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ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ САМОКОНТРОЛЮ
ЯК КРИТЕРІЮ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ
З ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУ
У статті розглянуто особливості розвитку самоконтролю дітей старшого дошкільного віку з порушенням інтелекту, як критерію агресивної поведінки. Проведено діагностику рівня сформованості
самоконтролю та агресивності дошкільників з порушенням інтелекту. Охарактеризовано рівні порушення самоконтролю, які сприяють появі агресивної поведінки дошкільників.
Ключові слова: самоконтроль, агресивна поведінка, діти дошкільного віку з порушенням інтелекту, діагностика.
В статье рассмотрено особенности развития самоконтроля детей старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта как критерия агрессивного поведения. Проведено диагностику уровня
самоконтроля и агрессивности дошкольников с нарушениям интеллекта. Дана характеристика
уровней нарушения самоконтроля, которые способствуют появлению агрессивного поведения.
Ключевые слова: самоконтроль, агрессивное поведение, дети дошкольного возраста с нарушением
интеллекта.
In the article features of development of self-checking of children of the senior preschool age with
infringement of intelligence as criterion of aggressive behavior are considered. Diagnostics of the level of selfcontrol and aggressiveness of preschool children with intellectual disabilities was carried out. Characteristics
of levels of self-control disorders that contribute to the emergence of aggressive behavior are given.
Key words: self-control, aggressive behavior, preschool children with intellectual disabilities.

Актуальність теми. Сучасне реформування системи освіти передбачає включення
та інтеграцію дітей з особливими освітніми
потребами у загальноосвітні заклади. Однією з умов, яка забезпечує успіх у різних видах діяльності є самоконтроль дитини. Проте,
у дошкільників з порушенням інтелекту спостерігається відхилення у розвитку самоконтролю та всіх його складових, що ускладнює
як соціалізацію дитини, так і сам навчальновиховний процес. Окрім того, наявність порушень самоконтролю є одним із проявів та,
одночасно, діагностичним критерієм агресивної поведінки (І. Григор’євої, В. Мельниченко, Л. Руденко, Т. Смірнова, І. Ужченко). Саме
тому, педагоги та психологи мають володіти
методиками діагностики та формування навиків самоконтролю у дітей з порушеннями
інтелекту.
Постановка проблеми. Поняття самоконтролю висвітлювалось у різних аспектах
різними науковцями. Так, наприклад у працях К. Альбуханова-Славської, М. Боришевського, Б. Бугельськи, В. Мішель, Б. Скіннер,

Д. Сьоллі, самоконтроль розглядається як риса
особистості. У працях Н. Абрамова, П. Анохіна, В. Бояринцева, Ф. Канфер, Ф. Логен висвітлені питання співвідношення самоконтролю
та саморегуляції. Самоконтроль рухової діяльності представлений у дослідженнях О. Запорожець, Б. Ломова, А. Шинкарюк, Б. Шиян та
ін. Роль самоконтролю у навчальній діяльності визначено в роботах М. Гриньова, В. Давидова, Д. Ельконіна, А. Маркової, А. Сердюк,
Н. Тализіної та ін. Особливості формування
навичок самоконтролю та специфіка його
розвитку на різних вікових етапах представлені в працях Т. Гавакова, Л. Деркач, Т. Дронова, П. Ерднієва, О. Любчук, О. Мамонова,
Г. Нікіфорова та ін. У спеціальній психології
та педагогіці питання самоконтролю висвітлювались у дослідженнях І. Беха, В. Бондаря,
І. Грошенкова, Г. Жаренкової, Л. Прохоренко,
Н. Компанець, С. Максименко, Ю. Максименка, Т. Сак, В. Синьова, О. Хохліної, Л. Ярової та ін. Порушення самоконтролю як діагностичного критерія агресивної поведінки
та поведінки, що відхиляється представлено

5

№ 13 / 2018 р.

♦

в працях І. Григор’єва, Г. Міненко, Н. Макарчук, В. Мельниченко, Л. Руденко, Т. Смірнової, М. Федоренко, І. Ужченко. Не дивлячись
на велику кількість досліджень, спрямованих
на вивчення особливостей розвитку та формування самоконтролю дітей дошкільного
віку з порушенням інтелекту, на сьогодні мало
дослідженими залишаються аспекти діагностики рівня сформованості самоконтролю, як
критерію агресивної поведінки дошкільників.
Метою статті є визначення рівня сформованості та особливостей розвитку самоконтролю, як критерію агресивної поведінки дітей старшого дошкільного віку з порушенням
інтелекту.
Виклад основного матеріалу. У сучасній психології самоконтроль розглядається як
процес співвіднесення поточного та кінцевого
результату з першопочатковою метою діяльності (Л. Божович, Л. Венгер).
Типовими особливостями розвитку самоконтролю дошкільників з порушенням інтелекту є: повільність формування самоконтролю, неможливість самостійно оволодіти
самоконтролем, низька мотивація до самоконтролю, порушення всіх складових самоконтролю – зовнішнього, еталонного, поетапного
та підсумкового (М. Боришевський, К. Довгопола, А. Душка, Л. Прохоренко).
Діти дошкільного віку з порушенням інтелекту під час виконання дії не вміють контролювати і коректувати її у відповідності до двох
і більше вимог, що до неї задаються. Контролюючи дію за однією вимогою, вони втрачають з уваги інші вимоги. До особливостей
самоконтролю у дошкільників з порушенням
інтелекту також відносять не вміння користуватись опосередкованими, непрямими прийомами, в основі яких лежить узагальнення.
Дошкільники з порушенням інтелекту
слабко контролюють власні емоційні прояви,
здебільшого навіть не намагаються це робити. Тому, цим дітям притаманні нестримані
імпульсивні дії (кидання іграшок, штовхання,
кусання тощо), їх голосне мовленнєве супроводження, нестійкі емоційні реакції, які не
відповідають по силі подразнику, що їх викликав. Порушення самоконтролю неминуче
призводить до порушень правил поведінки,

взаємовідносин з оточуючими та процесу
соціалізації. Як правило, не вміння контролювати власні емоції, бажання, потреби та
необхідність у їх нагальному задоволенні проявляється у застосуванні фізичної (частіше за
все) та вербальної агресії спрямованої на живі
та неживі об’єкти.
Дослідження О. Катаєвої, Л. Макарчук,
Л. Руденко, Н. Сєромахи, О. Стрєбєлєвої,
М. Федоренко наголошують на тому, що порушення самоконтролю є обов’язковим компонентом агресивної поведінки.
Враховуючи той факт, що порушення самоконтролю спостерігаються у всіх дітей
з порушеннями інтелектуального розвитку,
на основі теоретичного аналізу психологопедагогічної літератури, нами були виділені лише ті рівні розвитку самоконтролю, що
сприяють появі агресивної поведінки.
Так, ми виділили низький або нульовий рівень розвитку самоконтролю дітей з порушенням інтелекту, який характеризується повною
відсутністю самоконтроля. Такі дошкільники
не здатні стримувати свої емоції, вони не закінчують справу до кінця, в ході виконання
завдань припускаються багатьох помилок, які
не здатні самостійно виправити. Для них притаманна нестриманість у всіх сферах, діти не
можуть справитись з власними потягами та
потребами, діють за покликом власних ситуативних і миттєвих бажань, не реагують на
зауваження дорослих. Тому, дуже часто конфліктують з оточуючими (як однолітками, так
і дорослими), що обумовлює часті сварки,
бійки та застосування фізичної агресії для задоволення своєї нагальної потреби.
Середній рівень розвитку самоконтролю
дітей з порушенням інтелекту передбачає наявність певних навичок самоконтролю за присутності зовнішнього контрою дорослого. Зазвичай, такі діти керуються тим, що бояться
покарання чи осуду дорослих, тому в їх присутності намагаються слідкувати за власними
діями та проявами емоцій. Проте, якщо бажання надто спонтанне та сильне або нагляд
зі сторони дорослого відсутній вони швидко
виходять з себе, забуваючи про самоконтроль.
Для наступного, достатнього, рівня розвитку самоконтролю дітей з порушенням ін-
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телекту характерно те, що у дитини сформовані (або частково сформовані) елементарні
навики самоконтролю. Проте, контроль відбувається несистематично та неусвідомлено.
Такий самоконтроль відбувається за рахунок
систематичного та багаторазового повторення
алгоритму дії в певній ситуації. Проте у таких дітей все одно зберігається ситуативність,
хаотичність та імпульсивність дій, вони не
здатні пояснити чому так чи інакше вчинили або чому це неправильно. Це обумовлено
ураженням центральної нервової системи. За
наявності ситуацій, дій або завдань, що є для
них незнайомими самоконтроль втрачається.
З метою визначення рівня розвитку самоконтролю старших дошкільників з порушенням інтелекту нами було обрано діагностичну
методику «Ланцюг дій». Дана методика передбачає дослідження не лише рівня сформованості самоконтролю дитини старшого
дошкільного віку, але і визначення рівня довільності. Методика проводиться індивідуально. Дитині у доброзичливих умовах повільно
та чітко надається інструкція, яка передбачає
виконання ряду послідовних дій. За потреби
інструкція може повторюватись, але лише до
початку виконання завдання. Під час виконання самого завдання жодні підказки чи доповнення дитині не даються. Фіксуються лише
ті помилки, які дошкільник не помітив та не
виправив.
Кількісний аналіз передбачає приписування 3 балів, якщо завдання виконано без помилок, 2 бали – за наявності 1 помилки, 1 бал –
2 і більше помилок, та 0 балів, якщо дитина
зовсім не виконала завдання. Якісний аналіз
передбачає визначення наступних рівнів розвитку самоконтролю:
низький рівень– 0–1 бал;
середній рівень – 2 бали;
достатній рівень – 3 бали.
У досліджені приймали участь 86 дошкільників з порушенням інтелекту у віці 6-7 років.
Отримані дані проведеної діагностики рівня
самоконтролю дітей старшого дошкільного
віку з порушеннями інтелекту, за методикою
«Ланцюг дій», показали, що лише 2 (2,3%)
дошкільників з порушенням інтелекту мають
достатній рівень розвитку самоконтролю. У

свою чергу, середній рівень розвитку самоконтролю виявлений у 24 (27,9%) досліджуваних дітей. Решта дітей 60 (69,8%) показали
низький рівень розвитку самоконтролю та
неможливість виконання завдання без сторонньої допомоги.
З метою визначення рівня агресивності дітей дошкільного віку з порушенням інтелекту
нами було проанкетовано експертів (вихователів, дефектологів, психологів та батьків)
за методикою Г. Лаврентьєва та Т. Тітаренко
(«Анкета визначення рівня тривожності» та
«Анкета визначення рівня агресивності»).
Опитування додатково батьків, а не лише
педагогів, дає можливість визначити чи проявляються агресія та у всіх сферах дитини
(і дома, і в садочку), чи можливо вона обумовлена лише певними психолого-педагогічним
фактором (наприклад, агресія проявляється
лише вдома чи лише в ДНЗ). Загальна оцінка для кожної дитини за рівнем визначалась
шляхом середнього арифметичного результатів чотирьох анкет. Кількісний аналіз за методикою здійснювався наступним чином:
Висока агресивність – 15-20 балів;
Середня агресивність – 7-14 балів;
Низька агресивність – 1-6 балів.
За результатами анкетування експертів за
методикою «Анкета визначення рівня агресивності» (Г. Лаврентьєва та Т. Тітаренко)
було виявлено наступні дані: високий рівень
агресивності притаманний 72,1% дітей з порушенням інтелекту, середній рівень – 25,6%,
і лише 2,3% дошкільників мали низький рівень агресивності.
Таким чином, ми отримали наступні дані:
серед 62 дітей (72,1%), які мають високий
рівень агресивності, 60 (69,8%) дошкільників характеризуються низьким рівнем та
2 (2,3%) – середній рівнем розвитку самоконтролю; серед 22 (25,6%) досліджуваних дітей,
які мають середній рівень розвитку агресивності усі мають також і середній рівень розвитку самоконтролю; 4 (2,3%) дошкільників
мають низький рівень розвитку агресивності
та достатній рівень розвитку самоконтролю.
Висновки. Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив зробити висновки про те, що у всіх дітей з порушенням
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інтелекту в старшому дошкільному віці
спостерігається порушення розвитку самоконтролю. Специфічними особливостями
самоконтролю дошкільників з порушенням
інтелекту є не можливість його самостійного
формування та його генералізовансть (порушення самоконтролю спостерігаються у всіх
видах діяльності та у всіх сферах). Наслідком порушення самоконтролю є не здатність
контролювати власні імпульсивні дії, емоції,
вчинки, ситуативні бажання та потреби, що
в свою чергу призводить до погіршення взаємовідносин з оточуючими. Конфліктні ситуації, через не вміння себе контролювати часто переходять в бійки, задоволення власних
потреб досягається застосуванням фізичної

чи вербальної агресії. Таким чином, порушення самоконтролю є однією з причин появи агресивної поведінки дітей з порушенням
інтелекту. Сучасні дослідження акцентують
увагу на тому, що порушення самоконтролю є обов’язковим діагностичним критерієм
агресивної поведінки.
З метою підтвердження того факту, що
для агресивних дітей з порушенням інтелекту є характерним порушення навиків самоконтролю, нами було проведено діагностику
86 дошкільників з вадами інтелектуального
розвитку. Отриманні данні засвідчили, що
усім дітям з високим рівнем агресивності
притаманний низький рівень сформованості
самоконтролю.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗАГАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ
І ШКІЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ
У статті розглянуто питання дослідження інтелекту людини та його впливу на навчальну
успішність. Вимірювання інтелекту дає можливості оцінити розум людини, як найважливішого органу пізнання себе і явищ навколишньої дійсності.
Ключові слова: інтелект: розвиток, типи, теорії, методики.
В статье рассмотрены вопросы исследования интеллекта человека и его влияния на учебную успеваемость. Измерение интеллекта позволяет оценить ум человека, как важнейшего органа познания
себя и явлений окружающей действительности.
Ключевые слова: интеллект: развитие, типы, теории, методики.
The article deals with the issues of research of human intelligence and its influence on educational
achievement. Measurement of intelligence provides an opportunity to appreciate the mind of man as the most
important body of knowledge of oneself and the phenomena of the surrounding reality.
Key words: intelligence: development, types, theories, methods.

Діагностика інтелекту грає важливу роль в
підвищенні якості освіти школярів, дозволяє
виявити відхилення у розумовому розвитку
учнів, а тому і допомагає правильно організувати педагогічну роботу, спеціально спрямовану на розвиток тих або інших здібностей.
Проблемою вимірювання інтелекту в різний час займалися А. Біне, Г. Айзенк, Ф. Гальтон, Дж. Кеттелл, Ч. Спірман, у вітчизняній
науці – Л. С. Виготський, Б. Г. Ананьєв та ін..
Але і в даний час ця проблема не є до кінця
вирішеною [2].
Ще в 1816 р. німецький астроном Фрідріх
Вільгельм Бессель запевняв, що він може визначити рівень інтелекту у своїх співробітників за швидкістю їхньої реакції на світловий
спалах. Він пропонував десяти тисячам людей пройти різні вимірювання (зріст, окружність голови та ін.) і випробовування (різного
роду тести на зорове розпізнавання і мускульну силу). За цими даними відомі діячі науки
не відрізнялися від простих смертних. Крім
того він констатував, що у жінок багато показників виявилися кращими, ніж у чоловіків.
На думку вченого, інтелект – це мислительні
здібності людини [2].

Достатньо широкої популярності набула
теорія, в якій при розгляді проблем інтелектуального розвитку людини виділяють два
різних типи інтелекту. Причому вважається,
що ці два типи інтелекту можна відносно легко виміряти звичайними інтелектуальними
тестами.
Перший тип – текучий інтелект, що поєднує в собі досить широку область інтелектуального функціонування. А ще це ті здібності, за допомогою яких людина вчиться
чомусь новому: швидкість і результативність
запам’ятовування, індуктивні судження, оперування просторовими образами і сприймання нових зв’язків і відношень.
В основному, більшість авторів, які займаються проблемою інтелекту в рамках даної
теорії, вважають, що поступовий розвиток
текучого інтелекту продовжується до закінчення юнацького періоду життя людини, а
потім відбувається поступове його зниження.
На думку вчених – це відображення біологічних можливостей нервової системи – працездатність та інтегративність.
Другий тип – кристалізований інтелект,
який розвивається протягом життя, поки люди
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зберігають здатність одержувати і зберігати інформацію. Він приходить з досвідом та
освітою [3].
Отже, ці два типи, мають різний характер
динаміки свого розвитку.
Разом з тим, розвиток і збереження інтелектуальних можливостей відбувається у різних людей по-різному.
Дружинін Н. В. пропонує нам наступні визначення, в яких розкриваються найрізноманітніші аспекти і підходи:
1) Загальний інтелект – розумова здібність,
що впливає на виконання будь-якої діяльності, може виявлятись в швидкості, логічності,
якості тощо;
2) Біологічний – генетична детермінанта
вище сказаного інтелекту. Основа – біохімічні
та нейрофізіологічні процеси нервової системи (Г. Айзенк);
3) Флюїдний інтелект – успішність пристосування до нової ситуації, гнучкість мислення;
4) Академічний – здібність до навчання
в регламентованих умовах;
5) Вербальний – здатність до вербального
розумового синтезу і аналізу;
6) Невербальний – здібність оперувати
реальними предметами, їх образами;
7) Ідеальний – ідеалізоване уявлення;
8) Поведінковий – вміння розуміти сенс
поведінки інших людей [1].
Всі ці різні типи взаємозалежні і впливають на розвиток один одного. Молодші школярі з високим рівнем успішності мають гарні
показники невербального інтелекту. При наявності математичного інтелекту також зростає навчальна успішність.
Так, С. Пако вважає, що в загальний оптимум інтелектуальних функцій людини досягається в юності – ранній молодості, а інтенсивність їх інволюції залежить від двох
факторів – внутрішнього (обдарованість) та
зовнішнього, який залежить від соціальноекономічних і культурних умов. У більш обдарованих людей інтелектуальний прогрес
тривалий і інволюція настає пізніше, ніж у
менш обдарованих.
Тому, особливості інтелектуального розвитку і показники інтелектуальних можли-

востей людини залежать від її особистісних
особливостей, життєвих установок, планів і
життєвих цінностей [3].
Багато психологів зрозуміли, що уявлення
про єдиний інтелект не зовсім відповідає дійсності і не відображає всієї різноманітності
задач, котрі виникають при адаптації до оточуючого світу. Кожна людина в повсякденному житті діє по-своєму, і її інтелект при цьому
проявляється в її перцептивних, мнемічних,
мовних, лічильних та інших здібностях [4].
Згідно Ж. Піаже, процес розвитку інтелекту складається із 3-х великих періодів:
Період сенсомоторного інтелекту. У рамках цього періоду немовля сприймає світ, не
знаючи себе як суб’єкта, не розуміючи своїх
власних дій. Реально для нього лише те, що
дано йому через його відчуття. Він дивиться,
слухає, торкає, нюхає, пробує на смак, кричить, ударяє, робить інші сенсорні і моторні
дії. На цій стадії розвитку ведуча роль належить безпосереднім відчуттям і сприйняттю
дитини.
Символічний інтелект – предмет з’являється
для дитини у виді символу, він вживається нею
як об’єкт, що виявляється у відстроченому
наслідуванні, грі і в розвитку мови.
Інтелектуальний розвиток впродовж перших двох років життя йде від безумовних
рефлексів до умовних, їх тренуванню і виробленню навичок, що дає дитині можливість
робити дії по методу проб і помилок. При цьому маля починає передбачати розвиток нової
ситуації, що створює основу для символічного інтелекту.
Період конкретних операцій – поступова інтеріоризація схем дій і перетворення їх
в операції, що дозволяють дитині порівнювати, оцінювати, класифікувати, розташовувати
в ряд, вимірювати. Народження операції – це
передумова становлення власне логічного
мислення людини.
Центральними характеристиками розумової діяльності дитини в цей період її пізнавального розвитку є егоцентризм мислення.
Він обумовлює такі особливості дитячого
мислення, як невміння зосереджуватися на
змінах об’єкту, необоротність мислення, нечутливість до протиріччя, сукупна дія яких,
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перешкоджає формуванню логічного мислення. Саме тому це є діагностичною ознакою інтелектуального розвитку дитини.
Період формальних операцій. При формально – логічному інтелекті розумові операції можуть відбуватися без опори на чуттєве
сприйняття конкретних об’єктів. Виникає
здатність оперувати абстрактними поняттями,
у них розвиваються навички наукового мислення: гіпотези і дедуктивно-індуктивні розумові висновки [2].
Вивчаючи теорію Альфреда Біне, можна
зробити висновок, що він критикував словесне навчання, вважаючи, що дитина має
бути активним учасником процесу виховання. Йому належить одна з найпопулярніших
систем тестів, розроблених з метою виявлення рівня розвитку інтелекту. Також заслугою
експериментатора є те, що він намагався знайти ефективні методи і засоби навчання учнів,
знайти закономірності їх фізичного і розумового розвитку на різних вікових етапах, вивчити розвиток психічних якостей і процесів
тощо. Процес навчання, за А. Біне, «дитина
добре засвоює те, що безпосередньо стосується її» [2, с. 57].
Генетичні фактори, як інтелектуальний потенціал, служать основою для тих можливостей, які будуть використовуватися організмом
в міру його росту і дозрівання для ефективної
взаємодії з оточуючим середовищем. Під час
пренатального розвитку дитина живе практично «одним життям» з матір’ю. Тому сильні порушення фізичної або психічної рівноваги у матері в цей час можуть вплинути на
реалізацію генетичного потенціалу дитини
і ускладнити наступну взаємодію її з навколишнім середовищем.
Психічна стимуляція має вирішальне значення для інтелектуального розвитку дитини – можливо навіть, ще більше, ніж правильне харчування чи фізичний догляд. Якщо діти
росли з батьками, які постійно стимулювали
їхню психіку, даючи їм можливість спілкуватися з різними людьми, маніпулювати з новими предметами і освоювати нові навички, то
вони розвивались гармонічно.
На основі результатів експерименту щодо
впливу кількості дітей на їх інтелект було ви-

явлено, що чим більше в родині дітей, тим
нижче їхній середній коефіцієнт інтелектуальності. Крім того, старші завжди виявляються
більш розвинутими, ніж їхні молодші брати і
сестри. Найвищі бали були одержані старшими дітьми в родинах з дев’ятьма дітьми [2].
Щодо генетичного контролю інтелекту,
то дослідження монозиготних близнюків, які
виросли нарізно, дали змогу виявити високий рівень кореляції коефіцієнтів інтелекту
(0,64–0,78). При цьому значення успадковуваності з урахуванням усіх генетичних факторів
було досить суттєвим (0,75), а вплив середовища незначним (0,20–0,30). Ці результати
підтвердили спостереження за прийомними
дітьми. Кореляція 1(3 між дітьми та їх біологічними батьками була істотно вищою, ніж
між прийомними дітьми та нерідними батьками (0,35–0,40 порівняно з 0,15) [4].
На думку американських вчених, інтелект
дітей залежить від їх друзів. IQ тих, з ким ми
проводимо час у 10-11 років, впливає на наш
розум у дорослому віці. До такого висновку
дійшли експерти Міжнародного університету Флориди. Вони проаналізували дані сотень сімей з 10 міст США за 1991–2007 роки.
715 дітей віком 10 та 15 років пройшли тести
на рівень інтелекту. Результати тестів учасників зіставили з результатами їх кращих друзів
у віці 10-11 років [4].
На основі результатів теоретичного аналізу досліджень даної проблематики нами було
проведено емпіричне дослідження на базі Літинської СЗШ № 2. Вибірку складали 41 учень
3-х класів. Дослідження проводилося за допомогою таких методик: тест «Прогресивні
матриці Равена»; тест А. Біне (для 8-річних);
проективна методика «Намалюй людину».
Тест прогресивних матриць Равена призначений для обстеження рівня інтелектуального
розвитку. Даним кольоровим варіантом можна
продіагностувати дітей від 5 до 9 років. Основні вимоги полягають у тому, щоб, по-перше,
упевнитися, що досліджувані розуміють, що
і як вони повинні зробити. По-друге, слід забезпечити відповідність прийнятої в даному
обстеженні процедури загальноприйнятим
стандартам, щоб була можливість порівнювати отримані дані з нормативними.
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При визначенні рівня інтелекту за допомогою методики Дж. Равена, було встановлено
наступні дані: високий рівень мають 25% дітей; 70% – середній рівень і лише 5% – низький.
Тест Біне дозволив отримати наступні результати: 88% дітей набрали високий рівень,
але зважаючи на те, що методика є застарілою
і не використовується приблизно 50 років, її
не можна вважати валідною та надійною.
Проективна методика «Намалюй людину»
дозволила нам підтвердити результати, отримані за тестом «Прогресивні матриці Равена».
Більшість справилось із поставленим завданням. Діти із високим рівнем інтелекту зобразили людину у повній її структурі і складі – це
20%; малюнки дітей із середнім рівнем інтелекту не мали великої різниці із попередніми,
але відмінність все ж була (65%). 15% дітей
показали дещо гірші результати, але причиною може бути те, що методика проводилась
на 5-му уроці після контрольної з математики
і діти були стомлені.

На основі загальних результатів, отриманих по вищевказаним методикам, ті діти,
які отримали високі показники інтелекту –
мають високі показники навчальної успішності.
Висновки. Отже, проаналізувавши теоретичні та емпіричні дослідження розумових
здібностей, можна зробити такий висновок,
що особливості інтелектуального розвитку і
показники інтелектуальних можливостей людини залежать від її особистісних особливостей, життєвих установок, планів і життєвих
цінностей; кожна людина в повсякденному
житті діє по-своєму, і її інтелект при цьому
проявляється в її перцептивних, мнемічних,
мовних, лічильних та інших здібностях. Діагностика інтелекту грає важливу роль в підвищенні якості освіти школярів, дозволяє
виявити відхилення у розумовому розвитку
учнів і, як наслідок, правильно організувати
педагогічну роботу, спеціально спрямовану на
розвиток тих або інших здібностей.
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ПΟНЯТТЯ ПРΟФЕСІЙНΟЇ КΟМПЕТЕНТНΟСТІ:
СУТНІСТЬ I ЗМIСТ
У статті розглянуто питання професійної компетентності, визначено її суть та зміст. Проаналізовано терміни «компетентність» і «компетенція», ключові компетенції, професійна компетентність. Водночас розглянута система освітніх модулів європейської системи.
Ключові слова: професійна діяльність, компетентність, компетенція, освітні модулі.
В статье рассмотрены вопросы профессиональной компетентности, определены ее суть и содержание. Проанализированы термины «компетентнисть» и «компетенция», ключови компетенции,
професийна компетентнисть. В то же время рассматриваемая система образовательных модулив
европейськои системы.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, компетентнисть, компетенция, образовательные модули.
The article deals with the issues of professional competence, its essence and content are determined.
The terms «competency» and «competence», key competences, priaffessional qualification are analyzed.
At the same time, the system of educational modules of the European system is considered.
Key words: professional activity, competency, competence, educational modules.

Актуальність статті. Сучасні вимοги
рοзвитку екοнοміки пοтребують висοкοгο
рівня якοсті підгοтοвки кοнкурентοздатнοгο
фахівця. Актуальним завданням вищοї
шкοли є підгοтοвка прοфесіοнала, здатнοгο
сприймати ринкοві умοви, легкο адаптуватися дο змін, підвищувати свοї прοфесійні знання прοтягοм усьοгο життя.
Постановка проблеми. Аналіз наукοвοї
літератури [1-8] пοказав, щο прοблеми,
пοв’язані з кοмпетентніснο-οрієнтοванοю
οсвітοю, вивчають відοмі міжнарοдні
οрганізації: ЮНЕСКΟ, ЮНІСЕФ, ПРΟΟН,
Рада Єврοпи, Οрганізація єврοпейськοгο
співрοбітництва та рοзвитку, Міжнарοдний
департамент стандартів.
Формулювання цілей статті. Проаналізувати питання професійної компетентності,
визначити її суть та зміст.
Виклад основного матеріалу. У праці Зοлοтухінοї С.Т. та Зеленськοї Л.Д.
«Прοфесійнο-педагοгічна
кοмпетентність
викладача вищοгο навчальнοгο закладу» [3]
підкресленο, щο знання, вміння та навички,
кοтрі мοлοдь набуває й вирοбляє, навчаючись
у вищих навчальних закладах, є беззаперечнο
важливими. Пοряд із цим сьοгοдні актуальнοсті
набуває пοняття кοмпетентнοсті студента, щο

визначається багатьма чинниками, οскільки
саме кοмпетентнοсті є тими індикатοрами, щο
дοзвοляють визначити гοтοвність студента
дο прοфесійнοї діяльнοсті, йοгο пοдальшοгο
οсοбистοгο рοзвитку й дο активнοї участі
в житті суспільства. Οрієнтуючись на сучасний ринοк праці, οсвіта дο пріοритетів
сьοгοдення віднοсить уміння οперувати
такими технοлοгіями та знаннями, щο
задοвοльнять пοтреби інфοрмаційнοгο суспільства, підгοтують мοлοдь дο нοвих рοлей
у цьοму суспільстві. Саме тοму важливим
нині є не тільки вміння οперувати власними знаннями, а й бути гοтοвим змінюватись
та пристοсοвуватись дο нοвих пοтреб ринку
праці, οперувати й управляти інфοрмацією,
активнο діяти, швидкο приймати рішення, навчатись упрοдοвж життя.
Наукοвці Л. Галій [1], Б. Грοмοвик [2],
A. Bruno, I. Bares, T. Brock, C. Anderson
[7], R. Epstein і E. Hundert [5], M. Mulder
[6] рοзрізняють терміни «кοмпетентність»
і
«кοмпетенція».
Кοмпетенція
(англ.
competency) – здатність і гοтοвність фахівця якіснο викοнувати певні функціοнальні
завдання
прοфесійнοї
діяльнοсті,
а
«кοмпетентність» (англ. competence) – це, пοперше, гοтοвність фахівця успішнο працюва-
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ти за фахοм, застοсοвуючи й примнοжуючи
набутий οсвітньο-прοфесійний пοтенціал; пοдруге, це система кοмпетенцій випускника, щο
взаємοдοпοвнюють і підсилюють οдна οдну;
пο-третє, це результат οсвітньοї діяльнοсті
вищοгο навчальнοгο закладу, щο підлягає вимірюванню та οцінюванню. в прοфесійній
галузі як пοєднання відпοвідних знань і
здібнοстей, щο дοзвοляють οбґрунтοванο судити прο цю сферу й ефективнο діяти в ній.
У Великοму тлумачнοму слοвнику
українськοї мοви «кοмпетенція – це
дοбра οбізнаність із чим-небудь абο кοлο
пοвнοважень
якοї-небудь
οрганізації,
устанοви чи οсοби».
У слοвнику інοземних слів наведенο таке
визначення кοмпетентнοсті: «кοмпетентний –
дοсвідчений, тямущий у певній галузі; тοй,
хтο має правο завдяки свοїм знанням та
пοвнοваженням рοбити чи вирішувати щοнебудь, судити прο щο-небудь». Наукοвець
В. Лοзοва [3] підкреслює, щο кοмпетентність
має інтегративну прирοду, її джерелοм є різні сфери культури (духοвна, грοмадянська,
сοціальна,
педагοгічна,
управлінська,
правοва, етична, екοлοгічна та ін.), щο вимагає значнοгο інтелектуальнοгο рοзвитку, містить аналітичні, кοмунікативні, прοгнοстичні
та інші рοзумοві прοцеси
Як зазначенο у праці M. Mulder [6],
кοмпетентність містить:
– кοгнітивну кοмпетенцію, щο передбачає застοсування теοрії й пοнять, а такοж
прихοвані знання, οтримані з дοсвіду;
– οсοбистісну кοмпетенцію, яка припускає
пοведінкοві уміння в кοнкретній ситуації;
– етичну кοмпетенцію, щο передбачає наявність певних οсοбистісних і прοфесійних
ціннοстей.
Οтже, у сучасних умοвах зарубіжні та
вітчизняні
дοслідники
викοристοвують
пοняття «кοмпетентність» i «кοмпетенція».
Аналіз джерельнοї бази свідчить, щο
пοняття «кοмпетенція» традиційнο вживається у значенні «кοлο пοвнοважень
i прав», а «кοмпетентність» зазвичай
пοв’язується з οбізнаністю, автοритетністю,
квалiфiкοванiстю абο «сукупнiстю неοбхiдних
знань i якοстей οсοбистοстi, щο дає правο

прοфесiйнο рοзв’язувати питання у певнiй
галузi».
Як справедливο зазначив у свοєму
дοслідженні Б. Грοмοвик [2], нοвий тип
екοнοміки висуває нοві вимοги дο випускників вищих навчальних закладів, серед
яких усе більший пріοритет οдержують
вимοги системнο οрганізοваних інтелектуальних, кοмунікативних, рефлектуючих,
самοοрганізуючих, мοральних засад, які
дοзвοляють успішнο οрганізοвувати діяльність у ширοкοму сοціальнοму, екοнοмічнοму,
культурнοму кοнтекстах.
Автοри A. Bruno, I. Bares, T. Brock,
C. Anderson [7] у свοїй рοбοті, яка присвячена визначенню прοфесійних кοмпетентнοстей
фармацевта, підкреслюють, щο в сучасних
умοвах рівень підгοтοвки сучаснοгο фахівця фармацевтичнοгο спрямування вимагає
рοзрοблення кοмпетентніснοгο підхοду дο навчання.
У дοслідженні Б. Грοмοвика [2] зазначенο,
щο οднією з οснοвних умοв задοвοлення
пοтреб у висοкοкваліфікοваних фахівцях є
пοбудοва οсвітньοгο закладу як οрганізації,
щο навчається за дοпοмοгοю реалізації
кοмпетентніснοгο підхοду, рοзрοбленοгο
П. Сенджем (1992 р.) і закріпленοгο А. Мейο і
Е. Ленк (1994 р.).
Наукοвці [1; 2; 4; 6; 7] виділяють три етапи
в рοзвитку кοмпетентніснοгο підхοду:
– перший етап (з 1960 пο 1970 рр.) – періοд
уведення дο наукοвοгο апарату категοрії
«кοмпетенція»,
ствοрення
передумοв
рοзмежування пοнять «кοмпетентність» /
«кοмпетенція»;
– другий етап (з 1970 пο 1990 рр.) –
характеризується викοристанням категοрій
«кοмпетентність» / «кοмпетенція» в теοрії і
практиці навчання, а такοж у сфері менеджмент;
– третій етап (1990–2001 рр.) – затвердження кοмпетентніснοгο підхοду та активне
викοристання категοрій «кοмпетентність» /
«кοмпетенції» в οсвіті.
Вивчення джерельнοї бази [5; 6; 7; 8] дає
мοжливість стверджувати, щο у багатьοх
єврοпейських країнах сьοгοдні переглянутο
та внесенο зміни дο навчальних прοграм,
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щο спрямοвані на ствοрення підґрунтя для
тοгο, щοб οснοвні результати навчання базувались на дοсягненні студентами неοбхідних
кοмпетенцій.
Сьοгοдні наукοвці [3; 4; 7; 8] гοвοрять
прο неοбхідність визначити, відібрати та
ґрунтοвнο ідентифікувати οбмежений набір кοмпетенцій, які є найважливішими,
інтегрοваними, ключοвими.
Діяльність людини складається з багатьοх
кοнкретних дій, οперацій. Викοнуючи ці дії,
людина тим самим рοзвиває кοмпетентність
у тій чи іншій життєвій сфері. Якщο сфера
життя, в якій людина відчуває себе здатнοю
ефективнο функціοнувати, є дοстатньο
ширοкοю, йдеться прο так звані «ключοві»
чи життєві кοмпетентнοсті. Якщο ж
кοмпетентність пοширюється на вужчу сферу,
наприклад, в рамках певнοї наукοвοї дисципліни, тο мοжна гοвοрити прο предметну абο
галузеву кοмпетентність.
Οтже, вοлοдіння людинοю відпοвіднοю
кοмпетенцією
пοзначається
термінοм
«кοмпетентність». Якщο кοмпетенція є наперед заданοю нοрмοю οсвітньοї підгοтοвки,
тο кοмпетентність – це якість οсοбистοсті, яка
неοбхідна для якіснοї прοдуктивнοї діяльнοсті
в певній сфері.
У праці [8] зазначенο, щο пοняття
ключοвих кοмпетенцій застοсοвується для визначення таких, щο дають змοгу οсοбистοсті
ефективнο брати участь у багатьοх сοціальних
сферах і рοблять внесοк у пοліпшення якοсті
суспільства та сприяють οсοбистοму успіхοві,
щο мοже бути застοсοванο дο багатьοх життєвих сфер. Ключοві кοмпетенції станοвлять
οснοвний набір найзагальніших пοнять, які
слід деталізувати в кοмплекс знань, умінь,
навичοк, ціннοстей та віднοшень за навчальними галузями й життєвими сферами учнів і
студентів.
Так, наукοвці В. Краєвський і А. Хутοрський [4] вважають за пοтрібне ввести в οбіг
пοняття «οсвітні кοмпетенції» як складні узагальнені спοсοби діяльнοсті, щο їх οпанοвує
учень під час навчання, і кοмпетентність є
результатοм набуття кοмпетенцій. Дο пοняття
«ключοві» автοри так самο застοсοвують термін «кοмпетенції», прοте за значенням вοнο

близьке дο пοняття «ключοві кοмпетентнοсті»,
як йοгο застοсοвують єврοпейські наукοвці та
міжнарοдні експерти.
Зауважимο, щο на симпοзіумі Ради Єврοпи
«Ключοві кοмпетенції для Єврοпи» (Strategy Paper on Key Competencies) був визначений такий приблизний перелік ключοвих
кοмпетенцій: «вивчати, шукати, думати,
співпрацювати, братися дο справи, адаптуватися [8]».
Οтже, на думку дοслідників [1; 2; 3; 4; 5;
6; 8] пοказниками мοтиваційнοгο кοмпοнента
є: ставлення дο навчання, бажання змінити
життя на краще, інтерес дο прοцесу і результатів навчання, οсοбисті практичні здібнοсті,
вміння рοбити власний вибір та визначати
οсοбисті цілі тοщο.
Пοказниками
змістοвοгο
кοмпοнента
є: знання, уміння рοзв’язувати прοблеми
в різних життєвих ситуаціях, здатність дο
співрοбітництва, кοмунікативні навички,
мοбільність (у різних сοціальних умοвах),
уміння визначати οсοбисті рοлі в суспільстві,
сοціальні та грοмадянські ціннοсті й уміння
тοщο.
Пοказниками функціοнальнοгο кοмпοнента є: уміння вчитися, уміння οрганізοвувати
власну діяльність і працювати самοстійнο,
уміння οперувати знаннями в житті та навчанні, уміння викοристοвувати джерела
інфοрмації для власнοгο рοзвитку.
Вοднοчас, у єврοпейській системі οсвіти
виділяють п’ять типів οсвітніх мοдулів (див.
табл. 1), які складають οснοву фοрмування
навчальнοї прοграми: οснοвні, підтримуючі,
οрганізаційні та кοмунікаційні, спеціалізοвані
(дοдаткοві), перенοсні. Ці мοдулі пοкладені
в οснοву для здійснення мοнітοрингу навчальних дοсягнень студентів у Єврοпі.
Перейдемο дο рοзгляду прοфесійнοї
кοмпетентнοсті, яка містить аналітичні,
кοмунікативні, прοгнοстичні та інші рοзумοві
прοцеси, вимагає значнοгο інтелектуальнοгο
рοзвитку, дοзвοляє найбільш ефективнο
здійснювати οсвітню діяльність i забезпечує
прοцес рοзвитку й самοрοзвитку οсοбистοсті.
«Прοфесійна кοмпетентність – це οсοбистісне
утвοрення, яке забезпечує якісне викοнання
прοфесійнοї діяльнοсті, тοму οсοбливοсті
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Οсвітні мοдулі єврοпейськοї системи

Єврοпейська система
οсвіти виділяє п’ять типів
οсвітніх мοдулів, щο складають οснοву фοрмування
державнοгο οсвітньοгο
стандарту

Таблиця 1

Οснοвні мοдулі – ядрο οсвітньοї прοграми, щο фοрмують базοві загальнοпрοфесійні й прοфесійнο-прοфільοвані знання випускника
Підтримуючі мοдулі – фοрмують загальнοнаукοві знання випускника
Οрганізаційні й кοмунікативні мοдулі – фοрмують системні, οрганізаційнοуправлінські, міжοсοбистісні знання випускника
Спеціалізοвані (дοдаткοві) мοдулі – сукупність факультативних дисциплін,
які рοзширюють і пοглиблюють знання випускника з οбранοгο напрямку
Перенοсні мοдулі – включають навчальні і вирοбничі практики, курсοві й
диплοмні рοбοти, підсумкοву атестацію, наукοвο-дοслідну рοбοту в магістратурі.

прοфесійнοї кοмпетентнοсті фахівця та її
складників визначаються οсοбливοстями йοгο
прοфесійнοї діяльнοсті [2; 7]».
Пοняття «прοфесійна кοмпетентність у
наукοвих рοбοтах», як зарубіжних так і вітчизняних наукοвців [1, 2, 3, 4, 5, 7] виступає в кοнтексті з такими пοняттями,
як прοфесіοналізм, прοфесійна культура і прοфесійна твοрчість. Але пοняття ці
не є тοтοжними і рοзкривають різні вияви
діяльнοсті людини. Так, прοфесіοналізм визначається у психοлοгο-педагοгічній літературі
як дοстатній рівень рοзвитку прοфесіοнальнοї
культури і самοсвідοмοсті, який забезпечує
твοрче вирішення завдань діяльнοсті. Οтже,
прοфесіοналізм виступає гοлοвнοю умοвοю
суб’єктнοї реалізації індивіда. Від ньοгο залежить успіх прοфесійнοї кар’єри і життєвοгο
благοпοлуччя.
На думку І.
Зязюна, складниками
прοфесіοналізму в будь-якій прοфесії є
кοмпетентість та οзбрοєння системοю вмінь;
втім, І. Зімня вважає, щο οднією з οснοв
прοфесійнοї майстернοсті є прοфесійна
кοмпетентність, яка визначається базοвими
знаннями й уміннями педагοга, йοгο ціннісними οрієнтирами, мοтивами діяльнοсті,

рοзумінням себе у світі і світу навкοлο себе,
стилем взаємοдії з οтοченням. Зοкрема, A.
Bruno, I. Bares, T. Brock, C. Anderson [7] підкреслюють, щο прοфесійна кοмпетентність
«у цілοму характеризується сукупністю
інтегрοваних знань, умінь і дοсвіду, а такοж
οсοбистих якοстей, щο дοзвοляють людині ефективнο прοектувати і здійснювати
прοфесійну діяльність через взаємοдію з
навкοлишнім світοм».
Підсумοвуючи думки наукοвців, мοжна
зрοбити виснοвοк, щο в οснοву пοказників
сфοрмοванοсті прοфесійнοї кοмпетентнοсті
мοжуть бути пοкладені характеристики
актуальнοї й пοтенційнοї діяльнοсті спеціаліста.
Висновки, зроблені в результаті дослідження: По-перше, кοмпетентність у
прοфесійній підгοтοвці рοзглядається як
інтегрοвана характеристика οсοбистοсті
фахівця, щο містить кοмпетенції та здатність викοнувати певні вирοбничі функції;
по-друге, прοцес фοрмування прοфесійнοї
кοмпетентнοсті пοлягає у забезпеченні знань,
умінь і навичοк, які студент набуває під час
академічнοгο навчання з професійно-орієнтованих дисциплін.
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НАСИЛЬСТВО ЯК СКЛАДОВА ЖОРСТОКОГО
ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
У статті розглядається насильство як складова частина жорстокого поводження з дітьми.
Проблема жорстокого ставлення до дітей має міждисциплінарний характер, тому потребує комплексних зусиль з боку соціальних, медичних спеціалістів, психологів, юристів.
Ключові слова: насильство, діти, жорстокість.
В статье рассматривается насилие как составная часть жестокого обращения с детьми.
Проблема жестокого обращения к детям имеет междисциплинарный характер, поэтому требует
комплексных усилий со стороны социальных, медицинских специалистов, психологов, юристов.
Ключевые слова: насилие, дети, жестокость.
The article considers violence as an integral part of cruel treatment of children. The problem of cruel
treatment to children is of an interdisciplinary nature, and therefore requires a comprehensive effort on the
part of social, medical professionals, psychologists, and lawyers.
Key words: violence, children, cruelty.

Актуальність. Насильство і жорстоке поводження з дітьми визнано однією з найбільш
розповсюджених форм порушення прав людини у світі. Без подолання цього згубного явища
неможливо створити умови для повноцінного
розвитку дитини, реалізації її особистості. Існування такої негативної тенденції у суспільстві й зумовило вибір теми для даної статті.
Постановка проблеми. Проблема насильства над дітьми свідчить про необхідність
ретельного вивчення й розробки профілактичних заходів, спрямованих на її вирішення,
оскільки діти є вразливими і майже повністю
залежать від дорослих, особливо – від їхніх
дій та вчинків. Насильство та жорстокість
щодо дітей є надзвичайно актуальним, розповсюдженим явищем сучасності.
Мета статті: розкрити та проаналізувати
типи жорстокого поводження з дітьми, види
насильств, причини виникнення жорстокого
поводження з дітьми.
Аналіз джерельної бази. Теоретико-методологічні проблеми насильства і жорстокого поводження з дітьми присутні у наукових
працях наступних дослідників: Меньшикова
Е.С., Онищенко Ю.В., Когаловская А.С., Сафонова Т.Я., Холостовой Е.И., Агарова Н.Г.,
Бабенко К., Левченко К.Б., Максимова Н.Ю.
та інші.

Виклад основного матеріалу. Соціальна і
психологічна незрілість дітей ставить їх у повну залежність від дорослих. Ця залежність,
а також нездатність захистити себе, робить їх
особливо вразливими перед різними проявами насильства.
Сімейні взаємовідносини – найперші і
найміцніші соціальні взаємовідносини, які
значною мірою впливають на самооцінку дитини, її здатність до адаптації і відчуття благополуччя. Для більшості з нас сімейні впливи
є позитивними і є основним джерелом виховання, в процесі якого формуються принципи
соціальної взаємодії, що зберігаються потім
упродовж усього життя. На інших сімейні події і переживання впливають негативно. Несприятлива атмосфера в сім’ї створює передумови для найжорстокіших форм насильства
в сім’ї та суспільстві.
На даний момент насильством вважають
реальну дію чи загрозу умисної фізичної, сексуальної, психологічної чи економічної дії,
примусу з боку однієї особи до іншої з метою
контролю, залякування, навіювання почуття
страху. У процесі насильства одна людина
нав’язує себе, свої цілі та норми іншій, намагаючись підкорити її собі. Кожен член родини переживає такі дії по-своєму, що накладає
свій відбиток на ціннісно-орієнтаційну сферу.
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Особливо це стосується дитини, адже її особистість тільки формується [7, c. 128].
В Конвенції ООН про права дитини зазначено, що «жорстоке поводження з дітьми – це всі
форми фізичного і/або емоційного поганого
поводження, сексуальне насильство, відсутність піклування, торгівля чи інші форми експлуатації, що здатні призвести чи призводять
до фактичної шкоди для здоров’я дитини, його
виживання, розвитку чи гідності в контексті
відповідальності, довіри чи влади» [2, c. 167].
Жорстокість може виявлятись і з боку
осіб, які безпосередньо не є членами сім’ї, але
пов’язані з ними певними стосунками. Це необхідно враховувати в соціально-педагогічній
роботі з дітьми, що постраждали від насильницьких дій.
Насильство над дітьми може бути як одномоментним, так і постійним, як свідомим, так
і неусвідомленим з боку дорослих, батьків,
вихователів. Воно може призвести до емоційного чи психічного травмування, чи навіть загибелі дитини [4, c. 83].
Дитинство – це період відсутності дорослої відповідальності, узаконена залежність
від турботи та економічної підтримки суспільства. Дитина є недієздатною в повному
обсязі, але має всі людські права. Діти мають
право на захист від жорстокого поводження,
насильства різних видів і форм.
Жорстоке поводження, з точки зору порушення прав дитини, можна тлумачити як:
– ігнорування потреб дітей, порушення їх
прав;
– відсутність догляду за ними (чи незадовільний догляд);
– ізоляція дитини, бойкот (у дитячому
колективі);
– відсутність проявів батьківської любові,
доброти, чуйності;
– безвідповідальне ставлення до дітей;
– бездіяльність батьків щодо дитини
у скрутній ситуації;
– брутальність, глузування, неповага до
гідності, особистості дитини;
– не врахування вікових особливостей дитини;
– авторитарний стиль спілкування з дитиною;

– нехтування дитиною;
– обман дитини [6, c. 15].
В основі насильства над дитиною лежить
нерозуміння цінності дитини, відсутність системи демократичних цінностей, які визначають модель сімейного життя і родинного виховання в конкретній сім’ї.
У правовій базі України визначення насильства, яке є складовою жорстокого поводження з дітьми, представлене Законом України №2789-ІІІ «Про попередження насильства
в родині» від 15.11.2001 р. У статті 1 «Визначення термінів» розглянуто такі види насильств:
• фізичне насильство – навмисне нанесення одним членом родини іншому побоїв, тілесних ушкоджень, що можуть привести або
привели до смерті постраждалого, порушення
фізичного або психічного здоров’я, нанесення
шкоди його честі та достоїнству. Всі дії, спрямовані на спричинення дитині фізичної шкоди, заборонені законом;
• сексуальне насильство – протиправне
зазіхання одного члена родини на статеву недоторканність іншого члена родини, а також
дії сексуального характеру стосовно неповнолітнього члена родини. Поняття “сексуальне
насильство” містить в собі не лише зґвалтування, а й сексуальні домагання, непристойні
пропозиції, а також будь-які образливі дії, що
мають сексуальний характер;
• психологічне насильство – насильство,
пов’язане з дією одного члена родини на
психіку іншого шляхом словесних образ або
погроз, переслідування, залякування, якими
спеціально створюється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе й може заподіюватися або заподіюється шкода психічному здоров’ю;
• економічне насильство – навмисне позбавлення одним членом родини іншого житла, їжі, одягу й іншого майна або засобу, на
які постраждалий має передбачене законом
право, що може призвести до його смерті, викликати порушення фізичного чи психічного
здоров’я [3].
На основі досвіду роботи з сім’ями та безпосередньо з дітьми можна виділити наступні
типи жорстокого поводження з дітьми:

19

№ 13 / 2018 р.

♦

• жорстокі фізичні покарання, знущання
(наприклад: побиття, штовхання спроби задушити; викручування рук тощо);
• дитина є свідком знущань над іншими
членами сім’ї (наприклад: батько б’є чи ґвалтує матір у присутності дітей; «погану» дитину фізично карають у присутності «хорошої»
дитини; дитина є свідком фізичних знущань
над іншою людиною, що не є членом її родини тощо);
• сексуальне насильство, інцест, ґвалтування, нав’язування сексуальних стосунків, сексуальні дотики/поцілунки, показ порнографії,
залучення дитини до виготовленні порнографічного продукту та ін.;
• використання привілеїв дорослих (а саме:
поводження з дітьми як з рабами чи слугами;
покарання, поводження, як з підлеглими; поводження як зі своєю власністю; відмова повідомляти про рішення, що стосуються відвідин та опікунства);
• застосування різних видів залякування
(використовування свого росту, розмірів та
сили; навіювання страху за допомогою розповідей, дій, тестів, поглядів; крики, стресогенна поведінка; жорстокість щодо інших істот);
• застосування погроз (а саме: кинути дитину; самогубства; заподіяти фізичної шкоди;
заподіяти шкоду іншим людям, тваринам, рослинам тощо; розлюбити дитину; силами зла,
що покарають дитину та ін._;
• використання згадки про певні громадські установи як форма загрози дитині (покарання Богом, судом, міліцією, школою,
спецшколою, притулком, родичами та психіатричною лікарнею);
• ізоляція:
– контролювання доступу дитини до інших людей: бабусі/дідуся, однолітків, братів/
сестер, батька/матері, інших людей;
– контролювання перебування дитини
у помешканні, заборона виходити з дому;
– контролювання спілкування дитини
з друзями;
– зачинення дитини у коморі, сараї чи туалеті, чи у будь-якому закритому приміщенні
вдома, в школі тощо;
– обмеження спілкування з дитиною, аж до
повного ігнорування у спілкуванні; [8, c. 78].

Згідно Конвенції ООН про права дитини,
яку підписали 189 держав світу, кожна дитина
має право на захист від усіх видів сексуальної
експлуатації та насильства, забезпечення кваліфікаційної допомоги фахівців у фізичний та
психологічній реабілітації та подальшій соціальній реінтеграції.
Серед причин виникнення жорстокого поводження до дітей можна виділити наступні:
– безробіття або низька матеріальна забезпеченість;
– алкоголізм одного чи обох батьків;
– самотність чи шлюб, який розпався;
– занадто маленьке житло, що посилює
напругу;
– озлобленість батьків чи розчарованість
у житті;
– фізична чи психічна перевтома;
– незрілість батьків;
– егоїзм батьків, прагнення їх до розваг;
– відсутність прив’язаності до дитини;
– надмірна вимогливість;
– народження другої дитини;
– велика кількість дітей;
– небажана дитина (як привід і примус
до укладення шлюбу);
– передчасно народжена в шлюбі дитина,
яка дає привід до сварок та розриву;
– позашлюбна дитина як об’єкт виміщення
зла на його матір (батька);
– дитина з фізичними та психічними недоліками, від якого хочуть позбавитися [5, c. 17].
Жорстоке поводження з дітьми в установах
розглядається як порушення їх прав, у тому
числі й права на освіту. Тому доцільною є як
вчительська, батьківська, так і дитяча просвіта в цьому напрямі, а також вивчення основ
нормативно-правового захисту дітей від насильства.
Висновок. Насильство і жорстоке поводження з дітьми набуло поширення і стало
глобальною проблемою. В основі жорстокого
поводження з дитиною лежить нерозуміння
значимості дитини, відсутність системи демократичних цінностей, які визначають модель
сімейного житті і родинного виховання в конкретній сім’ї.
Жорстоке поводження з дітьми, нехтування їхніми інтересами не лише завдає непо-
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правної шкоди їх фізичному здоров’ю, але й
тягне за собою важкі психічні та соціальні
наслідки. У більшості дітей-жертв насильства
з’являються серйозні відхилення в психічному, фізичному розвитку, в емоційній сфері.
Кількість дітей, які потрапили в біду, не зменшується, а навпаки, збільшується.
Проблема жорстокого ставлення до дітей
має міждисциплінарний характер, тому потребує комплексних зусиль з боку соціальних, медичних спеціалістів, психологів, юристів тощо.

Про соціальний захист дитини можна говорити у двох аспектах. У широкому розумінні соціальний захист передбачає гарантію
основних прав, зафіксованих у Конвенції
ООН про права дитини. У вузькому розумінні це означає створення умов для вільного
розвитку духовних та фізичних сил дитини,
пробудження її активності. Соціальна захищеність не має вікових рамок. Проте варто
пам’ятати, що чим менша дитина, тим більше вона потребує захисту.
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ХАРАКТЕР ЗВ’ЯЗКУ ҐЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЖІНОК
ТА ЇХ ТРИВОЖНОСТІ У СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЯХ
У статті розглянуто питання характеру зв’язку ґендерних особливостей жінок та їх тривожності у стресових ситуаціях. Проаналізовано психологічні особливості жінок та їх зв’язок з тривожністю, яка проявляється у стресових ситуаціях.
Ключові слова: ґендерні особливості, тривожність, стресова ситуація.
В статье рассмотрен характер связи гендерных особенностей женщин и их тревожности в стрессовых ситуациях. Проанализированы психологические особенности женщин и их связь с тревожностью, которая проявляется в стрессовых ситуациях.
Ключевые слова: гендерные особенности, тревожность, стрессовая ситуация.
The article discusses the nature of the relationship of gender characteristics of women and their anxiety
in stressful situations. The psychological characteristics of women and their relationship with anxiety, which
manifests itself in stressful situations, are analyzed.
Key words: gender peculiarities, anxiety, stressful situation.

Під ґендерними особливостями у психологічній науці зазвичай розуміють переважання
якостей, які традиційно приписуються чоловікам (віра у себе, схильність захищати свої
погляди, незалежність, аналітичність, прагнення до лідерства, схильність до ризику),
тобто переважання маскулінного типу ґендеру над фемінним [1]. Їх вивченням займались такі вчені, як Бем С. [1], Гуліна Н. Р. [4],
Дж. Мак Кі [6] та інші.
Розуміючі під особисто жіночими якостями пасивність, емоційність, тривожність,
можна казати про те, що якщо жінка опиниться у стресовій ситуації, її тривожність буде
сприйматися як суб’єктивний стан. Якщо ж
чоловік опиниться у ситуації, яка загрожує
йому, то його тривожність розглядатиметься
як властивість, яка виникає з параметрами
певної ситуації, у якій він опиняється [5].
Жіноча маскулінність передбачає певний
підвищений рівень чоловічих гормонів у жінки, який ендокринологами не розглядається
як патологія (швидше, варіант норми) і частіше буває вродженим або може змінюватися
протягом життя під впливом зовнішніх і вну-

трішніх факторів. Через це у жінок будуть переважати суто чоловічі якості – змагальність,
агресивність та витримка. Так і в стресових
ситуаціях вони не будуть такими вразливими,
нервовими, не будуть відчувати стільки напруги [4].
Мета даної роботи полягає в емпіричній
перевірці наявності зв’язку між ґендерними особливостями жінок та їх тривожністю
у стресових ситуаціях.
У ході нашого дослідження було заплановано встановити, як ґендерні особливості жінок, а саме фемінність, маскулінність
та андрогінність, пов’язані з проявами
тривожності у стресових ситуаціях. Наші
очікування щодо наявності такого зв’язку
ґрунтувались на положенні, згідно з яким
переважання тих чи інших якостей характеру по-різному впливає на поведінку взагалі,
а також у стресовій ситуації на пошук її вирішення [1].
Було висунуто такі гіпотези:
1) якщо дівчата є носіями фемінного типу
ґендеру, то у стресових ситуаціях вони будуть
тривожніші;
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2) якщо дівчата є носіями маскулінного
типу ґендеру, то у стресових ситуаціях вони
будуть менш тривожні;
3) якщо дівчата є носіями андрогінного
типу ґендеру, то у стресових ситуаціях вони
будуть менш тривожні за тих, хто має виражені фемінні або маскулінні якості.
Для перевірки гіпотез нами було обрано
вибірку з 30 осіб. Всі досліджувані є студентами денної форми навчання Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара. Вік усіх респонденток становив від
17 до 22 року. Серед досліджуваних були
представники таких спеціальностей, як психологія, філологія та мистецтвознавство,
фізико-математичні науки.
Психодіагностичний апарат дослідження: для емпіричної перевірки гіпотез нами
було обрано статево-рольовий опитувальник С. Бем, методика оцінки тривожності
Ч. Д. Спілбергера та Ю. Л. Ханіна, методика експрес-діагностики стану стресу (ДСС)
К. Шрайнер [2; 7; 9].
Обробку результатів дослідження було
здійснено за допомогою таких математикостатистичних критеріїв: коефіцієнта рангової
кореляції ρ-Спірмена та U-критерій МаннаУітні.
Перш за все, було виявлено співвідношення типів ґендеру, притаманних дівчатам
юнацького віку. Дані, наведені на рисунку 1,
свідчать про переважаючу кількість дівчат
юнацького віку з андрогінним типом ґендеру
у нашій вибірці респондентів. Це зрозуміло,

адже маскулінні якості характеру виховуються у дівчатах наряду з фемінними, їх поведінковий репертуар розширюється, що може бути
фактором спрощення їх соціальної адаптації.
Отримані результати наштовхують на
думку про те, що рівень тривожності у вибірці з переважаючою більшістю представників
андрогінного типу ґендеру прагнутиме до
низького, проте дані, відображені на рисунку 2, спростовують це припущення. Наші результати відбивають загальну картину вираженості тривожності у структурі особистості
серед дівчат юнацького віку. З поданих на
рисунку 2 даних видно, що у момент проведення тестування всі респонденти перебували у стані тривоги, тобто суб’єктивно дівчата
переживали стан напруги, занепокоєння, з
середнім чи високим рівнями інтенсивності.
Цей стан зазвичай є емоційною реакцією на
екстремальну чи стресову ситуацію та зі зміною ситуації проходить. Інша справа ‒ особистісна тривожність – стійка особистісна
характеристика, що відображає схильність
людини до тривоги і передбачає ставлення до
широкого спектру ситуацій як до потенційно
небезпечних. Високий рівень особистісної
тривожності виявлено у 50% респондентів,
тобто стан тривоги у них виникає у різних
ситуаціях, особливо, якщо вони стосуються
оцінки їх компетенції та престижу. З огляду
на те, що це високий показник, необхідно перевірити наявність зв’язку такої особистісної

Рис. 2. Кількість дівчат з різними
рівнями ситуативної та особистісної
тривожності у виборці

Рис. 1. Розподіл типів ґендеру у виборці
жіночої статі (у відсотках)
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характеристики з ґендерними особливостями дівчат.
Для пошуку кореляційного зв’язку було
використано критерій рангової кореляції
ρ-Спірмена.
Виходячи з наведених у таблиці 1 результатів, можна зробити висновок про відсутність
зв’язку ґендерних особливостей жінок нашої
вибірки з рівнем ситуативної та особистісної
тривожності. Таким чином, перші дві гіпотези
нашого дослідження не підтвердились. Отримані дані можуть бути пояснені зв’язком тривожності з незадоволенням провідних потреб,
що є важливим наслідком внутрішньоособистісних конфліктів.
С. Бем вважала, що андрогінія забезпечує
великі можливості соціальної адаптації [1],
тож ми зробили припущення щодо порівняно меншої схильності до переживання стану
тривоги у дівчат, які є носіями андрогінного
типу ґендеру. Дівчата, які проявляють переважно лише риси маскулінності або фемінності, на нашу думку, є ригіднішими, тому їм
може бути важче адаптуватись до різних умов,
що, в свою чергу, може спричинити зростання
рівня їх тривожності [8]. Результати пошуку
розбіжностей з використанням U-критерію
Манна-Уітні між групами андрогінних дівчат
та дівчат з вираженою маскулінністю/фемінністю відображені у таблиці 2.

Виходячи з отриманих результатів, можна
зробити висновок про відсутність значущих
розбіжностей між порівнюваними групами
дівчат, тож припущення про те, що андрогінні дівчата менш тривожні з огляду на більшу
адаптивність, не підтверджується, відповідно,
третя гіпотеза нашого дослідження відхиляється, хоча багато досліджень, присвячених
андрогінному типу ґендеру, припускають, що
вони проявляють більшу гнучкість у своїй
поведінці, меншою мірою обмежені ґендерно-рольовими приписами, мають вищу самооцінку [4]. Дівчата, які проявляють переважно лише риси маскулінності або фемінності,
на нашу думку, є ригіднішими, тому їм може
бути важче адаптуватись до різних умов, що
може спричинити зростання рівня їх тривожності [1].
Для підтвердження відсутності зв’язку
ґендерних особливостей дівчат з виявленнями їх тривожності у стресових ситуаціях було
проведено кореляційний аналіз зазначених
показників і встановлено, що зв’язку між ґендером та рівнем стресового стану не виявлено. Результат відображений у таблиці 3.
Таким чином, виявлено відсутність зв’язку
між особливостями ґендеру та сформованістю стресового стану у дівчат юнацького віку.
Окрім цього, не дивлячись на те, що у багатьох
дівчат зафіксовано підвищений рівень особисТаблиця 1

Кореляція типу ґендеру з рівнем тривожності
IS (Основний індекс маскулінності-фемінності)

Ситуативна тривожність
0,246

Особистісна тривожність
0,151

Встановлення розбіжностей між групами дівчат з різною вираженістю
ґендерних особливостей за рівнями тривожності
Показники видів тривожності у групах
досліджуваних (усереднені показники)
Дівчата з вираженою фемін- Дівчата з андрогінністю або маскулінністю
ним типом ґендеру
Рівень ситуативної тривожності
45,5
44,3
Рівень особистісної тривожності
47,75
49,25

Рівень значущості розбіжностей за критерієм
U-Манна-Уітні
76,5
70

Кореляція ґендеру з рівнем стресового стану
Рівень стресового стану
0,099

IS (Основний індекс маскулінності-фемінності)
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про те, що відмінності біохімії та структури
головного мозку впливають на те, що жінки
з різними ґендерними особливостями порізному сприймають та реагують на оточення
та стресову ситуацію. Д. Голдстейн встановила, що у чоловіків мигдалина крупніше, ніж
у жінок, і ці анатомічні особливості визначають і неоднаковий характер реакцій на стрес
у самців і самок [3].
Висновки. Таким чином, результати даного емпіричного дослідження надають змогу
констатувати відсутність зв’язку ґендерних
особливостей жінок з проявами їх тривожності у стресових ситуаціях. Подальша перспектива роботи може розроблятися у багатьох напрямках: це може бути детальніше
теоретичне дослідження, використання чисельнішої вибірки досліджуваних. Можливо,
витоки тривожності потрібно шукати не в
індивідуально-психологічних властивостях,
а у зв’язку з внутрішньоособистісними конфліктами суб’єкта.

Рис. 3. Співвідношення рівнів стресового
стану дівчат у групі (у відсотковому вигляді)

тісної тривожності, у жодного респондента не
відмічається високий рівень стресового стану,
17% притаманний середній рівень, тобто іноді вони вміють зберігати самоконтроль, проте
бувають і випадки, коли їм складно впоратись
з емоціями, 83% дівчат загалом вміють регулювати власні емоції у стресових ситуаціях.
У графічному вигляді це відображено на рисунку 3. Це може пояснювати припущенням
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ОСВІТНЬОГО ІНЖИНІРИНГУ
Автор статті, з’ясовуючи сутність освітнього інжинірингу, обґрунтовує можливість використання, як його науково-практичного інструменту, технології проектування інноваційних педагогічних систем.
Ключові слова: творчий суб’єкт, освітній інжиніринг, технологія проектування інноваційних педагогічних систем, функції проектувальника, моделювання, психологічна структура, технологічний
цикл, процедура.
Автор статьи, выясняя сущность образовательного инжиниринга, обосновывает возможность использования, в качестве его научно-практического инструмента, технологии проектирования инновационных педагогических систем.
Ключевые слова: творческий субъект, образовательный инжиниринг, технология проектирования инновационных педагогических систем, функции проектировщика, моделирование, психологическая структура, технологический цикл, процедура.
The author of the article, after clarifying the essence of educational engineering, substantiates the possibility of using, as his scientific and practical tool, the technology of designing innovative pedagogical systems.
Key words: creative subject, educational engineering, technology of designing innovative pedagogical systems, designer functions, modeling, psychological structure, technological cycle, procedure.

Інноваційні процеси, які сьогодні є визначальною рисою суспільного буття, для
сфери освіти слугують детермінантою змін,
що порушують усі рівні соціальної творчості. На суб’єктному рівні, унаслідок цих змін,
отримується результат, що в сублімованому
вигляді ми визначаємо як homo creator (створююча людина, людина-творець). Зрозуміло,
що повною мірою на такий результат можна
розраховувати, якщо домогтися системного
(цілеспрямованого) забезпечення умов щодо
виявлення резервів творчої особистості, її
професійного становлення, розвитку й саморозвитку.
Перелік галузей, що покликані вирішувати завдання освіти на сучасному науковому
рівні (таких, як філософія освіти, освітологія, соціологія освіти, педагогічна інноватика,
освітній менеджмент, акмеологія, соціальна
педагогіка, теорія соціального й освітнього
проектування тощо), постійно поповнюється,
на разі – за рахунок такої галузі, як освітній
(педагогічний) інжиніринг.

Феномен освітнього інжинірингу ще є
слабко опанованим [6], спеціальні розвідки
з таким предметом дослідження поки що не
проводилися. Утім, зростаючий інтерес до
цієї проблеми, а також її генетична близькість
до проблеми нашого дослідження [2] уможливили вибір, як предмету нашої статті, такого
дослідницького напряму як «освітній інжиніринг». Відтак, метою статті ставимо: через
з’ясування сутності освітнього інжинірингу
обґрунтувати можливість використання, як
науково-практичного інструменту останнього, технології проектування інноваційних
педагогічних систем.
Аналіз напрацювань з означеної проблеми
показує, що дослідники, співвідносячи розгляд інжинірингу з освітньою, професійнопедагогічною сферою, здебільшого, надають
перевагу такому його розумінню, згідно якого інжиніринг (англ. engineering, лат. ingenium – винахідливість, знахідка) подається як
сукупність інтелектуальних видів діяльності,
що мають на меті отримання максимальних
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післяпроектного (підготовка контрактних документів, інспекція технічних робіт) характеру, а також – рекомендаційні послуги щодо
експлуатації, управління, реалізації виготовленої продукції [5].
Як найбільш суттєвий висновок з наведених вище визначень інжинірингу, здійснених
у галузевому (техніко-інженерному) контексті, розглядаємо те, що інжиніринг, фактично, становить собою проектування, оскільки
майже цілком (на 80-90%) складається з проектних робіт, а саме: 1) обґрунтування технічного завдання; 2) оцінки витрат; 3) підготовки
проектної документації; 4) розробки робочої
документації. Крім того, решта виконуваних
робіт (10-20%) також є функціями проектувальника – щодо реалізації проекту (збір
вихідних даних та обстежень; авторський
нагляд; вибір обладнання; підготовка технологічного процесу; участь у експериментальному запуску; підготовка системи перед уведенням до експлуатації).
Отже, як проблема інженерної галузі, що
закономірно може бути екстрапольована на
галузь освіти, висувається необґрунтоване
скорочення повноважень проектувальника
й, натомість, розгортання мережі інжинірингових компаній. (Як причина відзначається поширення хибної думки, що, нібито,
проектувальник вже нездатний кваліфіковано виконувати нові функції, які виникають,
у зв’язку з технічним прогресом). Утім, очевидною є первісна приналежність розглядуваних функцій до компетенції проектувальника.
Повертаючись до поняття освітнього інжинірингу, підкреслимо, що в сутнісному
відношенні ми цілком погоджуємося з С. Якушевою, яка визначає професійно-педагогічний інжиніринг як сукупність процесів, що
поєднують інтелектуальні види професійної
діяльності (становлення педагога) й науковоосвітнього менеджменту (менеджмент-маркетинговий простір та паттерн-інжиніринг),
кінцевою метою яких є творче застосування
наукових методів і принципів у процесі реалізації інноваційних проектів [6, с. 11].
Однак, у такій інтерпретації залишається
поза увагою процесуальний аспект цієї діяль-

результатів від запровадження різних проектів, на основі раціонального та ефективного
використання ресурсів, оптимального добору методів організації та управління ними,
з урахуванням сучасних досягнень науки й
техніки [5].
Утім, виходячи з того, що розкриття феномена освітнього інжинірингу у цій статті ми
пов’язуємо з технологією проектування інноваційних педагогічних систем, яку розроблено
в межах нашого дослідження [2], виконаного
на засадах міждисциплінарного синтезу [3],
а також з огляду на техніко-інженерний генезис базового поняття нашої статті, ми, як
більш прийнятну, розглядаємо наступну його
дефініцію. Інжиніринг – це застосування й
використання наукових і практичних (економічних) знань з метою проектування, будівництва й обслуговування машин, приладів, процесів, систем тощо. При цьому, інжиніринг
може включати в себе створення, моделювання, розрахунки рішення, що приймається для
поставлених завдання або мети [5].
На наш погляд, є суттєвим, що вітчизняні
фахові інженери послуговуються визначенням
інжинірингу, що надає Американська Рада Інженерів з професійного розвитку (American
Engineering Councel for Professional Development (ECPD), а саме: інжиніринг – це творче
застосування наукових принципів для проектування й розробки структур, механізмів, апаратури, виробничих процесів тощо, або діяльність щодо використання цих об’єктів окремо
чи комбіновано; конструювання чи управління ними з повним знанням їхнього дизайну;
прогнозування їхньої поведінки в певних експлуатаційних режимах… . Усе це – відповідно
до очікуваної функціональності, економічності операцій, безпеки життя і власності [5].
У широкому сенсі, інжиніринг постає як
сфера діяльності з опрацювання питань створення об’єктів промисловості, інфраструктури тощо, насамперед – у сфері надання на
комерційній основі інженерно-консультаційних послуг. До основних видів інжинірингу
відносять послуги передпроектного (попереднє дослідження, техніко-економічне обґрунтування), проектного (створення проектів,
генпланових схем, робочих креслень тощо),
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вироблення й обґрунтування вимог і правил,
що висуваються до кожного етапу процесу
проектування.
Повний технологічний цикл проектування
інноваційних педагогічних систем передбачає
такі етапи: І – моделювання (діагностичне);
ІІ – цілепокладання; ІІІ – моделювання (прогностичне); IV – проектування (обґрунтування
вибору певної моделі інноваційної педагогічної системи й складання плану її реалізації),
передбачає такі підетапи: 4.1. – створення
концепції проекту; 4.2. – визначення стратегій діяльності; 4.3. – створення узагальнених
моделей діяльності; 4.4. – розробка моделі перехідного стану педагогічної системи (від діючої моделі до майбутньої); V – конструювання (обґрунтування дій дослідника за вектором
«творчий задум – ескізний проект- робочий
проект», що передбачають фіксування уявних
моделей у знакових моделях – пояснювальних текстах, графічних описах, математичних
розрахунках, малюнках тощо); VI – експериментально-технологічний (обґрунтування й
апробація моделей засобів забезпечення процесу реалізації проекту, в тому числі – засобів
моніторингу й поточної оцінки); VII – упровадження («матеріалізація» ідеальних – теоретичних, експериментальних – моделей
провідних підсистем управління; запуск життєвого циклу інноваційної педагогічної системи); VIIІ – оцінювання (визначення факту
життєздатності моделі інноваційної педагогічної системи) [1, c. 138-139].
Отже, підкреслимо, що визначеннями, які
запропоновані нами для розкриття сутності,
структури й змісту проектування інноваційних педагогічних систем, ми констатуємо, що
в обґрунтуванні цього конструкту враховано:
а) первісне джерело походження феномена
проектування (техніко-інженерна галузь);
б) вектор його розвитку (галузь міждисциплінарного синтезу); в) особливості прояву
в діяльності творчого суб’єкта (педагог-професіонал, педагог-дослідник).
Стосовно представленої технології проектування інноваційних педагогічних систем
зазначимо, що запропоновані нами формулювання етапів декларують дійсний генезис
феномену проектування, а отже, і його інжи-

ності, що має виражену специфіку (складна
структура, нелінійна логіка перебігу тощо).
Натомість, у межах розробленої нами концепції [2], у визначенні поняття проектування
інноваційних педагогічних систем, ми первісно ґрунтуємося на розуміння його сутності як
інтелектуального творчого акту. Згідно нашої
дефініції, проектування інноваційних педагогічних систем – це вид інтелектуальнотворчої (науково-дослідницької) діяльності
суб’єкта щодо вивчення резервів освітнього
(педагогічного) середовища й подальшого
його перетворення, продуктом якої є інноваційна педагогічна система [1, с. 121].
У подальших наших визначеннях ми поглиблюємо змістовно-процесуальний план
проектування інноваційних педагогічних
систем, що, зокрема, виявляється у психологічній і технологічній структурних моделях
(схемах) процесу проектування інноваційних педагогічних систем. Отже, психологічну
структуру проектування інноваційних педагогічних систем ми описуємо як складний,
розгорнутий у часі, ієрархізований процес,
актуалізований метою створення інноваційної педагогічної системи, в якому виокремлюються такі фази: пошукова (моделювання
варіантів інноваційної педагогічної системи
й перевірка в уявному експерименті); теоретичної розробки (обґрунтування знайденої
моделі інноваційної педагогічної системи у
вигляді проекту); конструювання (поетапне
створення інноваційної педагогічної системи
на підставі проекту); технологічна (забезпечення процесу впровадження проекту інноваційної педагогічної системи); моніторингу
й оцінки (діагностика стану інноваційної педагогічної системи на різних етапах її життєвого циклу) [1, с. 121].
Технологічна структурна модель процесу проектування інноваційних педагогічних
систем базується на розумінні технології як
сукупності процесів, правил, що виконують
підпорядковуючу (нормотворчу) та упорядковуючу (алгоритмізуючу) функції стосовно дій
проектувальника, спрямованих на створення
заданого об’єкта – інноваційної педагогічної
системи [1, c. 136-137]. Тому, як дослідницьке
завдання, що звідси випливало, ми розглядали
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нірингову специфіку. (Причому, максимально
«насиченим» інженерно-технічним контекстом вирізняється етап конструювання (V),
про що вочевидь свідчить навіть стисла дескрипція цього етапу в наведеному технологічному циклі).

Уважаємо, що викладене вище надає підстав для висновку про найбільшу прийнятність розробленої нами технології проектування інноваційних педагогічних систем для
використання її як засобу (інструменту) оптимізації процедур освітнього інжинірингу.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ФАХІВЦІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
У статті проаналізовано поняття професійної компетентності, розглянуто проблеми професійної компетентності, складові професійної компетентності майбутніх фахівців, охарактеризовано
професійну компетентність майбутніх фахівців автомобільного транспорту, з’ясовано аспекти розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців автомобільного транспорту, виділено основні напрями розвитку їх професійної компетентності.
Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, професійна компетентність
майбутніх фахівців автомобільного транспорту, інформаційно-комунікаційні технології.
В статье проанализированы понятие профессиональной компетентности, рассмотрены проблемы профессиональной компетентности, составляющие профессиональной компетентности будущих
специалистов, дана характеристика профессиональной компетентности будущих специалистов
автомобильного транспорта, выяснены аспекты развития профессиональной компетентности будущих специалистов автомобильного транспорта, выделены основные направления развития их профессиональной компетентности.
Ключевые слова: компетентность профессиональная компетентность, профессиональная компетентность будущих специалистов автомобильного транспорта інформационно-комуникационные
технологии.
The conception of a professional competence is analysed in this article, problems and components of the
professional competence of future specialists are considered, a professional competence of future specialist
of automobile transport is described. The aspects of the professional development of competence of future
specialists of the automobile transport is ascertained, and the main direction of the development of their professional competence are found out.
Key words: competence, professional competence, professional competence of future specialist of
automobile transport, information technologies of communication.

Постановка проблеми. Загальноєвропейська і світова тенденція інтеграції, глобалізація світової економіки, стандартизація
європейської освіти на засадах Болонської
угоди зумовлюють зміну освітньої парадигми сьогодення (сукупності переконань,
цінностей, технічних засобів тощо). Відповідно до змін у світовій ринковій економіці
та господарстві сьогодні зростають вимоги
до фахівця, який повинен бути конкурентоспроможним на ринку праці, успішним у
професійній самореалізації і кар’єрі. У таких
умовах якісна професійна освіта має забезпечувати формування фахівця з достатнім
рівнем професійних знань, умінь і навичок,
сукупністю особистісних можливостей і досвіду. Головним показником готовності до
професійної діяльності на сьогодні є професійна компетентність – інтегративна характеристика ділових та особистісних якостей

спеціаліста, яка відображає не лише рівень
знань, умінь, досвіду, достатніх для досягнення цілей професійної діяльності, а й соціально-моральну позицію особистості. Тому
потребує дослідження проблема формування
професійної компетентності фахівців, зокрема фахівців автомобільного транспорту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Ідея виховання компетентного працівника,
який не лише має необхідні знання, професіоналізм, але й уміє діяти адекватно у відповідних ситуаціях, застосовуючи ці знання, й бере
на себе відповідальність за певну діяльність,
лежить в основі концепції професійної компетентності. В умовах конкуренції основними
пріоритетами фахівця стосовно професійної
компетентності з’являються вміння пристосовуватися до швидких змін і нових потреб
ринку праці, бути освіченим щодо інформації, уміти її аналізувати, активно діяти, швид-
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ко приймати рішення й навчатися упродовж
всього життя [15].
Поняття професійної компетентності
з’явилося в науковій літературі в англомовних
країнах у середині 60-х років минулого століття. Американський вчений Д. МакКлеланд
застосував вперше це поняття, охарактеризувавши певні якості особистості, які найтісніше пов’язані з успішним виконанням роботи
і високою мотивацією персоналу. Д.К. МакКлеланд визначив компетентність як базову
якість індивіда, яка впливає на ефективність
виконуваної роботи. Основними базовими
характеристиками особистості є мотиви,
психофізіологічні особливості, Я-концепція,
знання, навички. Д.К МакКлеланд наголосив на важливості безперервного розвитку
компетенцій. Автор вважав,що існують так
звані поверхневі компетенції, а саме знання
та навички, які можна розвивати за допомогою певних тренінгів; і глибинні компетенції
(цінності, мотиви), які вимагають особливих
зусиль та ресурсів [19].
Європейськими науковцями (М. Альге,
М. Дебесс, Ф. Мар’є) професійна компетентність трактуються як сукупність потенційних
емоційних, пізнавальних та психомоторних
дій ефективної діяльності. Концепція «інтегрованого розвитку компетентності», розроблена шведськими й американськими вченими
(В. Чапанат, Г. Вайлер, Я. Лефстед), пов’язує
розвиток компетентності фахівця з інтеграцією інтелектуальних, моральних, соціальних, естетичних, політичних аспектів знань і
вмінь. Професійна компетентність у контексті
зазначеної концепції містить знання та вміння
з різнобічних сфер життєдіяльності людини,
що необхідні для формування вмінь здійснення діяльності творчого рівня [17].
У 80-ті роки минулого століття поняття
«професійна компетентність» увійшло в термінологію з праць Ю.К. Бабанського. С.П. Баранова, В.О. Сластьоніна і вважалось складовою професіоналізму.
Різні аспекти професійної компетентності розглядались у працях Л.П. Алексєєвої,
М.П. Васильєвої, Є.О. Климова, А.К. Маркової, Л.А. Петровської, Л.П. Пуховської,
С.О. Сисоєвої, С.С. Вітвицької, О. В. Вознюк,

А.А. Дубасенюк, М.В. Левківського, Г.К. Селевка та ін.
Дослідженню професійної компетентності
майбутніх фахівців різних галузей присвячені
роботи українських науковців: Л.М. Дибкової,
В.І. Свистун, Д.М. Годлевської, О.Е. Коваленко, О.Г. Романовського, М.Р.Мруги, Л.Г. Кайдалової та ін..
Формулювання цілей статті. Вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку педагогічної думки свідчить про актуальність потреби
у розробці теоретичних основ та практичних
шляхів формування професійної компетентності майбутнього фахівця. Проблема професійної компетентності майбутніх фахівців автомобільного транспорту у повній мірі
не розв’язана, хоча деякі із її аспектів досліджувалися вітчизняними й зарубіжними науковцями.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз педагогічних джерел надав можливість виявити різноманітні підходи до розуміння сутності професійної компетентності
фахівця. Змістове наповнення терміну «професійна компетентність» потребує уточнення
і деталізації.
Професійна компетентність розглядаються
вченими як одна зі сходинок професіоналізму,
сукупність знань, умінь, навичок, способів
діяльності, професійно важливих психологічних якостей, необхідних фахівцю для здійснення ефективної професійної діяльності.
Для того, щоб знайти своє місце у професійній ієрархії, особистість повинна оволодіти
високим рівнем професійної компетентності.
Отож, професійна компетентність є не тільки
мірилом професіоналізму, а й визначальним
фактором, від якого залежить успішність реалізації і соціальних, професійних функцій, і
всієї життєдіяльності особистості. У цілому
професіоналізм виступає необхідною умовою
прояву компетентності, а компетентність є
показником ступеня відповідності професіоналізму [12].
Професійна компетентність, на думку російського ученого-психолога І. Зимньої, є інтеграційною якістю і виявляється в діяльності, поведінці, вчинках людини і розглядається
як цілісна особистісна якість, що ґрунтується
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на певному рівні розвитку інтелектуальних
та мисленнєвих здібностей, таких, як аналіз,
синтез, порівняння, систематизація, тощо; на
загально-біологічних властивостях випереджання та ймовірного прогнозування дійсності; на сукупності необхідних для реалізації
професійної діяльності особистісних якостей,
таких, як цілеспрямованість, організованість,
відповідальність [6].
У дослідженнях В.І. Свистун професійна
компетентність – це теоретична, практична
та психологічна підготовленість особистості
майбутнього фахівця до професійної діяльності, що проявляється в його творчій здатності та всебічній (особистісній, професійній,
психологічній) готовності до її ефективного
здійснення та досягнення оптимальних результатів [14].
У трактуванні В. В. Ягупова професійна
компетентність передбачає поєднання теоретичної і практичної підготовленості майбутнього фахівця до подальшої професійної діяльності та є основним показником наявності
у нього розвинутого професійного мислення.
Науковець вважає, що професійну компетентність фахівця доцільно розглядати як складне
інтегральне інтелектуальне, професійне і особистісне утворення, яке формується «у процесі професійної підготовки у ВНЗ, виявляється,
розвивається і вдосконалюється у професійній діяльності, а ефективність її здійснення
суттєво залежить від видів його теоретичної,
практичної та психологічної підготовленості
до неї, особистісних, професійних і індивідуально-психічних якостей, сприйняття цілей,
цінностей, змісту та особливостей цієї діяльності» [18].
У свою чергу, С.П. Архипова вважає, що
професійна компетентність є когнітивним
компонентом підсистем професіоналізму особистості й діяльності, сферою професійного
ведення, кола розв’язування питань, системою знань, яка постійно розширюється, дозволяє виконувати професійну діяльність
з високою продуктивністю, діяти самостійно
й відповідально [1].
На думку Е.А. Царькової, професійна
компетентність – показник готовності випускника до виконання конкретної професійної

діяльності на певному якісному рівні з використанням стійких професійно важливих
якостей та досвіду. Вона формується в результаті набуття тими, хто навчається, компетенцій так званого професійного комплексу, який
складається з поетапного оволодіння поліпрофесійними, професійними і спеціальними
компетенціями, а також шляхом розвитку специфічних професійних якостей, які за своїми
критеріями відповідають вимогам, які висуваються до психологічних і психофізіологічних
особливостей працівника в межах даної професії [16].
Щодо професійної компетентності майбутніх економістів, то Л. Дибкова визначає її як
здатність фахівця використовувати в конкретній ситуації набуті знання, вміння, навчальний та життєвий досвід, володіння ним методами пошуку необхідної інформації, вмінням
її аналізувати, бачити проблеми і шляхи її
розв’язання, самоефективність, а також розуміння необхідності навчання упродовж усього
життя [4].
Дослідники Л. Нікітіна, Ф. Шагеєва та
В. Іванов під професійною компетентністю
розуміють характеристику особистості фахівця, яка висловлена у єдності його теоретичних знань, практичної підготовленості та
здатності здійснювати всі види професійної
діяльності [11].
Дещо з іншої точки зору трактує професійну компетентність В. Ковальчук, яка характеризує її як набуті в процесі професійної підготовки знання й навички, практичний досвід,
які забезпечують виконання суспільно значимих завдань [8].
Науковцем Л.Г. Кайдаловою зазначається,
що в основі успішної професійної діяльності є сукупність компетентностей, які передбачають володіння знаннями, вміннями та
навичками в певній галузі діяльності, уміння
застосовувати набуті знання та вміння для вирішення професійних завдань, готовність до
аналізу проблемних ситуацій та пошуку шляхів їх вирішення, уміння працювати самостійно та в групі тощо [7].
Цікавою є думка деяких науковців
(Н.Б. Козлової, Л.В. Павлової), які професійну компетентність розглядають як один із
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компонентів професійної готовності особистості фахівця. Вони вважають, що професійна освіта покликана формувати три основні
компоненти майбутнього фахівця: професійну спрямованість, професійну компетентність і професійну кваліфікацію. Структура
поняття «професійна компетентність» повинна, на їх думку, містити три основних компоненти:
• змістовий компонент – орієнтація в цілях
та задачах професійної діяльності, змісті професійної і суміжної з нею сферах;
• ресурсно-часовий компонент – інформованість про трудомісткість та складність задач
та діяльності по їх вирішенню, про необхідний і наявний рівень професійної підготовленості членів колективу, технічні, кадрові
та часові ресурси;
• соціально-економічний компонент – комунікативність, адекватність міжособистісного сприймання та взаємодії, вміння попереджувати і вирішувати конфлікти [9].
Низка вчених (А.А. Бодалев, В.І. Жуков,
Л.Г. Лаптев, В.А. Сластенін), стверджують,
що професійна компетентність є складним
системним утворенням, основними елементами якої є:
• підсистема професійних знань як логічна
системна інформація про навколишній і внутрішній світ людини, зафіксована в її свідомості;
• підсистема професійних умінь як психічних утворень, що полягають у засвоєнні
людиною способів і технік професійної діяльності;
• підсистема професійних навичок – дії,
сформовані в процесі повторення певних операцій і доведені до автоматизму;
• підсистема професійних позицій як сукупності сформованих установок і орієнтацій,
відношення та оцінок внутрішнього і навколишнього досвіду, реальності і перспектив,
а також домагань, які визначають характер
професійної діяльності і поведінки фахівця;
• підсистема індивідуально-психологічних
особливостей фахівця;
• поєднання різних структурно-функціональних компонентів психіки, які визначають
індивідуальність, стиль професійної діяль-

ності, поведінки і виявляються у професійних
якостях особистості;
• підсистема акмеологічних інваріант –
внутрішніх збудників, які обумовлюють потребу фахівця в постійному саморозвитку,
творчості та самовдосконаленні [13].
Під професійною компетентністю
В. Ландшеєр розглядає систему, яка має такі
компоненти:
• соціальна компетентність (здатність до
групової діяльності і співробітництво з іншими робітниками, готовність до прийняття відповідальності за результати своєї праці, володіння прийомами професійного навчання);
• спеціальна компетентність (підготовленість до самостійного виконання конкретних
видів діяльності, уміння вирішувати типові
професійні завдання, уміння оцінювати результати своєї праці, здатність самостійно набувати нові знання і вміння зі спеціальності);
• індивідуальна компетентність (готовність
до постійного підвищення кваліфікації і реалізації в професійній праці, здатність до професійної рефлексії, подолання професійних
криз та професійних деформацій [10].
У загальній структурі професійної компетентності часто виокремлюють комунікативну, психологічну, соціальну, технологічну
і мовну складові [2]. Інші дослідники структурними компонентами професійної компетентності фахівця вважають три сфери:
мотиваційну, предметно-практичну (операційно-технологічну), саморегуляції [3]. Наприклад, А. Дорофєєв виокремлює такі складники професійної компетентності майбутньої
професійної діяльності фахівців:
• актуальна кваліфікованість (знання, вміння й навички із професійної галузі, здібності
продуктивного володіння сучасними інформаційними комп’ютерними технологіями, що
необхідні для професійної діяльності);
• когнітивна готовність (уміння на діяльнісному рівні оволодівати новими знаннями;
новий інструментарій, нові інформаційні та
комп’ютерні технології, виявлення інформаційної недостатності; здібність до успішного
пошуку і засвоєння, використання необхідної
і досить наукової інформації; уміння навчатись і вчити інших);
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• комунікативна підготовленість: володіння рідною та іноземними мовами; знання патентознавства, авторських прав, ділової етики
професійного спілкування і управління колективом; уміння їх застосовувати при оптимальному поєднанні демократизму і авторитарності; уміння вести дискусію, мотивувати
і захищати свої рішення тощо; – володіння
методами техніко-економічного, екологічно
орієнтованого аналізу виробництва з метою
його раціоналізації і гуманізації;
• креативна підготовленість, а саме підготовленість до пошуку нових підходів до вирішення відомих завдань або постановка
і вирішення принципово нових завдань як
у професійній сфері, так і в суміжних галузях;
• розуміння тенденцій і основних напрямів
розвитку професійної галузі і техносфери в
цілому в поєднанні з духовними, політичними, соціальними і економічними процесами
тощо [5].
З урахуванням аналізу існуючих у зарубіжній та вітчизняній науці досліджень з питань
професійної компетентності можна уточнити
це поняття для фахівців автомобільного транспорту. Професійна компетентність фахівців
автомобільного транспорту – це якісна інтегральна характеристика особистості фахівця,
що визначає його готовність і здатність до
проведення проектно-конструкторської, дослідницької, управлінської, освітньої і підприємницької роботи в галузі автомобільного транспорту та автосервісу, прийняття
оптимальних рішень із застосуванням професійних знань і попереднього досвіду для
досягнення потрібного результату, а також
особиста відповідальність за прийняті рішення. Цілком зрозуміло, що крім формування
знань, вмінь, навичок та професійних якос-

тей, важливих для фахівців автомобільного
транспорту (необхідних для розробки, випробування, експлуатації, сертифікації та впровадження двигунів внутрішнього згоряння,
нового транспортного устаткування, автомобілів, тракторів та інших транспортних машин
і обладнання), завданням викладачів є також
формування відповідного світогляду в студентів щодо управління персоналом автосервісних підприємств, а також набуття студентами
певних знань та професійних навичок аналізу
процесів і тенденцій у галузі нормативно-правового забезпечення діяльності автосервісних
підприємств.
Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців автомобільного транспорту на
сучасному етапі реалізується за допомогою
упровадження комп’ютерної техніки і динамічного використання інформаційно-комунікаційних технологій, які сприяють поглибленню професійних знань та вмінь, активізації
навчально-пізнавальної діяльності фахівця,
науково- пізнавальної мотивації, поглибленню
загальнопрофесійної діяльності, формування
сприйнятливості до педагогічних інновацій і
самореалізації, вдосконаленню професійної
майстерності, зростанню особистісного розвитку та професійної кваліфікації.
Висновки. Отже, під професійною компетентністю слід розуміти компетентність
фахівця, що демонструє володіння знаннями,
вміннями, навичками, професійно важливими
якостями, необхідними для здійснення професійної діяльності.
Наші подальші дослідження спрямовані на
розробку теоретичних основ та практичних
шляхів формування професійної компетентності майбутнього фахівця автомобільного
транспорту у вищому навчальному закладі.
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ФОРМУВАННЯ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ –
ВИМОГА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ
ЕВРОПЕЙСЬКОГО ВИМІРУ
Стаття присвячена проблемі формування білінгвальної особистості вчителя іноземної мови,
розкриваються питання взаємозвязку понять білінгвізм, білінгвальна особистість, білінгвальна
культура майбутнього вчителя іноземної мови; обгрунтовано особливості блінгвальної особистості
педагога, що сприяяє засвоєнню норм та цінностей іншої культури як важливих орієнтирів міжкультурного спілкування і є основою успішної адаптації до світових ісвітніх та іноформаційних процесів.
Ключові слова: білінгвізм, білінгвальне спілкування, білінгвальна культура спілкування, культура, майбутні вчителі іноземної мови, педагогіка.
Статья посвящена проблеме формирования билингвальной личности учителя иностранного языка; раскрываются вопросы взаимосвязи понятий билингвизм, билингвальная личность, билингвальная культура; обоснованы особенности билингвальной личности педагога, которые способствуют
усвоению норм и ценностей другой культуры, как важных ориентиров межкультурного общения и
являются основой успешной адаптации к мировым образовательным и информационным процессам.
Ключевые слова: билингвизм, билингвальное общение, билингвальная культура общения, будущие
учителя иностранного языка, педагогика.
The article is devoted to the problem of forming a bilingual personality of a foreign language teacher,
revealing the interrelations of concepts bilingualism, bilingual personality, bilingual culture of the future
teacher of a foreign language; The peculiarities of the teacher’s blinging personality are substantiated, which
contribute to the assimilation of norms and values of another culture as important reference points of intercultural communication and are the basis for successful adaptation to the world educational and information
processes.
Key words: bilingualism, bilingual communication, bilingual communication culture, future teachers of
a foreign language, pedagogy.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими
та практичними завданнями.
Процеси глобалізації, зміна цінностей,
стрімкий розвиток науки, інноваційні тенденції в освіті спрямовують суспільство до пошуку нових ідей у міжкультурній взаємодії.
У цих умовах завдання збереження національної культури та розуміння цінностей різних
культур висувають питання про необхідність
формування особистості, яка володіє розвиненою міжкультурнюю компетенцією, культурою білінгвального спілкування, здатну до
адекватного розуміння культурних здобутків
як свого тау і інших народів, готова будувати
конструктивний діалог з представниками інших культур. У зв’язку з цим в системі освіти
одним з важливих завдань є виховання осо-

бистосі педагога як ретранслятора культур,
формування у нього білінгвальної культури
спілкуання, оскільки саме вчитель є ключовою фігурою в перехідні періоди розвитку
суспільства, запорукою національної безпеки,
що сприяє становленню білінгвального світогляду підростаючого покоління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане вирішення даної
проблеми і на які спирається автор. Багато науковців і педагогів досліджують поняття
«білінгвізм», яке було заявлене ще у другій
половині ХХ сторіччя у період глобального
соціального оновлення, прагнення до відкритого суспільства та інтеграції у європейський
культурно-освітній простір. Розкриваючи
нові виховні можливості білінгвізму, методів
і засобів формування окремих компонентів
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білінгвальної особистості присвячені праці
У. Вайнраха, Є. Вєнєвцевої, М. Михайлова
та інших. Розробкою інтеграції компонентів
культури у процес виховання, полікультурної освіти і навчання іноземним мовам зробили М. Бахтін, Є.Верещагін, Г. Дмитрієв,
В. Сафонова.
Метою статті є является освещение
проблемы билингвизма и билингвальной личности в педагогической науке.
Виклад основного матеріалу. Як вже зазначалося, в умовах глобальної інтеграції
культур різних країн, мобільності населення всього світу, що постйно зростає, розширення сфери зайнятості, особистих і ділових
контактів із зарубіжними партнерами знання
іноземної мови стає життєвою необхідністю,
яка ставить перед педагогікою нові проблеми, пов’язані з формуванням білінгвальної
культури особистості сучасного фахівця, Вищезазначені тенденції підвищують вимоги
до іншомовної освіти та виховання вчителя
іноземної мови, визначають його смислові
пріоритети: підтримку культурного і мовного
різноманіття суспільства, розвиток здібностей його громадян до продуктивної взаємодії
з іншими лінгвокультурами; розуміння і прийняття різноманіття і відмінностей культур.
На основі результатів аналізу досліджень
Є. Верещагіна, У. Вайнрайха, М. Михайлова визначення білінгвізму можна звести до
володіння двома різними мовами та їх використання на рівні, що забезпечує спілкування в одній чи двох сферах комунікації,
в яких опановуються спеціальні знання засобами рідної та іноземної мов, формується
білінгвальна особистість та відбувається її
інтеграція в загальноєвропейський та світовий культурний, інформаційно-комунікативний простір [2].
У педагогічній та лінгвістичній літературі
маємо терміни «білінгв», «білінгвальна культура» та «білінгвальна особистість», які вживаються вченими для визначення особистості,
здатної користуватися у спілкуванні двома
мовними системами [1; 2; 5]. Так, за Є. Слєпцовою «білінгвальна особистість» це така, що
має сформовані вміння й навички міжкультурної комунікації та білінгвальну мовлен-

нєву свідомість, в основі якої білінгвальний
предметний код і мовленнєва картина світу
двох народів [6].
Інші дослідники міжкультурних комунікацій В. Сафонова, В. Фурманова досліджують
діалог рідної та іншомовної культур і фокусують увагу на тому, що білінгв, застосовуючи
іноземну мову, не тільки формує базові інтегративні та комунікативні вміння міжкультурної взаємодії та спілкування, але й одночасно
занурюється в іншу культуру, стає суб’єктом
і об’єктом акультурації – процесу засвоєння
і наближення особистістю культурних елементів, типових для іншої етнічної спільноти
[9]. Як наслідок, білінгвальна особистість набуває якісно нових ознак і характеристик, які
роблять можливим визначити її як білінгвокультурну [10].
Таким чином, білінгвальна особистость
місить систему внутрішніх ресурсів, необхідних для реалізації ефективного білінгвального
спілкування в ситуації особистісної та професійної взаємодії та самореалізації. Основним
показником сформованості білінгвізму вважається здатність застосовувати іншомовну
мовленнєву систему заради спілкування, яке
є основною умовою формування та розвитку
особистості і визначається як багатоаспектний процес формування, забезпечення та
реалізації міжособистісної взаємодії під час
сумісної діяльності людей, мета якого обмін
інформацією за допомогою різних комунікативних засобів [9;10].
Виходячи з визначень білінгвізму, білінгвальної особистості, вони інтерпретуються
як основна умова формування та розвитку
білінгвального спілкування, в основі якого –
знання особливостей іноземної мови, розуміння іншомовного предметного коду та мовленнєвих картин світу двох народів.
В умовах розширення сфер соціальної
взаємодії особливої актуальності набуває дослідження культури міжнаціонального спілкування, що охоплює всю сукупність різноманітних зв’язків між націями і народностями,
в процесі яких люди, що належать до різних
національних спільнот і релігійних конфесій,
обмінюються досвідом, матеріальними та духовними цінностями.
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Отже, поняття білінгвізм, білінгвальна особистість виокремлюються як основні складові
поняття білінгвальної культури і дозволяють
визначити її як систему морально спрямованих якостей, комунікативних умінь і вольових властивостей білінгвальної особистості,
необхідних для формування, забезпечення та
реалізації бікультурної взаємодії і процесу
обміну інформацією між білінгвальними особистостями в рамках професійної та побутової діяльності засобами рідної та іноземної
мови. Звідси білінгвальну культуру вищначаємо як інтеграційне особистісне утворення,
що є компонентом загальної культури особистості студента і характеризується сформованістю таких компонентів як: усвідомлення
себе як суб’єкта двох культур, соцікультурної
толерантності, міжкультурної комунікативної
компетенції; комунікативних умінь, що реалізуються в професійно орієнтованих ситуаціях
спілкування та культуротворчої діяльності.
Висновки. Отже, проблема формування білінгвальної особистості майбутніх педагогів в
контексті Європейського виміру є актуальною
для сьогодення. Вирішуючи це питання, слід
насамперед, виховувати у студентів – майбутніх вчителів іноземної мови повагу та інтерес до культури іншого народу, уміння давати

об’єктивну оцінку явищам культури іншого
народу, заохочувати студентів дізнатися якомога більше про країну мови, що вивчається,
враховуючи при цьому можливості взаємного збагачення культур. Лише в цьому випадку можна буде говорити про діалог культур в
широкому сенсі цього слова, який передбачає
взаєморозуміння і взаємозбагачення,що відповідає сучасним аспектам Європейського
виміру. Студенти повинні розуміти, що знати
іноземну мову і правильно користуватися нею
можна, лише пізнаючи світ людей, які говорять на цій мові. Звідси, педагогічний аспект
визначення змісту і структурних компонентів
білнгвальної культури майбутнього вчителя
іноземної мови полягає у визначенні умов і
чинників, які сприятимуть розвитку студентів педагогогічних вишів як білінгвальної та
бікультурної особистості: стимулювання активності, самостійності, внутрішньої свободи людини; використання рефлексії в процесі
особистісного і професійного становлення і
розвитку особистості студента; проектування
і організація освітнього процесу на основі діалогу культур, особистісних і професійних цінностей, визначених гуманістичною і творчою
парадигмами; широке використання в освітньому процесі творчого підходу.
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ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ
В статті розглядається необхідність формування толерантності у майбутніх соціально-педагогічних працівників; відзначається сутність толерантності; підкреслюється важливість індивідуального підходу в навчанні як важлива складова цього процесу; вказуються засоби іноземної мови, які
сприяють вихованню толерантності у студентів – майбутніх соціальних педагогів.
Ключові слова: толерантність, комунікативна компетентність, професійна спрямованість, індивідуальний підхід.
В статье рассматривается необходимость формирования толерантности у будущих социальнопедагогических работников; отмечается сущность толерантности; подчеркивается важность индивидуального подхода в обучении как важная составляющая этого процесса; указываются средства
иностранного языка, которые способствуют воспитанию толерантности у студентов – будущих
социальных педагогов.
Ключевые слова: толерантность, коммуникативная компетентность, профессиональная направленность, индивидуальный подход.
The article discusses the necessity of tolerance formation of future social teachers; the essence of tolerance is indicated; the importance of individual approach as one of the main components of educational process is stressed; means of foreign languages which assist the forming of the tolerance of future social teachers
are revealed in the article.
Key words: tolerance, communicative competence, professional orientation, individual approach.

Актуальність статті. Однією з найактуальніших проблем сучасного світу та сучасної
освіти є проблема формування толерантності
у сучасної молоді та розповсюдження ідей толерантності в усіх сферах життя та діяльності
людини. Толерантність – це не тільки загальнолюдський принцип спільного мирного співіснування, але і «реальна, постійна, багатопланова, діюча та організуюча сила» розвитку
суспільства [3, с. 337]. Процес глобалізації
освіти неможливо розглядати окремо від процесу гуманізації, який пов’язаний з розумінням того, що найбільш важливою цінністю та
основним капіталом сучасного суспільства є
людина [1, 159]. Реалізація ідей толерантності
є найбільш актуальною, особливо для спеціалістів, які працюватимуть в навчальних закладах.
Одним з чинників професійної придатності майбутніх соціальних працівників є

комунікативна компетентність, до основних
характеристик якої відносяться: терпимість,
емоційна стійкість, шанобливе ставлення до
різних учасників спілкування, доброзичливість, емпатія, здатність до співпраці, діалогу, мобільність стилю спілкування, адекватна самооцінка. Формування і розвиток цих
якостей стають важливою складовою професійної підготовки молоді в вищих учбових
навчальних закладах. Важливу роль в цьому
процесі відіграють заняття іноземної мови, де
студенти оволодівають не тільки навичками
та вміннями з основних видів мовленнєвої діяльності, а й знайомляться з культурою інших
країн. Домогтись прогресу в навчанні можна
завдяки здійсненню індивідуального підходу
(індивідуальний підбір вправ на практичних
заняттях, завдань для самостійної роботи, домашнього читання) до кожного студента, що є
проявом толерантного ставлення до суб’єктів
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навчального процесу. Актуальність вирішення проблем, пов’язаних з вихованням толерантності у студентів соціально-педагогічних
спеціальностей і необхідністю використання
індивідуального підходу в навчанні іноземної
мови обумовили вибір теми даної статті.
Постановка проблеми. Розвиток сучасної освіти неможливо розглядати окремо від
процесів, які відбуваються в світовому співтоваристві, таких як глобалізація, гуманізація
та інформатизація. Світова глобалізація проявляється у всіх сферах життя та діяльності
людей і освіта в цьому плані не є винятком.
Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній науковий простір Європи.
Однією з передумов цього є реалізація системою вищої освіти України ідей Болонського
процесу. Метою сучасної педагогіки є забезпечення всебічного розвитку людини як особистості, розвиток її талантів, розумових і
фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей.
Проблемою толерантності цікавились різні вітчизняні та зарубіжні вчені. Українські
вчені Т. Білоус, О. Волошина, О. Зарвіна,
А. Скок, Ю. Тодорцева виокремили та обґрунтували педагогічні умови, розробили модель
формування цієї якості. Так, у дослідженні
Т. Білоус репрезентовано організаційно-функціональну модель виховання толерантності
у студентів вищих педагогічних навчальних
закладів у процесі вивчення іноземної мови
[2]. Ідеї формування толерантності представлені також в роботах Є.Ф. Зеер, А.Н. Сухова,
Н.Н. Обозова, Дж. Локка, М. Монтеня, М. Бубера, В. Франкла, Е. Фромма, М. Уолцера.
Проблему підвищення ефективності навчального процесу шляхом індивідуального
підходу до навчання, а також індивідуалізації
навчання як засобу формування комунікативної компетенції тих, хто навчається, досліджували А. Алексюк, Ю. Бабанський, І. Бех,
А. Вербицький, М. Гуслякова, О. Єфремова,
О. Леонтьєв, О. Степанова, П. Сікорський та
інші.
Формування цілей статті. Проаналізувавши наукові дослідження, пов’язані з проблемою толерантності та її формування, ми
вирішили поєднати її з проблемою індивіду-

алізації навчання. Отже, наша ціль – довести
необхідність виховання толерантності у майбутніх соціально-педагогічних працівників,
використовуючи при цьому індивідуальний
підхід в навчанні, показати, як можна це можна робити на заняттях з іноземної мови.
Виклад основного матеріалу. Сучасний
стан освіти характеризується тенденцією
розглядати тих, хто навчається не як об’єкт
для педагогічних впливів, а як суб’єкт зі
своїм внутрішнім світом, системою цінностей, індивідуальними особливостями тощо.
Навчитись толерантній поведінці суб’єктам
можна через культуру мовлення. Неабияку
роль в цьому процесі відіграють заняття
з іноземної мови. Відбір навчального матеріалу та організація діяльності служать
для всебічного і цілісного розвитку особистості. Важливість полягає в активності
особистості в цій діяльності. Активізація
діяльності студентів на занятті іноземної
мови може здійснюватися шляхом занурення їх в іншомовне середовище, різноманітності творчого підходу, розвитку толерантності. Викладач створює умови для цього,
він є товариш, який направляє і допомагає
студенту самореалізовуватися і самовдосконалюватися. Його завданням є розробити
такий комплекс вправ, які викликатимуть
зацікавленість особистості до освіти. Тісна
взаємодія викладача та студентів дозволяє
безпосередньо вивчати різноманітні індивідуальні та психологічні особливості і відповідним чином обирати методи, прийоми та
засоби педагогічного впливу. Відбувається
зміна загальноосвітніх парадигм. Традиційна технологія навчання (від знань до умінь)
доповнюється новими технологіями, які базуються на закономірностях пізнавальної
діяльності, де головною особою виступає
студент як суб’єкт освітньої діяльності. Зі
зміною освітньої парадигми змінюються
цілі педагогічної діяльності, які будуть визначатися самими учасниками освітнього
процесу. Позиція авторитаризму з боку педагога змінюється на позицію лідерства та
партнерства, відповідно змінюються методи
та прийоми педагогічної діяльності з директивно-монологічних на діалогові [3].
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Вивчення іноземних мов дозволяє не тільки
розвивати лінгвістичну компетенцію, але і знайомити учнів з культурою та традиціями людей різних країн. Важливо, щоб предмет поряд
із зразками художньої культури містив опис
цінностей, звичаїв, традицій, норм поведінки
носіїв іншої культури. Вдало підібраний текст
або відеоматеріал є предметом для обговорення та аналізу студентами отриманої інформації.
Зіставлення елементів культури іншої країни зі
знанням рідної культури дає можливість отримати підтвердження ідеї різноманіття культур,
усвідомити особливості культурних проявів,
зумовлені специфікою економічного, політичного та соціального розвитку, прийняти ці особливості як даність, враховувати їх у взаєминах
з носіями інших культур, викликаючи почуття
поваги до культурних досягнень іншого народу, причетність до його проблем і труднощів,
прагнення до культурного співробітництва із
зарубіжними країнами [4]. Матеріал, який вивчається на заняттях, по можливості завжди
співвідноситься з особистим досвідом студентів та їх інтересами. Так, наприклад, в процесі
ознайомлення студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» з такими темами як «Система
освіти України», «Життя молоді», «Проблеми
молодого покоління» ми проводимо паралелі з іншими країнами. Такі знання створюють
основу шанобливого, а, отже, миролюбного
ставлення до інших народів і країн. Виховання
відбувається успішніше, якщо враховуються
об’єктивні умови життя людини. Наше завдання – навчити майбутніх соціальних педагогів
не оцінювати все по принципу «краще» або
«гірше». Необхідно так будувати педагогічний
процес, щоб в процесі навчання студенти побачили все розмаїття існуючого світу, приймали
його многогранність, не боялися відрізнятися
від інших і потім запропоновані нами методи
та прийоми використовували в своїй професійній діяльності. Діалог культур є одним з важливих засобів виховання толерантності. Так, наприклад, специфіка мови американців є такою,
що особливо важливе місце серед типових оборотів мовленнєвого етикету (в американському
варіанті англійської мови) займають форми
вираження подяки, вибачення, а також мовленнєві одиниці, які допомагають зав’язати та

підтримувати дружні контакти. Багато англійських слів та виразів характеризують дбайливе ставлення до індивідуального, приватного
життя людини. Спеціальний термін “privacy”
(особиста, приватна життя), прислів’я «Мій
дім – моя фортеця» відображають повагу до
приватного, сімейного життя. В англійській
мові є багато мовних і мовленнєвих одиниць,
граматичних і лексичних зворотів, які гарантують ввічливість, спокійну манеру початку,
ведення і закінчення бесіди, вибачення в тому
чи іншому випадку, подяку за запрошення чи
якусь послугу.
Іноземна мова може бути засобом вирішення імітованих ситуацій, а також, відповідно, і засобом формування толерантності
майбутніх спеціалістів [5]. Таким чином,
оволодіння формами мовного етикету в системі англійської мови дозволяє студентам
засвоювати певні моделі спілкування і, занурюючись в емоційно сприятливу атмосферу
заняття, набувати поряд з відповідними мовними навичками, досвід тактовної, і доброзичливої поведінки, толерантного ставлення до інших людей, їх цінностей, їх логіки
мислення та форм поведінки. При цьому
слід пам’ятати, що кожен студент має навчальну потребу в особистісному підході.
Це зобов’язує педагога будувати навчально-виховний процес на основі урахування
головних особистісних якостей – цілеспрямованості особистості, її життєвих планів
і ціннісних орієнтирів, спиратися на вікові
та індивідуальні особливості студентів. Диференційоване навчання передбачає такі організаційні форми, при яких кожен студент
працює на рівні своїх здібностей, долаючи
посильну, але достатньо відчутну для нього
складність. В цьому полягає суть індивідуального підходу, який допомагає краще засвоїти предмет і, який передбачає толерантне
ставлення до суб’єктів навчального процесу.
Диференціація у вузівському навчанні як метод індивідуалізації навчально-пізнавальної
діяльності передбачає:
1) диференціацію змісту навчання;
2) диференціацію самого процесу навчання у навчально-пізнавальній діяльності тих,
хто навчається.
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Концепція індивідуального підходу передбачає організацію учбового процесу таким
чином, щоб методичні підходи та рішення
викладача, використання учбового матеріалу,
відбір вправ та завдань відповідали особистості того, хто навчається, її потребам, мотивам, активності, інтелекту, індивідуальним та
психологічним особливостям. Викладач має
враховувати як індивідуальні особливості так
і рівень базової підготовки студентів. Саме
така робота дає можливість розкрити справжні можливості кожного студента і відповідно до цього створювати для нього індивіду-

альну траєкторію розвитку, що різноманітить
учбовий процес, робить його більш цікавим,
комфортним і, головне, дозволяє підвищити
ефективність навчання.
Висновки, зроблені в результаті дослідження. Виховання молоді в дусі толерантності є об’эктивною необхідністю. Провідна
роль в цьому процесі належить представникам освіти. Викладачі іноземної мови, здійснюючи індивідуальний підхід, проявляють
толерантне ставлення до кожної особистості,
що є вагомим прикладом для студентів – майбутніх спеціалістів.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
ДО АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ
У статті розглянуто міжнародний досвід практичної підготовки до анімаційної діяльності
майбутніх фахівців з туризму, здійснено аналіз навчальних програм найбільш популярних вищих навчальних закладів світу. Зроблені висновки та визначена перспектива подальших досліджень.
Ключові слова: «практична підготовка», «анімація», «туризм», «студенти».
В статье рассмотрен международный опыт практической подготовки к анимационной деятельности будущих специалистов по туризму, совершен анализ учебных программ популярнейших висших учебных заведений мира. Сделаны выводы и определена перспектива дальнейших исследований.
Ключевые слова: «практическая подготовка», «анимация», «туризм», «студенты».
The article examines the international experience of practical preparation for the animation activity of
future tourism specialists, the analysis of curriculums of the most popular higher educational institutions of
the world is made. The conclusions are drawn and the prospect of further research is determined.
Key words: “practical training”, “animation”, “tourism”, “students”.

Постановка проблеми. Туристична індустрія є пріоритетною галуззю економіки
у багатьох країнах світу. Туристичній ринок
представлений багатьма підприємствами і має
ряд своїх особливостей. Зокрема, велике значення в галузі туризму має людський фактор.
У роботі туристичного підприємства не багато процесів можна автоматизувати, тому велике значення має професійна підготовка співробітників, їх знання і володіння визначеними
навиками та уміннями.
Актуальність. Модернізація системи
освіти повинна супроводжуватися удосконаленням професійної підготовки майбутніх
фахівців з туризму до анімаційної діяльності,
невід’ємною складовою якої є практична підготовка. Практична підготовка студентів грає
важливу роль у підготовці майбутнього фахівця та формує ключові професійні якості.
Мета дослідження – визначити стан кваліфікаційної підготовки фахівців з анімаційної діяльності в галузі туризму у вищих навчальних закладах світу.
Результати дослідження. Проведений
нами аналіз показав, що у різних країнах
функції організаторів дозвільної діяльності
виконують фахівці різних напрямів підготов-

ки. Так, наприклад, в Америці фахівці в галузі дозвілля – педагоги галузі дозвілля – більше займаються плануванням вільного часу
учасників; у Німеччині соціальні педагогиорганізатори дозвілля зайняті долученням
активних учасників за місцем проживання;
аніматори з Франції свою увагу приділяють самоорганізації дозвільних закладів [2].
Кожна закордонна держава має свою концепцію підготовки фахівців галузі анімаційної
діяльності. Її основні форми та методи відображають національну культуру, традиції,
специфіку суспільного та історичного розвитку. Тому необхідно зазначити, що повне
копіювання закордонних технологій освіти
не є правильним і заздалегідь приречене на
відсутність успіху. Освіта – це перш за все
джерело власної культури, її унікальності та
багатства [7].
Взагалі, майбутні фахівці з анімаційної
діяльності отримують освіту на педагогічних факультетах, де є предмет «Педагогіка дозвілля». Також є окремі курси, такі як:
«Мистецтвознавство», «Фізичне виховання»,
«Здоров’язберігаючиї технології» [9]. Для
порівняння, деякі відомості про кількість навчальних закладів зі спеціальностями сфери
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дозвільної діяльності в раїнах Європи наведені у таблиці 1.
Якщо поглянути детальніше, то в Україні
маємо такі результати: готельно-ресторанна
справа – 41 вищих навчальних закладів; туризм – 70 вищих навчальних закладів; культура (менеджмент соціокультурної діяльності) – 6 вищих навчальних закладів; фізичне
виховання, спорт, здоров’я – 107 вищих навчальних закладів.
Не зважаючи на розходження у кадровій
політиці закордонних держав, загальним є те,
що основі професійної підготовки фахівців
з дозвільної анімації лежать дві фундаментальні концепції: ідея професійності та ідея
прав людини [8].
Освіту в області дозвільної діяльності
можна отримати у навчальних закладах або на
відповідних курсах за умови наявності вищої
освіти та практичного досвіду роботи в сфері
дозвілля та туризму. Вищи навчальні заклади
закордонних держав проходять акредитацію,
яка передбачає усі процедурні та організаційні критерії, необхідні для ефективного здійснення навчального процесу. Акредитація –
це статус, який надають академічному інституту або програмі, які відповідають основним
критеріям якості освіти. Ціллю акредитації є
гарантована якість програм та поміч в їх удосконаленні. Програми, які подаються на акредитацію, підлягають суворій оцінці та вивченню рецензії [6].
Більша частина навчальних програм з дозвільної діяльності ведеться на факультетах
фізичного виховання, але останнім часом
вказані програми можна зустріти і в закладах

які спрямовані на підготовку фахівців готельного менеджменту, театрального мистецтва
та пов’язаних з підготовкою фахівців сфери
здоров’я людини. Напрями освітнього процесу поділилися за орієнтацією на педагогіку
(анімація) та економіку (менеджмент). Але
взагалі, напрями професійної освіти спрямовані на підготовку фахівців сфери дозвілля є
педагогічними.
В зарубіжних програмах велика частина
навчального процесу належить практичному
навчанню: наприклад, у Франції об’єм практичного навчання складає 55-65% усього навчального процесу, в Великобританії – 50%,
в Італії 40, в Німеччині – 35-40, в Бельгії – 30,
в Польщі – 20-25 % [5].
В Україні практичне частина навчання
складає близько 15-18% і треба зауважити що
не всі вищі навчальні заклади України можуть
організувати для своїх студентів практику за
кордоном.
Практичне навчання є суттєвою складовою процесу професійної адаптації та робить
можливим сприяння до виявлення отриманих
у навчальному закладі знань, вмінь та навичок з урахуванням умов самостійної діяльності студента, формує професійну готовність
до рішення реальних практичних задач [4].
В процесі проходження студентами практики педагоги-методисти не просто фіксують
результати діяльності студентів, але й оцінюють ефективність засвоєння ними знань,
професійну майстерність практиканта, рівень
задоволеності своїм професійним вибором,
психологічну відповідність обраної спеціальності. Практична діяльність педагога-мето-

Навчальні заклади з підготовки фахівців сфери дозвілля у країнах Європи
Країна

Кількість років навчання

Кількість ВНЗ

Україна

3-5

224

Франція

2–8

138

Швеція

2–4

56

Німеччина

4–6

54

45

Таблиця 1

Спеціальності
Готельно-ресторанна справа
Туризм
Культура
Фізичне виховання, спорт,
здоров’я.
Туризм
Організація розваг
Культура та спорт
Організатор дозвілля – вихователь
Педагог – менеджер з туризму,
культури та відпочинку
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диста – складний процес, який складається
з постійного пошуку неординарних творчих
рішень виховних задач. Педагог-методист
здійснює навчання професії, контроль на
професійною підготовкою фахівця, визначає
пріоритетні задачі в практичній діяльності студента, контролює ведення щоденників
практики та звітів.
Практична діяльність э істотною складовою процесу професійної адаптації, та сприяє
виявленню отриманих у навчальному закладі
знань, умінь та навичок з урахуванням умов
самостійної діяльності студента; формує професійну готовність студента до вирішення реальних практичних завдань [10].
На думку О.В. Бабкина, студент, який
пройшов професійну практичну підготовку,
досить швидко адаптується в професійному
середовищі, вільно орієнтується у наукових

концепціях і професійних інформаційних течіях, здатен чітко формулювати мету і задачі
своєї діяльності, прогнозувати її результати;
володіє професійною інтуїцією та навичками ділового творчого спілкування в соціально-культурній сфері. Тому, в освітньому
пространстві соціально-культурної сфери зарубіжжя, пріоритетом є перш за все, практична підготовка кадрів [1].
У більшості країн зарубіжжя, вища освіта
у галузі туризму та гостинності орієнтована
на практичну роботу та має досить вузьку
спеціалізацію. В залежності від країни навчання, більш популярними на сьогодні є наступні спеціалізації:
- готельний бізнес;
- туризм;
- гостинність;
- менеджмент в галузі розваг;

Кращі університети світу в галузі туризму
Назва
навчального
закладу

Країна

SEGi University

Малайзія

Husson University

США

Dublin Institute
of Technology

Ірландія

Queensland
Institute of Business
and Technology

Австралія

Stenden University

Нідерланди

Таблиця 2

Короткі відомості
Школа гостинності і туризму в складі цього вища, має міжнародний знак
якості. Викладання в університеті SEGi засновано на високих стандартах якості, спрямоване на підготовку фахівців для швидко зростаючого
туристичного сектору Малайзії та інших країн. Студентам надають можливість для стажування та працевлаштування за рахунок співробітництва з багатьма готелями та ресторанами. В університеті можна вивчати
міжнародний туризм та готельний менеджмент.
Університет Хассона надає студентам можливість навчатися в інтернаціональному середовищі та пропонує більше 50 програм бакалаврата,
а також, програми магістратури та докторантури. Майбутні фахівці з
туризму можуть отримати ступінь бакалавра в готельному та туристичному менеджменті.
Дублінський технологічний університет пропонує сучасні навчальні
програми, спираючись на стандарти традиційної європейської освіти.
На відділені готельного менеджменту та туризму пропонують програми
Foundation, сертифіковані та дипломні програми, програми бакалаврата
та магістратури, а також, вузько спрямовані короткочасні курси. Спеціалізацію можна отримати в туристичному, готельному та івент-менеджменті, туристичному маркетингу і міжнародному готельному бізнесі.
Інститут бізнесу та технологій Квінсленда співпрацює з Університетом
Гриффіта та допомагає місцевим та іноземним студентам отримати вищу
освіту та ступінь ассоціату в комерції та бізнесі зі спеціалізацією в міжнародному туризмі та готельному менеджменті.
Відділення туристичного та готельного менеджменту є одним з більших
у Європі, також, можна отримати додаткову спеціалізацію менеджера
бізнесу, медіа та розваг. Університет приділяє велику увагу інтеграції
студентів у професійну індустрію, всі навчальні програми передбачають
проходження серозної робочої практики. Ступінь бакалавра та магістра
можна отримати в готельному та туристичному менеджменті, менеджменті дозвілля, міжнародній готельній справі, готельному та сервісному
менеджменті, дозвіллі та туризмі.

46

Український психолого-педагогічний науковий збірник

♦

- анімація;
- організація харчування (кейтеринг);
- кулінарне виробництво.
Навчальні програми в галузі туризму можна умовно розділити на управлінські та неуправлінські. Також, набувають популярності
нові напрями, такі як, готельне та ресторане
обслуговування класу люкс, які можна вивчати в магістратурі.
Більшість університетів надають стипендії, особливо для бізнес-спеціальностей в галузі туризму (табл. 2) [3].
Таким чином, здійснений аналіз літератури уможливив з’ясувати, що вдоскона-

лення процесу практичної підготовки до
анімаційної діяльності майбутніх фахівців
з туризму у вищих навчальних закладах
всього світу є актуальною проблемою вищої
школи. Визначено, що практична підготовка
студентів має бути пріоритетною складовою
будь якої навчальної програми вищої освіти.
Встановлено, що метою формування готовності до анімаційної діяльності майбутніх
фахівців з туризму у вищих навчальних закладах України має бути підготовка висококваліфікованих компетентних працівників, спроможних конкурувати на сучасному
ринку праці.
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ФОРМУВАЛЬНОГО ЕТАПУ
ДОСЛІДЖЕННЯ: ДИНАМІКА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ
ПРАВОСВІДОМОСТІ У СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ
У статті висвітлено результати формувального етапу експерименту дослідження, простежено динаміку рівнів сформованості правосвідомості у студентів коледжу. Здійснено порівняльну
характеристику показників за шкалами опитувальника Р. Кеттела студентів експериментальних груп на констатувальному та контрольному етапах дослідження. Визначено динаміку рівнів
сформованості правосвідомості та її компонентів у студентів коледжу, спрогнозовано перспективи подальшої діяльності. При цьому використано такі методи, як спостереження, анкетування,
письмова інтерпретація, бесіди, інтерв’ю, а також методи математичної статистики для обробки даних.
Ключові слова: рівні сформованості правосвідомості; формувальний етап дослідження; майбутні
юристи.
В статье отражены результаты формирующего этапа эксперимента исследования, прослежена
динамика уровней сформированности правосознания студентов колледжа. Осуществлена сравнительная характеристика показателей по шкалам опросника Р. Кеттела студентов экспериментальных групп на констатирующем и контрольном этапах исследования. Определена динамика
уровней сформированности правосознания и ее компонентов у студентов колледжа, спрогнозировано
перспективы дальнейшей деятельности. При этом использованы следующие методы, как наблюдение, анкетирование, письменная интерпретация, беседы, интервью, а также методы математической статистики для обработки данных.
Ключевые слова: уровни сформированности правосознания; формировочный этап исследования;
будущие юристы.
The research’s forming stage of the experiment results are highlighted in the article, the college students’
legal consciousness levels formation and their dynamics are traced. The comparative characteristics of the
indicators on the scales of the R. Kettel’s questionnaire of the experimental groups’ students on the qualification and control stages of the research are carried out. The college students’ legal consciousness and its
components levels dynamics formation is determined, the further activity prospects are predicted. In this
case, such methods as observation, questionnaires, written interpretations, conversations, interviews, as well
as methods of mathematical statistics for data processing are used.
Key words: legal consciousness levels of formation; forming stage of research; future lawyers.

Актуальність статті. Формування високого рівня правосвідомості нині стає центральною ідеєю всієї юридичної освіти, оскільки
від якісного вирішення даної задачі напряму
залежить професійний рівень випускника:
його компетентність, практична готовність до
майбутньої професійної діяльності, стійкість
до професійної деформації тощо. Юрист, який
володіє розвиненою правосвідомістю, здатен
стати активним носієм правової культури,
ідей демократії та справедливості, успішно
приймати участь у вирішенні проблем закріплення законності, підвищення правової культури та правосвідомості населення.

Постановка проблеми. На заключному
етапі дослідження ми провели кількісний і
якісний аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. Етап оцінки її результативності пов’язаний із аналізом отриманих
результатів після формувального експерименту. На цьому етапі визначалася динаміка
рівнів сформованості правосвідомості та її
компонентів у студентів коледжу, прогнозувалися перспективи подальшої діяльності. При
цьому ми користуватися такими методами, як
спостереження, анкетування, письмова інтерпретація, бесіди, інтерв’ю, а також методами
математичної статистики для обробки даних.
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Це дало змогу розглянути педагогічні факти в
усій їхній складності, взаємозв’язках і виразити результати педагогічного експерименту в
кількісних і якісних показниках.
Формулювання цілей статті – провести
кількісний і якісний аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи щодо динаміки
рівнів сформованості правосвідомості у студентів коледжу.
Виклад основного матеріалу. Професійна правосвідомість – це правова свідомість
юристів, яка формується в процесі професійної підготовки та під час здійснення практичної юридичної діяльності, що включає в себе
програмні правові знання та предметно-ділове ставлення до права, котре проявляється
в умінні грамотно застосувати правові норми
та якісно використати правові знання.
Під правосвідомістю майбутніх юристів –
випускників коледжу ми розуміємо сферу
суспільної, групової та індивідуальної свідомості, котра відображає правову дійсність
у формі правових знань та вмінь ними корис-

туватися, емоційно-оцінювальних відношень
до права та практики його використання, правових установок і ціннісних орієнтацій, регулюючих поведінку особистості в юридично
значущих ситуаціях. Це джерело правової
активності людини та внутрішній регулятор
юридично значущої поведінки.
Дослідження рівнів сформованості правосвідомості та її компонентів у майбутніх
юристів проводилася за допомогою тих самих
методів діагностики, що використовувалися
нами на констатувальному етапі дослідження.
Розглянемо особистісні якості майбутніх
юристів за допомогою опитувальника Кеттела після проведення заходів, спрямованих на
формування їхньої правосвідомості.
Порівняльний аналіз в експериментальних
групах на двох етапах дослідження (констатувальному та контрольному) зафіксував статистично значні відмінності (табл. 1).
Результати на контрольному етапі дослідження відображають тенденцію до розвитку
інтелектуальних якостей, здібність до навчанТаблиця 1

Порівняльна характеристика показників за шкалами опитувальника Р. Кеттела студентів
експериментальних груп на констатувальному та контрольному етапах дослідження
Фактор

Інтерпретація фактора

А

Відкритість – замкненість
Розвинене мислення –
обмежене мислення
Емоційна стабільність –
емоційна нестійкість
Незалежність – податливість
Безпечність – стурбованість
Свідомість – безпринципність
Сміливість – сором’язливість
Чуттєвість – твердість
Підозрілість – довірливість
Богемність – практичність
Витонченість – простота
Схильність до почуття провини –
спокійна самовпевненість
Радикалізм – консерватизм
Самостійність –
залежність від групи
Самоконтроль, сильна воля –
недостатній самоконтроль, індиферентність
Внутрішня напруга – флегматичність, релаксація, в’ялість, лінь

B
C
E
F
G
Н
I
L
M
N
O
Q1
Q2
Q3
Q4

Середній бал
на констатувальному етапі
9

Середній бал
на контрольному етапі
8,3

5,2

7,9

6,2

8,5

7,4
8,2
7,2
9,6
9,4
9,4
6,6
9,4

8,9
9,4
9,6
9,8
7,6
8,2
8,7
9,8

8,7

9,4

4,4

7,6

3,8

8,1

6,7

9,8

4,8

5,3
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ня, більш високе абстрактне мислення. Таким
чином, після проведення формувального експерименту, майбутні юристи стали більше
концентрувати свою увагу на завданні, відмежовуватися від емоційних переживань, які
заважають розв’язувати інтелектуальні задачі.
Більш високі показники за шкалою «G»
на контрольному етапі дослідження свідчать,
що студенти стали більш високоморальними, у них підвищився рівень самосвідомості
у порівнянні з констатувальним етапом дослідження. Майбутні юристи частіше стали керуватися почуттям обов’язку та контролювати
свою поведінку.
Результати за фактором «І» виявляють тенденцію до розвитку реалістичності, незалежності.
Високі показники характерологічних особливостей за фактором «L» свідчать про тенденцію до зменшення показників адекватної
та реалістичної підозрілості.
Більш високі показники за шкалою «М» на
контрольному етапі дослідження свідчать про
те, що для студентів-юристів на цьому етапі
виявляється тенденція до розвитку індивідуалізму, орієнтації на внутрішні потреби, самомотивованість діяльності. Все це характеризує
більш високий рівень організації мисленнєвої
діяльності, її самостійність і високий рівень
самосвідомості особистості.
Аналіз результатів за фактором «Q1» показав, що на контрольному етапі дослідження майбутнім юристам притаманні різноманітні інтелектуальні інтереси, прагнення до
отримання нової інформації із різних галузей
знань, бажання експериментувати.
Результат за фактором «Q2» показав, що
студенти-юристи після реалізації заходів,
спрямованих на формування правосвідомості стали більш незалежними. Для них виявляється тенденція розвитку заповзятливості,
прийняття та виконання самостійних рішень.
Вони стали менше потребувати підтримки та
схвалення з боку інших.
Більш високі показники у студентів за шкалою «Q3» на контрольному етапі дослідження, направлені до позитивного полюсу «Q3+»,
свідчать про їхню організованість, уміння
контролювати себе, наполегливо та планомір-

но йти до своєї мети (вольовий контроль емоцій і поведінки). Вони турбуються про самоповагу та соціальну репутацію, намагаються
бути уважними та дотримуються даного слова.
Аналіз результатів за фактором «Q4» свідчить, про високу емоційну напругу у майбутніх юристів, збудження та стурбованість
щодо своєї майбутньої професійної діяльності. Протилежні показники були виявлені у них
на констатувальному етапі дослідження: була
присутня флегматичність, в’ялість, недостатня професійна мотивація.
Результати дослідження показали, що
у майбутніх юристів на контрольному етапі
дослідження більше сформовані особистісні
особливості та якості, що сприятимуть здійсненню успішної професійної діяльності, ніж
на констатувальному етапі, коли їм були притаманні якості, що заважають її здійсненню.
Вважаємо, що у студентів на констатувальному етапі дослідження ще не досить сформоване професійне бачення світу, не сформована
система цінностей, характерна для юридичних спеціальностей, що в результаті і визначає недостатню вираженість у них професійно значущих якостей.
На основі якісного та кількісного аналізу змісту особистісних факторів та їхніх
взаємозв’язків ми зробили узагальнені висновки за комплексами психолого-акмеологічних факторів: інтелектуальні особливості
(фактори В, М, Q1) більше виражені на контрольному етапі дослідження; емоційно-вольові особливості (фактори С, G, I, O, Q3, Q4)
характеризують тенденцію розвитку стресостійкості у студентів – майбутніх юристів;
комунікативні властивості та особливості
міжособистісної взаємодії (фактори А, Н, F,
E, Q2, N, L) також характеризують ситуацію
розвитку особистості як ситуацію розвитку
соціальної сміливості, впевненості у собі, самостійності у прийнятті та виконанні рішень
на основі адекватної самооцінки і високого
рівня розвитку загальноосвітніх і професійних навичок.
Студенти-юристи
експериментальних
груп на контрольному етапі дослідження
характеризуються високою здібністю до навчання, абстрактністю мислення (значення
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за фактором «В» вище середнього); емоційною стійкістю (значення за фактором С); нормативністю поведінки та суджень (середні
значення за фактором G); консервативністю
та дотриманням правил, повагою принципів
(середні значення за фактором Q1); швидше
практичністю, ніж схильністю до використання своєї уяви (середні значення за фактором М); добре вміють контролювати свою
поведінку, володіють більш вираженими вольовими якостями (значення вище середнього за фактором Q3).
Критерієм визначення рівня правосвідомості у майбутніх юристів є сформованість
її структури, що включає три компоненти:
когнітивний (об’єм теоретичних правових
знань; правові оцінки; правові погляди, переконання, уявлення); правостворюючий (ціннісне ставлення до законодавства, емоційне
ставлення до права та правових явищ, усвідомлення необхідності соціально-правової діяльності); поведінковий (мотиви правової поведінки; правові звички, традиції, установки;
готовність до правомірних дій).
Для визначення рівня сформованості правосвідомості студентів спеціальності «Правознавство» на контрольному етапі дослідження ми використовували методи і методики,
визначені на попередніх етапах дослідження. Сформованість когнітивного компоненту
правосвідомості у майбутніх юристів визначалася за допомогою методу розв’язування
правових задач, методу тестування та
інтерв’ювання. Переведення відповідей сту-

Рис. 1. Показники сформованості
когнітивного компоненту правосвідомості
майбутніх юристів на контрольному
етапі дослідження

дентів на тестові завдання здійснювалася відповідно до критеріїв.
Результати, отримані нами в ході аналізу
когнітивного компоненту правосвідомості
студентів-юристів на контрольному етапі дослідження представлено в таблиці 2.
Наочно дані таблиці 2 представлено на рисунку 1.
При дослідженні когнітивного компоненту правосвідомості у студентів спеціальності
«Правознавство» можна відзначити позитивну динаміку в його формуванні. Якщо на
констатувальному етапі в експериментальних
групах було виявлено 62% студентів із пасивним рівнем сформованості когнітивного компоненту правосвідомості, то на контрольному етапі кількість студентів із даним рівнем
набагато зменшилася (із 62% до 12%). При
цьому значно збільшилась кількість студентів
із активним і продуктивно-виконавчим рівняТаблиця 2

Показники сформованості когнітивного компоненту правосвідомості майбутніх юристів на
контрольному етапі дослідження
Групи

КГ

ЕГ

Показники

Активний
ni
15
30
36
27
69
95
88
84

Правові знання.
Правові оцінки.
Правові погляди, переконання, уявлення.
Загальний показник
Правові знання.
Правові оцінки.
Правові погляди, переконання, уявлення.
Загальний показник

51

%
7
13
16
12
30
42
38
37

Рівні
Продуктивновиконавчий
ni
%
72
32
93
42
123
55
96
43
102
45
117
51
129
57
116
51

Пасивний
ni
137
101
65
101
57
16
11
28

%
61
45
29
45
25
7
5
12
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ми сформованості когнітивного компоненту
правосвідомості: відповідно, 37% та 51%.
Таким чином, робота з нормативно-правовими актами, рольові ігри, соціально-психологічний тренінг, робота у «Школі молодого
юриста», у «Центрі правової допомоги» та
участь у різних правовиховних заходах дозволила студентам ЕГ значно розширити,
поглибити та збагатити соціально-правові
знання – студенти стали більше розбиратися
у нормативно-правових актах України, стали розуміти значення і зміст права, законів,
нормативних актів, їхні соціально-правові знання стали ґрунтовнішими, глибшими,
більш стійкими.
В контрольних групах, як видно із таблиці 2 значних змін у рівні сформованості даного компоненту не відбулося. Як і на констатувальному етапі дослідження більшість
студентів КГ мають низький (пасивний)
рівень сформованості когнітивного компоненту – 45%, середній рівень (продуктивновиконавчий) мають 43% (на констатувальному етапі даний рівень був у 37% студентів),
показник високого (активного) рівня також
дещо збільшився – із 5% до 12%.
Проаналізуємо результати дослідження
правостворюючого компоненту правосвідомості студентів спеціальності «Правознавство», який визначається емоційно-ціннісним
критерієм із показниками: ціннісне ставлення
до законодавства, емоційне ставлення до права та правових явищ, усвідомлення необхідності соціально-правової діяльності.
Рівень сформованості правостворюючого компоненту (емоційно-ціннісний критерій) правосвідомості майбутніх юристів
(ціннісну складову) ми досліджували за допомогою опитувальника М. Рокіча «Ціннісні орієнтації».
Аналіз відповідей студентів виявив, що
у майбутніх юристів ЕГ значно збільшився
активний і продуктивно-виконавчий рівень
ціннісного критерію правосвідомості: відповідно, 38% та 46%. Пасивний рівень ми
спостерігали лише у 16% студентів. Отримані результати показали, що у студентів ЕГ у
структурі мотиваційно-ціннісної сфери почали домінувати такі цінності, як охайність,

вихованість, чесність, упевненість у собі, пізнання тощо.
В контрольних групах також відбулися певні зміни: активний рівень у 22% студентів; продуктивно-виконавчий – у 33%
і пасивний – у 45% студентів – майбутніх
юристів.
Також при оцінці рівнів сформованості
правосвідомості у студентів спеціальності
«Правознавство» за правостворюючим компонентом (емоційна складова) ми використовували метод незакінчених речень.
У відповідях студентів ЕГ на незакінчені
речення дещо рідше стали зустрічатися негативне чи полярне ставлення до права, законодавства, власних правових переконань і
установок. Переважаючими емоційними станами у цих групах стали: спокій (коли мені
необхідно діяти у певній правовій ситуації,
я спокійний…, а раніше було … я нервую,
переживаю, не знаю, куди звернутися…);
упевненість (якщо мені необхідно працювати
з клієнтом – правопорушником, то я впевнений у собі, знаю, що робити, а раніше було …
буду сердитися на нього…) тощо.
Емоційну складову розглядуваного компоненту ми вимірювали також і за допомогою
методики В. Бойко, який виділяє чотири рівні
емпатії: високий, середній, занижений, дуже
низький. На основі аналізу показників окремих шкал підраховувалася сумарна оцінка
рівня емпатії.
На даному етапі дослідження методика
В. Бойко показала, що у студентів ЕГ покращився рівень емпатії: високий – 48,3%, середній – 33,7%, низький – 12% і лише у 6% студентів було зафіксовано занижений рівень
емпатії. У студентів КГ ці показники були

Рис. 2. Рівні розвитку емпатії у студентів ЕГ
та КГ на контрольному етапі дослідження
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наступними: низький – 9,4%, занижений –
49,7%, середній – 38,5%, високий – 2,4%
(рис. 2).
Переважання позитивних рівнів емоційної складової правостворюючого компоненту
у студентів ЕГ свідчить про розвинену емпатійну здібність у майбутніх юристів: співчувати, переживати за іншу людину, поставити
себе на її місце, прийти на допомогу тощо.
Результати сформованості правостворюючого компоненту правосвідомості за трьома
показниками у студентів спеціальності «Правознавство» наведено у таблиці 3.
Ми вважаємо, що на формування і розвиток правостворюючого компоненту право-

свідомості у майбутніх юристів позитивний
вплив мав саме соціально-психологічний тренінг, так як він дозволив студентам адекватно
усвідомити, прийняти та змінити власні емоційні реакції на конкретні правові проблеми,
правові ситуації тощо.
Третім структурним компонентом правосвідомості майбутніх юристів є поведінковий.
Так як і на констатувальному етапі дослідження, ми вимірювали його за допомогою методики діагностики Т. Лірі, методу аналізу професійних ситуацій і методу вирішення правових
задач. Узагальнені результати вивчення поведінкового компонента за трьома показниками:
мотиви правової поведінки; правові звички,
Таблиця 3

Показники сформованості правостворюючого компоненту правосвідомості майбутніх юристів
на контрольному етапі дослідження
Групи

Показники

Активний

Ціннісне ставлення до законодавства
КГ

ЕГ

Емоційне ставлення до права та правових
явищ.
Усвідомлення необхідності соціально-правової діяльності
Загальний показник
Ціннісне ставлення до законодавства
Емоційне ставлення до права та правових
явищ.
Усвідомлення необхідності соціально-правової діяльності
Загальний показник

Рівні
Продуктивновиконавчий
ni
%

Пасивний

ni

%

ni

%

29

13

76

34

119

53

34

15

71

32

119

53

38

17

74

33

112

50

34
87

15
38

74
96

33
42

116
45

52
20

119

52

91

40

18

8

89

39

87

38

52

23

98

43

91

40

39

17

Таблиця 4

Показники сформованості поведінкового компоненту правосвідомості майбутніх юристів
на контрольному етапі дослідження
Рівні
Групи

КГ

ЕГ

Показники

Активний
ni
21
29
22
24
121
129
131
127

Мотиви правової поведінки
Правові звички, традиції, установки
Готовність до правомірних дій
Загальний показник
Мотиви правової поведінки
Правові звички, традиції, установки.
Готовність до правомірних дій
Загальний показник

53

%
9
13
10
10
53
56
57
55

Продуктивновиконавчий
ni
66
72
48
62
85
89
90
88

%
29
32
21
28
37
39
39
39

Пасивний
ni
137
123
154
138
22
10
7
13

%
62
55
69
62
10
5
4
6
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традиції, установки; готовність до правомірних дій представлено в таблиці 4.
Як бачимо із таблиці, досить позитивна
динаміка спостерігається при сформованості
поведінкового компоненту правосвідомості
у студентів експериментальних груп: активний рівень мають 55%, продуктивно-виконавчий – 39% і лише 6% студентів мають пасивний рівень сформованості поведінкового
компоненту. Отримані дані свідчать про те, що
студенти ЕГ отримали навички розв’язування
правових задач, професійних і особистісних
ситуацій на основі отриманих правових знань.
Майбутні юристи продемонстрували прекрасні здібності приймати правові рішення, діяти
в межах існуючих нормативно-правових документів.
Такі значні зміни в рівнях сформованості
поведінкового компоненту правосвідомості студентів – майбутніх юристів, пов’язані,
насамперед, із використанням методів педагогічного коучингу. Імітаційна професійна
діяльність у Школі молодого юриста та у Центрі правової допомоги дала змогу студентам

навчитися застосовувати правові знання
в процесі вирішення правових задач, а проведення практичних консультацій, вирішення
практичних справ клієнтів закріпило дану здібність у процесі реальної професійної діяльності. В контрольних групах показник пасивного рівня зменшився лише на 3%; активний
і продуктивно-виконавчий рівні збільшилися
майже на 2%, тобто можна констатувати, що
в КГ змін не відбулося.
Розглянемо узагальнені результати сформованості правосвідомості студентів коледжу

Рис. 3. Рівні сформованості правосвідомості
майбутніх юристів на контрольному
етапі дослідження

Таблиця 5

Результати діагностики сформованості правосвідомості студентів коледжу спеціальності
«Правознавство» за трьома компонентами після експерименту
Групи

Компоненти

Активний
ni
27
34
24
28
84
98
127
103

Когнітивний
Правостворюючий
Поведінковий
Загальний показник
Когнітивний
Правостворюючий
Поведінковий
Загальний показник

КГ

ЕГ

Рівні
Продуктивновиконавчий
ni
%
96
43
74
33
62
28
77
35
116
51
91
40
88
39
98
43

%
12
15
10
12
37
43
55
45

Пасивний
ni
101
116
138
119
28
39
13
27

%
45
52
62
53
12
17
6
12

Таблиця 6

Динаміка рівнів сформованості правосвідомості у студентів коледжу спеціальності
«Правознавство» до та після експерименту
Рівні
Активний
Продуктивновиконавчий
Пасивний

Експериментальна група
До експ.
Після експ.
Динаміка
ni
%
ni
%
%
22
10
103
45
+35

Контрольна група
До експ.
Після експ.
Динаміка
ni
%
ni
%
%
20
9
28
12
+3

66

29

98

43

+14

70

31

77

35

+4

140

61

27

12

-49

134

59

119

53

-6
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2 ( 2; 0,05) = 5,99.
χ кр2χ =
не є випадковими, а є результатом впровадже.
кр = ( 2; 0,05) = 5,99
2
2
Так як χ спχ =2 10
,23 > 5,99 = χ кр ,2 то нульову ної в навчально-виховний процес коледжів
сп = 10, 23 > 5,99 = χ кр
гіпотезу необхідно відхилити, тобто результа- методики формування правосвідомості у майти ЕГ у порівнянні з КГ після експерименту бутніх юристів.
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МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ У ХІV – ХVІІ СТОЛІТТЯХ
У статті узагальнено теоретичний матеріал щодо розвитку математичної освіти в Україні
у ХІV – ХVІІ століттях. Висвітлено вплив соціально-економічних подій в Україні XІV – XVІІ століттях на культурний розвиток українського суспільства та розкрито особливості розвитку математичної науки та освіти в Україні в XІV – XVІІ століттях. Викладені методичні коментарії щодо
викладання даної теми у педагогічних ВНЗ.
Ключові слова: історія математики, математична освіта, методика навчання історії математики.
В статье обобщен теоретический материал по развитию математического образования в Украине в XIV – ХVІІ веках. Рассмотрено влияние социально-экономических событий в Украине XIV –
XVII века на культурное развитие украинского общества и раскрыты особенности развития математической науки и образования в Украине в XIV – XVII века. Даны методические комментарии
по преподаванию данной темы в педагогических вузах.
Ключевые слова: история математики, математическое образование, методика обучения истории математики.
The article summarizes theoretical material on the development of mathematical education in Ukraine
in the fourteenth and eighteenth centuries. The influence of socio-economic events in Ukraine in the XIV –
XVIII centuries on the cultural development of Ukrainian society is highlighted and peculiarities of the development of mathematical science and education in Ukraine in the XIV – XVIII centuries are revealed.
The methodical comments on teaching this topic in pedagogical universities are described.
Key words: history of mathematics, mathematical education, methods of teaching history of mathematics.

Актуальність статті та постановка проблеми. Історія кожної нації є унікальною у
своєму розвитку. Вона дає можливість людині
самоактуалізувати себе як представника власного народу. Тому важливим є вивчення історії рідного краю. Разом з тим історія розглядає
різні аспекти життєдіяльності людини. Серед
них є питання історії будь-якої науки, що дає
можливість побачити її у розвитку як практичної та загальнокультурної складової людського життя. Так вивчення історії математики
допомагає зрозуміти місце і роль математики у житті кожної людини. Розуміння цього
факту є необхідною умовою для сприйняття
математичного матеріалу та використання
його у власному житті. Це є метою сучасної
математичної освіти. Вважаємо за необхідне
поглиблювати та розширювати знання майбутніх учителів математики щодо математичних знань та надбань українського народу.
На сучасному етапі існують дослідження,
які присвячені розвитку математики в Украї-

ні. Найвагомішими серед них, ми вважаємо,
наукові доробки В. Бевз, яка подала короткі
відомості про еволюцію поняття «вітчизняна математика» в Україні, зародження і розвиток перших математичних уявлень у праукраїнців; поширення математичних знань на
території України до та після ХІХ ст. Також
Л. Вивальнюк та М. Ігнатенко внесли вклад
у розширення наших уявлень про розвиток
математики у Середньовічній Київській державі (ІХ ст. – ХІV ст.), періоду Козацької доби
(ХІV ст. – ХVІІІ ст.) та перші українські університети у ХІХ ст. Разом з тим треба згадати
дослідження народної математики Л Граціанської, де висвітлено основні відомості про
народні способи лічби, математичні дії тощо.
Ще одним значним доробком з точки зору
практики є книга К. Шевцова про математичну літературу на території України ХІV –
ХVІІ століть. Вважаємо, що для майбутніх
учителів математиків є корисним дізнаватися
про стародавні способи обчислення та пра-
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вила розв’язування задач різних типів тощо.
Але, все ще існує потреба у методичних та
дидактичних розробках у галузі вітчизняної
історії математики.
Для того щоб дати необхідний навчальний
матеріал, викладачу педагогічного ВНЗ треба
проаналізувати велику кількість навчальної
інформації та розробити методичне та дидактичне забезпечення. А це завжди потребує багато часу та зусиль.
Метою даної статті є виклад деякого
структурованого теоретичного матеріалу
з методичними коментарями, щодо розвитку
математики в України ХІV – ХVІІ століть. Він
може бути корисним викладачам ВНЗ, учителям математики ЗНЗ, студентам та учням.
Виклад основного матеріалу. На початку теоретико-методологічного дослідження
було проаналізовано наукову літературу, що
присвячена історії України взагалі та розвитку математики зокрема. Аналіз показав, що
складний соціальний та культурний розвиток
в Україні у другій половині XIV – XVІІ століть був обумовлений розділенням України
між сусідніми державами.
Тому, впродовж багатьох століть усі частини українських земель розвивалися не однаково. Східна – перебувала здебільшого в Російській імперії, а західна – під владою Польщі,
Литви, Австро-Угорщини.
За допомогою науково-теоретичного аналізу визначено, що у період з XІV ст. по XVІІ ст.
в історії України існувало багато політичних,
соціальних, культурних та економічних чинників, які впливали на рівень розвитку математичної науки та освіти того часу. Тому
вважаємо, що історію розвитку математики
в Україні у XІV – XVІІ ст. слід висвітлювати
через: соціально – економічний та культурний
розвиток усіх регіонів України; рівень освіти і
науки того часу; рівень викладання математики в навчальних закладах та зміст математичної літератури. Кожен з цих чинників треба
розглядати через призму того, що українські
землі були тривалий час поділені між різними державами – сусідами, тому і рівень соціально-економічного розвитку, науки та освіти
були різні. Також необхідно пам’ятати про
доцільність проведення разом зі студентами

паралелі відносно розвитку математичної науки в інших країнах у даний період. З методичної точки зору, це сприятиме актуалізації
знань та формування здатності до аналізу та
критичної оцінки навчального матеріалу.
У сучасній історії України період XІV –
XVІІ століття – це період, який поділяють на
пізнє Середньовіччя (XІV ст. – XV ст.) та епоху Нового часу (XVІ ст. – XVІІІ ст.) [9]. Тому,
вважаємо за доцільне аналізувати рівень математичних знань українців у до XVІ століття
й після.
Згідно з періодизацією А. Колмогорова,
до кінця XVІ ст. тривав період елементарної
математики, для якого характерно вивчення
властивостей сталих величин. У цей період
стало можливо чітке розуміння самостійного
становища математики як певної науки. Включає в себе математику Стародавньої Греції,
елліністичних країн та римської епохи, Китаю
та Індії, арабських країн, середньовічної Європи і Епохи Відродження [12, с. 32-46].
У Середньовічній Європі з V ст. по XV ст.
не відбувався розвиток науки, в тому числі й
математичної. До Епохи Відродження математичні надбання різних століть в основному
зберігалися. А починаючи з XV ст. математиків не тільки вивчали класичну науку, але
й вносили щось нове у її розвиток. У зв’язку
з цим на українській території, що знаходились під владою Польщі, Литви та АвстроУгорщини, швидше проникають гуманістичні
тенденції та наукові ідеї [1, с. 208-209].
Спираючись на думку вчених, можна
стверджувати, що у кінці XVІІ ст. на території
України майже все населення мало достатній
рівень освіти. Так сирійський мандрівник Павел Алепський (він у 1652 р. їхав Україною
до Москви) розповідав: «Мало не всі українці та більша частина їхніх жінок і дочок уміють читати, добре знають порядок церковної
служби; священики вчать сиріт, не дають їм
вештатися без діла по вулицях. Черниці Вознесенського монастиря усі були не тільки
письменні, а навіть високовчені й самі писали
багато наукових та інших творів. Серед ченців є люди вчені, знавці права, або юристи,
філософи і красномовці. У Лаврі є славетний
печатний дім, що обслуговує весь край той.
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З його виходять церковні книжки, прегарно
надруковані; на великих паперах малюнки
значних місцевостей і країн, наукові розсліди
та інше» [8; 5, с. 524].
Теоретико-методологічний аналіз літератури дозволив визначити мету вивчення
теми – розширити знання студентів щодо історії розвитку математики в Україні в XІV –
XVІІ століттях; сформувати здатність аналізувати, узагальнювати та критично оцінювати
історико – математичний матеріал.
Згідно мети були поставлені наступні завдання, які треба виконати під час навчання:
–– висвітлити вплив соціально-економічних
подій в Україні XІV – XVІІ століттях на культурний розвиток українського суспільства;
–– розкрити особливості розвитку математичної науки та освіти в Україні в XІV –
XVІІ століттях;
–– з’ясувати зміст та рівень математичних
знань українців в епоху пізнього середньовіччя та Українського Ренесансу;
–– зробити висновок щодо рівня розвитку математичних знань на території України
у XІV – XVІІ ст.
У даній статті більш детально розкриємо перші два завдання. Питання змісту та
рівня математичних знань українців у XІV –
XVІІ століттях є предметом більш глибокого
аналізу математичної літератури того часу.
Тому висвітлюємо його оглядово.
Починаючи викладання даної теми пропонуємо дати студентам завдання: згадати історичні події, які відбулися в історії України
у XІV – XVІІ століттях. Це допоможе у сприйнятті історії математики як частини загальної
історії українського народу, а не відірваної
абстрактної ланки суспільного життя. Також
актуалізація знань дає можливість для побудови процесу навчання за допомогою методу
діалогу. Важливо, щоб студенти навчилися самостійно аналізувати та робити висновки
Вивчення теми треба починати з того,
що соціальний та культурний події в Україні у XIV – XVІІ століть мали безпосередній
вплив на рівень математичної науки і освіти.
Вчені стверджують, що за часів Київської Русі
був достатній рівень математичної освіти населення, яку використовували переважно для

практичних потреб [1; 4]. Так перед монголотатарським нашестям велична Київська Русь
розділилася на багато князівств, які не мали
політичної єдності. Це привело до того, що вже
при першому зіткненні на ріці Калка в 1223 р.
русичі зазнали поразки, але і це не привело
до подолання міжусобних конфліктів [15].
Визначають, що різні князівства різною
мірою відчули наслідки монголо-татарського
нашестя. Це визначило остаточне оформлення в XIII – XIV століттях шляхів розвитку
основних регіонів Київської Русі.
Так через складні історичні умови українці так і не створили єдиної держави. У той
час південно-західні українські землі стали
об’єктом зовнішньої політики Литви, Польщі, Угорщини. На початок 60-х років XIV ст.
під владою Литви опинилася велика частина
території України – Чернігово-Сіверщина,
Київщина, Переяславщина, Поділля, більша
частина Волині. У середині XIV ст. на землях
між Дністром і Дунаєм, що входили до складу
Київської Русі, а потім Галицько-Волинського князівства було створено самостійне Молдовське князівство з столицею в м. Сучаві
(1359 р.). До його складу входила й Буковина,
де більшість населення становили українці.
Молдовське князівство, а в його складі й Буковину, захоплювали то угорські, то польські
королі, а з початку XVI ст. воно потрапило
в залежність від турецького султана. Закарпаття залишалося в складі Угорщини. У другій половині XV ст. татари встановили контроль над землями Північного Причорномор’я
та Приазов’я. З середині XV ст. князь Московської держави Іван III проголосив свої
історичні права на всі землі Київської Русі.
Це спричинило литовсько-московські війни,
і як наслідок – входження Чернігово-Сіверських земель на початку XVI ст. до складу
Московії [14, с.99-108].
Вже у XVI – XVIII століттях спостерігається культурне піднесення в України. Цей
період називають Ренесансом в українській
культурі [13].
У цей час відбувається перехід всіх українських земель під владу Речі Посполитої та
Московської держави. В наслідок чого підвищується дух визвольної боротьби та ство-
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рюється Запорізька державна республіка.
У вітчизняній культурі це була яскрава, плідна
епоха, принципова для подальшого розвитку
[14, с. 110].
Можна виділити цілий ряд причин, які
пояснюють культурне піднесення в Україні
у XVI – XVIII століття: зберігання традицій
Київської Русі; стабілізація і пожвавлення
економічного життя, зростання міст; торговельні пріоритети перемістилися з Київського
у Галицько-Волинське князівство; створення
козацтва; вплив західноєвропейського Відродження та Реформації.
Отже, на початку XIV – XVI століть відбувся розподіл українських земель між сусідніми державами (Литви, Польщі, Московської
та Молдавської держав, Османської імперії)
з повною ліквідацією ознак їх державності та виникла Запорізька народна республіка
(Запорізька січ).
Треба зазначити, що доцільно включати
у обговорення та виокремлення даних висновків студентів. Це сприятиме активізації навчального процесу та актуалізації знань.
Отже, така соціально-економічна ситуація
вплинула на розвиток освіти і науки в Україні XIV–XVII століттях. У «княжі часи»
(ХІІІ ст. – XIV ст.) вже не було тієї шкільної системи, яка була у Київській державі.
До монголо-татарського нашестя розповсюдження письменності серед населення було
досить поширеним. Відомостей про освіту
періоду татаро-монгольської навали дуже
мало. Але вважають, що школи нижчого
рівня все ж таки існували та діяли так звані
«майстри грамоти» [5, с. 520].
Починаючи з часів Галицько-Волинського
князівства на території України, як і в будьякій Європейській країні епохи середньовіччя, у поширенні математичної освіти та розвитку математичної науки величезну роль
відігравали церкви і монастирі. У галузі науки – це було, здебільшого, переписування
класичних математичних праць грецьких та
арабських вчених. У школах навчали найпростішій арифметиці. Вони були звичайно при
церквах, де вчили дяки. Вивчали читання,
письмо, лічбу і церковний спів. Підручниками
служили «Часослов» і «Псалтир». Уявлення

про те, з чого вчили, дає буквар Івана Федоровича 1574 року, укладений за грецькими і
болгарськими зразками.
Коли українські землі приєдналися до Великого князівства Литовського, настав новий
період у розвитку української культури. Можна виділити декілька рис цього періоду: українська мова стала мовою діловодства, дипломатії; більшого розвитку набули філософські та
політичні погляди; інколи займалися питаннями астрономії; математичні знання не набули
особливого поширення, а використовувалися
лише для торгівлі та землеміряння. Завдяки
культурним зв’язкам з Візантією на території
України до XVI ст. була поширена десяткова
абеткова слов’янська нумерація, яка була схожа на іонійську. Для кожного розряду чисел
(одиниць, десятків, сотень) існували особливі
буквені позначення з «титлом»(надрядковий
знак над буквою, який позначає цифру). Така
нумерація використовувалася на території
України до XVI ст. доки не почала проникати
десятична позиційна система числення. Поняття нуля було відсутнє; простий дріб означався словесно (одна шоста – «півтретини»,
1/12 – «півпівтретини») тощо. Дроби називали «долями», а пізніше «ламаними числами».
На південних та східних територіях України
у XV – XVI ст. були поширені рукописні арифметики, які були переписом аналогічних підручників Західної Європи [2; 15]. Нумерацію,
правила обчислення та математичні задачі
XІV – XVIІ століть необхідно більш детально
розглянути на практичних заняттях. Це допоможе досягти цілей навчання – відтворення, розуміння та застосовування навчального
матеріал.
Взагалі рівень математичних знань в Україні того часу визначався станом і рівнем викладання математики в навчальних закладах
та кваліфікацією їх викладачів. Багато українських юнаків, частіше з західної території,
протягом XV ст. – XVI ст. навчалися в західноєвропейських університетах. У XVІ ст. –
XVIІ ст. існували православні та католицькі
школи. Це було зумовлено національними,
політичними та релігійними конфліктами.
Православні існували в Острозі, Володимирі-Волинському, Львові, Уневі, Холмі, Києві
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[5, с. 522]. Тому на занятті важливо розкрити
питання освітньої системи XІV – XVIІ століть. Ідеально, якщо студенти самостійно
згадають про початкові, середні та вищі школи, що діяли на території України у той час.
У будь-якому разі, потрібно подати наступний
навчальний матеріал.
Важливу роль у поширені математичної
освіти серед населення України відігравали братства – громадські організації православних міщан у кінці XVI та XVII ст., коли
розгорнулась уперта боротьба з католицькою
реакцією. Відомі Львівське братство, засноване близько 1585 p., Київське братство (близько 1615), Луцьке братство (1617) та інші [6].
Братства рішуче виступали проти національного і релігійного обмеження українців, організовували й утримували братські школи, викладання в яких проводилося рідною мовою.
Програмою навчання більшість братських
шкіл відповідала тодішнім середнім школам.
Крім класичних мов, діалектики та інших
предметів ґрунтовно вивчали арифметику,
геометрію та астрономію [7].
Визначне місце посідала Острозька школа
на Волині – греко-слов’яно-латинська колегія,
яку сучасники називають академією. Створена в 1576 р. в Острозі з ініціативи князя Василя Констянтина Острозького, представника
старовинного українського православного
роду. Цей культурно-освітній осередок згодом
перетворено в школу. Тут запроваджувались
«сім вільних наук», які включали вивчення
арифметики, геометрії та астрономії [3].
У період козацтва існували січові і полкові
школи. Тут ґрунтовно у вивчали арифметику
і геометрію. Цього вимагали будівництво військових укріплень, фортець, флоту, жвава торгівля. Знання з географії та астрономії, уміння
орієнтуватися на місцевості по зорях були необхідні в далеких військових походах, плаванні на «чайках» по Чорному морю, в торгівлі
з іншими народами та країнами [10]. По закінченні січових шкіл най здібніші учні вступали
до Києво-Могилянської академії, яка була заснована у 1631 р. Петром Могилою. Ця вища
школа поєднувала національні традиції українських шкіл та програму і методи західноєвропейських університетів. Викладання велося

латинською мовою. Вивчалися сім вільних
наук, які включали математику, астрономію.
курс навчання в академії тривав 12 років. Тут
викладали філософські погляди Аристотеля,
Р. Декарта та іншіх. «Могилянська академія, –
писав історик М. Чубатий, – стала правдивим
першим українським університетом, що виховав сотні української освіченої інтелігенції за
зразками західної культури» [6].
У кінці XV століття в Польщі і Литві починається культурне піднесення. Так прогресивні ідеї проникали в Україну. Уже з XIV ст. багато українців, білорусів і литовців виїздили до
Італії, Франції, Німеччини, Голландії, Чехії,
Австрії, Польщі, щоб здобувати вищу освіту.
Протягом XV-XVI ст. більш як 800 молодих
українців пройшли навчання у Краківському університеті, в якому українці навчалися
з першого року його заснування (1364 р.),
деякі з них по закінченні залишились працювати там викладачами. Загалом у ньому
навчались юнаки майже з 70 міст України,
його професорами були 13 українців. А крім
інших традиційних факультетів, у ньому був
ще й фізико-математичний факультет. Навчались українські юнаки і в інших університетах. Зокрема, в Падуанському протягом 14–18
ст. їх нараховувалось біля 600. В окремі роки
лекції «державного математика» Г. Галілея
слухали більше десятка студентів з України.
Чимало українців одержували освіту в Болонському університеті. Там викладав засновник
кафедри астрономії Краківського університету та наукової школи, з якої вийшов Микола
Коперник, Мартин Русин (Мартин Король –
польський математик, астролог, астроном,
лікар, професор Краківського університету)
[1, с. 225-226; 15].
У Мартіна Русина навчалося багато українців, відомі з них – Яків з Залісся, Іван Брошка з Підляшшя, Микола з Шадка, Михайло
з Довгопілля, Амвросій з Бардієва, Григорій
з Нового Села, Бернард Ваповський з Радохонец і Юрій Котермак з Дрогобича, який, власне і став згодом безпосереднім викладачем
Миколи Коперника [11].
Варто більш детально вивчити біографію
професора медицини й астрономії з Дрогобича (Юрія Котермака) (1450 – 1495) – всес-
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вітньовідомого вченого у галузі астрономії,
математики і медицини. Він закінчив Краківський університету, а в 1478 р., став професором, в 1481 р. – ректором Болонського
університету. Через два роки в Римі вийшла
перша друкована книга українського автора
під назвою: «Прогностична оцінка поточного
1433 року магістра Юрія Дрогобича із Русі,
доктора мистецтв, медицини Болонського
університету. Надруковано в Римі 1483 року,
в п’ятницю 7 лютого, за папи Секста Четвертого, на дванадцятому році його понтифікату». Ця книжка належить до найрідкісніших
у всьому світі збереглося тільки два її примірники. Збереглися і кілька рукописних трактатів Ю. Дрогобича, зокрема про оцінку сонячного затемнення 1478 і місячного в 1479 роках
[1, с. 226].
Зрештою українці не тільки виїздили до
Європейських країн на навчання, але повертаючись поширювали світові математичні
надбання серед українців. Також, протягом
XV – XVI століть в Україну приїздило чимало
освічених людей з Польщі, Чехії, Німеччини,
Італії тощо. Так вихідці із польської Замойської академії (1595 р., м. Замост) сприяли поширенню на території України вищої, зокрема
філософської, освіти. З цієї академії вийшли
відомі діячі культури і науки Касіян Сакович,
Ісая Козловський, Сильвестр Косов, які згодом були викладачами Києво-Могилянської
академії.
В супереч усім соціально-економічним негараздам, територіальному розділенні між багатьма державами Українська освіта сягнула
європейського рівня. Встановилися міжнародні культурні й наукові зв’язки України з країнами Європи. Діяльність шкіл Запорізького
козацтва, братських шкіл, Острозької школи
допомагало отримувати елементарні математичні знання, що давала змогу багатьом українцям отримувати вищу освіту Європейських
країнах. Необхідно зазначити, що у XVІІ ст.
розвиток науки і освіти в Україні сприяв духовно-моральному об’єднанню українців та підвищенню рівня національної самосвідомості.
Як бачимо, на частині української території, переважно це був Захід та Центр України,
а також територія Запорізької Січі, склалася

певна система освіти: початкова, середня й
вища ланки. Існувала досить струнка система
освітніх закладів: братські школи, Острозька
й Києво-Могилянська академії тощо. Діяли
друкарні, бібліотеки. Запорозькі козаки відкривали школи при церквах майже всіх парафій. Але на території, що була під владою
Московської держави, спостерігається достатньо низький рівень культурного розвитку. Однією з причин цього було розорення та
спустошення татаро-монгольськими набігами
південних та частини східних українських земель, що призвело до зниженню знань взагалі, і математичних зокрема.
Для того щоб розшири уявлення студентів про рівень математичних знань українців
у XIV – XVІІ століттях, можна проаналізувати
математичну літературу того періоду. Стверджуємо, що у зв’язку з тим, що Україна була
поділена між сусідніми державами необхідно проаналізувати усі друковані та рукописні
першоджерела, які були поширені у той час
на всій території України.
Так К. Швецов зазначає, що письмові
першоджерела математики в Україні в XIV –
XVII ст. поділяють на дві групи: 1) загальні
джерела з історії культури, які містять деякі
відомості з математики; 2) математичні рукописи або друковані видання, як вітчизняні,
так і зарубіжні, поширені в школах того часу
[16, с. 3-4].
До першої групи відносимо рукопис ужгородського «Полуустава; книга «Букварь» Івана Федорова; книги Юрія Дрогобича; «Книга
по сошному письму» та «Устав ратних, пушкарських і інших справ 1603 р.» (рукописні книги, що були поширені на територіях,
які були під владою Московскої держави
16-17 ст.) [2; 16].
У другу групу включаємо: рукописні
арифметики 15, 16ст., серед яких є «Арифметика і математика, на латинській мові, читана у Львові, рукопис 1630-х років». Серед
друкованих видань були: «Алгоритм» (Сакробоско, 1509 р.); «Лінійний алгоритм» (Ян
з Ланцути, 1515 р.); «Вступ до арифметики»
(Х.Шафенберг, 1549р.); «Лінійна арифметика» (Б. Гербест, 1560 р.); «Алгоритм – наука
про лічбу» (Т. Клос, 1538 р.); «Алгоритм – на-
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ука про лічбу» (Б. Воєводка, 1553 р., 1574 р.,
1602 р.); «Считание удобное, которым всякий человек купующий или продающий зело
удобно изыскати может число всякие вещи»
(1682 р.) та інші [2; 16].
У підручниках розрізняли два види арифметики: числову (користувалися цифрами) та
лінійну (обчислення на лініях за допомогою
камінців або жетонів). Вони містили багато
арифметичних та геометричних задач, таблиць та правил. Розглядалися основні питання тригонометрії за винятком розв’язання тригонометричних рівнянь і тотожностей. Більш
детальний аналіз рукописних та друкованих
математичних першоджерел, які були поширені на території України XIV – XVІІ століттях є предметом наступних публікацій.
Закінчуючи огляд розвитку математики
в Україні XIV – XVІІ століттях треба зазначити, що ще у період Київської Русі на території
українських земель спостерігався достатньо
високий рівень освіти, зокрема і математичної. Але так як математика грецького періоду
занепала після римських завоювань, так починається різкий спад рівня освіти населення України у зв’язку з татаро-монгольським
нашестям та загарбницькими діями сусідніх

держав. Але завдяки поширенню ідей та наукових відкриттів європейських країн епохи
Відродження на територіях України з XVІ ст.
до XVІІ ст. починається епоха Українського
Ренесансу, що визначається поступовим підвищенням рівня освіти і науки, у тому числі і
математичної.
Висновки. Отже, нами було визначено,
що соціально-економічна ситуація безпосередньо вплинула на розвиток математичної
освіти і науки в Україні XIV – XVІІ століттях.
Це визначило не рівномірне розповсюдження
математичних знань. Але з XV ст. починається поширення провідних математичних ідей
з Західної Європи по всій території нашої країни. Про зміст та рівень математичних знань
українців в епоху пізнього середньовіччя та
Українського Ренесансу свідчать програми
навчання та підручники, що використовували
у школах того часу.
З методичної точки зору, вважаємо за доцільне проводити лекції за допомогою методу
діалогу. Це допоможе досягти не тільки рівня запам’ятовування, відтворення, розуміння
та застосування матеріалу. Але й сформувати
здатність аналізувати та робити критичні висновки.
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ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ
ЖИТТЄВОТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
У статті розглянуто технологію формування життєвотворчого потенціалу майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Проаналізовано думки вчених відповідно до поняття «технологія». З’ясовано, що ця технологія є цілісною системою, яка містить діагностичну мету й забезпечує реалізацію принципів гуманітарної підготовки студентів, передбачає
певну етапність процесу, на кожному з яких навчально-методичне забезпечення сприяє формуванню
складників життєвотворчого потенціалу майбутнього вчителя початкових класів і забезпечує досягнення очікуваного результату.
Ключові слова: технологія, життєвотворчий потенціал, майбутні вчителі, гуманітарні дисципліни.
В статье рассмотрено технологию формирования жизненнотворческого потенциала будущих
учителей начальных классов в процессе изучения гуманитарных дисциплин. Проанализировано
мысли ученых относительно термина «технология». Выяснено, что данная технология является
целостной системой, которая включает в себя диагностическую цель и обеспечивает реализацию
принципов гуманитарной подготовки студентов, имеет определенную этапность процесса, на
каждом из которых учебно-методическое обеспечение влияет на формирование составляющих жизненнотворческого потенциала будущего учителя начальных классов и обеспечивает достижения
ожидаемого результата.
Ключевые слова: технология, жизненнотворческий потенциал, будущие учителя, гуманитарные
дисциплины.
The article considers the technology of formation of life creating potential of future primary school teachers in the process of studying humanities. The views of scientists on the concept of "technology" are analyzed.
It is found out that this technology is a holistic system that includes a diagnostic purpose and provides an
implementation of the principles of students' humanitarian training, it involves certain stages of the process.
On each of those stages learning and methodological support promotes the formation of the components of life
creating potention in future primary school teachers and ensures achievemient of the expected result.
Key words: technology, life creating potential, future teachers, humanitarian disciplines.

Постановка проблеми. Сучасні суспільно-політичні та економічні зміни в Україні зумовлюють загострення потреби у формуванні
фахівця не лише як носія певних виробничих
функцій, а як всебічно розвиненої соціально
активної особистості, яка має фундаментальну освіту, високий рівень особистісної та професійної культури, сформовану професійну
компетентність. Життя висунуло суспільній
запит на виховання життєвотворчої особистості, здатної, на відміну від людини-виконавця, самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі нестандартні
рішення. Але сьогодні випускники шкіл, які

приходять на роботу, ще не здатні самостійно
розв’язувати проблеми, не можуть мислити
діалектично, системно, легко переходити від
одного виду діяльності до іншого, їм бракує
творчої уяви, ініціативи та винахідливості.
Отже, актуальність вибраної теми не викликає сумнівів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему життєвотворчого потенціалу
розглядали в педагогіці, психології, філософії
та інших науках. Психолого-педагогічні засади проблеми було представлено в роботах
І. Беха, І. Єрмакова, В. Семиченко, О. Яковлєвої та інших. Вивчення проблеми професій-
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ної підготовки майбутніх учителів у вітчизняній педагогічній літературі показало, що,
окрім теоретичних і методологічних засад
підготовки вчителів (К. Авраменко, Ю. Бабанський, В. Гриньова, О. Дубасенюк, О. Пєхота, О. Савченко, Л. Ткаченко, Л. Хомич),
ученими активно досліджуються такі аспекти
професійної підготовки педагогів, як: організація педагогічної практики (О. Абдулліна,
Н. Казакова, М. Козій), особливості підготовки вчителя до виховної роботи й до роботи з
батьками (Т. Довженко, Г. Троцко, Т. Шанскова), питання формування умінь студентів до
індивідуальної роботи (В. Єремєєва, З. Осадча), питання технології професійної підготовки студентів-майбутніх учителів (О. Антонова, О. Дубасенюк, В. Євдокимов, С. Сисоєва,
І. Прокопенко), суть технологічного підходу до навчання (Л. Андерсон, С. Батишева,
В. Безпалько, Дж. Блок, Б. Блум, В. Боголюбов, П. Гальперін, Т. Гілберт, М. Кларін,
Н. Кузьміна, С. Максименко, Р. Мейджер,
Г. Селевко, С. Смірнов, Н. Тализіна) тощо.
Проаналізувавши наукову літературу
з’ясували, що, незважаючи на значну кількість наукових робіт та публікацій, дослідження технології формування життєвотворчого
потенціалу майбутнього вчителя початкової
школи не можна вважати завершеним. Саме
тому воно потребує подальшого вивчення.
Мета статті – проаналізувати переваги
технології формування життєвотворчого потенціалу майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін.
Виклад основного матеріалу. Формування життєвотворчого потенціалу майбутніх
учителів початкових класів у процесі вивчення
гуманітарних дисциплін розглядаємо як цілеспрямований, добре організований, науковометодично забезпечений процес використання можливостей гуманітарних дисциплін,
спрямований на формування структурних
компонентів життєвотворчого потенціалу (інтелектуального, творчого, життєвого). Цей
процес передбачає: забезпечення стійкої позитивної мотивації на оволодіння гуманітарними дисциплінами в навчальній аудиторній та
самостійній діяльності як засобу формування

студентами власного життєвотворчого потенціалу; залучення традиційних можливостей і
широке використання інноваційних підходів
до конструювання змісту гуманітарної підготовки на всіх рівнях (бакалавра і магістра);
залучення майбутніх учителів до продуктивної інтелектуально-життєво-творчої взаємодії
з викладачем та іншими студентами під час
вивчення гуманітарних дисциплін.
Щоб залучити студентів до процесу формування й удосконалення власного життєвотворчого потенціалу, можна навести кілька характеристик: пізнавальний інтерес до
гуманітарних навчальних дисциплін, що забезпечує позитивну мотивацію до засвоєння
матеріалу гуманітарних дисциплін із метою
забезпечення формування життєвотворчого
потенціалу; наявність у студентів життєвотворчих умінь і навичок у використанні знань
із гуманітарних дисциплін; усвідомлення значення поповнення й розвитку власних творчих ресурсів як сприяння процесові власного
саморозвитку; прояв творчої ініціативи, активності й самостійності в процесі навчальної
взаємодії з викладачем і студентами під час
вивчення гуманітарних дисциплін.
Думки про технологізацію освіти висловлював ще Я. Коменський 400 років тому. Він
наголошував, що це вміння правильно визначати мету, обирати засоби досягнення та формувати правила користування цими засобами.
Елементи технологічного підходу можна знайти в працях більшості видатних іноземних та
вітчизняних педагогів таких, як А. Дістервег,
Й. Песталоцці, А. Макаренко, В. Сухомлинський та інших.
Технологічний підхід відкриває нові можливості для концептуального й проективного
засвоєння різних царин та аспектів освітньої,
педагогічної та соціальної дійсності він дозволяє:
- із більшою визначеністю передбачати
результати та управляти педагогічними процесами;
- аналізувати та систематизувати на науковій основі набутий практичний досвід і його
використання;
- комплексно розв’язувати освітні та соціально-виховні проблеми;
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- забезпечувати сприятливі умови для розвитку особистості;
- оптимально використовувати ресурси,
що є в розпорядженні вчителя;
- вибирати найбільш ефективні й розробляти нові технології й моделі для вирішення
соціально-педагогічних проблем.
Технологічний підхід до навчання і виховання передбачає точне інструментоване
управління навчально-виховним процесом і
гарантоване досягнення поставлених завдань
[5, с. 9].
Технологія навчання – за означенням
ЮНЕСКО, це в загальному розумінні системний метод створення, застосування й визначення всього процесу навчання і засвоєння
знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить своїм завданням оптимізацію освіти [2, c. 14]. В. Гриньова вважає, що педагогічна технологія – це
доцільна сукупність різних засобів, умов, компонентів педагогічної діяльності, яка забезпечує досягнення бажаних освітніх і виховних
ефектів [1]. В. Євдокимов, І. Прокопенко розуміють під педагогічною технологією упорядковані професійні дії суб’єктів педагогічного процесу, які при оптимальності ресурсів
і зусиль усіх учасників педагогічної взаємодії
сприяють реалізації свідомо визначеної освітньої мети та забезпечують можливість відтворення процесу на рівні, який відповідає рівню
педагогічної майстерності [3]. Сьогодні в педагогіці, окрім поняття «педагогічна технологія», трапляються поняття «освітня технологія», «технологія навчання» та «навчальна
технологія». У зв’язку з цим уважаємо доречним розмежування понять, яке запропонувала науковець О. Проценко у роботі. Проаналізувавши думки науковців, вона засвідчує,
що дефініції можна розглядати в ієрархічній
залежності, де освітня технологія є найбільш
глобальним утворенням, що регламентує державну політику й устрій освітньої системи, а,
відповідно, технологія навчання – конкретна
технологія, що спрямована на підвищення
ефективності навчального процесу в межах конкретної дисципліни чи теми [4, с. 59].
Отже, розробка технології формування
життєвотворчого потенціалу в майбутніх

учителів початкових класів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін в умовах
вищого педагогічного навчального закладу
зумовлена існуючою суспільною потребою
в життєвотворчому вчителеві, здатному креативно вирішувати нестандартні ситуації та
взаємодіяти з іншими учасниками педагогічного процесу під час виконання професійних
обов’язків.
Під час розроблення технології ефективного формування життєвотворчого потенціалу
майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін нами
враховувалася низка важливих чинників,
що суттєво впливають на реалізацію цього
процесу.
Відомо, що професіоналізація особистості розгорнута в часі. Центральне місце в ній
займає період уходження особи в професійну
діяльність на етапі професійного навчання та
опанування професії у ЗВО. З’ясовано, що
студентський вік охоплює межі від 16–17 до
21–23 років і виступає найважливішим етапом професійного становлення людини. Студентський період життя людини є періодом її
активного розвитку у психологічному (спрямованість, здібності, характер), соціальному
(суспільні відносини, професійно-особистісні якості) й біологічному (фізична сила,
пластичність тощо) планах. А тому саме
в студентському віці виникають сприятливі
передумови для становлення професіоналізму особистості, у тому числі шляхом набуття
нею життєвотворчого потенціалу в процесі
вивчення гуманітарних дисциплін.
Зауважимо, що з урахуванням тенденцій
розвитку сучасної вищої школи, основних вимог до підготовки майбутніх учителів та специфіки формування життєвотворчого потенціалу студентів, які навчаються на факультеті
початкового навчання, було також сформульовано основні концептуальні ідеї технології
(необхідність забезпечення ціннісно-смислової спрямованості процесу формування майбутніми учителями життєвотворчого потенціалу; технологізація формування актуальних
знань студентів; забезпечення педагогічного
супроводу професійного становлення майбутніх фахівців).
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Висновки. Отже, технологія формування життєвотворчого потенціалу в майбутніх
учителів початкових класів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін спрямована
на залучення студента до активної, життєвотворчої діяльності. Технологія враховує
всі напрями удосконалення гуманітарної
підготовки студентів ЗВО й передбачає послідовну реалізацію підготовчого, основного і заключного етапів, спрямованих на
забезпечення формування компонентів життєвотворчого потенціалу (інтелектуальний,
творчий, життєвий) майбутніх учителів початкових класів.

Технологія формування життєвотворчого потенціалу в майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін – це цілісна система, яка містить
діагностичну мету й забезпечує реалізацію
принципів гуманітарної підготовки студентів,
створює можливості для реалізації напрямів
удосконалення гуманітарної підготовки, передбачає певну етапність процесу, на кожному з яких навчально-методичне забезпечення
сприяє формуванню складників життєвотворчого потенціалу майбутнього вчителя початкових класів і забезпечує досягнення очікуваного результату.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Гриньова В.М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя: теоретичний і методичний аспекти / Валентина Миколаївна Гриньова. – Х. : Основа, 1998. – 300 с.
2. Манушин Э.А. Развитие информационных технологий в образовании: аналитиический доклад / Э.А. Манушин  // Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. – М.,
1997. – 25 с.
3. Прокопенко І.Ф. Педагогічна технологія: посібник / І.Ф. Прокопенко, В.І. Євдокимов. –
Харків : Основа, 1985. – 105 с.
4. Проценко О.С. Формування життєвої компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі професійної підготовки: дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / Проценко Олена Сергіївна. –
Харків, 2015. – 198 с.
5.   Руснак І.С. Технології виховного процесу в початковій школі: навч. посібник / І.С. Руснак,
Г. Я. Федух, С.З. Романюк. – Вижниця: Черемош, 2016. – 176 с.

68

Український психолого-педагогічний науковий збірник

♦

Фірсова І.В.
здобувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту
Центральноукраїнського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК УМОВА
АКТИВІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА-ПЕДАГОГА
Стаття присвячена дослідженню професійної соціалізації майбутнього викладача-педагога. Розкрито можливості студентського самоврядування як умови активізації професійній соціалізації майбутнього викладача-педагога.
Ключові слова: професійна соціалізація майбутнього викладача-педагога, взаємодія, середовище,
студентське самоврядування.
Статья посвящена исследованию профессиональной социализации будущего преподавателя-педагога. Раскрыты возможности студенческого самоуправления как условия активизации профессиональной социализации будущего педагога-преподавателя.
Ключевые слова: профессиональная социализация будущего преподавателя-педагога, взаимодействие, среда, студенческое самоуправление.
The article is devoted to the study of professional socialization of the future teacher-teacher. The possibilities of student government as conditions for the activation of professional socialization of the future
teacher-teacher are revealed.
Key words: professional socialization of the future teacher-teacher, interaction, environment, student
self-government.

Соціально-економічний розвиток, процеси
інтеграції в загальноєвропейський освітній
простір, що відбувається сьогодні в Україні,
актуалізують питання про досягнення принципово нового рівня якості підготовки викладача-педагога. Сучасний викладач повинен
бути активним та мобільним членом суспільства, легко пристосовуватися до швидкозмінних умов життя, виявляти цілеспрямованість
і підприємливість. Визначити наскільки майбутні викладачі-педагоги є активними учасниками суспільного життя можна саме за участю
у студентському самоврядуванні. Разом з тим
студентське самоврядування сприяє активізації професійної соціалізації майбутнього
викладача-педагога.
Слід зазначити, що у педагогічній науці
професійна соціалізація є предметом стійкого
наукового інтересу. Так, концепції соціалізації, виховання й розвитку особистості дитини
знайшли свій розвиток в дослідженнях В. Біблера, Б. Вульфова, В. Давидова, І. Іванова,
Д. Колесова, В. Коротова, В. Краєвського,
О. Леонтьєва, А. Петровського, Д. Ельконіна
та інших.

Організації діяльності органів студентського самоврядування присвятили свої праці В. Астахова, І. Бех, В. Бондар, Я. Бурлака,
О. Дубасенюк, О. Киричук, В. Кузь, І. Смирнов, М. Стельмахович, Т. Степура, В. Сластьонін, О. Якуба та інші. Організаційним
аспектам самоврядування студентів, проблемам їх соціальної зрілості та самореалізації
присвятили свої праці Л. Божович, І. Зязюн,
А. Капська, В. Караковський, Т. Кириленко,
В. Семиченко, С. Сисоєва та інші.
Проте, аналіз праць вище згаданих науковців дозволяє констатувати, що умови активізації професійній соціалізації майбутнього
викладача-педагога залишаються предметом
наукової дискусії і потребують подальшого
обґрунтування і деталізації.
Тому, метою статті є дослідження особливостей професійної соціалізації майбутнього
викладача-педагога та розкрити можливості
студентського самоврядування в активізації
професійній соціалізації майбутнього викладача-педагога.
Соціалізація – це складний і тривалий
процес включення індивіда до системи со-
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ціальних зв’язків та відносин, його активної
взаємодії з оточенням, у результаті якої він
засвоює зразки поведінки, соціальні норми і
цінності, необхідні для його успішної життєдіяльності у даному суспільстві.
Необхідно зазначити, що у науковій літературі взаємодія розглядається найбільш часто у контексті спілкування і як спілкування.
Тобто поняття взаємодія та спілкування використовуються як взаємодоповнюючі. При
цьому взаємодія характеризується як гранично загальна характеристика спілкування
[11, с. 247]. «У структурі спілкування можна
розрізняти, – зазначає Б. Д. Паригін, – наступні основні аспекті, які характеризують
взаємодію як процес: а) сукупної, кооперетивної діяльності; б) інформаційного зв’язку;
в) взаємовпливу; г) взаємовідносин; д) взаєморозуміння. Вся структура спілкування як
процеса взаємодії повинна розглядатися історично і у динаміці» [ 11, с.250].
Сам феномен взаємодії у соціальному світі
доцільно розуміти як особливий стан, що передбачає відповідну позицію-диспозицію взаємодіючих суб’єктів (які постійно включені
у взаємодію, тому що «... ми ніколи не маємо
справу з речами в собі, тобто з речами мимо
взаємодії»[9, с. 140].
В традиції діяльнісного підходу О. М. Леонтьєва зазначається системна якість: особистість неоднозначно індивід; це особлива
якість, яка здобувається індивідом у суспільстві, в різноманітних стосунках, суспільних
своєю природою, до яких індивід залучається.
З цього погляду проблема особистості утворює новий психологічний вимір: інший, ніж
той, у якому відбуваються дослідження певних психічних процесів, певних властивостей
і станів людини; це – дослідження її місця,
позиції в системі, суспільних зв’язків, спілкувань, які відкриваються їй; це – дослідження
того, що, задля чого і як використовує людина
вроджене і здобуте нею [8].
Людина стає особистістю тільки в процесі соціалізації, тобто спілкування, взаємодії з іншими людьми. За допомогою поняття
адаптація, соціалізація трактується як процес
входження людини в соціальне середовище.
Поняття «середовище» у широкому розумінні

означає довкілля. Для психолого-педагогічного аналізу середовища змістовною є «теорія
можливостей» Дж. Гібсона [4]. Дж. Гібсон використовує категорію можливість, підкреслюючи активний початок людини-суб’єкта, що
опановує своє життєве середовище. Можливість слугує містком між суб’єктом та середовищем, і визначається як властивостями середовища, так і властивостями суб’єкта. Чим
більше й повніше особистість використовує
можливості середовища, тим успішніше відбувається її вільний і активний саморозвиток.
Особливе значення соціальної спільноти як
середовища людини відмічається В. В. Рубцовим: «Ми говоримо й перебуваємо у людському середовищі, але для людини середовище є
не тільки навколишнім світом. Для людини це
той світ, який існує в її спілкуванні, взаємодії,
взаємозв’язку, комунікації та інших процесах
[12, с. 93].
Важливим є твердження в контексті нашого дослідження, що суть особистісного
розвитку полягає у послідовному розвиткові
механізмів саморегуляції. Вищою формою
саморегуляції є самодетермінація, тобто здатність діяти не прогнозовано з позиції зовнішнього спостерігача, а внутрішньо усвідомлено
й послідовно, на основі вищих рефлексивних
внутрішніх критеріїв та опорів у прийнятті рішення й управління поведінкою [7, с. 49–54].
Основними ознаками самодетермінації є воля
та відповідальність. Волі притаманне свідоме управління активністю у будь-якій її точці, тобто вибирається напрямок змін. Відповідальність розуміють як форму виявлення
активності, форму регуляції, що характеризується хвилюванням за свою здатність здійснювати зміни в собі та навколишньому світі.
Людина своєю цілісністю є «відкритою
системою», яка має певний внутрішній зміст,
сукупність внутрішніх станів і здібна обмінюватися енергією, речовиною та інформацією
з навколишнім середовищем. Життя людини,
її буття описується як «траєкторія» руху «системи» в часі.
Простір буття, в якому «рухається» людина, також має кілька вимірів. Одні дослідники
виділяють плани простору існування людини
у нерозривному зв’язку із часом, з одного боку,
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а з іншого – зводячи його до такого модусу існування людини, як індивідуальність [1]. Інші
виокремлюють у суперструктурі людського
буття біологічну, соціальну та культурну субструктури [6].
Незалежно від поглядів дослідників на
структуру людського буття, динаміка розвитку і передусім саморозвиток людини як
відкритої системи розглядається як процес
здобуття нею якісно нових властивостей,
зростання самосвідомості та різноманітних
форм активності.
Важливим у формуванні професійної позиції є середовище вищого навчального закладу. Акмеологічне середовище сприяє
більш ефективному формуванню професійної
позиції. Освітнє середовище можна називати
акмеологічним у тому разі, якщо внаслідок
цілеспрямованої взаємодії усіх його елементів – учасників освітнього процесу – виникають об’єктивні можливості для актуалізації
потреби у саморозвиткові, реалізації свого
творчого потенціалу й усвідомлення себе як
суб’єктів самозмін.
Поряд із поняттям «середовище» використовується поняття «простір» Під простором
освітнього закладу, на думку Г. М. Шеламової, розуміють організацію та реалізацію стосунків усіх суб’єктів навчального та виховного процесів, які побудовані на принципах
«педагогіки толерантності» і які спрямовані
на безконфліктне спілкування та моральний
розвиток вихованців [13].
Співвіднесеність понять «середовище» та
«простір» аналогічні співвідненесенню «частини» й «цілого». Середовище може бути залученим до простору, оскільки «простір» є
багатовимірним, а «середовище» – лише один
із його вимірів. Простір містить одночасно
минулий, теперішній та майбутній час, а середовище містить уявлення про події кожного
разу в теперішньому часі.
Отже, під освітнім середовищем навчального закладу розуміють систему впливу та
умов формування особистості, а також можливостей для її розвитку, які містяться у соціальному та просторово-предметному оточенні в межах організованого освітнього процесу.
Професійно-освітній простір студентів вищо-

го навчального закладу розглядають як форму
взаємозв’язку особистості зі світом професій
та способами отримання професійної освіти
в умовах нявного освітнього середовища.
Як суб’єкт природної діяльності людина
живе в просторі її поведінки (етологічний
простір). У цьому ж просторі виникають
стосунки трьох видів: із суб’єктами інших
видів, із суб’єктами свого виду, із предметами (об’єктами) свого простору поведінки.
Взаємодія з особами інших видів породжує
завдання самозбереження чи потребу в безпеці з переживанням страху й оборонною захисною поведінкою, потреба захоплення здобутку
породжує завдання тренування способів захоплення здобутку й оборони (потреба у грі).
Стосунки з особами свого виду передбачають
різні завдання: вибір партнера щодо розмноження, презентація партнеру (демонстраційна
поведінка), завдання лідерства в групі, захист
своєї території, догляд за дітьми тощо. Врахування у своїй поведінці об’єктів дії визначають завдання дослідження середовища для
забезпечення успіху діяльності.
Суб’єкт соціальної діяльності перебуває
в просторі суспільства, в якому можна виділити два підрівні стосунків: 1) нормативні
суспільні; 2) особисті моральні. Залученість
людини до нормативних суспільних стосунків як громадянина, як представника етносу,
як представника будь-якої професії зумовлює
супільні, етнічні і професійні потреби. Потреба творення умов життя породжує пізнавальну потребу із завданням формування образу
світу, а особливі способи задоволення потреб
вимагають соціальної безпеки, а стосунки
у групі – потреби у соціальному комфорті й
спілкуванні. Сприйняття предметів мистецтва
і залученість до їх виробництва формують естетичні потреби.
Залучення людини до моральних стосунків (життя у просторі моралі) сприяє пошуку
смислу життя й світогляду, потребу в особистісній безпеці, в особистій самореалізації й
самоудосконаленні. Людина живе одночасно
в усіх своїх просторах, і її поведінка формується з урахуванням вимог усіх рівнів потреб.
Пояснення фактів, що спостерігаються
можна знайти у вченні О. М. Северцова про
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ароморфоз. Він уважав, що зміна організмів,
хоч і є пристосуванням до зовнішнього середовища, однак не є точною відповіддю на
замовлення природи. Еволюція відбувається
стрибкоподібно, й при цьому у новоутвореній
формі є певний запас здібностей, що не реалізуються безпосередньо, нібито не потрібних
виду в даний момент, але корисних для нього
надалі. У видові виявляються таємні можливості, якими він зможе скористатися тільки
в процесі свого тривалого існування, але не
відразу після виникнення. Отже, вид може
пристосовуватися, змінювати форми поведінки, не змінюючи морфології своїх органів.
Це «стрибання на східці із запасом і зумовлює
те, що процес еволюції стає переривчастим»
[2, с. 90–91].
Діяльність щодо формування соціальнопрофесійної зрілості повинна бути організована так, щоб її виконання особистістю
студента – майбутнього викладача-педагога, розкривало для нього ті чи інші сторони
суспільних стосунків, залучало його до цих
стосунки, забезпечувало б розвиток життя
особистості у системі суспільних відносин і
відбиття їх у її свідомості. Якщо діяльність
студента організована так, що, здійснюючи її, він отримує можливість більш повно
залучитися до системи суспільних стосунків, зробити «новий крок» на шляху свого
руху в цій системі, можна розраховувати
на формування у нього й певних суспільно
значущих властивостей. Тобто, діяльність
повинна бути організованою так, щоб її виконання розкривало перед кожним майбутнім викладачем перспективу його розвитку
в системі суспільних стосунків. Якщо йдеться про навчання професійній діяльності, то
недостатньо дати вихованцю потрібну систему знань, сформувати навички та уміння, треба розкрити перед ним не словами,
а справою значення його майбутньої професії для суспільства й показати перспективи
його розвитку в суспільстві, що забезпечує
ця професія.
Для кожного життєвого етапу притаманний відповідний провідний вид діяльності,
який забезпечує формування то мотиваційнопотребнісної, то операційно-технічної сторін

розвитку. Суперечності між ними і є рушійними силами розвитку.
Загальновідомо, що прогрес у розвитку
будь-якої діяльності полягає у введенні різних
удосконалень. Іншими словами, будь-яка новація в сфері діяльності є модифікацією цієї
діяльності. З огляду на сучасні дослідження
виявляється, що в кожному виді діяльності існує природна межа новацій.
Змодельований простір соціального середовища є однією з умов формування соціальної зрілості. Простір соціального середовища
формування соціальної зрілості особистості
майбутнього викладача-педагога визначається як механізм зворотнього зв’язку в явищах
та процесах реальної дійсності. Згідно з положенням Л. С. Виготського [3] основне завдання вихователя у виховному процесі полягає у створенні педагогічно оформленого
середовища, яке впливає на формування особистості вихованця, а це означає, що вихователь сприяє утворенню певних, нових реакцій
організму дитини на ті чи ті ситуації. З огляду
на це можна говорити про значний виховний
вплив (вихователя або ж середовища) на формування якісних характеристик особистості
вихованців.
Специфіка соціального середовища полягає в тому, що воно не може бути зрозумілим
без зіставлення із відповідним об’єктом чи
суб’єктом. Середовище повинне щось оточувати. Воно є частиною більшого утворення,
тому завжди містить певний елемент відносності: певна система предметів стає середовищем щодо групи (якості), для якої вона є
середовищем.
Отже, простір життєдіяльності студента характеризує його соціальний світ, його
досягнення, діяльність, його світи у своїх
вимірах.
Відповідно до статті 40 Закону України
«Про вищу освіту» у вищих навчальних закладах та їх структурних підрозділах має
діяти студентське самоврядування, яке є
невід’ємною частиною громадського самоврядування відповідних навчальних закладів. Студентське самоврядування – це право
і можливість студентів вирішувати питання
навчання і побуту, захисту прав та інтересів

72

Український психолого-педагогічний науковий збірник

♦

студентів, а також брати участь в управлінні
вищим навчальним закладом [5].
Участь в органах студентського самоврядування надає рівні можливості студентам.
Активна участь у студентських громадських
організаціях сприяє усвідомленню й утвердженню себе як «ми». Спочатку «ми» – це
студент одного факультету, університету, потім «ми» – представник професії. Активна
участь у громадському житті університету,
об’єднання спільними інтересами, завданнями, цілями, сприяє формуванню позитивного
ставлення до університету, що зумовлює зростання престижу майбутньої професії.
Показниками розвитку соціальної активності студентів – є: свідоме прагнення до суспільно корисної роботи; розуміння суспільної
важливості особистої участі; почуття відповідальності; самовиховання і самоосвіта.
Студентський вік – початкова ланка в ланцюгові зрілого віку, для якого властивим є
високий ступінь «самості» (самостійність,
самодіяльність, самонадія, самореалізація,
самовиховання, самоосвіта, самоконтроль,
самолюбство, самоволодіння, самоналаштування, самоорганізація, самовизначення,
самооцінка тощо).
На думку багатьох дослідників, особливістю «Я-концепції» ефективного учителя є:
володіння почуттям упевненості; здатність
справлятися з різними життєвими проблемами. Він переконаний, що, зіткнувшись з труднощами, зможе подолати їх, не втрачаючи
присутності духу. Він несхильний сприймати
себе як невдаху. Він відчуває, що потрібен
іншим людям, що вони його сприймають, а
його здібності, цінності та судження вагомі в
очах оточення. Тобто, такий учитель володіє
високою самооцінкою. Бернс Н. та Соур Р.
[10, с. 7–8], вивчаючи вплив особистісних
якостей учителя на процеси, що відбуваються
у класі, встановили, що «хорошими», за загальною оцінкою, вважаються вчителі, які володіють емоційною стабільністю, особистісною зрілістю та соціальною відповідальністю.
Узагальнюючи потрібні вчителям для ефективної роботи особистісні якості, Р. Бернс виокремлює такі: 1) прагнення до максимальної
гнучкості; 2) здатність до емпатії, тобто розу-

міння почуттів іншого; готовність із співчуттям відгукнутися на їх безпосередні потреби;
3) уміння надати особистісне забарвлення
викладанню; 4) установка на створення позитивних стимулів для самосприйняття учнів;
5) володіння стилем неформального, позитивного спілкування з вихованцями; перевага на
уроці усних контактів письмовим; 6) емоційна рівновага, упевненість у собі, життєрадісність.
Політична активність як діяльність індивідів або певних соціальних груп передбачає
відповідний рівень свідомості, самосвідомості, усвідомлення і розуміння цілей та завдань
руху та активного розвитку суспільства, передбачає здатність формувати діяльнісне ставлення до їх розв’язання, відповідний рівень
соціальної грамотності, громадянської відповідальності, відповідний рівень культури.
Наукові джерела доводять, що для самоуправління, як суспільної функції самоорганізованої системи, властивими є: вільний,
спонтанний характер виникнення організації
та управління нею (структури та функції); збіг
суб’єкта мети із суб’єктом дії щодо її реалізації в безпосередній чи представницькій формі; мобільний та варіативний характер його
структури та функцій, діяльності та складу
керівних осіб; спонтанно-самодовільне висунення та самовисунення лідерів, визнання
статусу неформального лідерства як визначального в управлінському процесі; перевага
авторитету керівника над його керівними повноваженнями тощо.
У самоврядуванні студент реалізується
як активний діяч творчості, формує способи,
методи здійснення та перетворення дійсності
через вільний вибір та волю.
Основним мотивом розвитку студента
в управлінській діяльності є його бажання
виявити здібності, талант, реалізуватися в діяльності. Отже, задоволення своїх потреб та
здібностей у професії визначає спрямованість
діяльності особистості як суб’єкта управління. Цінності відбивають зміст професійної
діяльності суб’єкта. Цінності особистості є,
з одного боку, наслідком взаємодії суб’єкта
з об’єктами, а з іншого – впливають на суб’єкта,
який у процесі цього змінюється. Отже, на-
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явність духовних та моральних цінностей
є необхідною умовою суб’єкта управління.
Іншою особливістю суб’єкта управління є
творча і вільна реалізація зумовлених цілей.
Для усвідомлення управлінської дійсності
студент повинен чітко уявляти те, що його не
задовольняє і до чого він повинен прагнути.
Існує кілька поглядів на проблеми самоврядування. Організація та самоорганізація
у формуванні соціокультурного простору визначається як об’єктивно, так і суб’єктивно.
Чіткий і правильний облік організації та самоорганізації забезпечує відповідний розвиток
управлінських структур різного рівня, і правильне визначення такої співвіднесенності
є необхідною умовою ефективної діяльності
управлінських структур. Недостатнє врахування важливості співвіднесення організації
та самоорганізації впливає на ступінь стійкості та активного розвитку, що негативно відбивається на взаємодії усіх структур.
Сучасний студент має досить високий рівень самосвідомості, розвинену сферою потреб. Однак його суб’єктна активність не
реалізується на рівні реальної діяльності

в системі студентського самоврядування як
реального простору виявлення його творчих
здібностей в суспільно значущій діяльності.
Здатність до самоврядування є одним із
важливих виявлень суб’єктності. При цьому
формування суб’єктної позиції, яка дозволяє
своєрідно й активно ставитися до змін ситуації і дієво виявляти себе, стає основою розвитку й удосконалення управління загалом як
функції самоорганізованої системи. Самоорганізовані та самоврядні структури є тим середовищем, яке формує суб’єктну активність
індивідів зростає відповідальність індивідів, а
це закріплює самоорганізовані початки у відтворенні соціальних організмів, різних соціальних структур.
Отже, функціонування ефективної системи студентського самоврядування є тим середовищем, яке сприяє не лише оптимізації
навчального процесу у вищій школі, а й професійній соціалізації майбутнього педагогавикладача, яке формує суб’єктну активність,
відповідальність індивідів, виробленню комунікативних, управлінських навичок, розвитку
політичної культури.
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ ІНТЕРНЕТ-КОНТЕНТУ В КОНСТРУЮВАННІ
СВІТОСПРИЙНЯТТЯ СУБ’ЄКТА
У статті розглядається місце та роль Інтернет-контенту в побудові суб’єктом образу себе та
світу. Висунуто припущення, що соціальні мережі є засобом конструювання і доповнення картини
світу особистості, та проаналізовано дослідження, які допоможуть перевірити даний погляд. Розглянуто теорії, згідно з якими мозок має соціальну направленість, а також ті, що описують включеність особистості в соціальні мережі та їх вплив на світосприйняття суб’єкта. Інтернет-контент
розглядається, як одне із джерел сучасного бачення світу.
Ключові слова: соціальні мережі, Інтернет, афіліація, самопрезентація, самоконструювання,
стосунки.
В статье рассматривается место и роль Интернет-контента в построении субъектом образа
себя и мира. Выдвинуто предположение, что социальные сети являются средством конструирования
и дополнением картины мира личности, проанализированы исследования, которые могут стать подтверждением данной точки зрения. Рассмотрены теории, согласно которым мозг имеет социальную
направленность, а также те, что описывают включенность личности в социальные сети и их влияние на мировосприятие субъекта.
Ключевые слова: социальные сети, Интернет, аффилиация, самопрезентация, самоконструирование, отношения.
The article considers the place and role of the Internet content in a subject’s creation of the image of the
world and himself. A suggestion that social networks are a way of constructing and supplementing a picture
of the world of the individual is given, and the theories confirming this view are analyzed. According to the
considered theories, the brain has a social orientation, and involvement of the personality in social networks
and their influence on the subject’s worldview are described. The Internet content is considered as one of the
sources of the world’s modern vision.
Key words: Internet, affiliation, self-presentation, self-construction, relations.

Масштаби розвитку Інтернет-ресурсів
просто вражають, величезна частина нашого
життя пов’язана з виходом у мережу. Часто
прокидаючись вранці, ми несвідомо тягнемося до своїх гаджетів та перевіряємо пошту
з соціальними мережами. Сьогодні із 100 найбільш відвідуваних сайтів у світі 20 – це класичні соціальні мережі і ще 60 – в тій чи іншій
мірі соціалізовані [9]. Інтернет – це не тільки
розваги та контакти, це бізнес, як для окремої людини, яка реалізує себе в соціальних
мережах, так і для великих компаній, які використовують даний ресурс по всьому світові.
Ми постійно постимо інформацію в Інтернет
про себе чи оточуючий світ, і стає цікавим той
факт, що 78% людей довіряють прочитаному,

заражаються цим та надихаються, навіть створюють цілі революції [9]. Інтернет об’єднує
всі сфери нашого життя і став його вагомою
частиною.
Мета статті – проаналізувати місце та
роль Інтернет-контенту в конструюванні світосприйняття суб’єкта.
Здається, що поняття «соціальна мережа» виникло в недавній сучасності з розвитком технологій, але насправді його почали
вивчати ще в 30-ті роки ХХ-го століття, а
саме поняття ввів соціолог Дж. Барнс у 1954
році. Воно під собою мало наступний зміст:
«соціальна мережа» – це соціальна структура, що складається з групи вузлів, якими
є соціальні об’єкти (люди або організації),
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і зв’язків між ними (соціальні взаємини)
[9; 15].
Люди використовують для зв’язку технологію, але моделі поведінки і мотиви залишилися тими ж, які взастосовувались тисячі
років. Сучасна соціальна мережа просто наздоганяє спілкування в реальному житті.
Багато сучасних теорій про вплив Інтернету на особистість розділилися на дві групи,
в яких одні стверджують, що Інтернет негативно позначається на людині, інші ж говорять про його позитивний вплив [1; 3-4; 8;
14]. Припустимо, що це щось третє, а саме –
новий спосіб бачення і функціонування людини в інформаційному середовищі, через яке
вона задовольняє свої потреби в соціальних
контактах [13], «погладжуваннях» (термін
транзактних аналітиків) [10], отримує необхідний рівень гормонів або інформації без
якої сучасна людина просто не уявляє себе
[2]. Розглянемо, як ці припущення актуалізуються в сучасних досить цікавих теоріях і
дослідженнях. У даній статті, пропонуємо виклад матеріалу від фізіологічної основи застосування Інтернету до емоційної та більш соціалізованої, тобто від внутрішнього аспекту
до зовнішнього.
Поясненням активному розвитку соціальних мереж може стати теорія дефолт-системи
мозку М. Рейчла [13]. Згідно з даною теорією
наш мозок постійно включений у роботу, але
коли у людини не має визначеного завдання,
яке їй потрібно вирішувати, мозок переключається на «внутрішню реальність» і переходить
в режим «пасивної роботи». При цьому в нашій свідомості спливають спогади, пов’язані
з іншими людьми, ми осмислюємо вже існуючі взаємини або моделюємо майбутні, але
все це неминуче пов’язано з існуючими чи
бажаними контактами, виникає так звана «розумова гумка». Саме тому головною ознакою
«мислення спокою» вважається його соціальність [6].
В основі даних роздумів лежить не тільки
підсвідоме піклування про інших, але і більш
егоцентричні мотиви (отримання задоволення від можливості продемонструвати себе)
або страх провалу. Гарвардський дослідник
Дж. Мітчелл стверджує, що коли мозок пред-

ставлений сам собі, то він природним чином
включається в роздуми про соціальні відносини [6; 19].
Така гіпотеза може мати і еволюційне обґрунтування, адже людина формується як істота соціальна. Людський мозок значною мірою прогресував завдяки колективній праці
та виникненню мови. Чимало психологічних
теорій були побудовані на тому, що на людину, її світогляд, самооцінку впливають інші, а
схвалення чи осуд від близької чи сторонньої
людини можуть мати значний вплив на подальший розвиток і професійне становлення [5]. Тому зовсім не дивно, що наш мозок
у вільні хвилини намагається проаналізувати
найбільш оптимальні шляхи і варіанти в спілкуванні. Виходячи з цього, висока активність
в Інтернеті може пояснюватися як природне
вираження соціальної спрямованості людського мозку, яка реалізується через сучасні
технології.
Продовження цієї думки можна побачити
в теорії, яка стверджує, що наша тяга до соціальних мереж проявляється на рівні фізіології
завдяки двом речовинам, виробленим нашим
мозком: дофаміну і окситоцину. Нещодавні дослідження доводять, що дофамін це не
просто гормон задоволення, а ще й нейромедіатор, який відповідає за бажання. Активне
вироблення даного гормону стимулюють невеликі фрагменти інформації, непередбачуваність, процес дослідницької роботи та можливість отримання винагороди – він змушує
шукати та отрмувати бажане [2]. Все це в надлишку присутнє в соціальних мережах.
Якщо людина знайшла те, що приносить
їй задоволення, вона неодмінно хоче це повторити, відчувши проплив дофаміну під час
активності в Інтернеті, ми заходимо туди знову і знову. Вплив дофаміну настільки непереборний, що тяга до «репостів», «ретвітів» і
«лайків» у людей набагато сильніше, ніж пристрасть до алкоголю і сигарет.
Стосовно окситоцину відомо, що після
10 хвилин перебування в соціальних мережах
його рвіень у крові людини зростає на 13%.
Цей стрибок можна порівняти з підвищенням
рівня даного гормону під час весільної церемонії. Окситоцин сприяє зниженню рівня
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стресу, виникненню почуття любові, довіри,
співчуття. Всі ці відчуття людина відчуває,
перебуваючи в соціальних мережах [21].
Вище вказані дані наштовхують на думку,
що наш мозок просто шукає джерело задоволення потреб організму в соціальних контактах, інформації та винагородах, використовуючи всі доступні йому ресурси. У світі
технологій Інтернет – найзручніший засіб,
який може задовольнити «гастрономічні» бажання нашого мозку.
М. Падун співвідносить високу активність
Інтернет-користувача з феноменом соціального порівняння, через яке людина будує ставлення до себе і оточуючих [8]. Даний феномен
був вперше описаний американським психологом Л. Фестінгером у середині XX століття.
Вчений окреслив наступні типи мотивації для
порівняння себе з іншими людьми:
1) мотивація самооцінювання;
2) саморозвиток;
3) підвищення самооцінки.
Дані типи мотивації мають вплив і на шляхи впливу соціальних мереж на людину, її самосприйняття і самооцінку [8]. Як стверджує
Д. Іванова: «Інтернет-простір створює необхідні умови для самореалізації особистості,
розширює межі індивідуального досвіду, саморозкриття і відповідно загострює необхідність вирішення проблем самоконструювання
особистості і реалізації власного потенціалу,
ставлення до світу і себе, розвитку автентичності» [4, с. 126]. Розглянемо поняття самоконструювання більш детально.
Самоконструювання індивіда відбувається
за допомогою входження в колективи і соціальні групи, із спільною мовою та джерелами
інформації, які мають вплив на його формування, розвиток норм, цінностей і уявлень
«загальної картини світу» [4]. В наш час досить популярним став термін «віртуальна реальність», який безліч дослідників трактують
по-своєму, але погляд Д. Іванової здається
нам досить виправданим, вона говорить, що
це лише простір, на базі якого активізуються
специфічні процеси самоконструювання індивіда [4].
У процесі свого життя людина проходить
стадії соціалізації і постійно адаптується до

мінливих обставин життя. Виключенням не
став і Інтернет-простір, до якого також потрібно знайти підхід, щоб відчувати себе впевнено. Інтернет-соціалізація безпосередньо має
вплив на самоконструювання особистості.
Під Інтернет-соціалізацією розуміється процес, в якому розширюється соціальний досвід
користувача за допомогою опанування соціокультурного середовища Інтернету, що відбувається при освоєнні інформаційних технологій, входження у інформаційну культуру [4].
Інтернет-соціалізація має свої відмінності
в порівнянні з реальним простором, які полягають у тому, що велику значимість отримує особистісна активність, як внутрішній
суб’єктивний фактор соціалізації. З погляду
Д. Іванової, за допомогою механізмів самовираження особистість в Інтернет-середовищі
проявляє свою активність по відношенню до
дії або вчинків. Цей механізм існує і в реальному просторі, але в Інтернет-середовищі він
найбільш актуальний і стає провідним [4].
За теорією Інтернет-соціалізації А. Лучінкіної, Інтернет-соціалізація починається ще
до виходу людини в Інтернет, спершу в неї
формується уявлення про значимість даного
ресурсу в її житті, далі включаються мотиви
його використання, розвиваються уявлення
про можливості, відбувається становлення
творчого потенціалу і самоконструювання собистості [7].
А. Лучінкіна вказує на три етапи Інтернет-соціалізації: доінтернетний, початковий і
основний. На доінтернетному етапі відбувається отримання даних про Інтернет-середовище, що допомагає сформувати ставлення
Інтернет- простору. На початковому етапі
особистість є лише споживачем (бере активну участь у бесідах на форумах, реєструється
в соціальних мережах, грає). На основному
етапі людина перестає бути просто споживачем та керується творчим мотивом, стаючи
виробником нової інформації, формуючи віртуальну особистість. Виділено три можливих
варіанта віртуальної особистості: конгруентнтна (відповідає реальній); неконгруентнтна
(присутні як реальні, так і вигадані характеристики); вигадана (не має нічого спільного з
реальною) [4; 7].
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Раніше створення віртуальної особистості
мало вигляд репрезентації «Я», розширення
його кордонів, переосмислення, але насьогодні профіль у мережах став уніфікованою
формою людського буття. Е. Горний стверджує, що віртуальні ідентичності прийшли на
зміну віртуальним особистостям, відмінність
полягає в тому, що ідентичність є соціально
культурною конструкцією, яку можна раціонально осягнути і яка породжена культурним
простором і практикою, особистість же не
завжди раціональна, скоріше, сприймається
інтуїтивно і мислить відмінно від зовнішніх
проявів [3; 12].
Відсутність границь ідентифікації у віртуальному просторі надає широкий спектр ролей, моделей поведінки, недосяжних у реальному житті.
Існують теорії про вплив соціальних мереж, які зауважують на втраті до концентрації
уваги [10]. Проте вміння концентруватися на
собі, на конструюванні віртуальної ідентичності, навички влучно подати власне «Я» і
«посміти бути собою» дозволяють бути значущим у соціальних мережах, адже нікому не
цікаво спостерігати за шаблонами, всі прагнуть оригіналу. Люди завжди тяготіли до невідомості, хотіли розкрити таємниці, і ось в
інформаційному просторі ці речі стали знаряддям підтримки уваги. В Інтернет- простір
стали виходити невеликими серіями, відкриваючи лише деякі фрагменти своєї особистості чи то бажаного образу. Особистість і профіль часто різні структури, але вони все ж таки
переплітаються в тій чи іншій мірі [10; 12].
Людина розглядає світ через призму власного Я, і, розповідаючи про, якість події вона
несе розповідь про себе [1; 12]. Людина присвячує 30-40 % своєї мови повідомленнями про
свою персону. В соціальних мережах цей показник сягає 80%. В реальному житті людина
має контролювати реакцію партнера, більше
відволікається на те, як вона говорить, окрім
того, велика вага надається й емоційному факторові. В соціальний мережі є час продумати
своє висловлювання, певним чином його відредагувати. Якщо профіль сконструйовано
за вподобанням автора, то перегляд сторінки Facebook навіть підвищує самооцінку [8].

Прагнення до самопрезентації в Інтернеті
може пояснюватися потребою в «погладжуваннях» (термін, запропонований представниками транзактного аналізу) [10]. Лайк – це
легкий спосіб отримати і висловити погладжування в Інтернеті. Погладжування дає сигнал
партнеру, що його визнають як особистість чи
надають йому значимість. При цьому виникають певні відчуття та емоції. Погладжування
може не містити фізичний контакт, це може
бути підтримка, активне слухання чи посмішка, головне – це підкреслення значущості
партнера. Є думка, що погладжування – це потреба, така ж, як і потреба в їжі, воді, повітрі,
теплі. Соціальні мережі навчають принципу, що любов можна тільки заслужити. Щоб
отримати любов, потрібно обов’язково зробити пост чи викласти фото, не можна отримати
схвалення просто за те, що ти є. Коли користувач постить, це показує, що він живий, що
його можна любити і з ним взаємодіяти. Люди,
у яких склалися відносини в реальному житті,
не мають такої сильної потреби в погладжуваннях, активність таких користувачів менша,
ніж у тих, хто має проблеми в особистій сфері [10]. Люди, які постійно пасивно гортають
сторінки і порівнюють себе з іншими, часто
більш успішними людьми, більше схильні до
депрессивных розладів. З іншого боку, люди,
які використовують соціальні мережі для підтримки стосунків, мають високі параметри
психологічного благополуччя, у порівнянні з
тими, хто намагається через соцмережі завести нових друзів і виявляються менш благополучними [8].
Які б мотиви людина не переслідувала,
будь то саморозвиток, самооцінювання, підвищення самооцінки, використовуючи Інтернетконтент, ми конструюємо певну реальність,
створюємо віртуальну ідентичність, відображаючи при цьому свої прагнення, бажання,
розширюємо межі індивідуального досвіду і
нарешті соціалізуємось у цьому середовищі.
Інтернет – це своєрідний вид реальності, яка
є продовженням людини, відображаючи її
зв’язки в реальному житті.
Соціальні мережі змінили сприйняття приватного життя. Розмежування індивідуального і суспільного набуло більш тонких гра-
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ней, і стало справою управлінням інформації
і саморегулювання [20]. Якщо раніше лише
життя зірок і політиків мало два напрямки:
«життя на сцені» і «вдома», то в епоху соціальних медіа практично кожний отримав статус «зірки» [12].
Задумом соціальних мереж було створення публічного списку друзів, далі з’вилася
можливість створювати групи і спільноти,
відстежувати зв’язок з незнайомою людиною
через ланцюжок проміжних контактів тощо.
За офіційною статисикою Facebook у сереньому кількість друзів у користувачів становить 130 осіб [12; 20]. П. Адамс, глобальний
менеджер Facebook з відносин бренду, проаналізував ці дані з погляду сильних і слабких зв’язків. Сильні зв’язки являють коло
довіри та потужний емоційний контакт –
сім’я, близькі друзі, сексуальні партнери та
ін. «Збереження наших міцних зв’язків має
важливе значення для нашого благополуччя. Люди, які мають надійні зв’язки, рідше
хворіють на грип, застуджуються, мають
менший шанс підхопити серцево-судинне
захворювання» [14, с. 99]. Сильні зв’язки
характеризуються спілкуванням декілька
разів на тиждень та в середньому складають
2-6 людей. Соціальні мережі не впливають
значною мірою на сильні зв’язки, але значно видозмінили слабкі. Слабкі зв’язки –
це люди, з якими ми були лише знайомі в
певному проміжку часу (далекі родичі, однокласники, однокурсники, товариші по
службі і т.д.). Завдяки сучасним технологіям
з’явилася можливість миттєво поновлювати
знайомства та підтримувати контакт. Список
друзів в соціальних мережах американські
вчені розглядають як соціальний капітал людини, аналізуючи не тільки кількість, але і
якість зв’язків між людьми [17].
Ще одним видом Інтернет-активності є
створення публічних спільнот. П. Коллока
в книзі «Товариства в кіберпросторі» зазначає, що користувачі готові приєднуватися до
спільнот з трьох причин:
1) очікування взаємовигідного співробітництва: отримання корисної інформації в обмін на активність (наприклад, участь в опитуваннях);

2) покращення власної репутації: учасник
може надавати гарні рекомендації чи посилання на корисні джерела, а при систематичній діяльності це створює йому позитивну
репутацію;
3) відчуття корисності: регулярний вклад
у спільноту несе відчуття відповідальності,
і даний учасник отримує відчуття незамінності в своїй діяльності.[12; 18].
Раніше, викладаючи певну інформацію
в мережу, серед користувачів панувала думка, що її отримає лише певна група чи особистість, але це все ілюзія, адже із загальним списком друзів, доступом до сторінки
з публічних груп і спільних знайомих стало
можливим отримання даних про людину, яка
не призначалася певній частині друзів і знайомих. «Соціальні мережі, які ми створюємо
онлайн, відповідають соціальним мережам,
які ми вже маємо оффлайн. Це створює певні проблеми але і надає ряд можливостей»
[14, с. 15].
На завершення, також хочемо зауважити на тому, що Інтернет – це не тільки обмін
інформацією, а й емоціями. Було встановлено, що емоції, поширювані в соціальних мережах, заразні. Використовуючи програмне
забезпечення, дослідники з Медичної школи
Університету Каліфорнії в Сан-Дієго проаналізувати емоційний зміст одного мільярда постів у Facebook напротязі більше двох років –
особливо в дощові дні, коли шанс зустріти
негативні пости був в середньому вище. Було
виявлено, що негативні емоції в дощовий день
передавалися за допомогою мереж Facebook
друзям, які жили в місцях, де дощу не було.
Виходить так, що відчуття та емоції з одного
місця можуть поширюватися в різні куточки
світу в той же день. Незважаючи на те, що
дослідники сфокусували увагу на зараженні негативними емоціями, вони виявили, що
позитивні ще заразливіші. Негативні пости
дали підставу для приросту в 1,29 негативних
постів від друзів, в той час як позитивні пости дали підставу для приросту в середньому
на 1,75 позитивних постів [16].
Людину соціальних медіа формує не тільки її ідентичність та інформація, якою вона
готова про себе поділитися, але і її спожи-
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вачі – список контактів. Людина соціальних
медіа в своїй суті детермінована соціальними інформаційними зв’язками і змушена керувати як формою, так і змістом інформаційного потоку, джерелом, ретранслятором або
споживачем якого вона є. Сучасні технології
наділяють суб’єкта можливостями конструювати власне Я, як в реальному житті, так
і у віртуальному, ці образи накладаються
один на одного і взаємодоповнюються. Через соціальні мережі користувач задовольняє свої потреби в спілкуванні, інформації,
цінності власного Я. Отримані ресурси переробляються, оцінюються за ступенем важ-

ливості, а потім вписуються в картину світу самої людини. Соціальні мережі стають
одним із джерел сучасного бачення світу.
«Ми не отримуємо готову ментальну модель
реальності, ми змушені постійно формувати
її і переформовувати» [11, с. 120]. Все це різноманіття дає можливість сучасній людині
творити і доповнювати свою власну особисту картину світу.
Перспективи подальшого вивчення даного
питання ми вбачаємо в проведенні емпіричного дослідження про роль Інтернет-контенту
в конструюванні індивідуальної картини світу
суб’єкта.
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