиці.
Розум повинен керувати всією духовною
діяльністю людини, а отже необхідне виховання розуму.
Софія Русова у своїх педагогічних творах
осмислювала й обґрунтовувала наукові засади педагогіки на основі глибокого аналізу
попередніх і сучасних їй надбань вітчизняної

та зарубіжної педагогічної думки, найновіших досягнень у галузі психології, філософії,
соціології; уроків творення національного
шкільництва й педагогіки періоду визвольних
змагань українського народу 1917-1920 pp.;
простежується намагання «психологізувати»
та «соціологізувати» педагогіку, що свідчить
про педагогічно-психологічний і соціальнопедагогічний характер ідей С. Русової, забезпечує перспективу створення особистісно– та
суспільно-зорієнтованої гуманістичної системи освіти, як це передбачено сучасними
державними освітніми документами; теоретичні дослідження зосереджуються навколо
центральної ідеї: національна освіта, школа,
виховання – головна умова відродження і розвитку нації та державності, засіб формування
громадянина-патріота, високоморальної особистості.
Висновки. Отже, діяльність Софії Русової мала яскраво виражений національний
характер. Її концепція морального виховання
засвідчують, що це була патріотка української
землі, бачила істинні джерела відродження
української нації, зокрема і розбудови держави в цілому. Безперечно, необхідно, щоб педагогічна спадщина Русової стала надбанням
і педагогів-теоретиків, і педагогів практиків.
Скарби педагогічної спадшини С.Ф. Русової безцінні. Від юних літ і до глибокої старості вона була незламно вірною українській
ідеї й залишила нам мудрі настанови педагога і вченого. Її висока культура, суспільна
свідомість, європейський рівень освіченості
сприяли тому, що питання які вона вивчала і
розробляла теоретичні положення і методичні
скарби, зібрані й опрацьовані для вихователів, учителів, батьків, надзвичайно потрібні
й актуальні сьогодні. Педагогічна спадщина
Софії Русової допоможе сміливо й компетентно ставити і вирішувати сучасні проблеми національного виховання дошкільнят у сім’ї і в
дитячому садку.
Для малюків дитячий садок стає першим
осередком прилучення до духовних скарбів
своєї нації, природним входженням в духовний світ і традиційне життя рідного народу,
у загальнолюдську культуру. Забезпечення поєднання національного з народним, загально-
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людським дає змогу взяти для дошкільного
виховання те цінне у нашій культурі, що має
послідовно гуманістичний характер, велике духовне і пізнавальне значення; дає змогу

створення на таких засадах представника української нації, носія народної моралі й культури,
майбутнього творця народовладдя, громадянина суверенної демократичної держави.
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ТЕЛЕБАЧЕННЯ ІНДІЇ ТА ОСВІТНІ ПРОЕКТИ:
ТІСНИЙ ЗВ’ЯЗОК ТА СПІЛЬНИЙ ПОЧАТОК
У статті розповідається про ТБ та радіо Індії які займають важливе місце в навчальному процесі
та розповсюдженню освітніх програм. ТБ Індії було засновано як експериментальний педагогічний
проект.
Ключові слова: телебачення, Індія, телепроект, радіомовлення.
В статье рассказывается про ТВ и радио Индии которые занимают важное место в учебном процессе и распространении образовательных программ. ТВ Индии было основано как экспериментальный педагогический проект.
Ключевые слова: телевидение, Индия, телепроект, радиовещание.
The article describes the TV and Radio of India which play an important role in the training and disseminate educational programs. India TV was founded as an experimental pedagogical project.
Key words: TV, India, TV project, broadcasting.

Постановка проблеми. Сучасна освіта в
Індії формувалась як освітня система після
досягнення державою незалежності. Індія –
країна з розвитком дистанційної освіти, зокрема й телевізійної (освітні програми веде й
національне радіо), ось чому розгляд системи
освіти та розвитку індійського ТБ та радіо в
поєднанні може бути незвичним, але це тільки
на перший погляд. Проблеми дистанційного
навчання та системи освіти загалом та індійський досвід розглядали наступні дослідники:
П.В. Стефаненко, Б. Шуневич, Г.Х. Муртазіна. Історію електронних медіа та навчальне
ТБ та радіо Індії: Н. Голядкін, В. Мосейчук,
Ткачова Н.В. [1; 7; 10; 16;17; 19]
Радіомовлення в Індії почалося з створенням приватної служби радіо Indian Broadcasting
Company в Мадрасі в 1924 р. Довоєнний етап
був у традиціях британського радіо: там безумовно було місце для освітньо-культурного
мовлення. Після отримання незалежності перед електронними ЗМІ постали завдання політичної інтеграції, економічного розвитку та соціальної модернізації. Радіо стало об’єднавчим
націєтворчим механізмом – країна розкололася
на Індію і Пакістан, а сама індійська територія була дуже різною, дивлячись на політичні,
релігійні, географічні та мовні розбіжіності.
Радіо пропагувало на користь економічних та

соціальних реформ. А це вже була освітня роль
ЗМІ. З 1959 р. в Індії на телебаченні запрацювала освітня школа [22].
Мета статті. Вивчення взаємозв’язків між
станом та розвитком системи освіти та історією електронних ЗМІ та телекомунікацій.
Основний виклад. Загальна характеристика системи освіти. Індія – набираюча швидкі
темпи розвитку індустріально-аграрна країна.
ВВП на душу населення – 3800 дол США.
В сільському господарстві зайнято 62,7% населення. Країна багата на корисні копалини.
Займає 2-е місце з виробництва рису та 2-е
місце – з пшениці. Населення Індії складає
1,21 млрд – одну шосту населення Землі. Діти
до 14 років складають 40 % населення країни, що становить близько 500 млн. Шкільна
освіта в Індії побудована за британським типом. Вона характеризується багаточисельністю – вчаться понад 150 млн учнів. Рівень
грамотності серед дорослих 65 %. Навчання
ведеться англійською мовою. В школу йдуть
3–4 річні діти («дошкільна освіта») та вчаться безкоштовно до 14 років. Навчання 6 днів
на тиждень, 35 хвилинні уроки даються 6–8
раз на день. У старшій школі учні здобувають фундаментальну або професійну освіту.
Випускні іспити складаються в січні – вони
загальнодержавні. Вступні іспити до ВНЗ
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5 травня – теж загальнодержавні. Перша ступінь освіти 10 років – загальноосвітня школа
– безкоштовна. Друга ступінь освіти – повна загальна школа (старша школа) – 2 роки.
Вартість навчання близько 100 $ в місяць.
У школах вивчають хінді, англійську мову,
математику, інформатику, історію, географію, науки (хімія, фізика, біологія), з 6 по 10
класи – додається санкскріт. З 10 по 12 клас
школярі можуть самостійно вибирати і поглиблено вивчати обрані предмети. Найбільша в
світі школа знаходиться в Індії – 32 тис. учнів
(навчальний процес за системою Монтесорі)
[2: 11: 12]. Вища освіта: 300 університетів,
в тому числі 18 медичних. 15000 коледжів, в
тому числі медичних. Вартість навчання за
напрямом медицина контрактна форма 19000–
20000$. За прогнозами у 2020 р. 40 % випускників ВНЗ світу будуть громадянами Індії і
Китаю. Англомовне навчання є пріоритетним
напрямом освіти. Вищі навчальні заклади Індії відрізняються один від одного за кількістю
учнів. Є дрібні приблизно 1000–3000 осіб, а
є навчальні центри – до 150 000 чоловік. Загалом, в Індії навчаються майже 6,5 мільйона
студентів.
Найкращі ВНЗ в країні: Індійський технологічний інститут (Indian Institutes of
Technology (IITs) та Індійський інститут
управління (Indian Institutes of Management
(IIMs). Індійський технологічний інститут
зараз забезпечує близько 8 тис. місць, але
в порівнянні з США це небагато. Так у Каліфорнійському університеті (UCLA, ЛосАнджелес) навчаються 27 тис. студентів, а в
Массачусетському технологічному інституті
(MIT) 6 тис., в Гарвардському університеті
6,7 тис., в Єльському 5,2 тис. людей. Приблизно півмільйона індійських студентів витрачають понад $15 млрд щорічно на вищу освіту
за кордоном. Громадяни Індії й Китаю складають левову частину іноземних студентів в
США (біля 100 тис.) та ЄС. Для країни притаманний «витік мізків» – освічена молодь їде
з країни. Тому уряд здійснює реформи вищої
освіти як структурні, що мають оптимізувати
і поліпшити існуючі навчальні заклади так і
відкриття нових задля забезпечення потреб
швидко зростаючого населення [6]. Чільне

місце займають дистанційні програми. Мета
дистанційної освіти в Індії полягає в тому,
щоб використовуючи альтернативний метод
освіти, дозволити більшій кількості людей
отримати знання і поліпшити свою професійну компетентність. Заочні курси дистанційного навчання, таким чином, призначені, щоб
надати освітні послуги студентам, які змушені були припинити традиційну освіту внаслідок недостатніх фінансових коштів або інших
обставин; студентів в географічно віддалених
від освітніх центрів областей; студентів, які
не можуть надійти в традиційний вищий заклад або коледж, хоча вони мають необхідний потенціал, щоб отримати вищу освіту. На
відміну від Великобританії, де Британський
Відкритий Університет був організований як
незалежна установа, заочні курси Індії були
спочатку задумані як складова навчальної
системи в звичайному університеті. Приблизно до 1980-х рр. ставлення до заочних та дистанційних форм освіти в країні було упереджене, таким учням не надавалися належної
уваги [16, c. 207].
Проект кореспондентської освіти був
представлений в Університеті Делі в 1962 р.
(скоріше за все під впливом європейського досвіду, зокрема британського). Розвиток
дистанційної освіти можна розділити на три
хвилі. Перша хвиля (1962–1970) – це відкриття дистанційних відділень в університетах в
Делі (1962), Пунджаб (1968), Меерут (1969),
Мізорам (1969). 1970–1980 рр. – відкрито ще
19 заочно-дистанційних відділень при університетах. З 1980 р. почали відкривати суто
дистанційні університети («Відкриті університети»). У 1982 р. відкрили «Відкритий Університет в Андхра-Прадеш»; у вересні 1985 р.
уряд Індії вирішив заснувати Національний
Відкритий Університет імені Індіри Ганді;
далі заснували Відкритий Університет Кота
(1987); Відкритий Університет Яшванта Раоачаван Махараштра (1989); Відкритий Університет Наланда (Біхар). В 1989 р. в країні було
п’ять Відкритих університетів та тридцять
п’ять інститутів при традиційних університетах [16, c.208]. В Індії державні органи координують і регламентують освітні стандарти
у ВНЗ, які застосовують дистанційну освіту.
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Такі ВНЗ мають центри на території всієї країни. Дистанційні програми вельми коштовні,
отже, під силу тільки великим установам.
Наприклад, Національний Відкритий Університет Індіри Ганді створив 170 центрів в регіонах. Деякі місцеві навчальні установи подібно до суто заочних вишів в Делі, Пенджабі і
Аннамалай також заснували центри дистанційного навчання.
Історія ЗМІ Індії. Indian Broadcasting
Company, відкриває дві радіостанції в Бомбеї
і Калькутті. Компанія збанкрутувала в 1930 р.,
але колоніальний уряд взяв під свій контроль
ці два передавача і Департамент праці та промисловості розпочав мовлення вже в якості
Індійської державної мовної корпорації Indian
State Broadcasting Corporation. У 1936 р. корпорація була перейменована у Всєїндійське
радіо: All India Radio (AIR) і воно переходить
під управління Департаменту зв’язку. Коли
Індія стала незалежною в 1947 р. для AIR був
зроблений окремий департамент при Міністерстві інформації та телерадіомовлення. На
той час Індія була бідна країна «третього світу» і поява там у 50-х рр. XX століття телебачення було дивом. Як же це сталося ? У 1956 р.
на Генеральній конференції ЮНЕСКО, яка
проходила в Делі було запропоновано проект
експерименту, що мав на меті вивчення роль
телебачення як засобу освіти та підвищення
рівня життя сільського населення. Індія погодилася стати свого роду базою для перевірки
висунутих в рамках ЮНЕСКО концепцій. І
ось у 1959 р. Всеіндійське радіо і ЮНЕСКО
підписали угоду про створення в Делі першої
телевізійної станції. 15 вересня того ж року
телестанцію урочисто відкрив президент Індії
Раджендра Прасад. У своїй промові він висловив сподівання, що «телебачення буде розширювати кругозір людей і виховувати їх у дусі
наукового мислення». Зміст програм включав
випуск новин та телеуроки. Телестанція була
в статусі експериментальної. Знадобилося ще
шість років, перш ніж Делійська телестанція
почала вести регулярні передачі. Перша така
передача відбулася 15 серпня 1965 р.: вона
присвячувалася святкуванню в Індії Дня незалежності. За нинішніми мірками телевізійне
мовлення тоді було більш ніж скромним: що-

денним, але тривалістю всього лише годину
на день, причому за цю годину потрібно було
дати новини та освітню програму. У 1965 р.
скориставшись «Програмою розвитку», запропоновану ООН, Індія запустила перший
експериментальний супутник телевізійного
зв’язку. В 1960-ті рр. індійські фільми і програми, що багато в чому були компіляцією
мюзиклів з індійських фільмів приєдналися до
інших розважальних програм. У січні 1967 р.
на телеекранах з’явилася призначена для селян передача «Криші даршан», що користується популярністю по сю пору. Виходить
5 разів на тиждень [1; 9; 15].
Довгий час делійський телецентр залишався єдиним в країні. Сконцентрувавши на ньому всю свою увагу, керівники Всєїндійського
радіо, під керівництвом якого перебувало і
телевізійне мовлення, накопичували досвід,
купували обладнання, готували кадри. Восени
1971 р. став працювати Делійський навчальний центр з підготовки тележурналістів (через два роки він був переведений в Пуну). Це
був важливий крок, що дозволив налагодити
в країні систематичне навчання телевізійних
кадрів.
Помітне місце ТБ почало займати з 1970-х рр.
В 1972 р. стартував другий телеканал з Бомбею.
Також відкрилися станції в Срінагарі і Амрітсарі (1973), Калькутті, Мадрасі та Лакхнау в
1975 р. Ретранслятори були також встановлені
в ряді міст [2; 20]. З квітня 1976 р. телебачення
країни відокремилося від Всєїндійського радіо і отримало назву «Doordarshan» (Дурдаршан: так звучить слово «телебачення» на хінді,
згодом DD–1). Комерційна реклама з’явилася
в програмах делійського та бомбейського телецентрів з січня 1976 р., а вже з літа 1977 р.
рекламні ролики демонструються індійським
телебаченням постійно [20].
У 1975–1981 рр. вийшли на орбіту три
індійські супутника, запущених Радянським
Союзом. Нарешті, в травні 1981 р. був запущений ще один супутник – цього разу за допомогою виготовленої індійськими вченими ракети-носія. Але проіснував він недовго – всього
вісім днів. Невдача змусила фахівців активізувати роботу над вдосконаленням ракетної техніки. У червні того ж року ракетою «Аріан»
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Європейського космічного агентства (ЄКА)
був виведений на орбіту індійський геостаціонарний супутник. З його допомогою вперше
транслювалася по всій телевізійній мережі
країни промову прем’єр-міністра Індіри Ганді, з якою вона звернулася до народу. Новий
етап індійського супутникового телебачення
почався в 1982 р., коли стала функціонувати
система ІНСАТ. Відповідно до програми вона
повинна була складатися з двох геостаціонарних супутників і наземних станцій. Обидва
супутники були розраховані на сім років роботи. Проте перший з них, запущений американцями навесні 1982 р., через п’ять місяців
вийшов з ладу. Другий був запущений лише
восени 1983 р. У 1982 р. в Індії відбуваються
Азійські спортивні ігри – розпочалося переоснащення телецентрів – телебачення стало кольоровим. З метою зміцнення національної єдності та підвищення якості мовлення в 1982 р.
за допомогою супутникового зв’язку почалася
трансляція загальнонаціональної телепрограми. Ця програма, ретрансльована місцевими станціями, йшла поперемінно на хінді та
англійською мовою. Незважаючи на широку
рекламу, нове починання викликало серйозне
збурення у ряді штатів країни, де хінді не є
основною мовою. Лунали навіть вимоги припинити мовлення цих передач. Розгорнулася
гостра дискусія. Більшість її учасників висловилися все-таки за збереження програми
і поступове розширення її шляхом включення передач на інших мовах. Обсяг мовлення
став поступово збільшуватися завдяки другому каналу, який слідом за делійськими і бомбейським телецентрами поширився і на інші
великі міста. Деякі передачі другої програми вироблялися в Делі, і це з несхваленням
сприймалося в деяких регіонах. Так, в Калькутті навесні 1987 р., тобто ще до відкриття
другого каналу (DD–2 або DD Metro), пройшли демонстрації з вимогою передати цей канал у розпорядження уряду штату. До початку
1990-х рр. телебачення було державним, кількість каналів було обмежено, але при цьому
індійське телебачення встановлювало світові
рекорди за переглядами телепрограм [2; 8].
Найбільшу популярність завоювали перші телесеріали – телевізійні версії древніх епосів

«Махабхарати» і «Рамаяни». З 1988 р. в Делі
відкривається невелика приватна телекомпанія New Delhi, згодом вона отримала назву
NDTV. Нині це родина каналів [18].
Гостра дискусія розгорнулася навколо питання допущення в країну іноземного супутникового телебачення. Ці події описані в роботі С. Пайк на прикладі отримання дозволу
на мовлення інформаційної телекомпанії CNN
з США [13]. Цей процес співпав з лібералізацією економіки. Центральний канал Дурдаршан почав робити наголос на розважальні передачі. В 1991 р. індійці вже дивляться бойові
дії в Перській затоці. Сигнал надає компанія
StarTV (належить News Corp.) що базувався
тоді в Гонконзі та орендувала потужності на
супутнику ASIASAT–1. Якщо в 1991 р. індивідуальні антени купили півмільйона індійців,
в 1992 – з запуском кабельного телебачення,
глядачів у StarTV стало 2 млн, а у 1994 р.
вже 12 млн. StarTV поступово перетворився
в пакет каналів та розпочав транслювати західні телеканали, зокрема CNN, BBC, Turner
Broadcasting, Time–Warner, ESPN, CANAL 5,
були там і пізнавальні програми Discovery
Channel та National Geographic Channel. Глядачі побачили американські серіали The Bold
and the Beautiful і Santa Barbara, ток шоу
Donahue та Oprah. В 1992 р. відкрився індійський супутниково-кабельний канал Zee TV,
що склав конкуренцію західним каналам та
державному Дурдаршану. Zee TV демонстрував англо-хінді програму з наголосом на національне кіно («Болівуд»). З 1995 р. національний телеканал Дурдаршан стає на рейки
перетворення в суспільне телебачення на зразок ВВС. Відкривається ціла низка каналів під
єдиною назвою «Дурдаршан» [17; 22].
В XXI столітті відбулося широке відкриття індійського телеринку транснаціональним
компаніям, зокрема американським. Р. Мердок з 2008 р запустив не менше шести регіональних телеканалів на таких мовах, як бенгальська, тамільська, малаяламска та маратхі.
Компанія «Тернер Бродкастінг», яка в 2005 р.
запустила в Індії національну версію телеканалу «Сі-Ен-Ен» (CNN) і володіє анімаційними телеканалами «Пого» (Pogo) і «Картун Нетворк» (Cartoon Network), в 2010 г . придбала
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розважальний канал «НДТВ Імеджін» (NDTV
Imagine). У свою чергу, «Віаком» володіє такими каналами, як розважальні «Калерс»
(Colors) і «Студіо 18» (Studio 18), музичні «Ем
Ті Ві Індіа» (MTV India) і «Ві-Ейч 1 Індіа»
(VH 1 India), дитячий «Нікельодеон Індіа»
(Nickelodeon India) [18].
Основні гравці на ринку телеканалів канали, що входять в державну телекомпанію
«Doordarshan» (є власна супутникова платформа DD Direct Plus, приймальне обладнання
спочатку безкоштовно поставлялося в освітні
організації), канали STAR TV, які належать
News Corporation, і мовить у т.ч. за допомогою афілійованого оператора супутникового
зв’язку Dish TV; телеканали Sony, що належать компанії Sony Entertainment Television,
Sun Network і Zee TV (афілійований оператор
супутникового зв’язку Tata Sky). Цікава діяльність супутникового оператора Bharti Airtel з
м Ченнаї. Крім передачі телепрограм, він реалізує інтерактивні та інформаційні сервіси.
iNews – новини, включаючи новини науки,
iLearn – портал інтерактивного віддаленого
навчання [9; 24, с. 89].
Освітній ефірний телепроект. Коли в
Делі створювався перший експериментальний телецентр, в країні панувала думка, що
телебачення має відповідати насамперед
освітнім, навчальним цілям. І перші роки телевізійне мовлення було дійсно зорієнтоване
на ліквідацію неписьменності серед дорослих, поширення корисних знань серед селян,
допомогу школі. Поступово в багатьох школах з’явилися телевізори, навчальні передачі
стали частіше використовуватися і в студентських аудиторіях. З вересня 1959 р. Всеіндійське радіо розпочинає телемовлення два рази
на тиждень протягом години в день на такі
теми, як охорона здоров’я громади, обов’язків
і прав громадян, правила дорожнього руху.
З 1961 р. обсяг телеуроків розширився.
Освітній супутниковий проект SITE. 18
вересня 1969 р. між США і Індією був підписаний меморандум про співпрацю космічного агентства НАСА та Департаменту атомної
енергії Індії. У ньому говорилося що на території Індії буде проведено експеримент з навчального телемовлення для 5 тис. індійських

сіл. Це був пілотний проект мовлення з геостаціонарної орбіти на відносно малогабаритні
побутові установки, тобто йшлося про безпосередній прийом без використання ретрансляторів («безпосереднє супутникове ТБ»). Індійський експеримент отримує схвалення ООН і
ЮНЕСКО. Для ретрансляції використовувався
супутник типу ATS–F (під контролем НАСА) з
10 м передавальною антеною, а у м Ахмедабад
(Індія) був побудований передаючій супутниковий центр для подачі на супутник освітніх
передач. Була споруджена і лінія зв’язку Ахмедабад–Делі. За наповнення передач повністю відповідала Індія. Назва проекту була
«Експеримент із супутниковим телебаченням»
(Супутникове ТБ – навчальний експеримент).
SITE. Програми в основному стосувалися
шкільної освіти, питань сільського господарства, планування сім’ї та питанням національної інтеграції. Передачі йшли рік, 4 години на
добу. Обладнання вистачило для 2400 поселень, при чому в деяких селах дивилися через
ефірні ретранслятори [7].
Н.А. Голядкін пише, що SITE був покликаний знайти оптимальні форми навчання по
ТБ для країн, що розвиваються. За допомогою
американського супутника на встановлені в
сотнях сіл антени велися передачі, що містили
елементарні агрономічні і медичні знання, а
також уроки читання і письма. Він зазначає, з
телевізійною дидактикою були проблеми. Так
на місцях не було достатньої кількості техніків, педагогів і зворотного зв’язку з авторами
курсу. Після цього «телеуроки» стали поширювати на відеокасетах [1]. З іншого боку індійські фахівці вважали експеримент вдалим
та багатообіцяючим
Проект INSAT. Запуск в 1982–1983 рр.
супутників системи INSAT дав можливість
не тільки продовжити, але і розширити телевізійне мовлення для села, в т.ч. і навчального за змістом. Фактично заняття розпочались
з 1983 р. Навчальні програми транслював на
супутнику також і Університет Індіри Ганді.
Нині це система з 10 супутників, які здійснюють мовлення загальних та спеціалізованих
телеканалів та інтернету.
В Індії, як і в більшості інших країн, що
розвиваються, домінуючий засіб навчання
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– друковані тексти, що пересилаються поштою, однак обов’язковий особистий контакт
викладача і студента при навчанні. В країні
прийнята модель екстернату за англійським
зразком. З розвитком індивідуальних засобів
відтворення мультимедійної інформації від
ТБ трансляцій відходять й починають розповсюджувати відеокасети та оптичні диски.
Так університет в Аннамалай один з перших
розпочав використовувати аудіовізуальний
матеріал для власних курсів. Навчальні радіопередачі використовують Університет Делі,
Університет Пенджабу, Університет Патіали,
Мадурая, Камрі і Університет Мадраса.
В 1990-ті рр. в Індії продовжилися роботи
в тісній міжнародній співпраці на впровадження інтерактивного навчального ТБ (1995). Зворотній зв’язок планували забезпечувати через
дозвон телефонним модемом на виділені номери або через Інтернет підключення [23]. Нові
тенденції в технологіях передачі даних були
ураховані в плані з розвитку комунікаційних
технологій в 1999 р. Йшлося про інноваційне
об’єднання кабельних, інтернет і телевізійнихсупутникових технологій для розвитку суспільства та економіки. Передбачалося створення
комп’ютерної мережі для наукових інститутів
та навчальних закладів, її інтеграція з загальнонаціональними мережами. Конвергенція інтернету з телефоном і телебаченням дає нові
виміри в доправленні освітнього контенту [26].
Практичне втілення цієї програми можна
прослідкувати на матеріалах наступних публікацій. М.М.Сімонов (2005) вказує, що: «Індія
планує створення супутників з комбінованою
корисним навантаженням (наприклад, зв’язок
і метеорологічна служба спостереження) з
метою мінімізації витрат на їх розробку, створення та експлуатацію. В Індії ведеться розробка дизайну апаратів призначених для цілей
організації дистанційного навчання EduSat у
школах та інститутах». Загалом же використання супутникових потужностей в «нульові»
роки XXI століття характеризується відходом

від чисто освітнього телебачення до інтернеттехнологій типу VSAT [14]. Треба згадати індійські проекти з телемедицини та медичного
теленавчання [25].
У 2006 р. став відомий проект Gram Jyoti
Rural Broadband Project, де передбачалося
забезпечити мобільним HSDPA-доступом
жителів сільських районів Індії. На стадії
тестування, компанія забезпечить індійських
споживачів в одній з провінцій країни повним
набором сучасних телекомунікаційних послуг, включаючи VoIP, теленавчання, телемедицину, широкосмуговий доступ і телебачення, використовуючи власне обладнання від
компанії Ericsson (Швеція). [4].
За допомоги компанія Cisco Індія оголосила про пілотний проект на основі платформи
Cisco «Розвиток через освіту» «Комплексне
зростання». В рамках цього проекту в двох
державних школах-пансіонатах для хлопчиків в штаті Карнатака (Індія) була розгорнута
спеціалізована система інтенсивного дистанційного навчання. В результаті близько 450
учнів двох шкіл-пансіонатів у містах Відьянагар і Шікаріпура зможуть пройти інтенсивний
курс навчання англійської мови, математики,
гуманітарних та природничих дисциплін. Заняття проводитимуться після основних уроків
для груп з 6–10 учнів [21].
Висновки. Телебачення Індії має унікальну історію, воно народилося з педагогічних
експериментів та технологій, воно створювалось для потреб освіти та підтримки культури, несло націєтворчу функцію. Працюючи
з провідними міжнародними організаціями
та національними компаніями та установами
різник держава, Індія сміливо впроваджувала
(і впроваджує) новітні технології забезпечення дистанційно освіти на основі ТБ, радіо,
інтернету тощо. Технічним методам навчання приділяється велика увага в реформуванні
суспільства та освіти зокрема, цей досвід є заслуговуючим на увагу для багатьох країн, для
України зокрема.
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ГЕНДЕРНЫЕ УСТАНОВКИ ПОДРОСТКОВ
С ДИАГНОЗОМ «АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ» (АД)
У статті представлені результати дослідження гендерних настанов підлітків з діагнозом «атопічний дерматит». Встановлено, що дівчаткам обтяжених АД властива гендерна настанова, яка
свідчить про ізоляцію статей, також дівчаткам з АД властива установка «незалежність». Хлопцям з АД властива ізоляція від осіб протилежної статі, відсутня сексуальна зацікавленість і мотивація, яка фрустрована захворюванням, властива неоформленість уявлень про статеворольове призначення як жіночої, так і своєї статі.
Ключові слова: атопічний дерматит, підлітки, гендерні настанови.
В статье представлены результаты исследования гендерных установок подростков с диагнозом «атопический дерматит». Установлено, что девочкам отягощенных АД свойственна гендерная
установка, свидетельствующая о изоляции полов, также девочкам с АД свойственна установка «независимость». Мальчикам с АД свойственна изоляция от лиц противоположного пола, отсутствует
сексуальная заинтерисованность и мотивация, которая фрустрирована заболеванием, свойственна
неоформленность представлений о полоролевом предназначении как женского, так и своего пола.
Ключевые слова: атопический дерматит, подростки, гендерные установки.
The article presents the results of studies of gender attitudes of adolescents with «atopic dermatitis»
diagnosis. It was found that girls burdened by gender is characteristic of AD plant, indicating the insulation
of floors, as girls with AD peculiar setting «independence». Boys with persons of the opposite sex BP peculiar
isolation, lack of sexual zainterisovannost and motivation, which frustrated a disease peculiar to unformed
ideas about sex-role mission of both female and your gender.
Key words: atopic dermatitis, adolescents, gender attitudes.

Актуальность. Атопический дерматит –
одно из наиболее распространенных заболеваний кожи, которое отличается хроническим
рецидивирующим течением с нарастанием
степени тяжести, частота которого неуклонно
растет во всех странах мира. На сегодняшний
день увеличивается частота тяжелых форм
атопического дерматита с увеличением площади поражений кожи, возрастает количество
пациентов с хроническим рецидивирующим
течением, торпидных к традиционной терапии, снижается качество жизни данных больных [3, 7]. В подростковом возрасте повышается значимость внешнего облика в структуре
ценностей, структурируется представление о
собственной внешности, складывается ее самооценка, приобретая в дальнейшем устойчивый характер [10]. Таким образом, повышенная значимость внешности в пубертатном
возрасте, широкая распространенность атопического дерматита и сопутствующие ему
косметические дефекты определяют медикопсихологическую значимость этой проблемы.

Постановка проблемы. В подростковом
возрасте формируется полоролевая идентичность и появляются гендерные устаноки, заболевание может приводить к дисфункции в
формировании этих образований.
Цель – изучить особенности гендерных
установок у подростков с диагнозом «атопический дераматит».
Изложение основного материала. В исследовании приняло участие 83 подростка в
возрасте от 13 до 15 лет с диагнозом «Атопический дерматит» со средним (43) и тяжелым
течением (40). Разделение групп осуществлялось по гендерному признаку – группу 1 составили 45 девочек-подростков, группу 2 – 38
мальчиков-подростков. Группу контроля составили 80 подростков, 40 девочек и 40 мальчиков, сопоставимых по возрасту. Методы
исследования. Проективный тест «Рисунок
мужчины и женщины», (Н.М.Романова) [11].
Проведенное сравнение групп девочек с
диагнозом «атопический дерматит» и здоровых девочек установило ряд отличительных
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особенностей в гендерных установках. Так
девочкам с диагнозом «атопический дераматит» свойственна гендерная установка, свядетельствующая о изоляции полов, что говорит
о наличии отвержения лиц противоположного
пола, конфликтности отношений, фрустрации
в гендерных отношениях. На таких рисунках
персонажи изображены отвернутыми друг от
друга, смотрящими в разные стороны (пример
на рис.).
Также девочкам с АД свойственна установка «независимость». На таких рисунках
персонажи изображены на расстоянии друг от
друга, отсутствует эмоциональная выражен-

ность. Данный тип рисунков свойственен лицам, у которых есть проблемы с реализацией
заинтерисованности в отношениях.
Здоровые девочки отличаются от девочек
с АД по установке «притяжение», что свидетельствует о об очень большой заинтерисованности девочек в лицах противоположного
пола. Девочки открыты для общения с лицами противоположного пола, ищут его. Присутствует значительная психологическая заинтерисованность с элементами эротической
мотивации.
Сравнение результатов в группах мальчиков с диагнозом «атопический дерматит» и

Рис. 1. Выраженность (%) гендерных установок (группы девочек)
Примечание тут и далее: 1 – опора, 2 – изоляция, 3 – сотрудничество, 4 – независимость,
5 – притяжение, 6 – индифферетность.

Рис. 2. Выраженность (%) гендерных установок (группы мальчиков)
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здоровых мальчиков также показало разницу
в их гендерных установках. Мальчики с АД
отличаются от группы здоровых сверстников
по гендерной установке «изоляции». На таких
рисунках мальчики изобразили персонажей
мужского и женского пола отвернутыми друг
от друга, смотрящими в разные стороны, стоящими спиной друг к другу, смотрящими в
спину. Такие изображения свидетельствуют о
отвержении, конфликте, фрустрации гендерных отношений. Мальчики группы контроля
отличаются от группы мальчиков с АД, установкой на сотрудничество. На таких рисунках
персонажи обеих полов занимаются общим
делом, сотрудничают.
Таблица 1
Разница в частоте встречаемости типов
гендерных установок (группы девочек)
Тип гендерной
φ-критерий
установки
Опора
0,175
Изоляция
2,919
Сотрудничество
-0,121
Независимость
2,442
Притяжение
-1,798
Индифферентность
-

Таблица 2
Разница в частоте встречаемости типов
гендерных установок (группы мальчиков)
Тип гендерной
φ-критерий
установки
Опора
Изоляция
3,278
Сотрудничество
-3,679
Независимость
-0,087
Притяжение
-2,841
Индифферентность
1,152
Сравнение групп девочек и мальчиков с
диагнозом «АД» показало, что девочкам характерна установка «опора», которая свидетельствует о том, что девочки придают важное
значение дружеским отношениям с лицами
противоположного пола, агрессия к противоположному полу отсутствует. На таких рисунках фигуры представлены соразмерными,
адекватно прорисованы соответственно полу,
нет предпочтений в детализации того или
иного персонажа. Данное отличие является
гендерно специфичным лицам женского пола
и не может рассматриваться как зависящее от
заболевания.
Кроме этого девочки отличаются от мальчиков по установке «притяжение», на таких

Рис. 3. Выраженность (%) гендерных установок (Гр. 1 и Гр. 2)
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рисунках персонажи обращены лицом друг к
другу, девочки хотят и ищут общения с лицами противоположного пола. Данное отличие
является гендерно специфичным лицам женского пола и не может рассматриваться как зависящее от заболевания.
Мальчики с АД отличаются от девочек
с АД установкой «индифферентность», на
таких рисунках отсутствует четкая дифференцияция между фигурами, такие рисунки
свидетельствуют о слабой поло-ролевой дифференции.
Таблица 3
Разница в частоте встречаемости типов
гендерных установок (Гр. 1 и Гр. 2)
Тип гендерной
φ-критерий
установки
Опора
4,926
Изоляция
-0,491
Сотрудничество
0,449
Независимость
-0,961
Притяжение
4,209
Индифферентность
-5,157
Сравнение гендерных аттитюдов в группах
подростков с АД и их здоровых сверстников
показало, что здоровые мальчики значительно
чаще (φ=-3,775, р<0,001) изображали сексуальный объект, что свидетельствует о более
развитом сексуальном компоненте здоровых
мальчиков. В то время как мальчики отягощенные кожной патологией склонны изобра-

жать «непонятный» объект (φ=3,278, р<0,001)
на которых мужская и женская фигуры изображены неоконченными и недорисованными, что свидетельствует о неоформленности
представлений о полоролевой предназначении как женского так и своего пола.
Также установлены статистически достоверные отличия между группами девочек
и мальчиков с АД. Девочки отличаются от
мальчиков гендерным аттитюдом (φ=4,926,
р<0,001) отражающим романтические представления девочек, мужчина на таких рисунках галантный кавалер, поза и жесты которого
отображают почтение, восхищение. Мальчики отличаются от девочек изображением «непонятного объекта» (φ=-5,417, р<0,001).
Выводы: части девочек (27%) отягощенных АД свойственна гендерная установка,
свидетельствующая о изоляции полов, что
говорит о наличии отвержения лиц противоположного пола, конфликтности отношений,
фрустрации в гендерных отношениях, также
девочкам с АД свойственна установка «независимость» (22%), что указывает на проблемы с реализацией заинтерисованности в отношениях с лицами противоположного пола
Мальчикам с АД свойственна изоляция (32%)
от лиц противоположного пола, отсутствует
сексуальная заинтересованность и мотивация
(5%), которая фрустрирована заболеванием,
свойственна неоформленность представлений о полоролевом предназначении как женского, так и своего пола (32%).
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ
У СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ
У статті представлено аналіз підходів щодо розуміння феномену «емоційне вигорання». Авторами розгадаються сутність, показники та основні фактори розвитку синдрому «емоційне вигорання».
Представлено результати дослідження рівню емоційного вигорання та стійкості до стресу у студентів університету.
Ключові слова: емоційне вигорання, професійне вигорання, емоційне напруження, стрес, професійний стрес
В статье представлен анализ подходов к пониманию феномена «эмоциональное выгорание». Авторы рассматривают сущность, показатели и основные факторы развития синдрома «эмоционального
выгорания». Представлен анализ исследования уровня эмоционального выгорания и стресостойкости
среди студентов университета.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, профессиональное выгорание, эмоциональное напряжение, стресс, профессиональный стресс.
In the article it is presented an analysis of the approaches to the understanding the phenomenon «emotional burning out». The authors examined the essence, numbers and the main factors of the development
of the syndrome «emotional burning out». It is presented the results of the research of the level of emotional
burning out and steadiness towards stress by the students of the university.
Key words: emotional burning out, professional burning out, emotional tension, stress, professional stress.

Актуальність статті. Сучасний стан нашого суспільства, який визначається зовнішньооб’єктивними чинниками – кризами та проблемами в різних сферах соціального життя
і характеризується як перехідний, не може не
знаходити своє відображення на суб’єктивних
переживаннях цієї ситуації членами соціуму,
який з часом трансформується в об’єктивний
чинник – стрімке погіршення стану здоров’я
людей. За останні роки багато вітчизняних наукових видань психологічної тематики поповнилися достатньою кількістю публікацій на
тему емоційного і професійного вигорання,
що обумовлено підвищенням інтересу з боку
фахівців до розробці цієї проблеми.
Життя сучасного студента насичене багатьма стресогенами, серед яких слід назвати
соціальну оцінку, невизначеність, щоденне
розумове та емоційне навантаження, тривожність перед екзаменаційно-заліковою сесією.
Прояви стресу в процесі навчання студентів
в університеті різноманітні і численні. Се-

ред найбільш поширених можна виділити:
фрустрованість підвищену тривожність, роздратованість, агресивність, надмірну емоційну напругу тощо. Найбільш істотним стресогеним чинником є психологічні та фізичні
перевантаження студентів, які викликають
виснаження моральних і фізичних сил. А це
неминуче позначається на ефективності їх навчальної діяльності і психологічному самопочутті, на стосунках з близькими людьми та в
студентському колективі.
Постановка проблема. Теоретичні аспекти окресленої проблеми пов’язані з визначенням поняття «емоційного вигорання», основних підходів до аналізу його компонентів і
стадій, особовою і соціальною обумовленістю
ризику формування цього синдрому, діагностичними методиками, а також методами профілактики і корекції. У сучасній психології актуальним залишається питання про те, що ж є
головною причиною виникнення емоційного
вигорання саме у студентської молоді – осо-
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бові риси, характеристики навчальної діяльності, особливості міжособистісної взаємодії
або чинники оточуючого середовища? Вирішення цієї проблеми конче важливе в першу чергу для розробки методів попередження професійного стресу з метою збереження
психологічного здоров’я майбутніх фахівців і
пошуку ефективних шляхів подолання цього
синдрому.
Формулювання цілей статті. Метою
статті є поглиблення уявлень щодо особливостей прояву синдрому емоційного вигорання у
студентів вищого навчального закладу; визначення показників та причин його розвитку.
Виклад основного матеріалу. Проблема
виникнення і розвитку синдрому емоційного
вигорання розглядається в працях таких дослідників, як: В.В. Бойко, Н.Є. Водоп’янова,
В.Є. Орел, Дж. Моллі, М. Смульсон,
Дж. Сторлі Г. Фрейденбергер, аналіз яких
показав, що емоційне вигорання як складне
багатоаспектне явище розглядається з різних
концептуальних позицій, що і викликає його
неоднозначне визначення в системі понять.
Перші дослідження цього явища були
проведені в 1974 р. Саме цього року термін
«емоційне вигорання» («burnout») був введений у наукове коло американським психіатром Гербартом Фрейденбергом (Herbert
Freudenberger) [13]. Цей термін дослідник
використовував для характеристики психологічного стану виснаження з почуттям власної
непотрібності тим здоровим людям, які знаходяться в інтенсивному і тісному спілкуванні
з іншими (клієнтами, пацієнтами) в емоційно
навантаженій атмосфері [11, с. 548]. У наукових дослідженнях емоційне вигорання ще називають синдромом обслуговуючих професій,
маючи на увазі явище, яке виникало у медичного персоналу. Отже, емоційне вигорання
особистості як наслідок стресу на роботі (навчання) має своїми методологічними витоками саме стрес, а точніше професійний стрес
[3, с. 15].
Термін «стрес» був стрес, отримав поширення завдяки роботам Г. Сельє. В його концепції стресом пояснювалися усі випадки дезадаптації особистості або негативні зміни в
житті людини [12, с. 16].

На думку В.О. Бодрова, стрес – це реакція
не стільки на фізичні властивості ситуації,
скільки на особливості взаємодії особистості
з навколишнім світом. Це здебільшого продукт когнітивних процесів людини, її образу
мислення та оцінки ситуації, знання власних
можливостей (ресурсів), засобів керівництва і
стратегій поведінки, відповідних їх адекватному вибору. Саме у цьому закладено розуміння
того, чому умови виникнення і характер прояву стресу (дистресу) у однієї людини не маю
бути такими ж для інших [1, с. 16]. Що стосується професійного стресу, то сьогодні інтерес і увага дослідників, які присвятили свої
наукові пошуки у вирішення питань саме цієї
проблеми, зосереджені на визначенні впливу
оточуючого середовища на процес здійснення
трудової діяльності [3, с. 241].
М.В. Борисова, Т.В. Большакова, Г.Б. Леонова, В.Є. Орел та ін. розглядають емоційне вигорання як синдром (СЕВ) і визначають
його як динамічну багатокомпонентну систему, яка, на думку авторів, опосередкована
професійною діяльністю людини. Крім того,
дослідники також дають феномену емоційного вигорання статус психічного (на відміну від
загальноприйнятого – емоційного)., при цьому мається на увазі більш системне значення
емоційного вигорання [8, с. 56]. Згідно з сучасними уявленнями вчених, підсумком процесу емоційного вигорання є система переживань (емоційного виснаження (переживання
спустошеності і безсилля), деперсоналізації
(прояв безсердечності, цинізму і грубості),
редукції особистісних досягнень (заниження
власних досягнень, втрата сенсу і бажання
докладати зусилля на робочому місці), – яка
розвивається в часі і називається синдромом
емоційного вигорання.
Сьогодні дослідження феномену емоційного вигорання здійснюються у межах
гуманітарно-культурологічного підходу як
процесу перетворення суб’єктом змісту власної свідомості. Такі представники гуманістичної психології як К. Роджерс, А. Маслоу,
Е. Фромм розуміли особистість як унікальну
цілісну систему, здатною до самоактуалізації.
Життєві (екзистенції) кризи особистості розглядаються ними як сукупність специфічних
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переживань людиною світу і себе в ньому як
основній психічній реальності. Цей підхід
бачить в емоційному вигоранні не лише загрозу для самоактуалізації індивіда, а й також
певні конструктивні можливості для зростання самосвідомості. Різниця полягає в рівні
дезадаптаційних розладів, коли визначена їх
«критична вага», після досягнення якої можна
говорити про якісно новий стан біопсихосоціальної системи фахівця [6].
В.В. Бойко розглядає емоційне вигорання
як захисний механізм і вказує на його функціональність (дозволяє економніше витрачати «психічну енергію») і деструктивний
наслідки. Дослідник під емоційним вигоранням розуміє вироблений людиною механізм
психологічного захисту у формі повного або
часткового відключення емоцій у відповідь на
вибіркові психотравмуючі дії, надбаний стереотип емоційної (частіше професійної) поведінки [2, с. 122].
Що стосується поняття «професійне вигорання», то Н.Є. Водоп’янова визначає його як
стрес-синдром, як сукупність симптомів, які
негативно впливають на працездатність, самопочутті і інтерперсональні стосунки суб’єкта
професійної діяльності [4, с. 128].
Отже, вищезазначене дозволяє нам розуміти емоційне вигорання як вироблений особистістю механізм психологічного захисту у формі повного або часткового виключення емоцій
у відповідь на певні психотравмуючі дії. Він
є надбаним стереотипом емоційної, частіше
за все професійної поведінки. Також вчені
розуміють «вигорання» як частково функціональний стереотип, який дозволяє людині
дозувати і економічно витрачати енергетичні
ресурси [7, с. 428]. Але слід пам’ятати, що можуть виникнути і дисфункціональні наслідки,
коли «вигорання» негативно позначається на
виконанні професійної діяльності, стосунках
з людьми та на психологічному здоров’ї особистості.
Емоційне вигорання – це як певний механізм психологічного захисту, який створює
особистість. Емоційне вигорання у сучасних
студентів може проявлятися на наступних
рівнях: психофізіологічному (хронічна втома,
зниження внутрішньої і зовнішніх сенсорний

відчуттів, розлад життєво важливих систем
організму, порушення сну), емоційному (зниження емоційного тонусу, неврівноваженість,
нервові зриви), поведінковому (ігнорування
виконання професійних обов’язків, часті запізнення на навчання, невиконання навчальних завдань, ігнорування вимог викладачів,
відсутність ініціативності, зниження рівню
відповідальності та самоконтролю).
Згідно з дослідженнями Т.В. Большакової, вигорання – це симптомокомплекс, дія
якого охоплює всі основні структурні рівні
особистості. Автор називає наступні рівні:
соціально-психологічний (відображає зміну
міжособистісних стосунків); особистісний
(зміна особистісних рис); мотиваційний (якісна і змістовна зміна мотивації); регулятивноситуаційний (відображає зміну станів і емоційних стосунків. Такої ж думки дотримуються
Б. Перлман та Е. Хартман, які зазначають, що
стан емоційного вигорання системно впливає
на всі структурні елементи людини як системи,
а саме на фізіологічну (фізичне виснаження),
афективно-когнітивну (емоційне виснаження
та деперсоналізація) та поведінкову (симптоматичні типи поведінки, зниження працездатності) сфери особистості [10, с. 230].
Основними індикаторами синдрому емоційного вигорання у студентів є: почуття
емоційного виснаження (людина відчуває неможливість віддаватися навчанню як раніше);
дегуманізація, деперсоналізація (тенденція
розвивати негативне відношення до людей);
негативне відношення до самого навчання;
негативне самосприяняття в професійному
аспекті, недостатність (відсутність) навчальної компетентності; убогість набору навчальних дій; втома, виснаження; втрата сну; відсутність апетиту або, навпаки, переїдання;
прояви агресії; апатичний настрій і пов’язані
з ним емоційні реакції; переживання відчуття
провини; зловживання (хімічні, алкогольні,
ігрові, Інтернет-залежність і т.п.).
У психологічній літературі можна зустріти досить багато класифікацій чинників виникнення і розвитку емоційного вигорання
у людей різної професійної спрямованості.
Наприклад, Р. Глен розділяв чинники емоційного вигорання на професійні і особистісні,
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К. Кондо – на індивідуальні, соціальні й організаційні, М. Лейтер – на соціально-психологічні, особистісні та професійні, Б. Перлман
і Е. Хартман – на особові, рольові та організаційні. Т. Зайчикова, вивчаючи виникнення
синдрому емоційного вигорання, виділила наступні чинники: соціально-економічні; соціально-психологічні; індивідуально-психологічні – соціально-демографічні і особистісні.
Г. Нікіфоров називає наступні чинники виникнення емоційного вигорання: особистісні;
статусно-ролеві; професійно-організаційні;
екзистенції [5].
В. Орел [9] називає дві групи чинників,
які зумовлюють розвиток синдрому емоційного вигорання: індивідуальні, до яких належать соціально-демографічні (вік, стать,
сімейний стан, стаж роботи, соціальний статус тощо) і особистісні особливості керівника
(витривалість, локус контролю, самооцінка та
ін.); організаційні, які охоплюють умови роботи (дефіцит часу, тривалість робочого дня
тощо), зміст роботи (інтенсивність професійного спілкування, участь в ухваленні рішень
тощо), соціально-психологічні особливості
(взаємовідносини в організації, наявність соціальної підтримки) і рольові особливості
(рольові конфлікти, рольова амбівалентність
тощо).
З метою визначення рівню прояву синдрому емоційного вигорання у студентів вищого
навчального закладу нами було проведено дослідження на базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. До участі у дослідженні
було залучено 132 студента ІІ курсу природничо-географічного та філологічного факультетів. Збір даних здійснювався за допомогою
наступних психодіагностичних методик:
«Методика діагностики рівня емоційного вигорання» (В.В. Бойко), «Самооцінка стійкості
до стресу».
Результати дослідження рівня емоційного
вигорання особистості показали, що для третини студентів-майбутніх педагогів (31,8%)
фаза розвитку стресу «напруження» знаходиться на стадії «що сформувалася», у 43,2%
ця фаза ще не сформована, а для 25% – знаходиться на стадії формування. Для 36,4% рес-

пондентів характерна фазу розвитку стресу
«резистенція» на стадії «що сформувалася», у
25% ця фаза ще не сформована, а для 38,6% –
знаходиться на стадії формування. Фаза розвитку стресу «виснаження» знаходиться на
стадії «що сформувалася» у 34,1% опитуваних, у 31,8% ця фаза ще не сформована, а для
34,1% – знаходиться на стадії формування.
Виходячи з наведених результатів слід наголосити на тому, що всі симптоми емоційного
вигорання, які були запропоновані В. Бойко,
виявлено у віх опитуваних, але з різним відсотковим співвідношення. Найбільш турбує нас
те, що вже на другому курсі третина студентів мають високі показники цих симптомів.
Все це зумовлює впровадження в університеті психокорекційних та профілактичних заходів, спрямованих на попередження розвитку синдрому «емоційного вигорання» серед
студентів.
Аналіз результатів дослідження самооцінки стійкості до стресу продемонстрували
нам наступну картину: дуже низький рівень
стійкості до стресу мають 10,6% студентів,
низький рівень виявлено 22% респондентів,
нижчий за середній рівень – у15,9%, рівень
стійкості до стресу трохи нижчий за середній
спостерігається у 34,8% опитуваних, середній
рівень – у 6,8% респондентів, рівень стійкості до стресу трохи вищий за середній – у 3%
студентів, середній рівень стійкості – також у
3%. На жаль, високий рівень та дуже високий
рівень стійкості до стресу мають лише 2,3%
та 1,6% студентів, і це не може не турбувати
психологів та викладачів університету, адже
невміння особистості протистояти стресовій
ситуації може сприяти виникненню у молодої
людини негативних психічних станів, таких
як тривожність, фрустрація, депресія тощо.
Висновки. Психологічна природа емоційного вигорання визначається вченими як
адаптивна властивість психосоціальної системи особистості з виявлення цілеспрямованої
поведінки в пристосуванні до стресогеного
робочого (навчального) середовища. Також
варто підкреслити те, що для більшості наукових підходів щодо розуміння феномену «емоційне вигорання» можна виділити загальну
тенденцію, а саме те, що під емоційним вчені
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вигоранням розуміють специфічний процес,
результатом якого є стан психосоціальної дезадаптації людини з характерним зниження
рівня його психофізіологічних ресурсів, ознаки якого знаходять відображення в усіх сферах особистості, але, головним чином, в емоційній, ціннісно-смисловій і поведінковій.
Теоретичний аналіз літератури показав, що
розвиток синдрому «емоційного вигорання»
завжди супроводжується проявом розладів
усіх рівнів психологічного здоров’я. Формування у людини високого і критичного рівнів
прояву СЕВ пов’язано здебільшого з індивідуально-психологічною і психофізіологічною
складовими психологічного здоров’я особистості, а також з наявністю у неї певного рівню
стресостійкості.

Результати проведеного нами дослідження дозволяють нам стверджувати, що сучасні
студенти вищого навчального закладу схильні
до розвитку у них синдрому «емоційного вигорання» вже на початковому етапі навчання
в університеті. Крім того, вони відчувають
значні труднощі щодо вироблення навичок
стресостійкості, що неодмінно позначається
на ефективності їх навчання та впливає на
успішність процесу адаптації до умов ВНЗ..
Перспективи подальших досліджень вбачаємо в розробці та впровадження в межах
виконання плану Психологічного центру університету розвивально-корекційної програми
для студентів-майбутніх педагогів, метою якої
є зниження рівню прояву «емоційного вигорання» та вироблення навичок опору стресам.
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РОЗРОБКА ЗМІСТУ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ
З ПОДОЛАННЯ ПОРУШЕНЬ ЗВУКОВИМОВИ
У статті розглянуто питання розробки змісту корекційної роботи при дислалії. Проаналізовано
особливості розвитку фонетико-фонематичних процесів мовлення в онтогенезі. Наведено алгоритм
побудови корекційного впливу при порушенні звуковимови у дітей 6-го року життя зі спотворенням
вимови звука [р].
Ключові слова: порушення звуковимови, фонетико-фонематичні процеси, методики логопедичної
корекції.
В статье рассмотрен вопрос разработки содержания коррекционной работы при дислалии.
Проанализированы особенности развития фонетико-фонематических процессов речи в онтогенезе.
Приведен алгоритм построения коррекционного воздействия при нарушении звукопроизношения у детей 6-го года жизни с искажением произношения звука [р].
Ключевые слова: нарушение звукопроизношения, фонетико-фонематические процессы, методики
логопедической коррекции.
The article concerns the issue of content development for dyslalia correction work. The special aspects of
phonetic and phonemic speech processes in ontogenesis are analyzed. An algorithm for a corrective influence
in case of violation of pronunciation by the 5-year-old children with distorted pronunciation of [r] is studied.
Key words: violation of sound pronunciation, phonetic and phonemic processes, logopedic correction
techniques.

Актуальність статті. Формування мовленнєвої компетентності – одне із пріоритетних завдань всебічного гармонійного
розвитку дитини у дошкільному віці. Проте,
за дослідженнями різних авторів Європи та
СНД порушення звуковимови спостерігається у 17–42% дітей дошкільного віку. Причому існує стійка тенденція до збільшення цього показника – за даними професора
М. Ханемана (Майнський університет) за
останні п’ять років він зріс більше, ніж на 20%
[4]. Найчастіше такі порушення виражені дислалією. Одним із варіантів порушеної звуковимови є спотворення. Зокрема, на ротацизм
припадає 71,6% усіх порушень звуковимови
дошкільників [10]. Спотворення вимови звука має тенденцію до закріплення, та вимагає
своєчасної та неодмінної корекції. До того ж
вади вимови звука [р] можуть мати спадкову
етіологію [2].
Той факт, що у дітей 6-го року життя на
фоні нормальної звуковимови може спостерігатися спотворення звука [р], пояснюється

його більшою артикуляційною та акустичною
складністю у порівнянні з іншими звуками
мовлення. Тому ротацизм у процесі самокорекції зникає останнім серед інших вад звуковимови [9]. Якщо ж такої самокорекції не відбувається, а логопедична допомога вчасно не
надається, у логопата з’являється стійкий дефект, який у подальшому дуже важко виправити. У 5-6 років дитина вже здатна помічати
особливості вимови інших дітей і деякі недоліки свого мовлення [7]. Внаслідок цього у
майбутнього першокласника, який, до того ж,
буде переживати кризу, пов’язану із початком
шкільного навчання, може сформуватися занижена самооцінка та комплекс неповноцінності. Тому так гостро нині стоїть проблема
своєчасної корекції мовленнєвих порушень
саме у категорії старших дошкільників.
Постановка проблеми. Дослідження та методичні розробки з даної проблеми проводилися багатьма видатними вченими. Питанням
мовленнєвого онтогенезу займалися Дж. Брунер, Л. Виготський, О. Гвоздєв, М. Жинкін,
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О. Леонтьєв, О. Лурія, М. Львов та інші вчені. Зокрема, розвиток фонетико-фонематичних процесів у онтогенезі вивчали А. Богуш,
О. Божович, О. Вінарська, Є. Соботович,
В. Тищенко, Т. Туманова, Т. Філічева, Г. Чіркіна, М. Швачкін та інші вчені. Питанням мовленнєвого розвитку дошкільників займалися
Л. Калмикова, К. Крутій, М. Лисіна, Т. Піроженко, Ф. Сохін, Л. Федоренко та інші вчені.
Дослідження сутності, патогенезу дислалії,
розробку методик діагностики та корекції порушень звуковимови здійснили Н. Гаврилова,
Б. Гріншпун, О. Правдіна, Ф. Рау, О. Ревуцька,
Ю. Рібцун, М. Савченко, Т. Філічова, М. Фомічова, М. Хватцев, Н. Чевельова, Г. Чіркіна,
М. Шеремет та інші вчені.
Проте, не дивлячись на те, що сьогодні
логопедична робота з корекції порушень звуковимови проводиться досить успішно, немає
єдиного погляду на змістовне наповнення корекційного заняття, досі є розбіжності щодо
кількості етапів корекційної роботи, способів
корекції звуковимови. Існує багато логопедичних методик, які певною мірою різняться між
собою і відображають погляд на дану проблему конкретного науковця. Таке різноманіття
дезорієнтує, ускладнює роботу молодих спеціалістів, які ще не мають необхідного професійного досвіду у виборі методів та способів
корекції, що веде до неправильної розробки
власних корекційних занять та, як наслідок,
до неефективності проведеної роботи. Також
варто наголосити, що логопедичні методики
містять узагальнені рекомендації, а конкретних програм подолання порушень дуже мало.
Метою статті є розгляд алгоритму побудови стратегії та розробки змісту корекційної
роботи з подолання порушень звуковимови
із урахуванням вікових особливостей дітей,
специфіки порушення та наявних методик логопедичної корекції; перевірка ефективності
розробленої програми.
Виклад основного матеріалу. Відомо,
що дислалія – це порушення звуковимови
при нормальному слухові та збереженій іннервації мовленнєвого апарату [10]. У розділ
функціональних діслалій потрапляють випадки, пов’язані зі слабкістю основних коркових
нейродинамічних процесів при нормальному

фізичному слухові та нормальній будові периферичного мовленнєвого апарату [9]. Поява
функціональної дислалії може бути спричинена біологічними та соціальними факторами.
Спотворення звуків – одна з форм порушеної
звуковимови. Дана форма належить до фонетичних дефектів. Та, як відомо, внаслідок характерної тенденції до закріплення, повинна
виправлятися з моменту появи дефекту.
Зміст та методика корекційної логопедичної роботи визначається результатами
проведеного обстеження мовлення дитини.
Фундаментальною ж основою для діагностування порушень звуковимови є знання закономірностей мовленнєвого розвитку в нормі.
Фактично, логопед при проведенні корекції і
орієнтується на ці закономірності або вікові
норми. А вже на їх основі та з урахуванням
загальнодидактичних та спеціальних принципів обираються методи та розробляється зміст
роботи. Тому нашим першочерговим завданням було проаналізувати та узагальнити теоретичні відомості про мовленнєвий онтогенез
та дизонтогенез.
Загальновідомо, що мовленнєвий розвиток
людини проходить певні етапи, які мають свої
особливості. Необхідно розкрити механізм
формування фонетико-фонематичного компоненту мовлення у дошкільників, оскільки
досліджувані нами порушення відбуваються
саме у цій ланці.
Фонетико-фонематична сторона мовлення
має дві важливі складові: фонетичну та фонематичну, що тісно взаємопов’язані між собою
та взаємообумовлюють одна одну. Фонетична
складова мовлення включає вимову звуків як
результат узгодженої роботи відділів мовленнєвого апарату; фонематична – визначає здатність розрізняти та диференціювати фонеми
рідної мови. Оволодіння фонологічною системою рідної мови, яка являє собою сукупність
фонем (найпростіших звукових одиниць, що
виконують смислорозрізнювальну та словорозпізнавальну функції) у їхніх взаємозв’язках,
забезпечується злагодженою взаємодією у роботі центрального та периферичного відділів
мовленнєвого аналізатора [6].
До 4–5 років дитина диференціює всі звуки
мовлення як на слух, так і у вимові [4]. Тому
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на шостому році у нормі дитина у нормі повинна правильно на слух та вимовляти звуки
мовлення. У цьому віці, як правило, не зустрічаються пропуски, перестановки звуків, крім
важких малознайомих слів (наприклад, екскаватор) [8]. Проте, вікові особливості усного
мовлення (вразливість мовленнєвої функціональної системи в дошкільному віці) обумовлюють вибіркову нестійкість його розвитку
під впливом різних шкідливих чинників [2].
Загалом, умовами і психічними процесами,
необхідними для формування фонологічного
компонента мовлення виступають функціональна зрілість слухового аналізатора, лінгвістичний досвід дитини, нормальне функціонування мовленнєворухового аналізатора,
нормальний інтелектуальний розвиток, слухомовленнєва пам’ять, сукцесивний аналіз [6].
Відповідно, в процесі діагностування мовленнєвого розвитку дошкільників у його фонетико-фонематичній ланці ми враховували
критерії за віковим параметром (за Є. Соботович): сформованість сенсорного та перцептивного рівнів сприймання мовлення, фонематичних уявлень, що відповідають власній
вимові та мовленнєвим нормам, фонематичного аналізу звукового складу слова [6].
За традиційною методикою обстеження
звуковимови було проведено логопедичне
обстеження 20 дітей 6-го року життя (обстежувалися психологічні особливості дошкільників, слухова функція, моторика (загальна,
ручна, артикуляційна), анатомічна будова периферичного мовленнєвого апарату, звуковимова, дихання та голос та фонематичні функції (сприймання, аналіз, синтез, уявлення)).
За результатами обстеження були відібрані
12 досліджуваних зі спотворенням звука [р].
Цих дошкільників було розділено на контрольну та експериментальну групи по 6 дітей.
Із першою групою займався логопед закладу,
із другою – ми, за спеціально розробленою
програмою корекційного впливу.
Ефективність логопедичної допомоги неможлива без урахування загальнодидактичних (виховуючого характеру, систематичності та послідовності, доступності, науковості,
свідомості та активності, міцності, індивідуального підходу) та специфічних принципів

(від простого до складного (онтогенетичний
принцип); послідовності та паралельності;
максимального використання в корекційній
роботі різних аналізаторів; мінімальної дії;
застосування допоміжних звуків та слухового
контролю; формування мовленнєвих навичок
в умовах живого спілкування; застосування
цікавого, доступного дидактичного матеріалу
із поступовим ускладненням) [2; 9].
Методика, за якою проводиться система корекційних занять, визначає завдання та зміст,
послідовність дій у корекції порушення. Загальна мета добору методик логопедичної корекції полягає у пошуку найбільш економного
і ефективного шляху навчання дитини правильній звуковимові. Хоча, не існує єдиного
погляду щодо кількості, назв етапів корекції
порушень звуковимови, послідовність самої
корекційної роботи та її зміст залишаються
незмінними. За основу для розробки програми виправлення порушення вимови звука [р]
нами була обрана традиційна методика, що
налічує 5 етапів: підготовчий етап, формування правильної артикуляції (постановка) звука,
автоматизація звуків, диференціація звуків,
введення звука в зв’язне мовлення [4].
Передумовою успіху логопедичного впливу є створення сприятливих умов для подолання недоліків вимови: емоційного контакту
логопеда з дитиною, віри в успіх; цікавої форми організації занять, врахування провідного
виду діяльності, стимуляція пізнавальної активності дитини та співпраця з батьками.
З метою створення означених умов ми намагались поєднувати різні прийоми, виділені
Н. Гавриловою: відображеної вимови звуків,
постановки звуків за допомогою артикуляційних вправ, постановки звуків від інших звуків
мовлення (допоміжних), механічні прийоми
постановки звуків та ігрові прийоми [1]. Це
дозволяло уникати стомлювання та нудьги у
маленьких логопатів.
Зміст занять був розроблений для усіх етапів корекції звуковимови, починаючи від підготовчого етапу, закінчуючи етапом введення
у зв’язне мовлення, до повного подолання порушення. Зміст занять варіювався в залежності від індивідуального темпу та особливостей
кожного логопата. Досліджувані відвідували
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спеціальні логопедичні заняття, виконували
домашні завдання з батьками, для яких додатково була розроблена спеціальна пам’ятка.
Корекційна робота здійснювалася протягом
2 місяців.
Порівняння ефективності логопедичної
корекції проведеної в обох групах показало, що, не дивлячись на однаковий вихідний
рівень та кількість проведених занять, більшість досліджуваних експериментальної
групи (50%) досягло етапу введення звука у
зв’язне мовлення, а більшість досліджуваних
контрольної групи – лише етапу автоматизації
(50%), тобто на рівень нижче. На нашу думку використання останніх сучасних доробок,
напрацювань провідних вчених та дослідників та тісна співпраця з батьками допомогли
отримати кращий результат.
Висновки. За результатами проведеного
дослідження можна стверджувати, що подо-

лання ротацизму може бути успішним за умови спеціально організованої корекційної роботи, врахування психічних закономірностей
та механізмів розвитку мовлення, зокрема,
його фонетико-фонематичного компоненту, у
процесі нормального онтогенезу. Також ефективність забезпечується врахуванням вікових
психологічних особливостей дітей старшого
дошкільного віку. Отримані результати дослідження дають можливість виділити складові
успішної корекційної роботи та переконатись
у їх важливості. А розробка спеціальної системи корекційних занять з урахуванням вищезазначених факторів сприє швидкому та
ефективному подоланню дефектів звуковимови дитини.
Перспективу подальшого дослідження
вбачаємо у розробці диференційованої методики корекції вад звуковимови із використанням інноваційних технологій.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
У даній статті розглянуто особливості використання інтерактивних методів навчання у початкових класах. Проаналізовано групи інтерактивних методів, наведено приклади. Висвітлено актуальність впровадження інтерактивних методів у освітній процес початкової школи.
Ключові слова: інтерактивні методи, «мозковий штурм», «робота в групах», «навчаючи-учуся»,
«мікрофон», «робота в парах», «коло ідей», ділова гра.
В данной статье рассматриваются особенности использования интерактивных методов обучения в начальных классах. Проанализированы группы интерактивных методов, приведены примеры.
Освещены актуальность внедрения интерактивных методов в образовательный процесс начальной
школы.
Ключевые слова: интерактивные методы, «мозговой штурм», «работа в группах», «обучаяучусь», «микрофон», «работа в парах», «круг идей», деловая игра.
In this article the features of the use of interactive methods of studies are examined in initial classes.
The groups of interactive methods are analysed, examples are made. Actuality of introduction of interactive
methods is reflected in the educational process of initial school.
Key words: interactive methods, „brain storm”, „work in groups”, „teaching-learning”, „microphone”,
„work in pairs”, „circle of ideas”, business game.

Головне не те, щоб дитина знала істину,
а знала шлях до цієї істини
В. Кремень
Актуальність статті. Проблема використання інтерактивних методів навчання на уроках у початковій школі є актуальною у наш час.
Адже сучасне суспільство потребує активної
творчої особистості, а початкова школа є важливою ланкою формування саме такої особистості. Народна мудрість говорить: «Не навчайте дітей так, як навчали нас. Вони народилися
в інший час». Тому учитель сучасної школи
повинен розглядати кожного учня як особистість, з її почуттями, поглядами, переконаннями. Згідно з Державним стандартом початкової
загальної освіти одним із стратегічних завдань
реформування освіти в Україні є формування
освіченої, творчої особистості, становлення її
фізичного та морального здоров’я.
Постановка проблеми. Свого часу
В.О. Сухомлинський стверджував, що «однією з найсерйозніших хиб нашої шкільної

практики є те, що навчаючи дітей, працює
переважно вчитель». Сьогодні стає дедалі
очевидним, що діти приходять до школи з
бажанням успішно вчитися. Їм подобається
обговорювати проблеми, задавати питання,
брати інтерв’ю, приймати рішення, придумувати, фантазувати. Відтак, основне завдання
сучасного уроку в початковій школі полягає у
розвиткові творчого потенціалу кожного учня.
Передусім, навчальний процес слід будувати
так, щоб сприяти свідомій співучасті особистості, що сприймає предмет.
Аналіз праць сучасних дослідників засвідчують, що висвітленню сутності інтерактивного
навчання, особливостей і способів його реалізації присвячені роботи Дичківської І., Пометун С.,
Пироженко Л. Використанню інтерактивних
методів навчання саме в початковій школі присвячені праці Мазай В., Мазоха Д., Мазур О.,
Мельник Н., Соценко А., Стребна О.
Мета статті – розкрити сутність поняття
«інтерактивні методи», визначити роль і їх
значення на уроках у початковій школі, об-
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ґрунтувати актуальність впровадження інтерактивного навчання в освітній процес початкової школи.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні
сучасне суспільство відчуває потребу у формуванні особистостей, які творчо і креативно
мислять, генерують оригінальні ідеї, приймають нестандартні рішення, уміють працювати
у колективі і досягають поставленої мети. Активність, самостійність, творчість, здатність
адаптуватися до стрімких змін у світі – ці
риси особистості стають найважливішими на
сучасному етапі розвитку освіти. Виховати
таку особистість можливо лише, впроваджуючи у педагогічну практику інтерактивні методи навчання.
Загальновідомо, що поняття «інтерактив»
прийшло до нас з англійської мови від слів
«взаємний» і «діяти», тобто інтерактивний –
здатний до взаємодії в режимі бесіди, діалогу. Інтерактивне навчання реалізує конкретну
мету – створити комфортні умови навчання та
виховання, які забезпечать активну взаємодію
всіх учнів [3].
Інтерактивне навчання – це спеціально
створена форма організації пізнавальної діяльності, яка має, передбачувану і конкретну
мету – створити комфортні умови навчання,
щоб кожен учень відчував свою успішність,
інтелектуальну спроможність. [5, с. 5-7]. Суть
інтерактивного навчання полягає в тому, що
навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх його учасників. [6].
Методи інтерактивного навчання передбачають багатосторонню комунікацію. Комунікаційний зв’язок виникає між учителем
і учнями, а також між самими учнями. Взаємодія між учнями базується на принципі кооперативності. Колективна форма навчальної діяльності учнів – це форма організації
навчання у малих групах учнів, об’днаних
спільною навчальною метою [6, с. 123-132].
Впровадження інтерактивних методів навчання відбувається за логікою «від простого
до складного», паралельно застосовуючи як
фронтальні, так і групові методи.
Інтерактивні методи навчання поділяються на:

– інформаційні (способи діалогічної взаємодії з метою обміну матеріальними або духовними цінностями);
– пізнавальні (способи пізнавальної взаємодії з метою отримання нових знань, їх систематизації, творчого вдосконалення професійних умінь та навичок). До них належать:
ділові ігри, синектичний метод, «мозкова
атака».
Сьогодні у сучасні початковій школі застосовуються різноманітні методи інтерактивного навчання, яке є одними з основних
методичних інновацій. Як засвідчує практика,
інтерактивні методи сприяють оптимізації навчального процесу. Вони дають змогу учням:
– полегшити процес засвоєння знань;
– аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу;
– навчитися формулювати власну думку,
правильно її виражати, доводити свою точку
зору, аргументувати й дискутувати;
– моделювати різні соціальні ситуації і
збагачувати власний соціальний досвід через
включення в різні життєві ситуації;
– слухати іншу людину, поважати альтернативну думку, прагнути до діалогу;
– вчитися будувати конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в ній, уникати
конфліктів, розв’язувати, шукати компроміси;
– знаходити спільне розв’язання проблем, розвивати навички проектної діяльності, самостійної роботи, виконання творчих робіт [3].
Понад 2400 років тому Конфуцій сказав:
«Те, що я чую, я забуваю.
Те, що я бачу, я пам’ятаю.
Те, що бачу і чую, я трохи пам’ятаю,
Те, що я чую, бачу й обговорюю, я
починаю розуміти.
Коли я чую, бачу, обговорюю і роблю,
я набуваю знань і навичок.
Коли я передаю знання іншим,
я стаю майстром».
Інтерактивні методи навчання сприяють
вирішенню багатьох навчальних і виховних
завдань: розвивають комунікативні вміння та
навички, допомагають встановленню емоційних контактів між учасниками навчального
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процесу, забезпечують виконання виховних
завдань формування свідомості і почуття особистості, компетентного й відповідального
ставлення особистості до себе та оточуючого
світу, впливають на формування громадянських поглядів, почуттів та переконань тощо.
Одним із чинників, які підвищують ефективність навчання у початкових класах є групова робота з використанням інтерактивних
методів. Навчання відбувається завдяки взаємодії тих, хто навчається. Це співнавчання,
суб’єктами є вчитель і учні. Учитель виступає
лише як керівник розумової діяльності школярів, спрямовує її, допомагає дійти певних висновків[6]. Існує декілька варіантів групової
роботи, які можна використовувати у початковій школі: діалог, синтез думок, спільний проект, конференція, диспут, суд, конкурс, тощо.
Вчителі активно використовують на уроках
такі інтерактивні методи: «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Навчаючи – вчуся», «Робота
в парах», «Ток – шоу», «Розігрування правової ситуації в ролях», «Ажурна пилка», «Коло
ідей», «Акваріум», «Суд від свого імені»,
«Прес» тощо.
Охарактеризуємо деякі із них. Наприклад,
метод «Мікрофон» дає можливість кожному
учневі лаконічно висловлювати думку, швидко, по черзі, відповідаючи на запитання. Такий вид роботи доцільно використовувати на
початку уроку, коли повторюється чи закріплюється раніше вивчений матеріал.
«Мозковий штурм» – ефективний метод
колективного обговорення, який спонукає
учасників виявляти свою уяву та творчість,
допомагає знаходити багато ідей та рішень.
Розвиток творчого стилю мислення – основна його мета. Учні тренують уміння чітко
висловлювати свої думки. Школярі вчаться
слухати і чути один одного. Напрацьовані рішення учасників штурму дають нові підходи
до вивчення теми.
«Навчаючи – вчуся». Цей метод використовується при узагальненні та повторенні вивченого матеріалу. Учні мають можливість
взяти участь у передачі своїх знань іншим, у
даному разі своїм однокласникам.
«Робота в парах». Головне для парної організації навчальної діяльності – взаємонавчан-

ня і взаємоконтроль. Робота в парах є різновидом роботи в малих групах. Учні набувають
навичок співробітництва, засвоюють уміння
висловлюватися та активно слухати.
«Коло ідей» – ефективність цього методу
полягає у вирішенні суперечливих питань
зі створенням можливості учням висловити
власну позицію.
До інтерактивних методів навчання, які активно використовуються у початкових класах
належать також ігрові методи. Ряд активних
методів навчання одержав загальну назву «ділові ігри». Як відомо, ділова гра – це форма
відтворення предметного і соціального змісту,
професійної діяльності спеціаліста, моделювання відносин, характерних для цієї діяльності як цілого [5]. За допомогою ділових ігор
у школярів формується цілісне бачення навчальної діяльності.
Підсумовуючи сказане, можна виділити
правила використання інтерактивних методів
навчання:
– кожна думка важлива;
– не бійся висловитись;
– ми всі – партнери;
– обговорюємо сказане, а не людину;
– обдумав, сформулював, висловив;
– кажи чітко, ясно, красиво;
– наводь тільки обґрунтовані докази;
– умій погодитись і не погодитись;
– важлива кожна роль.
Висновки. Таким чином, інтерактивні
методи навчання є цікавими та ефективними у системі освіти початкової школи. Адже
вони сприяють розвитку навичок критичного мислення та пізнавальних інтересів учнів.
Школярі почувають себе впевнено, вільно
висловлюють свої думки і спокійно сприймають зауваження, є активними учасниками
навчального процесу. Під час інтерактивного
навчання учень стає не об’єктом, а суб’єктом
навчання. Впровадження інтерактивних методів в початковій школі поглиблюють знання
учнів з теми, вони краще засвоюють поняття,
розвиваються навички працювати в колективі.
На наше переконання, інтерактивне навчання
розвиває пам’ять, увагу, уяву, логічне мислення, зв’язне мовлення, уміння відстоювати
свою думку.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ
КОНТРОЛЮ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 7 КЛАСУ В ГОВОРІННІ
У статті розглянуто питання особливостей забезпечення реалізації навчальної функції контролю рівня сформованості німецькомовної компетентності учнів 7 класу в говорінні. Теоретично обґрунтовано передумови забезпечення реалізації навчальної функції контролю, розроблено методичні
вимоги до контрольних завдань, що реалізують навчальну функцію під час організації та проведення
контролю рівня сформованості діалогічного та монологічного мовлення в учнів 7 класу.
Ключові слова: навчальна функція контролю, німецькомовна компетентність в говорінні, вимоги
до контрольних завдань.
В статье рассмотрены вопросы особенностей обеспечения реализации обучающей функции контроля уровня сформированности немецкоязычной компетентности учащихся 7 класса в говорении.
Теоретически обоснованы предпосылки обеспечения реализации обучающей функции контроля. Разработаны методические требований к контрольным заданиям, реализующим обучающую функцию во
время организации и проведения контроля уровня сформированности диалогической и монологической
речи у учащихся 7 класса.
Ключевые слова: обучающая функция контроля, немецкоязычная компетентность в говорении,
требования к контрольным заданиям.
The article discusses the problem of ensuring educative assessment in the control of development of the
German-language competence in speaking in the 7th grade. Prerequisites for the ensuring the training function of assessment were exhibited by theory and example, guidelines for control tasks were worked out to implement the training function of assessment of the competence in spoken interaction and spoken production
of pupils in the 7th grade.
Key words: educative assessment, competence in German-language speaking, requirements for control tasks.

Актуальність статті. На сьогоднішній
день Україна перебуває в процесі інтеграції з
Європою та світовою спільнотою. У зв’язку
з цим особливо гостро постає питання про
підготовку учнів, які б володіли німецькою
мовою (НМ) на комунікативно достатньому
рівні. Для цього першочергово слід приділити належну увагу вдосконаленню методик
формування німецькомовної компетентності
у говорінні учнів закладів загальної середньої
освіти (ЗЗСО). Так, сучасна концепція освіти робить акцент на необхідності формування в учнів ЗЗСО іншомовного ситуативного
мовлення, з високим ступенем відповідності висловлювання темі, відповідним рівнем
мовної творчості, характерною правильністю
використання іншомовного матеріалу; уміння
без попередньої підготовки висловитись відповідно до ситуації стосовно подій, фактів,
висловити своє ставлення; уміння відстояти
думку іноземною мовою (ІМ), стосовно теми,

що вивчається [4]. Запорукою ефективності
навчального процесу з ІМ традиційно вважається систематичний комплексний контроль,
особливо тоді, коли задіяно весь потенціал
функцій та можливостей контролю. Оскільки однією із основних вимог до прийомів та
форм контролю є вимога виконувати навчальну функцію, існує необхідність у забезпеченні
реалізації навчальної функції контролю рівня
сформованості німецькомовної компетентності в говорінні (КГ) в учнів 7 класу.
Постановка проблеми. Результати контролю є певним стимулом для вдосконалення прийомів навчання ІМ, отже контроль є
невід’ємною частиною навчального процесу.
За думкою Н.І. Гез, М.В. Ляховицького та
О.О. Миролюбова, контроль на уроках НМ
може переслідувати різні цілі, але в усіх випадках він не виступає самоціллю і носить
навчаючий характер: він дозволяє вдосконалювати процес навчання, замінювати ма-
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лоефективні прийоми та способи навчання
більш ефективними, створювати більш сприятливі умови для корекції та покрашення
практичного володіння мовою, для виховання
учнів засобами ІМ. Відповідно, в педагогічній літературі виділяють цілий ряд функцій
контролю [3, c. 309]. А.М. Щукін виділяє такі
функції контролю як: діагностична, навчаюча,
керуюча, коригуюча, стимулююча та оціночна
[6, с. 293].
Однією із найважливіших функцій є навчаюча, оскільки вона сприяє покращенню
іншомовного мовлення через повторення та
закріплення розглянутого на заняттях матеріалу. Відповідно, контроль є одним із способів
навчання НМ. Особливо важливим є контроль рівня сформованості німецькомовної КГ,
оскільки оволодіння учнями мовленнєвою діяльності в 7 класі – це процес поступового і
систематичного засвоєння мовного матеріалу
і формування на цій основі мовленнєвих навичок та умінь.
Оволодіння навичками та вміннями знаходить своє вираження в різному рівні їх
сформованості в учнів різних класів, в різному ступені досконалості. Як зазначають
Н.І. Гез, М.В. Ляховицький та О.О. Миролюбов, контроль іншомовних навичок та умінь
слугує виявленню рівнів володіння іншомовним матеріалом у всіх учнів певного класу, визначенню характеру перебігу процесу навчання, діагностики труднощів, що виникають в
учнів під час засвоєння мовного матеріалу,
оволодіння мовними навичками та вміннями,
а також перевірці ефективності прийомів і
способів навчання, корегуванні всіх можливих помилок, а отже і формуванню мовної
компетентності [3, с.309].
Питання контролю рівня сформованості
компетентності в говорінні в методиці викладання ІМ є одними з найменш розроблених.
Функції організації та проведення контролю
рівня сформованості компетентності в діалогічному та монологічному мовленні досліджували такі науковці як І.Л. Бім, Н.Д. Гальскова, І.О. Зимня, О.О. Миролюбов, С.Ю. Ніколаєва, Ю.І. Пассов, О.П. Петращук, О.П. Петренко, О.М. Соловова, О.О. Українська, С. Торнбері, Дж. Андерсон та інші. У працях вка-

заних вище фахівців розглядаються питання
контролю рівня сформованості іншомовних
мовленнєвих навичок і вмінь у рецептивних і
продуктивних видах мовленнєвої діяльності у
навчальних закладах різного типу, вивчалися
питання умов навчання говоріння, типології
вправ, контролю рівня сформованості мовленнєвих навичок і вмінь, функції контролю.
Проблема забезпечення реалізації навчальної
функції контролю рівня сформованості німецькомовної компетентності учнів 7 класу в
говорінні залишається недостатньо вивченою.
Мета статті – теоретичне обґрунтування
передумов забезпечення реалізації навчальної функції контролю рівня сформованості
німецькомовної компетентності учнів 7 класу
в говорінні, розробка методичних вимог до
контрольних завдань, що реалізують навчальну функцію під час організації та проведення
контролю рівня сформованості діалогічного
та монологічного мовлення в учнів 7 класу.
Виклад основного матеріалу.
Розглянемо форми та мету реалізації
контролю, які передбачені навчальною функцією контрою. Як зазначають Е.Г. Азімов та
А.М Шукін навчальна функція забезпечується системою контрольних вправ та завдань,
що синтезують раніше засвоєний матеріал
[1, c. 112]. Де контрольна вправа за Е.Г. Азімовим та А.М Шукіним – це тип вправ, що
за їх призначенням служать для перевірки
знань, навичок, умінь учня. В процесі перевірки здійснюється також їх тренування, тому
говорять про контрольні навчаючі завдання.
Навчальна функція вимагає такої організації контролю, щоб він сприяв розширенню
й поглибленню знань і вмінь учнів, розвитку
їхніх пізнавальних можливостей, підготовці до вивчення нового матеріалу, активізації
навчальної діяльності. Правильно організований контроль стимулює роботу пам’яті,
формування прийомів розумової діяльності
учнів, впливає на глибину й міцність їхніх
знань і тим самим забезпечує інтелектуальний розвиток особистості [1, с. 319]. Отже,
навчальна функція контролю рівня сформованості німецькомовної КГ в учнів 7-го класу
має бути реалізована у формі системи контрольних завдань та вправ, як джерела комп-
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лексного вдосконалення компетентностей в
говорінні.
Як зазначають методисти, навчальна
функція контролю реалізується на основі синтезу набутих навичок і вмінь в оперуванні засвоєним мовним, мовеннєвим
і лінгвосоціокультурним матеріалом, які
актуалізуються в процесі виконання контрольних завдань. Контрольне завдання за
характером є вправою, виконання якої потребує від учня здійснення певних мовленнєвих дій, спрямованих на досягнення
мети, поставленої у завданні. Ці мовленнєві дії реалізуються завдяки функціонуванню відповідних мовленнєвих навичок і вмінь, в результаті чого відбувається
їх подальше засвоєння та вдосконалення
[2, c. 156]. Виходячи з цього, слід чітко виділити, на які об’єкти контролю – знання,
вміння, навички та комунікативні здібності – буде спрямований навчальний контроль
німецькомовної КГ в учнів 7-го класу.
Отже, перейдемо до розгляду об’єктів навчального контролю німецькомовної КГ в
учнів 7-го класу. Методисти зазначають, що
об’єктом контролю рівня сформованості КГ
є її складові (вміння, навички, знання і здібності до ДМ), основною з яких є вміння
[2, с. 338, 368].
Для контролю рівня сформованості КГ
необхідно керуватися переліком умінь, що
формуються у ЗЗСО і вказуються у чинній
Державній програмі з ІМ для певного типу
навчального закладу та кожного етапу навчання (початкова, основна і старша школа)
[4]. Перелік цих вмінь виступає у якості цілей
формування КГ, отже розглянемо їх детально.
Саме вони мають стати об’єктами контролю,
оскільки оцінювання рівня КГ необхідно здійснювати відповідно до його результату, тобто
за ступенем досягнення мети.
З метою визначення цілей формування КГ
в учнів 7-го класу, проаналізуймо навчальні
Програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої
освіти), уточнимо зміст та основні програмні
вимоги. Так, учні 7-го класу ЗЗНО повинні володіти наступними мовленнєвими КГ.

В монологічному мовленні учні:
1) логічно і послідовно, відповідно до навчальної ситуації роблять розгорнуте повідомлення в межах тематики, визначеної програмою;
2) передають зміст прочитаного або почутого у формі розповіді, опису;
3) дають оцінку прочитаному або почутому;
4) роблять підготовлене повiдомлення, самостійно добираючи матеріал і використовуючи додаткові відомості, при чому обсяг висловлювання становить не менше 14 речень.
В діалогічному мовленні учні:
1) спілкуються, дотримуючись основних
норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається (Німеччина);
2) беруть участь у діалозі, обмінюючись інформацією на основі прочитаного, почутого, побаченого, висловлюючи при цьому свою думку;
3) спілкування будується на мовному та
мовленнєвому матеріалі, набутому в попередні роки вивчення мови, і відповідає цілям,
завданням у межах програмної тематики;
4) висловлення кожного становлять не
менше 9 реплік, правильно оформлених у
мовному відношенні [4, c. 19].
Згідно навчальної Програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів учні
7-го класу на кінець навчального року повинні володіти КГ на рівні А1+ за «Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти:
вивчення, викладання, оцінювання» [4, с. 3].
На основі аналізу «Загальноєвропейських
Рекомендацій … », зазначимо, що вимоги до
володіння НМ на рівні А1+ майже повністю
співпадають із вимогами навчальних Програм
до навчання мовленнєвими КГ учнів 7-го класу. Таким чином, виділивши компетентності, якими має володіти учень на кінець 7-го
класу, ми бачимо спектр вмінь та навичок,
на який має бути спрямований навчальний
контроль КГ.
Отже, перейдемо до вимог до навчаючого
контролю. А.М. Щукін стверджує, що ефективність контролю багато в чому залежить від
того, наскільки він відповідає вимогам дидактики та методики навчання ІМ. Основними
вимогами, що висуваються до контролю, є
об’єктивність, регулярність, диференційова-
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ний характер, а також ясність та чіткість формулювання контрольних завдань [6, с 294-296].
Виходячи із тлумачення навчальної функції контролю, виділимо, окрім загальних вимог до контролю, вимоги до контрольних навчаючих завдань та вправ.
По-перше, контрольне завдання / контрольна вправа має синтезувати набуті навички
та вміння в оперуванні засвоєним мовним,
мовленнєвим та лінгвосоціокультурним матеріалом.
Для підтвердження раціональності цієї вимоги, звернемось до підручника з німецької
мови для 7-го року навчання С.І. Сотникової.
Автор пропонує учням скласти монологічне висловлювання, використовуючи у якості
опори низку словосполучень, що стосуються
теми «Шкільне життя».
Вправа 1.
Тип: рецептивно-продуктивна, умовно-комунікативна.
Вид: складання речень з поданих слів,
об’єднання зразка мовлення (ЗМ) в понадфразову єдність.
Мета: проконтролювати та вдосконалити
вміння учнів об’єднувати речення в логічне
висловлювання, вміння досить повно висловлюватись відповідно до запропонованої комунікативної ситуації, збагатити мовлення, або
закріпити знання лексичних одиниць, що вивчаються в конкретній темі.
Завдання-інструкція: Was und wann machst
du an Schultagen? Finde passende Wörter und
Wortverbindungen im Kasten und erzähle.
Матеріал: aufstehen/ sich waschen und die
Zähne putzen/ das Bett machen/ frühstücken/ sich
anziehen/ einkaufen gehen/ Morgengymnastik
machen/ zur Schule gehen/ zu Mittag essen/
den Rucksack packen/ Unterricht haben/
Hausaufgaben machen/ den Eltern helfen/
das Abendbrot essen/ fernsehen/ nach Hause
zurückkommen/ ein Buch lesen/ schlafen
gehen/ Musik hören/ sich duschen/ das Zimmer
aufräumen/ Freunde treffen/ am Computer
spielen/ zum Training gehen
Зразок виконання: Ich stehe um halb sieben
morgens auf. Ich wasche mich und putze mir die
Zähne um…[5, с. 28]

Наведена або подібні вправи з іншими
опорами (у вигляді підстановочної таблиці,
денотатної мапи тощо) виконують аналогічну
функцію контролю та вдосконалення вмінь
учнів. Таким чином, для навчаючого контролю монологічного мовлення завдання має
комбінувати оперування вже засвоєним мовним, мовленнєвим та лінгвосоціокультурним
матеріалом та елементи автоматизації набутих навичок та вмінь.
Розглянемо приклад вправи для навчаючого контролю діалогічного мовлення. Автори
німецького підручника «Planet 1» Г. Копп та
З. Бютнер пропонують вправу, яка моделює
ситуацію та висуває предмет обговорення.
Вправа 2.
Тип: умовно-комунікативна, рецептивнорепродуктивна.
Вид: відповіді на запитання різних типів і
постановка різних запитань, складання мінідіалогу.
Мета: контролювати уміння учнів 7-го
класу повно висловлюватись відповідно до
запропонованої комунікативної ситуації, навчити оптимально використовувати раніше
вивчений матеріал даної теми та свідомо здійснювати перенесення набутих знань, навичок
і вмінь на нову ситуацію
Завдання-інструкція: а) Stell Fragen zur
Internetseite. Was? Wann? Wo? b) Dein Freund/
deine Freundin lädt dich zu einer Veranstaltung
ein. Du kannst/ darfst/ möchtest nicht mitkommen.
Macht das Telefongespräch [8, c. 71].
Матеріал: Der Veranstaltungskalender
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Отже, вправа для навчаючого контролю діалогічного мовлення учнів 7-го класу має передбачати поліпшення вміння реплікувати та
розпитувати, поєднувати різні типи діалогів
шляхом оперування вже набутими навичками
та вміннями на ґрунті нового матеріалу / тексту / інформації.
По-друге, контрольне завдання / вправа має вимагати від учня здійснення певних
мовленнєвих дій, спрямованих на досягнення
мети, поставленої у завданні.
Німецький науковець і психолог С. Філіп
пропонує комунікативну вправу вправу
„Stille Post”, що функціонує за принципом
«зіпсованого телефону» і розвиває навички монологічного мовлення, в комплексі
за навичками аудіювання. Вправа при цьому є цілком посильною та цікавою для учнів
7-го класу.
Вправа 3.
Тип: умовно-комунікативна, рецептивнорепродуктивна/продуктивна.
Вид: аудіювання тексту, переказ тексту невідомого слухачам.
Мета: проконтролювати та навчати відносно правильно, згідно із принципом комунікативної достатності, оформити своє висловлювання відомими мовними засобами.
Завдання-інструкція: Bitten Sie im Plenum
um einen besonders mutigen Teilnehmer, der den
Anfang macht. Alle anderen Teilnehmer werden
vor die Tür geschickt. Teilnehmer 1 (notieren Sie
seinen Namen auf dem Übungsblatt), soll sich
möglichst viel von der Geschichte merken, die
sie ihm vorlesen. Mitschreiben darf er natürlich
nicht. Rückfragen sind auch nicht gestattet.
Dann holen Sie Teilnehmer 2 herein.
Teilnehmer 1 muss nun die Geschichte Teilnehmer
2 erzählen. Sie kreuzen in der Spalte 1 an, welche
Details richtig weitergegeben werden. Dann
holen Sie den dritten Teilnehmer herein und
wiederholen das Ganze.
Verfahren Sie so, bis alle Teilnehmer wieder im
Raum sind. Das dauert anfangs länger, weil noch
relativ viele Informationen ausgetauscht werden.
Nach dem dritten oder vierten Teilnehmer geht es
dann immer schneller.
Am Ende lesen Sie noch einmal die gesamte
Geschichte vor. Im Anschluss können Sie mit allen

Teilnehmern erarbeiten, wo die Stolpersteine
beim Zuhören liegen [7].
Отже, навчаюча вправа для контролю
монологічного мовлення учнів 7-го класу
має містити чітке комунікативне завдання,
розв’язання якого буде вимагати від учнів
розвитку вміння оптимально використовувати
раніше вивчений матеріал даної теми та свідомо здійснювати перенесення набутих знань,
навичок і вмінь на нову ситуацію.
Г. Копп та З. Бютнер для навчального
контролю діалогічного мовлення пропонують
вправу з опорою.
Вправа 4.
Тип: умовно-комунікативна, рецептивнорепродуктивна.
Вид: трансформація ЗМ, переказ тексту,
відомого слухачам, але від імені персонажа із
певними змінами.
Мета: контроль та вдосконалення уміння
з’єднувати декілька мовленнєвих зразків, на
основі певної логічної схеми.
Завдання-інструкція:
Hab dich nicht so!
А: Wir gehen ins Stadion. Kommst du mit?
В: Nein, ich möchte jetzt nicht mitkommen.
Ich sitze gerade am Computer.
А: Los, schalte den Computer ab und komm
mit!
В: Nein, das ist gerade so interessant.
А: Dann schalte ich eben den Computer ab. So!
В: Bist du verrückt? Du kannst doch nicht
einfach den Computer abschalten!
А: Nun hab dich nicht so.
…
Und auch so:
in den Zoo → mitgehen → gerade fernsehen
(sehe fern!) → den Fernseher ausmachen
auf den Sportplatz → mitspielen → ein Buch
lesen → das Buch zumachen [8, c. 69]
Отже, наведена вправа або аналогічна для
контролю на навчання діалогічного мовлення
має передбачити вдосконалення вміння учнів
7-го класу оптимально використовувати мовний матеріал (лексичний, граматичний), в
межах тем, визначених навчальною Програмою для 7-го класу.
По-третє, контрольне завдання / контрольна вправа має містити інформацію, яка не була
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Рис. 2. Матеріал до вправи 5

б новою в контексті теми, що вивчається, але
сприяла б розширенню й поглибленню знань
і вмінь учнів.
Серед вправ, розроблених Г. Копп та
З. Бютнером, можна виділити комплексні завдання для контроля підготовленого діалогічного та монологічного мовлення, що здійснюється за допомогою візуальної опори (Рис. 2).
Вправа 5.
Тип: умовно-комунікативна, рецептивнорепродуктивна.
Вид: завершення ЗМ, відповіді на запитання різних типів та постановка різних запитань.
Мета: контроль підготовленого діалогічного та монологічного мовлення, розширення
кругозору учнів, покращення комунікативних
навичок, поглиблення знання з теми.
Завдання-інструкція: Was machen Deutsche
Jugendliche in der Freizeit?
a) Schau dir die Grafik an und erzähle.
Laut der Statistik…
Jungen: 62% (Prozent) sehen gern fern. 34%
machen… Mädchen: 67% treffen sich gern mit
Leuten. 32% lesen …
b) Schau genau.

Was machen Mädchen und Jungen gleich
gern?Was machen Mädchen gern, Jungen
aber nicht so gern?Was machen Jungen gern,
Mädchen aber nicht so gern?
c) Frag deinen Partner.
Was machen die Mädchen/ Jungen lieber, …
oder …?Was machen die Mädchen/ Jungen am
liebsten?/ gern?/ nicht so gern?
d) Macht eine Statistik in der Klasse. Ihr
könnt auch eine Umfrage in der ganzen Schule
machen und dann die Statistik erstellen [8, c. 86].
Отже, вправа має стимулювати учнів залучати для викладу матеріалу даної теми матеріал суміжних тем, розширюючи та поглиблюючи її, комбінуючи та варіюючи матеріал
за змістом.
Висновок. Необхідною умовою реалізації
навчальної функції контролю рівня сформованості німецькомовної компетентності в говорінні в учнів 7 класу є врахування об’єктів
контролю та цілей навчання, узгодження
їх із навчальною Програмою. Під час відбору необхідних завдань для організації та
проведення навчаючого контролю, необхідно врахувати також вимоги до контролю та
фактори, які сприятимуть реалізації саме навчальної функції контролю, такі як новизна
інформації.
Отже, нами було теоретично обґрунтовано
передумови забезпечення реалізації навчальної функції контролю рівня сформованості німецькомовної компетентності учнів 7 класу в
говорінні, розроблено вимоги до контрольних
завдань, що реалізують навчальну функцію
під час організації та проведення контролю
рівня сформованості діалогічного та монологічного мовлення в учнів 7 класу, що дає нам
підстави вважати мету статті досягнутою.
Подальшим завданням вважаємо дослідження взаємопов’язаної реалізації функцій
контролю рівня сформованості німецькомовної компетентності учнів ЗЗСО в говорінні.
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