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особливосТі зв’ЯзкУ соЦіального 
інТелекТУ Та проЯвів агресивної поведінки 

в сТУденТськоМУ віЦі
В статті проаналізовано психологічні особливості соціального інтелекту і агресивної поведінки 

в юнацькому віці. Розглянуто особливості зв'язку рівня соціально інтелекту і проявів агресивної по-
ведінки в студентському віці та визначено зворотній кореляційний звязок між рівнем соціального ін-
телекту та показниками агресивності. 

Ключові слова: студенти, юнацький вік, соціальний інтелект, агресія, агресивна поведінка.

В статье проанализированы психологические особенности социального интеллекта и агрессивно-
го поведения в юношеском возрасте. Рассмотрены особенности связи уровня социально интеллекта 
и проявлений агрессивного поведения в студенческом возрасте и виявлена обратная корреляционная 
связь между показателями социального интеллекта и агрессивности.

Ключевые слова:  студенты, юношеский возраст, социальный интеллект, агрессия, агрессивное 
поведение.

The psychological characteristics of social intelligence and aggressive behavior in adolescence have been 
analyzed in the article. The features of correlation between the level of social intelligence and manifestations 
of aggressive behavior in the student age have been proved, and the inverse correlation between indicators of 
social intelligence and aggressiveness has been found out.

Key words: students, adolescence, social intelligence, aggression, aggressive behavior.

актуальність дослідження. Для успішної 
взаємодії людини з навколишнім світом по-
трібен не тільки набір певних особистісних 
якостей і позитивна мотивація, але і можли-
вість правильно ототожнювати поведінку ін-
ших людей, розуміти внутрішню логіку соці-
альної ситуації. Ця здатність була об'єднана в 
поняття «соціальний інтелект». Припущення 
про існування соціального інтелекту, що ві-
дображає адаптацію людини в суспільстві і 
здатність до розуміння інших людей, цікавило 
широке коло теоретиків і практиків. Прагнен-
ня досліджувати і виміряти даний феномен, 
визначити спектр його впливу зумовило необ-
хідність дослідження даної проблеми.

Проблемі зв’язку агресивного поводження 
і феноменів, близьких до поняття «соціальний 
інтелект», або його складовими приділяється 
чимало уваги серед сучасних авторів. Однак 

глибоких досліджень про зв’язк агресивної 
поведінки студентської молоді з рівнем розви-
тку соціального інтелекту не проводилося. Та-
ким чином, актуальність досліджуваної про-
блеми визначається як тенденціями розвитку 
наукового знання, так і існуючими потребами 
соціально-психологічної практики.

В якості концептуальної гіпотези ми ви-
значили припущення про існування певного 
зв’язку між соціальним інтелектом і станом 
агресії особистості, а мети – обґрунтувати та 
дослідити особливості зв’язку рівня соціаль-
ного інтелекту з проявом агресії у студент-
ської молоді.

виклад основного матеріалу. Для успіш-
ної взаємодії людини з навколишнім світом 
потрібен не тільки набір певних особистісних 
якостей і позитивна мотивація, але і можли-
вість правильно ототожнювати поведінку 
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 інших людей, розуміти внутрішню логіку со-
ціальної ситуації.  Ця здатність була об'єднана 
в поняття «соціальний інтелект».  Припущен-
ня про існування соціального інтелекту, що 
відображає адаптацію людини в суспільстві і 
здатність до розуміння інших людей, цікавило 
широке коло теоретиків і практиків. Як пра-
вило, в зарубіжних дослідженнях соціального 
інте лекту акцентується увага або на здатнос-
ті розуміти інших людей, про гнозувати їхню 
поведінку, або на соціально-корисній адапта-
ції, як здатності до пристосування до життя 
в певному суспільстві (чи соціальній групі). 
Соціальний інтелект у вітчизняних працях 
розглядається переваж но в аспекті комуніка-
тивної компетентності і передбачає здатність 
людини розуміти самого себе, інших людей, 
їх взаємостосунки тощо на основі набутого 
соціального досвіду [1]. 

На нашу думку соціальний інтелект вклю-
чає дек ларативні та оперативні (процедурні) 
знання, які індивід застосовує в реальному 
житті для інтерпретації подій, створення 
планів і прогнозу вання як дій повсякденного 
життя, так і професійних ситуацій. Ці уяв-
лення, особисті спогади і правила інтерпре-
тації складають когнітивну підструктуру со-
ціального інтелекту. У свою чергу, мнемічну 
підструктуру заповнює придбаний людиною 
досвід, а емпатійні можливості суб'єкта спря-
мовані на актуалізацію механізмів антиципа-
ції у розв'язанні різних проблем соціального 
життя.

Завданням соціального інтелекту є забез-
печення можливостей оцінювати себе й ін-
ших людей як особис тостей. При цьому, цін-
нісні орієнтації окремого індивіда можуть не 
збіга тися із загальноприйнятими соціальними 
нормами і навіть вступати з ними в конфлікт, 
але завжди є такий соціум і його конкретні 
представ ники, у яких індивідуальне бачення 
світу, особистісні цінності і смисли людини 
будуть знаходити підтримку.

На феномен агресії вчені звернули увагу 
ще в античні часи. Він пояснювався як вро-
джений потяг до зла, а також як набута форма 
поведінки та реакція на напружену життєву 
ситуацію. Агресивна поведінка особистості 
є результатом складної взаємодії соціальних 

і біологічних факторів, дія яких корегується 
конкретними відносинами, конкретною ситу-
ацією, в яку вона потрапляє [2, с. 147]. Всі те-
орії  прагнуть зрозуміти природу і зміст цього 
поняття на основі тільки одного фундамен-
тального механізму, такого як інстинкт, гнів 
або генетичні фактори. 

Оскільки в юності на перший план вихо-
дять такі специфічні особливості особистості, 
як прагнення самоактуалізації та самоіденти-
фікації, внутрішня конфліктність, афіліативна 
потреба у груповій приналежності, емоційна 
сенситивність,  вони й визначають функції 
агресії в юнацькому віці.

В юності агресивність проявляється у 
таких дихотоміях, як фізична-вербальна, 
пряма-непряма, спонтанна-відкладена, ре-
альна-удавана, незміщена-зміщена, усві-
домлювана-неусвідомлювана, контрольова-
на-імпульсивна, патологічна-непатологічна, 
індивідуальна-групова, ворожа-інструмен-
тальна, гетеро-аутоагресивність. Агресив-
ність молоді може виконувати як деструктивні 
(самоствердження, підвищення статусу, вста-
новлення контролю, психологічної дистанції, 
помста, розвіювання нудьги, ідентифікація з 
деструктивною групою, зняття емоційної на-
пруги у деструктивних діях) так і конструк-
тивні функції (відстоювання почуття власної 
гідності та значущості, намагання позитивно 
впливати на ситуацію, регулювання стосун-
ків, вирішення конфліктної ситуації, вдо-
сконалення себе та інших, досягнення мети, 
захист себе та близьких, власних поглядів та 
ідеалів, позитивна групова та статева іденти-
фікація, абреакція емоційної напруги у діях з 
нейтральним або конструктивним змістом), 
що зумовлює розрізнення за функціональною 
ознакою деструктивної та конструктивної 
агресивності [3, с. 16].

У даний час агресивна поведінка у моло-
ді зустрічається все частіше й частіше. Така 
тенденція має досить багато причин. Шу-
кати їх слід у вихованні, спілкуванні з ін-
шими людьми та наростаючих вимогах, що 
пред'являються до молодих людей. Звичайно, 
важливе значення мають особливості харак-
теру, спрямованість особистості, ситуативні 
чинники, але в разі неправильного визначення 
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поведінки і емоцій іншої людини, нерозумін-
ня співрозмовника, не правильного тракту-
вання тих чи інших вчинків, конфлікт часом 
неможливо оминути.  Власне кажучи, саме 
можливість соціального інтелекту виступати 
в ролі фактора, що провокує агресію, і стала 
основою для проведення дослідження зв’язку 
рівня соціального інтелекту і стану агресії.  

В дослідженні взяли участь студенти Дні-
провських ВНЗ, в кількості 30 чоловік, вік 
яких від 18 до 23 років. З них 15 чоловіків і 
15 жінок.

На первинному етапі обробки результатів 
високий рівень агресивності виявлено у 53,3% 
опитаних студентів. На жаль, вони отримують 
задоволення від агресії, здатні швидко пере-
ймати агресивні настрої натовпу або провоку-
ють агресію в оточуючих. Подібний результат 
свідчить про спонтанність здебільшого агре-
сивних форм, що виникають в процесі кому-
нікації. Можна припустити, що економічні і 
соціальні негаразди в нашій країні, важкість 
отримання освіти і перспективної роботи в 
подальшому значно впливають на нервову 
систему людини з неприємними наслідками.

Для підтвердження емпіричних гіпотез 
про  наявність відмінностей у проявах агре-
сії в залежності від статі і зв’язку між рівнем 
соціального інтелекту та показниками про-
яву агресії нами була обрана непараметрична 
стратегія обробки результатів та  використа-
ний U-критерий Манна-Уітні та коефіцієнт 
рангової кореляції Спірмена. 

Статистична обробка результатів за допо-
могою U-критерия Манна-Уітні  не дозволи-

ла нам виявити відмінності у групах дівчат і 
юнаків по шкалам агресивності, що не під-
тверджує наше припущення про існування 
статевих особливостей прояву агресії в межах 
даної вибірки.

Результати кореляційного аналізу пред-
ставлені в таблиці 1. У верхньому рядку табли-
ці вказані форми агресивності (за методикою 
Баса – Дарки), а в лівій колонці – компоненти 
емоційного інтелекту (за методикою Дж. Гіл-
форда).

Виявлено непрямі кореляції за наступними  
шкалами соціального інтелекту і агресивнос-
ті: сильні зворотні зв'язки між показниками 
«загальний показник СІ» і «загальна агре-
сивність» (-0,504), «загальний СІ» і «непряма 
агресія» (-0,386) , «дратівливість» і «здібність 
розуміти поведінку людей» (-0,313), «не-
пряма агресія», негативізм», «загальна агре-
сія» і «здібність до логічного узагальнення» 
(-0,445, -0,360, -0,405 відповідно), «негати-
візм» та «здібність розуміти вербальні реак-
ції» (-0,312). Таким чином, 

1. при підвищенні рівня соціального інте-
лекту зменшується рівень непрямої і загаль-
ної агресії;

2. якщо людина вміє розуміти поведінку 
інших людей і логічно пояснювати їх дії, то 
вона менш дратівлива, має менших рівень не-
прямої і загальної агресії та негативізму.

Отримані результати повністю підтвер-
джують наше припущення про те, що сту-
денти з високим рівнем соціального інтелек-
ту не схильні до прояву агресії, що в цілому 
відповідає загально-теоретичним уявленням 

Таблиця 1
загальні показники коефіцієнтів кореляції спірмена за шкалами агресивності 

та соціального інтелекту 

агресії /сі фізічна непряма
роздра-

тування-
ність

негати-
візм

образ-
ливість

підозрі-
лість-
ність

вер-
бальна 
агресія

загальна 
агресія

Заг. показник СІ -0,180 -0,504 -0,299 -0,280 -0,271 -0,080 -0,154 -0,386
Субтест 1 -0,271 -0,278 -0,055 0,007 -0,236 -0,048 0,077 -0,178

Субтест 2 -0,094 -0,445 -0,274 -0,360 -0,133 -0,061 -0,306 -0,405

Субтест 3 -0,173 -0,302 0,014 -0,312 -0,193 0,023 -0,022 -0,209

Субтест  4 0,023 -0,229 -0,313 0,013 -0,114 -0, -98 -0,009 -0,154
Примітка * при p≤0.001
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про соціальний інтелект і агресивність як 
про змістовно протилежні феномени. Наша 
друга емпірична гіпотеза стосовно існування 
зв’язку між рівнем соціального інтелекту та 
показниками прояву агресії

висновки. Соціальний інтелект є ког-
нітивною основою комунікативної компе-
тентності; передбачає здатність людини ро-
зуміти й прогнозувати поведінку людей у 
різних життєвих ситуаціях з огляду на їхні 
вербальні й невербальні прояви, розуміти і 
адекватно оцінювати себе і свої дії та вчин-
ки стосовно навколишніх. Відповідно, со-
ціальний інтелект забезпечує адекватність і 
ефективність міжособистісної взаємодії, по-
єднуючи й регулюючи пізнавальні процеси, 
пов'язані з відбиттям соціальних об'єктів. 
Він являється продуктом впливу соціального 
середовища, невід’ємною здатністю особис-
тості. Проте,процес його формування відбу-
вається під впливом  комплексу особистіс-
них характеристик,до складу яких входить і 
агресивність. Агресивність молоді може ви-
конувати як деструктивні (самоствердження, 
підвищення статусу, встановлення контролю, 
психологічної дистанції, помста, розвіюван-
ня нудьги, ідентифікація з деструктивною 
групою, зняття емоційної напруги) так і кон-
структивні функції (відстоювання почуття 
власної гідності та значущості, намагання 

позитивно впливати на ситуацію, регулю-
вання стосунків, вирішення конфліктної си-
туації, вдосконалення себе та інших, досяг-
нення мети, захист себе та близьких, власних 
поглядів та ідеалів, позитивна групова та 
статева ідентифікація, реакція емоційної на-
пруги у діях з нейтральним або конструктив-
ним змістом), що зумовлює розрізнення за 
функціональною ознакою деструктивної та 
конструктивної агресивності.

В результаті емпіричного дослідження в 
групі досліджуваної молоді був виявлений 
досить розвинений рівень соціального інте-
лекту, але, на жаль, і високий рівень агресив-
ності. Подібний результат свідчить про спон-
танність здебільшого агресивних форм, що 
виникають в процесі комунікації. Виявлено, 
що при підвищенні рівня соціального інтелек-
ту зменшується рівень непрямої і загальної 
агресії і якщо людина вміє розуміти поведін-
ку інших людей і логічно пояснювати їх дії, 
то вона менш дратівлива, має менших рівень 
непрямої і загальної агресії та негативізму. 
Отримані результати дозволяють підтвердити 
припущення про те, що студенти з високим 
рівнем соціального інтелекту не схильні до 
прояву агресії, що в цілому відповідає загаль-
но-теоретичним уявленням про соціальний 
інтелект і агресивність як про змістовно про-
тилежні феномени. 
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ACTIVITY OF «KNOWLEDGE» SOCIETY 
IN UKRAINE: PROVIDING PEDAGOGICAL EDUCATION 

OF PARENTS (1947–1991)
The article deals with the provision of pedagogical education of parents by the society «Knowledge» of 

Ukraine in the period from 1947 to 1991. On the basis of archival and historical and literary studies, the step-
by-step development of pedagogical education of parents by the society «Knowledge» of Ukraine is revealed. 
The basic forms and themes of work with parents are singled out. Conclusions and perspectives of further 
research are made. 

Key words: society «Knowledge» of Ukraine, pedagogical education of parents, forms of work, lecture 
activity.

У статті розглядається забезпечення педагогічної просвіти батьків товариством «Знан-
ня» України у період 1947 – 1991 рр. На основі архівних та історико-літературних досліджень 
розкривається поетапний розвиток педагогічної просвіти батьків товариством «Знання» України. 
Відокремлено основні форми та теми роботи з батьками. Викладено висновки та перспективи по-
дальшого дослідження.

Ключові слова: товариство «Знання» України, педагогічна просвіта батьків, форми роботи, 
лекційна діяльність.

В статье рассматривается обеспечение педагогической просвещения родителей обществом 
«Знание» Украины в период 1947 – 991 гг. На основе архивных и историко-литературных исследований 
раскрывается поэтапное развитие педагогической просвещения родителей обществом «Знание» 
Украины. Выделены основные формы и темы работы с родителями. Сделаны выводы и перспективы 
дальнейшего исследования.

Ключевые слова: общество «Знание» Украины, педагогическое просвещение родителей, формы 
работы, лекционная деятельность.

The urgency of the article. Actualization of 
the attention to the issue of parenting education in 
our country is due to the need to resolve a number 
of problems  in Social Pedagogy that are char-
acterized by a decline in attention to the health 
care of children, the growth of harmful habits, a 
decrease in the level of child employment, which 
leads to uncompetitiveness in the future in the la-
bor market, a decrease in national consciousness 
in young generation, etc.

The need to study the experience of parents' 
pedagogical education and the introduction of 
pedagogical and paternal practice on the exam-
ple of public and educational societies becomes 
more and more relevant. This is due to the enor-
mous experience accumulated by societies over 
decades of work in the field of education. There-
fore, it is expedient to study the activities of the 
largest, within our country, society «Knowledge» 

of Ukraine, and its experience in ensuring the ed-
ucation of parents and the upbringing of children.

Formulation of the problem. Children are 
the future, so the interest of researchers in rais-
ing a child does not stop growing. In turn, the 
problem of pedagogical assistance to parents has 
a national scale. This is reflected in the Laws 
of Ukraine «On the Education of Children and 
Youth» [2], «On the Protection of Childhood» 
[3], «On Social Work with Families, Children 
and Youth» [4].

With the passing of generations, the issues of 
protection of health, development, culture, edu-
cation, issues of raising the child in the family 
and society remain relevant among teachers and 
parents. Among the most relevant are the influ-
ence of harmful habits on the child's life, family 
ethics, the implantation of family traditions, aes-
thetic education, age-related changes in the child, 
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conflict of generations, the upbringing of a na-
tionally conscious citizen, etc.

Accordingly, the problem of enlightenment 
of parents as the main source of personality for-
mation, the development and implementation of 
the latest educational pedagogy for parents, the 
increase of the publication of popular scientific 
literature for parents, the strengthening of the 
media, social networks and public associations 
to assist parents in raising children and training 
teachers for educational activities.

The modern branch of education should take 
into account the historical experience of the ac-
tivities of scientific and educational societies. 
Therefore, the research of the society «Knowl-
edge» of Ukraine in the issue of raising parents is 
an important and relevant aspect.

Formulating the goals of the article. 
The purpose of the article is to investigate the 
provision of education by parents to the «Knowl-
edge» society of Ukraine in the period from 
1947 to 1991 and to draw public attention to the 
problem of preparing parents for the education 
of children in modern conditions, taking into 
account historical experience.

Presenting main material. Society «Knowl-
edge» of Ukraine is a public educational and ed-
ucational organization. As a social institute, its 
origins began on June 4, 1947 as the «Ukrainian 
Society for the Advancement of Political and Sci-
entific Knowledge» [8]. In 1963 it was renamed 
the Society «Knowledge» of the Ukrainian SSR, 
and from 1990 till today the «Knowledge» soci-
ety of Ukraine [1]. The first years of the work of 
the society was aimed at the establishment and 
development of departments and branch sections. 
Among them a small section of pedagogy and 
psychology, which operated since 1947.

In 1949 the section of pedagogy and psychol-
ogy organized the activity of lectures for parents 
on the education of children in the family [9]. 
The first lectures opened in Kyiv. From October 
1949 to May 1950, there were 32 lectures here, 
189 lectures on sanitary-hygienic and upbring-
ing of preschool and school children were read, 
and 27374 people listened. The lectures were at-
tended by professors, candidates of pedagogical 
sciences, who were real members of the «Soci-
ety for the Promotion of Political and Scientific 

Knowledge of the USSR» [9]. This marked the 
beginning of the development of such lectures in 
the branches of the Society for the Spread of Po-
litical and Scientific Knowledge of the USSR in 
the 1950s.

Particular attention in the issue of pedagogi-
cal education of parents society devoted to pop-
ular science literature of that time. Every year, 
the calendar plan of the printed literature for the 
society was adopted and approved by Presidium 
of the Council.

Usually, they were brochures on relevant top-
ics. The printed material was used by lecturers as 
a compulsory lecture.

In the 1950s, the recordings of lectures that 
were played on a tape recorder became popular 
and were sent to parents for listening to lectures 
at schools [9, p. 13].

Among the topical themes of the 1950s, 
among the lectures and printed literature were: 
the upbringing of patriotism in the family and 
school; physical education of children in the 
family; game as an important means of upbring-
ing preschool age; how to conduct an education-
al conversation; the development of school and 
education in the so-called «people's democracy» 
countries; mental education; the role of fiction; 
etc. The selection of literature for reading chil-
dren's parents at home was highlighted. In these 
years, the most important tasks of the section 
saw the provision of high-quality and ideological 
content of lectures [9, p. 16].

But in the reports for the 1950s, the head of 
the section G. S. Kostiuk to the  Presidium of the 
Council of the society states that insufficient lec-
tures were read on the periphery, and that some 
texts were not reviewed, but read without it. 
There was intensified work on attracting teach-
ers and scholars to the educational pedagogical 
issues among parents [9, p. 16]. The work of 
the best lecturers was covered in the newspaper 
«Soviet Education» [9, p. 28].

In the 1960's, the topic of the role of women 
in society was highlighted in the list of topical 
issues; mutual respect in the family; healthy life, 
the influence of alcohol on life, and added athe-
istic themes in the upbringing of children. The 
emphasis was put on the importance of these is-
sues in the construction of communism and the 
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upbringing of the worker. For example, one of 
the 1963 brochures by I. V. Vasil'tsa is entitled 
«Happiness in Labor» and V. P. Rusin «The Influ-
ence of Alcohol on Offspring» [10, p. 51]. New 
forms of work with the population were added in 
these years – movie lectures [10, p. 71].

Since the 1960's these topics have been 
highlighted in the journal «Science and Society» 
in the rubric for parents. There you can often 
find headlines of articles: «Alcoholism Crime» 
or «Alcoholism and heredity», «Religion and 
humanism» [10, p. 51, p. 88]. It should be noted 
that the circulation of this magazine in the early 
1960's was 256 thousand copies. (1960), and at the 
end of 580.7 thousand copies. (1967) [11, p. 25]. 
That is, it increased almost twice, was accessible 
to the average reader, which influenced the mass 
outlook.

In the late 1960s and early 1970's, among the 
educational and pedagogical issues for parents, 
emphasis was placed on the role of general 
secondary education for children [12, p. 5]. This 
was preceded by the decisions of the Central 
Committee of the CPSU and the Council of 
Ministers of the USSR «On Measures for the 
Further Improvement of the Secondary School» 
and the Decree of the Central Committee of the 
CP of Ukraine and the Council of Ministers of 
the Ukrainian SSR "On Measures for Further 
Improvement of the Secondary School in the 
Ukrainian SSR" [12, p. 5], where the tasks 
were clearly specified by the individual bodies, 
in particular the Society «Knowledge» of the 
Ukrainian SSR. Among the main tasks was peda-
gogical propaganda among parents and teachers, 
designed to promote the education of parents and 
all citizens related to the upbringing of children 
and young people. In connection with the forego-
ing, in the 1970's pedagogical and psychological 
knowledge acquired special significance. Also 
attention is paid to the scientific achievements of 
the country, to increase its cultural achievements, 
and partly to higher education [12, p. 3-8]. At the 
same time, the content of the materials was large-
ly politically motivated.

Since the end of the 1960's pedagogical ed-
ucation of parents was not limited to lectures in 
parent's lectures at schools. Reading episodic lec-
tures on pedagogical themes at work, in parks, 

clubs. Schools for a young mother for mothers of 
preschool and school children, parental schools, 
parenting pedagogical universities and parent-
ing institution were opened. Conducted parental 
conferences on pedagogical topics. The lectures 
and advisory points at home management, ped-
agogical radio auditoriums, questions and an-
swers evenings, and disputes were disseminated 
[12]. This raised the interest of parents and more 
broadly satisfied the demands of society.

In the late 1960s and 1970s, universities were 
considered by parents as the highest form of ped-
agogical education. If primarily active parents 
were involved in these universities, in the 1970's 
actively involved employees of advanced techni-
cal and special education institutions and youth 
caretakers for young workers [12] for pedagog-
ical youth education. People's universities for 
teachers were also distributed and developed, 
among the most successful at that time were 
Kiev, Odesa and Kharkiv [12].

Particular attention was paid to young people 
as future parents. For them, such forms of work 
as oral journals, special clubs acted in addition 
[12]. Among the reports of archival data for the 
1970's it seemed necessary to strengthen the 
pedagogical enlightenment among young people 
and future parents. It is noted that it is worth 
increasing the volume of manuals, diafilms and 
films on family education [12].

In the 1970s, a special place for enlightenment 
among parents, as well as graduates of an eight-
year school, was the question of the importance 
of completing secondary education and clarifying 
working youth who did not have the appropriate 
education about the need to enter evening and 
correspondence secondary schools [12, p. 21].

At the beginning of the 1980s, the dynamics 
of activity of the «Knowledge» society of the 
Ukrainian SSR in the issue of parents' education 
was some reduced. The largest decline has been 
noticeable since 1987 [6]. This is due to the be-
ginning of «restructuring» and democratization 
of public life. It was at that time that the country 
was removed from the meticulous supervision of 
the society «Knowledge» of the Ukrainian SSR. 
But there were rubrics for parents in journals, lec-
tures were given, evenings were held. Some in-
crease in the pedagogical education of parents by 
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the society «Knowledge» of Ukraine happened at 
the beginning of the 1990's. [7]. There are new 
themes, namely national ones. Pedagogical and 
educational lectures for parents pass under the 
gradual movement toward the independence of 
the Ukrainian country. Important lectures are the 
topics of folk traditions of Ukrainians, culture, 
language, religion.

Conclusions. So, summing up the above, we 
note that the provision of pedagogical educa-
tion of parents by the society «Knowledge» of 
Ukraine began in 1949 and continued throughout 
the investigated period until 1991.

We identified the main stages and characteristic 
features of the development of parent education. 
As we see from the aforementioned in the article, 
the topics of pedagogical education of parents in 
parallel were interwoven and changed with the 
political line in the coutry. But nevertheless, the 

topics of child upbringing and development were 
of paramount importance.

By studying archival materials and historical 
and literary sources, we can note that the most 
active period of pedagogical education of parents 
by the society «Knowledge» of Ukraine falls at 
the end of the 1960s – 1970s and the beginning 
of the 1990s.

It is worth noting that pedagogical education 
of parents at the present stage of social life is 
worthy of attention and has prospects of devel-
opment, taking into account the experience of the 
«Knowledge» society of Ukraine.

We consider it necessary to further study 
the issue of pedagogical education of parents 
by the society «Knowledge» of Ukraine from 
1991 to the present, namely, how the forms of 
work, methods and means of informing have 
changed.
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харакТерисТика ТрУдноЩів, 
Які виникаЮТь У слУхачів під час вивченнЯ 

інозеМної Мови в різновіковій навчальній грУпі 
Та ШлЯхи їх подоланнЯ

У статті розглянуті труднощі та бар’єри, які виникають у слухачів курсі іноземних мови під 
час вивчення мови в різновіковій навчальній групі. Найпоширенішими є наступні види бар’єрів: фізіо-
логічні; емоційні; соціокультурні; мікросоціальні бар’єри; суб’єктивні бар’єри; бар’єри, які обумовлені 
психологічними характеристиками процесу вивчення іноземної мови; брак часу та інші.

Ключові слова: іноземна мова, різновікова навчальна група, бар’єр, слухач, викладач. 

В статье рассмотрены трудности и барьеры, которые возникают у слушателей курсов иностран-
ного языка при изучении языка в разновозрастной учебной группе. Наиболее распространенными явля-
ются следующие виды барьеров: физиологические; эмоциональные; социокультурные; микросоциаль-
ные барьеры; субъективные барьеры; барьеры, обусловленные психологическими характеристиками 
процесса изучения иностранного языка; нехватка времени и другие.

Ключевые слова: иностранный язык, разновозрастная учебная группа, барьер, слушатель, препо-
даватель.

The article deals with the difficulties and barriers that arise among students of foreign languages course 
while learning a language in a multi-aged group. The most common are the following types of barriers: phys-
iological; emotional; sociocultural micro-social barriers; subjective barriers; barriers that arise due to the 
psychological characteristics of the process of foreign language learning; lack of time and others.

Key words: foreign language, multiaged group, barrier, student, teacher.

актуальність статті. У зв’язку з проце-
сами євроінтеграції і глобалізації, з певними 
змінами в політичному і соціальному житті 
держави, вивчення іноземних мов набуває 
все більшої популярності. Вивчити іноземну 
мову сьогодні можна у вищих навчальних за-
кладах, як на філологічних, так і на немовних 
факультетах, на курсах іноземних мов, в умо-
вах корпоративного навчання, в університетах 
третього віку. 

У зв’язку з розширенням вікових меж сту-
дентства та впровадженням концепції освіти 
впродовж життя, в одній аудиторії вищого 
навчального закладу можуть знаходитися як 
юнаки, так і дорослі люди. На курсах інозем-
них мов в одній групі присутні учні старших 
класів шкіл, студенти вишів, дорослі й навіть 
люди похилого віку. Успішність вивчення іно-
земної мови в різновіковій навчальній групі 
у значній мірі залежить від того, наскільки 
викладачеві вдається передбачити, діагнос-

тувати та виправити можливі передбачити у 
навчанні. 

постановка проблеми. Згідно з загально-
європейськими рекомендаціями Ради Європи, 
метою навчання будь-якої іноземної мови є 
вільне спілкування цією мовою, тобто форму-
вання у слухачів іншомовної комунікативної 
компетенції. Під комунікативною компетент-
ністю розуміють «здатність здійснювати спіл-
кування за допомогою мови, тобто передавати 
думки й обмінюватися ними в різних ситуаці-
ях у процесі взаємодії з іншими учасниками 
спілкування, правильно використовуючи сис-
тему мовних норм і вибираючи комунікативну 
поведінку, адекватних ситуації спілкування» 
[3, c. 54]. Проте, здібність людини до вивчен-
ня іноземної мови та досягнення поставленої 
мети залежить від вікових та психологічних 
особливостей. Будь-який процес навчання 
відбувається за наявності певних труднощів 
та перешкод.
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Формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання). Метою даної статті є розгля-
нути труднощі та перешкоди, які виникають у 
слухачів курсів іноземних мов під час вивчен-
ня мови в різновіковій навчальній групі.

виклад основного матеріалу. Психологія 
та фізіологія доказали, що доросла людина 
може успішно навчатися на протязі свого жит-
тя. Проте, ні в кого не викликає заперечення 
той факт, що через послаблення деяких функ-
цій організму, опанування іноземної мови до-
рослими відбувається складніше, ніж вивчен-
ня мови дітьми і підлітками. З віком у людей 
погіршується пам’ять, гострота зору і слуху, 
що призводить до появи труднощів сприйнят-
тя та засвоєння інформації. Подібний негатив-
ний вплив вікових особливостей на успішне 
володіння іноземною мовою відноситься до 
фізіологічних бар’єрів. Однак, всім відомо, що 
доросла людина, на відміну від дитини, у мис-
леннєвій діяльності йде від аналізу до синтезу; 
дорослому властиві логічні побудови, а не ме-
ханічне запам’ятовування. Саме тому, під час 
роботи з граматичним матеріалом, викладаче-
ві слід, у першу чергу, досягнути розуміння 
матеріалу слухачами, а потім працювати над 
його закріпленням. Що стосується тих аспек-
тів навчання, де необхідно запам’ятовувати 
велику кількість матеріалу, як, наприклад, під 
час роботи над лексикою, авторитетна дослід-
ниця О. Попкова пропонує використовувати 
метод мнемотичних асоціацій [4, с. 52]. Цей 
метод є ефективним також через те, що дорос-
лі слухачі, як правило, проводять паралелі між 
рідною мовою та мовою, яку вони вивчають. 
Рідна мова для них слугує опорою, особливо 
на початкових етапах навчання. Звісно, про-
цес навчання і запам’ятовування у будь-якому 
віці відбувається швидше, якщо інформація 
сприймається відразу декількома органами 
чуття.

Не менш важливим фактором, який може 
гальмувати вивчення іноземної мови доросли-
ми є наявність емоційних бар’єрів. Багато слу-
хачів курсів іноземних мов мають негативний 
досвід навчання, не вірять у свої сили, мають 
підвищену тривожність, постійно очікують 
невдачі, бояться зробити помилку. Дорослим 
слухачам, які досягли певного соціального 

статусу і мають успішний досвід професійної 
діяльності незручно знову опинитися в ролі 
учня. Вони турбуються через страх виявити-
ся смішним і втратити авторитет в очах інших 
слухачів. Трапляється, що дорослі слухачі, 
навпаки, демонструють прояви завищеної 
самооцінки.  Шляхом подолання вищезгада-
них труднощів є уміння викладача створити 
доброзичливий клімат в колективі, знизити 
рівень стурбованості слухачів, адекватно ре-
агувати на емоційні прояви членів аудиторії, 
підвищити самооцінку слухачів щодо їх зді-
бностей до навчання. 

Дослідниця О. Гладкова привернула ува-
гу до такого феномену. Коли дорослі слухачі 
усвідомлюють, що вивчення іноземної мови 
потребує багато часу, терпіння та зусиль, в 
них часто складається враження, що їм не 
вдасться опанувати другу мову [2, c. 94]. За-
вданням викладача,  вона вважає, є навчити 
слухачів розуміти важливість маленьких кро-
ків для досягнення успіху і кінцевого резуль-
тату, створити мотивацію «маленького успі-
ху» на шляху до великої мети [2, c. 94].

До того ж, як зазначають Д. Старкова та 
Т. Польшина, під час вивчення іноземної мови 
виникають соціокультурні труднощі. Слухачі 
відчувають наявність елементів «чужої» куль-
тури, які відсутні в культурі рідної країни, які 
важко зрозуміти і сприйняти, наприклад, осо-
бливості використання певних комунікатив-
них стратегій, певних мовленнєвих елементів 
у різних дискурсах, діалектизмів тощо [5].

Російська дослідниця О. Барвенко провела 
масштабне дослідження щодо психологічних 
бар’єрів, які виникають у дорослих слухачів 
під час вивчення іноземної мови. Вона роз-
ділила всі труднощі на чотири великих гру-
пи: макросоціальні бар’єри; мікросоціальні 
бар’єри; суб’єктивні бар’єри; бар’єри, які 
обумовлені психологічними характеристика-
ми процесу вивчення іноземної мови [1, c. 12-
13]. Макросоціальні бар’єри – це перешкоди, 
які існують в соціальній та освітній політиці 
суспільства і формують негативну установку 
щодо вивчення іноземної мови. До них відно-
сять дефіцит програм мовленнєвої підготовки, 
які фінансують з державного бюджету; висока 
вартість навчання; коштовні засоби процесу 
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опанування іноземної мови; малодоступність 
комунікативної практики в іноземномовному 
середовищі; нерівномірність розподілу цен-
трів освітніх послуг по території областей; 
протиріччя між наявність великої кількості 
освітніх послуг щодо вивчення мов та їх якіс-
тю. Шляхом подоланням проблеми є актуалі-
зація внутрішніх резервів суб’єкту навчальної 
діяльності з їх компенсації та нівелювання. 

Мікросоціальні бар’єри обумовлені специ-
фічним характером відношення найближчо-
го оточення до ідеї вивчення іноземної мови 
суб’єктом навчання та особливостями від-
носин «дорослий слухач – викладач», специ-
фічним характером мікросоціальної середи 
життєдіяльності дорослого як суб’єкту профе-
сійної, особистої, соціальної та педагогічної 
взаємодії. За результатами емпіричних дослі-
джень, проведених науковцем, 42% слухачів 
відчувають нерозуміння або «психологічної 
глухоти» з боку найближчого оточення (роди-
чі, колеги, друзі) до своїх потреб у вивченні 
іноземної мови, 35% вказують на наявність сі-
мейних проблем матеріального та міжособис-
тісного характеру, які уповільнюють процес 
вивчення іноземної мови. 10% вказують на 
наявність бар’єрів, зумовлених особливістю 
функціонування різновікової навчальної гру-
пи. 27% респондентів відчувають дискомфорт 
через характер суб’єкт – суб’єктних відносин 
з викладачем. Викладачеві слід враховувати 
наявність вищезгаданих перешкод під час ор-
ганізації та проведення процесу навчання іно-
земної мови в різновіковій навчальній групі. 

Суб’єктивні бар’єри виникають через на-
явність сенсорних та пізнавальних процесів, 
які блокують ефективне сприйняття іноземної 
мови, специфікою мотивації, особистісни-
ми якостями і низьким рівнем психологічної 
готовності до вивчення іноземної мови. До 
них відносяться, перш за все, специфічний 
характер мотиваційної, когнітивної та емо-
ційної сфери слухачів, рівень психологічної 
готовності, особисті якості, рівень розвитку 
загальних і відповідних спеціальних здібнос-
тей (здібностей до вивчення іноземної мови), 
індивідуальний стиль навчальної діяльності.

Бар’єри, обумовлені психологічними ха-
рактеристиками процесу навчання іноземної 

мови – це бар’єри фосилізації, інтерференції, 
техніки спілкування, засвоєння і застосування 
знань з іноземної мови, комунікативні бар’єри 
і т.д.

Дослідниця також вказує на наявність 
бар’єрів технологічного порядку, які неодмін-
но виникають під час організації та проведен-
ня занять в різновіковій навчальній групі. Ця 
група труднощів пов’язана з недостатнім ура-
хуванням психологічних законів і закономір-
ностей при побудові загальної схеми, а також 
виборі прийомів і методів викладання, недо-
статнім урахуванням психологічних та індиві-
дуальних особливостей дорослого як суб'єкта 
навчання.

Беручи до увагу головну мету вивчення 
іноземної мови, тобто навчання практично-
го користування цією мовою, вважаємо за 
необхідне звернути увагу на типи труднощів, 
які виникають під час навчання іноземного 
мовлення і відсотковому відношенню часу, 
який слід відводити на опрацювання тих або 
інших видів мовленнєвої діяльності. Згідно 
з результатами опитування яке було проведе-
но О. Барвенко, 70% респондентів відчува-
ють труднощі під час навчання аудіювання, 
30% респондентів відчувають складнощі під 
час навчання письма, 50% опитуваних мають 
дискомфорт при навчанні говоріння, 10% – 
при читанні [1, с. 17]. Відповідно, під час під-
готовки матеріалів для заняття викладачеві 
слід враховувати пропорційну частку кожної 
з перерахованих видів мовленнєвої діяльнос-
ті та розподіляти час, необхідний для їх від-
працювання відповідно до потреб дорослих 
слухачів, тобто більша частина заняття по-
винна відводитися на навчання аудіювання і 
говоріння. 

Слід звернути увагу на таку особливість 
роботи з різновіковою навчальною групою 
як часові обмеження. Студенти, як і дорослі 
слухачі, поєднують навчання з виконанням 
сімейних, трудових та інших обов’язків. Слу-
хачі, які готуються до складання іспитів або 
задля вирішення професійних завдань, мають 
певні обмеження у строках навчання. На-
жаль, не всі слухачі мають час для виконання 
домашніх завдань. Американська дослідни-
ця Клаудіа Песце пропонує задавати додому 
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 виконати декілька коротких вправ замість 
одного завдання, виконання якого потребує 
багато часу [6].  Замість одного завдання, ви-
конання якого займає 20-40 хвилин, можна 
запропонувати декілька завдання, які можна 
виконати за 5-10 хвилин. Їх можна виконати 
під час перерви, пауз, очікування. 

Перелік труднощів, які виникають у слу-
хачів різновікової навчальної групи під час 
вивчення іноземної мови можна завершити 
спостереженням, що сьогоднішні доросли, 
особливо слухачі похилого віку, – це слухачі, 
які випробували на собі вплив старої педаго-
гічної системи з усіма її недоліками: навчання 
в переважній більшості випадків будувалося в 
відриві від життя, було орієнтовано на засво-
єння вже готових знань, а в процесі навчан-
ня переважали індивідуальні форми роботи. 
Таким чином, одним з гарантів досягнення 
успіхів у вивченні іноземної мови дорослими 

є формування психологічної включеності в 
процес навчання і комунікативної гнучкості. 
Для цього необхідно використовувати велику 
кількість вправ, націлених на парну і групову 
роботу.

висновки, зроблені в результаті дослі-
дження. Успішне вивчення іноземної мови 
в різновіковій навчальній групі неможливе 
без подолання певних труднощів та бар’єрів 
у навчанні. Наявність багатьох бар’єрів існує 
саме через вікові та психологічні особливості 
слухачів. Найбільш поширеними бар’єрами 
є: фізіологічні; емоційні; соціокультурні; мі-
кросоціальні бар’єри; суб’єктивні бар’єри; 
бар’єри, які обумовлені психологічними ха-
рактеристиками процесу вивчення іноземної 
мови; брак часу та інші. Успішне подолання 
труднощів залежить як від зусиль самих слу-
хачів, так і від професіоналізму викладача 
групи.
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підгоТовка МайбУТніх УчиТелів 
почаТкової Школи до розвиТкУ Творчих 

здібносТей Учнів почаТкової Школи засобаМи 
образоТворчого МисТеЦТва

У статті здійснено теоретичний аналіз феноменів творчості та творчих здібностей учнів по-
чаткової школи, представлено підходи до класифікації творчих здібностей. Визначено умови підго-
товки майбутніх учителів початкової школи до розвитку творчих здібностей учнів початкової шко-
ли засобами образотворчого мистецтва.

Ключові слова: образотворче мистецтво, підготовка вчителя початкової школи, творчі здібнос-
ті, творчість, учні початкової школи.

В статье осуществлен теоретический анализ феноменов творчества и творческих способностей 
учащихся начальной школы, представлены подходы к классификации творческих способностей. 
Определены условия подготовки будущих учителей начальной школы к развитию творческих способ-
ностей учащихся начальной школы средствами изобразительного искусства. 

Ключевые слова: изобразительное искусство, творческие способности, творчество, підготовка 
учителя начальной школы, ученики начальной школы.

The article deals with theoretical analysis of the phenomena of creativity and creative abilities of elemen-
tary school students, approaches to the classification of creative abilities are presented. The conditions of 
preparation of future teachers of elementary school for the development of creative abilities of primary school 
pupils by means of fine arts are determined. 

Key words: elementary school pupils, elementary school teacher training, creative abilities creativity, fine 
arts. 

актуальність статті. На сучасному етапі 
соціально-економічного розвитку України в 
умовах модернізації системи освіти все біль-
шу увагу науковців звернено до проблеми 
творчості. Однією з вимог соціуму є розвиток 
активних, творчих, нестандартно мислячих 
особистостей, здатних винаходити нові рі-
шення поставлених завдань. На цьому аспек-
ті наголошується у державних нормативних 
документах, зокрема, Законі України «Про 
освіту», Законі України «Про загальну серед-
ню освіту», Національній стратегії розвитку 
освіти в Україні на період до 2021 року», Кон-
цепції реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти на 
період до 2029 року «Нова українська школа», 
Державному стандарті початкової освіти. 

Творчий розвиток дитини в умовах ціліс-
ного педагогічного процесу варто починати 
з дошкільного дитинства та молодшого до-

шкільного віку. У початковій школі та сім’ї 
необхідно створити оптимальні умови для 
максимальної реалізації фізичних, інтелекту-
альних задатків та здібностей, допомогти в 
духовному розвитку та творчому самовира-
женні особистості дитини. Саме молодший 
шкільний вік є сенситивним періодом для 
розв’язання завдань творчого розвитку осо-
бистості, розвитку її творчих здібностей. У ді-
тей цього віку більшість психічних процесів, 
зокрема, пам’ять, мислення, сприймання, уява, 
почуття, перебувають на стадії становлення, 
зміни, розвитку. Саме тому вони надзвичай-
но рухливі, нестійкі, суперечливі. Дитина, 
реалізуючи задум в продуктивній діяльності, 
почувається вільною; вона не скута досвідом, 
знаннями, не обмежена заборонами, які не 
дають їй змоги вільно оперувати предмета-
ми, матеріалами, що створює передумови для 
розкриття творчого потенціалу.  Інтенсивна 
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еволюція нервової системи і, в першу чергу, 
головного мозку молодшого школяра сприяє 
активному набуттю емпіричного досвіду та 
емоційно-почуттєвому ставленню до навко-
лишньої дійсності, формуванню духовного 
світу дитини під впливом емоцій і почуттів.

постановка проблеми. Аналіз сутності 
реформ, які відбуваються в сучасній освіті та 
закріплені у державних документах, дає під-
стави стверджувати, що формування творчих 
здібностей молодших школярів є одним із го-
ловних завдань сучасної української школи. 
Ефективна реалізація концепції Нової укра-
їнської школи передбачає підготовку високок-
валіфікованих майбутніх учителів, готових до 
творчого саморозвитку та розвитку творчої 
особистості кожного учня. Проте, проблема 
підготовки майбутніх учителів початкової 
школи до розвитку творчих здібностей учнів 
початкової школи засобами образотворчого 
мистецтва залишається вивченою недостат-
ньо. Окреслена значущість розвитку творчих 
здібностей молодших школярів суперечить 
низькому рівню готовності майбутнього учи-
теля початкової школи організувати освітній 
процес, невідповідності організаційних форм, 
методів та засобів підготовки до цієї діяльнос-
ті. В педагогіці мистецтва початкової ланки 
загальної освіти наявні прогалини щодо роз-
витку творчих здібностей учнів.

Формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання). Метою даної статті є теоретич-
ний аналіз феноменів творчості та творчих 
здібностей учнів початкової школи, визначен-
ня умов підготовки майбутніх учителів почат-
кової школи до розвитку творчих здібностей 
учнів початкової школи засобами образотвор-
чого мистецтва.

виклад основного матеріалу дослідження.
Система освіти України протягом значно-

го часу характеризувалася спрямуванням на 
організацію засвоєння учнями системи знань, 
формування умінь та навичок. Формування 
творчих здібностей та розвиток творчого по-
тенціалу дитини відходили на другий план 
та здійснювалися без установки з боку пси-
хологів та педагогічного колективу. Світова 
спільнота наголошує на тому, що доміную-
чою метою освіти є розвиток таланту дитини, 

формування її творчих здібностей, а процес 
засвоєння знань, умінь та навичок ставить 
на третє місце. Суспільство та кожен її член 
є суб’єктом творчої діяльності як складно ор-
ганізованого явища. Наслідком продуктивної 
праці та творчо мислячої людини є прогрес 
цивілізації. 

Проблема феномена творчості та її приро-
ди не нова. Формуванню та прояву творчості, 
творчих здібностей, їх діагностиці присвя-
чено багато досліджень у психологічній на-
уці. Зокрема, проблему вивчали В. Ананьєв, 
Д. Богоявленська, Л. Виготський, Л. Рубінш-
тейн, Б. Теплов, В. Моляко, В. Роменець, 
В. Шадриков та ін. Проблему творчості роз-
глядали й зарубіжні дослідники: Дж. Гілфорд, 
Е. Торренс, Е. де Боно, Г. Айзенк, К. Роджерс, 
Е. Фромм, Т. Рібо, К. Юнг та ін. Теоретичні 
засади творчого процесу, сутність та структу-
ру творчих здібностей особистості висвітлено 
в роботах В. Андрєєва, В. Клименка, О. Лука, 
О. Матюшкіна, В. Моляко, В. Роменця та ін. 

Як комплексне та багатогранне явище, 
творчість неможливо трактувати однозначно, 
з цієї причини існують різноманітні підходи 
до її розуміння, різні точки зору науковців, у 
тому числі ті, що суперечать одна одній. На-
самперед звернемося до тлумачення феноме-
на творчості у словниках. 

У «Філософському словнику» за редакці-
єю В. П. Андрущенка творчість трактується 
як діяльність, яка породжує щось якісно нове, 
якого раніше не існувало [12, с. 392]. «Пси-
хологічний тлумачний словник» за реакцією 
Під творчістю розуміють і здатність людини 
створювати з наявного матеріалу дійсно нову 
реальність. Це можливо на основі пізнання 
закономірностей об’єктивного світу, оскільки 
відповідає суспільним та особистим потребам 
і має прогресивний характер.

В «Українському педагогічному словнику» 
С. Гончаренка творчість характеризується як 
продуктивна людська діяльність, здатна по-
роджувати якісно нові матеріальні та духовні 
цінності суспільного значення. Розвиток твор-
чого потенціалу діяльності є важливою умо-
вою культурного прогресу суспільства й ви-
ховання людини. Тому на всіх щаблях школи 
(початкової, середньої, вищої) слід звертати 
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особливу увагу на формування в учнів різно-
манітних, глибоких і міцних систем знань, на 
максимальну стимуляцію самостійної діяль-
ності учнів, на розвиток стійких творчих ін-
тересів, цілеспрямованості творчих пошуків, 
наполегливості під час виконання творчих за-
вдань [1, с. 326].

Отже, головною характеристикою твор-
чості є створення нового. Виходячи з позицій 
науковців стосовно природи творчості, виді-
ляють два підходи. У межах першого з них 
творчість розглядають як діяльність, спрямо-
вану на створення нових суспільно значущих 
цінностей; основну увагу приділяють крите-
ріям об’єктивної новизни й оригінальності 
продуктів творчої діяльності. Другий підхід 
пов’язує творчість із самореалізацією люди-
ни, з розвитком мотивації її творчої діяль-
ності. Критерій творчості в такому розумінні, 
її цінність – особистість самої людини, а не 
тільки продукти творчої діяльності [11, с. 5]. 

Якщо розглядати дитячу творчість з пози-
цій об’єктивної новизни та значущості, то її 
не можна назвати творчістю. Продукти твор-
чості дитини (малюнки, іграшки, поробки 
тощо) не мають художньої цінності. У зв’язку 
з цим, окремий напрям в психології та педа-
гогіці не визнавав можливість творчості у 
дитячому віці. Проте, у 60-х роках обґрунто-
вано принцип визнання суб’єктивності дитя-
чої творчості: дитина не відкриває нічого для 
світу дорослих, поте робить відкриття для са-
мої себе. Отже, правомірно говорити саме про 
феномен дитячої творчості. Творчість дитини 
та дорослого має суттєві принципові відмін-
ності. У першу чергу, безпосередньою метою 
творчості дорослого є реальний результат. 
Для дитини він є лише побічним, адже в про-
цесі творчості дитина, головним чином, піз-
нає себе та світ, творить власну особистість, 
пристосовується до оточуючого світу. Певне 
матеріальне втілення результату діяльності в 
творчості дитини є другорядним. Другою осо-
бливістю дитячої творчості є її тотальність: 
вона притаманна усім без винятку дітям до 
підліткового віку. Творчість є атрибутом ста-
новлення особистості.

Поняття «творчі здібності» є похідним від 
більш ширшого поняття –«здібності». Зді-

бності – це індивідуальні особливості осо-
бистості, які є суб’єктивними передумовами 
успішного перебігу певного виду діяльності. 
Їх не можна зводити лише до наявних у лю-
дини знань, умінь і навичок. Здібності ви-
являються, передусім, у швидкості, глибині, 
міцності оволодіння способами і прийомами 
певної діяльності, є внутрішніми психологіч-
ними регуляторами, які зумовлюють можли-
вість їх надбання. 

Згідно з Б. Тепловим, здібності виникають 
на основі задатків, вроджених особливостей 
індивіда і не можуть виникнути поза діяль-
ністю. На розвиток здібностей впливають 
темперамент, мотивація і самооцінка [10]. 
Співвідносячи здібності з творчістю, С. Си-
соєва розглядає їх як синтез властивостей та 
особливостей особистості, які характеризу-
ють ступінь їх відповідності вимогам певного 
виду навчально-творчої діяльності та обумов-
люють рівень її результативності [7, с. 78].

Загальноприйнятою є класифікація зді-
бностей на дві групи – загальні та спеціаль-
ні. В її основу покладено зміст та характер 
діяльності людини. Загальними є здібності, 
що реалізуються в усіх видах діяльності, вони 
ґрунтуються на загальних уміннях, які потріб-
ні для діяльності у кожній сфері. Наприклад, 
тонкість та точність рухів рук, розвинена 
пам’ять, досконала мова, вміння усвідомлю-
вати, планувати й організовувати виконання 
певних дій з опорою на наявний досвід; роз-
кривати зв’язки тих речей, яких стосується 
діяльність; оволодівати новими прийомами 
роботи, переборюючи труднощі для досягнен-
ня певної мети та ін. Спеціальні здібності ви-
разно розкриваються в окремих, спеціальних 
галузях діяльності (наприклад, музичні, мате-
матичні, лінгвістичні, технічні, літературні, 
творчі, спортивні та ін.). Наявність у людини 
загальних здібностей не виключає розвитку 
спеціальних і навпаки, загальні і спеціальні 
здібності співіснують, доповнюючи і збагачу-
ючи один одного.

Творчі здібності – це спеціальні здібності, 
що визначають успіх творчої діяльності. На-
уковці переконані у тому, що творчі здібності 
властиві кожному, проте рівень їх розвитку 
залежить від індивідуальних особливостей, 
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 середовища, в якому опинився індивід, ви-
ховних впливів, а також особисто вихованця. 
Творчі здібності є синтезом індивідуально-
психофізіологічних особливостей особистос-
ті і нових якісних станів (змін у мисленні, 
сприйнятті, досвіді життєдіяльності, мотива-
ційній сфері), що виникають у процесі нової 
для індивіда діяльності (у процесі розв’язання 
нових проблем, завдань), що веде до її успіш-
ного виконання або появи суб’єктивно / 
об’єктивно нового продукту (ідеї, предмета, 
художнього твору і т. ін.) [10, с. 75].

Відомий психолог А. Лук [3]. запропону-
вав наступну класифікацію творчих здібнос-
тей та показників творчої діяльності:

1. Пильність у пошуках – здатність поба-
чити те, що не вкладається в рамки раніше за-
своєного. 

2. Спосіб кодування інформації нервовою 
системою – накладає відбиток на форму зо-
внішнього вираження результатів мислення.

3. Здатність до згортання розумових опера-
цій – мислення переходить на більш високий 
рівень абстрагування.

4. Здатність до перенесення – здібність до 
вироблення узагальнених стратегій. 

5. Бічне мислення – здатність використову-
вати сторонню інформацію. 

6. Цілісність сприйняття.
7. Готовність памʼяті.
8. Зближення понять – легкість асоціювання.
9. Гнучкість мислення – швидкий і легкий 

перехід від одного класу явищ до іншого.
10. Гнучкість інтелекту. 
11. Здатність до оціночних дій. 
12. Здатність до «зчеплення» – об’єднання 

подразників, які сприймаються.
13. Легкість генерування ідей.
14. Швидкість мовлення. 
15. Уміння довести до кінця.
Центральним психічним процесом, який 

формується у молодшому шкільному віці під 
час навчальної діяльності, стає мислення, що 
трансформується від домінування наочно- 
образного мислення і нелогічного міркуван-
ня до словесно-логічного мислення на рівні 
конкретних понять. Важливо в молодшому 
шкільному віці в навчально-виховній діяль-
ності, яка повинна характеризуватися твор-

чою спрямованістю, розвинути такі показники 
творчого мислення, як: швидкість і гнучкість 
думки, оригінальність, допитливість, точність 
і сміливість. 

Учні молодшого шкільного віку здатні ви-
конувати різноманітні творчі роботи: співпе-
реживати з героями прочитаних книжок, пе-
реглянутих кінофільмів, описувати історії із 
власного досвіду, фантазувати кольором, зву-
ками. Ці діти емоційні, оскільки мають силь-
ні як позитивні, так і негативні переживання. 
Почуття їхні щирі, запальні, поривчасті. Но-
визна запропонованої їм розумової роботи 
вимагає інтуїції, уяви, фантазії. А природний 
потяг до ігор є початком творчого розвитку 
дитини [2, с. 22].

Спрямованість на розвиток особистості 
майбутнього педагога, його духовно-творчої 
культури, є найбільш суттєвою ознакою про-
фесійної підготовки вчителя. Перелік профе-
сійних якостей учителя, що дозволяють йому 
виявляти творчий потенціал учня, досить 
ґрунтовно охарактеризував М. Поташник. Це 
спрямованість на формування творчої особис-
тості школяра, педагогічний такт, здатність до 
емпатії, вміння розвивати творчу уяву, артис-
тизм, створювати проблемні ситуації, уміння 
збуджувати уяву дітей, наявність почуття гу-
мору тощо [5]. Творча індивідуальність педа-
гога, як підкреслює у своїх працях С. Сисоєва 
[8], забезпечить успішність професійної ді-
яльності; допоможе відчути школярам при-
родну радість творити, розвинути їх креатив-
ність, отже, тільки творчий учитель здатний 
виховати творчу особистість. 

Дослідженням проблеми підготовки май-
бутнього вчителя до розвитку творчої осо-
бистості учня та творчої професійної діяль-
ності займалися Ю. Бабанський, В. Бондар, 
В. Загвязинський, В. Кан-Калик, Л. Коваль, 
Н. Кузьміна, А. Кузьмінський, Ю. Кулюткін, 
С. Мартиненко, М. Нікандров, О. Савченко, 
Л. Хоружа та ін. Найбільш сприятливими 
для розвитку творчих здібностей молодших 
школярів є уроки образотворчого мистецтва. 
Методичний аспект розвитку творчих зді-
бностей молодших школярів засобами обра-
зотворчого мистецтва досліджували А. Козир, 
О. Кульчицька, Н. Лейтес, Л. Масол, О. Мелік- 
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Пашаєв, О. Отич, Г. Падалка, О. Рудницька, 
О. Савенков, О. Щолокова та ін. 

Відповідно до Державного стандарту по-
чаткової освіти, метою мистецької освітньої 
галузі є формування культурної та інших ком-
петентностей, цінностей у процесі пізнання 
мистецтва та художньо-творчого самовира-
ження в особистому та суспільному житті, 
поваги до національної та світової мистецької 
спадщини. Здобувач освіти виявляє худож-
ньо-образне, асоціативне мислення у процесі 
художньо-творчої діяльності через образот-
ворче, музичне та інші види мистецтва; пізнає 
мистецтво, інтерпретує художні образи, на-
буваючи емоційно-чуттєвого досвіду, виявляє 
ціннісне ставлення до мистецтва; пізнає себе 
через художньо-творчу діяльність та мисте-
цтво. Культурна компетентність передбачає 
залучення до різних видів мистецької твор-
чості (образотворче, музичне та інші види 
мистецтв) шляхом розкриття і розвитку при-
родних здібностей, творчого вираження осо-
бистості [4, с. 129].

Мета ознайомлення дітей молодшого 
шкільного віку зі світом мистецтва поля-
гає у формуванні ціннісного ставлення до 
мистецтва, розвитку здатності до сприйман-
ня, розуміння і творення художніх образів, 
формуванні потреби в художньо-творчій 
самореалізації та в духовному самовдос-
коналенні. Науковці одностайні у думці, 
що образотворче мистецтво з-поміж інших 
навчальних дисциплін є унікальним у ви-
рішенні завдань гармонійного виховання, 
навчання й розвитку дитини. Це пов’язано 
перш за все з тим, що вже в ранньому віці 
саме образотворча діяльність стає однією з 
найбільш доступних форм творчості, яка до-
зволяє дітям передавати в своїх роботах те, 
що їх хвилює, викликає емоційне піднесен-
ня, захоплює. Проте, необхідно відзначити, 
що традиційна методика підготовки вчителя 
початкової школи переважно орієнтована на 
вивчення студентами алгоритмами плану-
вання та організаційно-методичними осно-
вами проведення уроків образотворчого 
мистецтва, лише незначною мірою охоплю-
ючи питання розвитку творчої особистості 
дитини, її творчих здібностей. 

Охарактеризуємо структуру засобів обра-
зотворчого мистецтва. Відповідно до сучасної 
класифікації видів художньої творчості, група 
пластичних мистецтв поділяється на образот-
ворчі (графіку, живопис, скульптуру) та об-
разотворчо-утилітарні (архітектуру, дизайн, 
декоративно-прикладне мистецтво). Твори 
названих видів мистецтв існують у просто-
рі, не змінюються і не розвиваються у часі. 
Вони відтворюють дійсність, що сприймаєть-
ся візуально. Універсальними засобами об-
разотворчого мистецтва є малюнок, я, колір, 
форма. За допомогою цих засобів створюють 
композицію художнього твору. Образотворче 
мистецтво у всіх своїх різновидах базується 
на спільній основі – художній грамоті та зна-
ннях, без яких творчість практично неможли-
ва. Образотворча грамота полягає у засвоєнні 
засобів образотворчого мистецтва, завдяки 
яким учень буде здатний розкрити своє світо-
відчуття не лише на заняттях з образотворчо-
го мистецтва, а й на заняттях з музики, при-
родознавства, читання, мови та ін. Успішне 
засвоєння засобів образотворчого мистецтва 
молодшими школярами є інтегративною 
основою для їх навчального і творчого видів 
малювання, а також для адекватного сприй-
няття ними творів образотворчого мистецтва.

У шкільній практиці за останнє десяти-
ліття застосовуються різні програми, що пе-
редбачають різні підходи до художнього на-
вчання образотворчого мистецтва. Серед них 
виділяють: 1) комплексне навчання малюван-
ня, програмний зміст якого структурується 
і наповнюється відповідно до комплексних 
тем; 2) розвиток вільної творчості дитини, 
програмні завдання та методика спрямовані 
на актуалізацію сензитивних і стимулюван-
ня творчих можливостей особистості; 3) по-
ліхудожній розвиток особистості учня, коли 
програмні завдання з інтегративним підходом 
спрямовані на використання методики «полі-
культурної освіти». Зокрема, групою авторів 
під керівництвом Л. Масол, традиційні дис-
ципліни художньо-естетичного циклу, як му-
зика й образотворче мистецтво, інтегруються 
з синтетичними мистецтвами – хореографі-
єю, театром, кіномистецтвом та ін. Домінує 
у програмі лінія образотворчого мистецтва. 
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До засобів образотворчого мистецтва, якими 
оволодівають молодші школярамі у процесі 
навчання образотворчої діяльності, автори 
відносять крапку, лінію, форму, колір, компо-
зицію. 

Ефективність навчання образотворчому 
мистецтву та формування творчих здібностей 
в процесі опанування мистецькими ціннос-
тями визначається рядом умов. У першу чер-
гу, науково-педагогічним рівнем викладання 
дисципліни, а також, особистістю педагога 
та  матеріальною базою, зокрема, наявністю 
відповідно обладнаних кабінетів, адже відпо-
відна матеріальна і методична база дозволяє 
педагогові творчо підходити до кожного за-
няття, мотивує до висвітлення у повній мірі 
кожної теми чи розділу програми. Вирішальну 
роль в оволодінні молодшими школярами за-
собами образотворчого мистецтва та їх інте-
гративне використання у творчому розвитку 
відіграє цілеспрямована, науково обґрунтована 
система навчально-виховного педагогічного 
впливу вчителя на особистість учня. З наведе-
ного вище очевидним є висновок про те, що 
майбутній вчитель початкової ланки повинен 
створити сприятливі умови для розвитку твор-
чих здібностей кожного учня, а також прагну-
ти до постійного особистого творчого вдоско-
налення. У процесі професійної підготовки у 
закладах вищої педагогічної освіти у студента 
повинна сформуватися готовність до розвитку 
творчих здібностей молодших школярів.

Аналіз наукових джерел показав, що у визна-
ченні змісту, структурних елементів готовності 
майбутнього вчителя до педагогічної діяльності 
у психолого-педагогічних працях вчених немає 
єдиного підходу. Здебільшого готовність май-
бутнього вчителя до розвитку творчих здібнос-
тей молодших школярів розглядається як ціліс-
не стійке особистісне утворення, що дозволяє 
організувати навчальну діяльність молодших 
школярів, спрямовану на розвиток їхніх твор-
чих здібностей. Структуру готовності майбут-
нього вчителя до розвитку творчих здібностей 
учнів початкової школи утворюють чотири ком-
поненти, а саме: мотиваційний, когнітивний, 
операційний, рефлексивний.

Мотиваційний компонент передбачає на-
явність мотиваційної спрямованості студентів 

на розвиток творчих здібностей молодших 
школярів, усвідомлення цінності творчого 
самовираження, позитивне ставлення до роз-
витку творчих здібностей молодших школярів 
та стійке усвідомлене прагнення їх розвивати. 
Для забезпечення формування в студентів мо-
тиваційного компонента готовності необхід-
но наповнити навчальний процес знаннями, 
дидактичними методами, формами спілку-
вання, які б надавали можливість формувати 
у студентів мотивацію та інтерес до фахової 
діяльності з розвитку творчих здібностей мо-
лодших школярів. Для цього навчальні занят-
тя повинні проводитися в позитивній емоцій-
ній атмосфері. Першою умовою формування 
готовності майбутніх учителів до розвитку 
творчих здібностей учнів є створення викла-
дачами емоційно-позитивного середовища 
під час занять, зокрема, пов’язаних із творчим 
розвитком учнів, оволодіння студентами інте-
лектуальними, організаційними та комуніка-
тивними вміннями з творчого розвитку учнів.

Когнітивний компонент характеризуєть-
ся наявністю у студентів міцних система-
тизованих знань психолого-педагогічних та 
методичних особливостей розвитку творчих 
здібностей молодших школярів (знання пси-
хологічних закономірностей творчого проце-
су, сутності та структури художньо-творчих 
здібностей молодших школярів; принципів, 
організаційних форм, методів, прийомів та за-
собів організації творчої діяльності учнів за-
собами образотворчого мистецтва). Для фор-
мування когнітивного компонента готовності 
необхідно поглибити зміст психолого-педа-
гогічних дисциплін, організувати цілеспря-
моване навчання методам пізнання і творчої 
діяльності,  що забезпечить зростання твор-
чого потенціалу самих студентів; збагатити 
студентів знаннями про творчу діяльність та її 
закономірності, творчі здібності учнів молод-
шого шкільного віку і методи їх розвитку, ор-
ганізацію навчального процесу, спрямованого 
на розвиток творчих здібностей учнів. 

На практичних заняттях з фахових мето-
дик зі студентами доцільно аналізувати зміст 
навчальних предметів початкової школи щодо 
можливостей розвитку творчих здібностей 
учнів, розробляти плани-конспекти інтегро-
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ваних уроків, що відповідає концептуальним 
засадам Нової української школи (наприклад, 
читання і образотворче мистецтво, українська 
мова і образотворче мистецтво,), проводити 
фрагменти розроблених уроків та здійсню-
вати їх аналіз та обговорення. Отже, другою 
умовою формування готовності майбутніх 
учителів до розвитку творчих здібностей 
учнів є збагачення змісту професійної підго-
товки системою понять і способів діяльності 
щодо розвитку творчих здібностей молодших 
школярів.

Операційний компонент готовності вклю-
чає в себе вміння здійснювати педагогічне 
керівництво розвитком творчих здібностей 
учнів початкової школи. Учителю початкової 
ланки необхідні сформовані вміння визнача-
ти рівень розвитку творчих здібностей учнів; 
вміння планувати та здійснювати педагогічне 
керівництво творчою діяльністю учнів відпо-
відно до їхніх індивідуальних особливостей. 
Важливу роль у вирішенні поставленої про-
блеми відіграє застосування в навчальному 
процесі ЗВО активних та інтерактивних ме-
тодів і форм навчання. Такі методи як діалог, 
полілог, драматизація дидактичних ситуацій, 
рольові ігри, творчі індивідуальні завдання, 
творчі ситуації, дискусії, проблемні мето-
ди стимулюють творчу навчальну діяльність 
майбутніх учителів. Під час проходження пе-
дагогічної практики доцільно організовувати 
спостереження за роботою вчителя з розви-
тку творчих здібностей молодших школярів, 
проводити уроки образотворчого мистецтва, 
здійснювати їх аналіз та обговорення, органі-
зовувати виставки творчих робіт учнів та ін. 
Отже, третьою умовою формування готов-
ності майбутніх учителів до розвитку творчих 
здібностей учнів є системне використання ви-
кладачами активних та інтерактивних методів 
навчання, які забезпечують формування опе-
раційного компонента готовності.

Рефлексивний компонент готовності ха-
рактеризується вміннями студентів-майбутніх 
педагогів оцінювати навчальні досягнення 
учнів (вміння оцінювати роботи учнів з ура-
хуванням їхньої художньої виразності; вміння 
використовувати різні форми та методи оці-
нювання навчальних досягнень учнів з обра-
зотворчого мистецтва); вміння здійснювати 
рефлексію (вміння аналізувати власну педаго-
гічну діяльність і художньо-творчу діяльність 
учнів та їх результати, прагнення до само-
вдосконалення). Традиційні критерії аналізу 
творчих робіт з образотворчого мистецтва не 
завжди дозволяють вчителеві об’єктивно піді-
йти до визначення особистісних зрушень ди-
тини в опануванні засобами образотворення, 
що негативно впливає на формування пози-
тивної самооцінки дитини.

висновки. Погоджуючись з висновками 
вчених щодо важливості підготовки вчителя, 
здатного до творчої педагогічної діяльності, 
зауважуємо, що вона, на жаль, не завжди ав-
томатично забезпечує його системну роботу 
з розвитку творчих здібностей учнів. Педа-
гогові потрібен спеціальний інструментарій 
такої діяльності, який можна здобути лише в 
процесі його професійної підготовки на осно-
ві впровадження інноваційних технологій 
навчання у ЗВО. Вважаємо, що майбутнім 
учителям початкових класів необхідно надати 
методичний арсенал ефективних засобів. Що 
дозволить їм у своїй практичній діяльності 
особливу увагу надавати інтегративним тен-
денціям у мистецькій освіті, відслідковувати 
найбільш цікаві та корисні напрями розвитку 
педагогічної науки і практики, створювати 
умови для розвитку власної фахової майстер-
ності, творчого ставлення до своєї діяльності; 
впроваджувати у практику відповідні худож-
ні техніки, технології й прийоми ефективної 
роботи, що забезпечать розвиток творчих зді-
бностей учнів.
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консТрУЮваннЯ хУдоЖесТвеного образУ 
на МУзичних занЯТТЯх У доШкільних закладах

У статті розглянуті питання конструювання художнього образу на музичних заняттях в до-
шкільних установах. Розкрито його значення для розвитку творчих здібностей. Виявлено передумо-
ви для вдосконалення якості роботи музичного керівника.

Ключові слова: конструювання, художній образ, творчість, мелодекламація.

В статье рассмотрены вопросы конструирования художественного образу на музыкальных заня-
тиях в дошкольных учреждениях. Раскрыто его значение дляразвития творческих способностей. Вы-
явлено предпосылки для совершенствования качества работы музыкального руководителя. 

Ключевые слова: конструирование, художественный образ, творчество, мелодекламация. 

The article discusses with the design of the artistic image of music lessons in preschool institutions. Re-
vealed its importance for the development of creative abilities. Identified the prerequisites for improving the 
quality of work of a music director.

Key words: design, artistic image, creativity, melodeclamation.

актуальність статті. Сьогодні велика 
увага приділяється дослідженню технічної 
творчості, оскільки техніка є засобом володін-
ня матеріальними благами. Теоретичному об-
ґрунтуванню художньої творчості на заняттях 
гуманітарного циклу приділяється мало ува-
ги, хоча саме вона сприяє становленню осо-
бистості. Перевага мистецтва полягає в тому, 
що у дитини з'являється можливість відкрити 
для себе світ художніх образів. Творчість ви-
никає не завдяки оперуванню числами, пред-
метами та властивостями, а завдяки художнім 
образам, серед яких є прекрасні та потворні, 
смішні й трагічні, великі й ниці. Переживаю-
чи їх, виникає можливість сформувати духо-
вний світ. Творчість є не тільки сферою засто-
сування фантазії та уяви, винахідливості та 
винахідництва, а сферою засвоєння мораль-
ного досвіду людства. 

постановка проблеми. Звернемо увагу, 
що технічна творчість дозволяє відчути себе 
володарем природи. Набагато складніше ста-
ти “володарем” самого себе, виявити своє 
призначення та реалізувати його. Це актуаль-
но, оскільки людина живе у світі смислів, а 
основна проблема полягає в тому, як навчити-
ся розрізняти добро і зло, істину і неправду 

тощо. Дитина існує в залежності від здатності 
їх розрізняти, тому призначення вихователя 
полягає в допомозі, яку він може надати ді-
тям вже в ранньому віці. Звернення до худож-
нього конструювання не тільки виправдане, 
воно необхідне, оскільки дитина бачить світ 
крізь призму прекрасного. Його актуальність 
в тому, що воно охоплює види мистецтв неза-
лежно від їхньої своєрідності. Звернемо увагу, 
що композитор, поет, архітектор, режисер та 
інші творчі особистості, перш ніж створити 
витвір мистецтва, відтворюють і осмислюють 
образи, які потім втілюють у своїй творчості. 
Тому вони не копіюють реальність, а виража-
ють її бачення. Творчість передбачає художнє 
конструювання, і тільки потім читець читає 
вірш, музикант виконує музичний твір, ху-
дожник малює картину тощо. 

постановка проблеми. Звернемо увагу, 
що технічна творчість дозволяє відчути себе 
володарем природи. Набагато складніше ста-
ти “володарем” самого себе, виявити своє 
призначення і реалізувати його. Це актуально, 
оскільки людина живе у світі смислів, а осно-
вна проблема полягає в тому, як навчитися 
розрізняти добро і зло, істину і омани тощо. 
Дитина існує у залежності від здатності їх 
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розрізняти, тому призначення вихователя по-
лягає в допомозі, яку він може надати йому 
вже в ранньому віці. Звернення до худож-
нього конструювання не тільки виправдано, 
але й необхідно, оскільки дитина бачить світ 
крізь призму прекрасного. Його актуальність 
в тому, що воно охоплює види мистецтв неза-
лежно від їх своєрідності. Звернемо увагу, що 
композитор, поет, архітектор, режисер та інші 
творчі особистості, перш ніж створити твір 
мистецтва, відтворюють і осмислюють обра-
зи, які потім втілюють у своїй творчості. Тому 
вони не копіюють реальність, а виражають її 
бачення. Творчість передбачає художнє кон-
струювання, і тільки потім читець читає вірш, 
музикант виконує музичний твір, художник 
малює картину тощо. 

Формулювання цілей статті. Відповідно 
до позначеної проблеми виникає необхідність 
розглянути значимість конструювання худож-
нього образу для розвитку дитини, його скла-
дові та особливості практичного використання. 

виклад основного матеріалу. Якщо мова 
йде про художній образ, то необхідно мати на 
увазі автора, у свідомості якого він виникає. 
Ним може бути і дитина молодшого віку, яка 
малює картину або співає пісеньку. Образ сам 
по собі стосується героя, якому належить бути 
твором мистецтва, тим не менш, він має само-
стійність і автономність. Саме ставлення ав-
тора до героя, на думку М. Бахтіна, і визначає 
своєрідність драматургії твору мистецтва [3]. 
Його точка зору дозволяє використати пере-
ваги феноменології та екзистенціалізму при 
аналізі художньої творчості. Герой – це фено-
мен, який виникає при осмисленні реальнос-
ті. Він виникає як результат вимислу на основі 
осмислення свого існування. Образ героя спо-
чатку створюється автором, а потім осмислю-
ється кожним, хто звертається до твору мис-
тецтва, тому співавтором виступає і дитина, 
яка його виконує. При осмисленні та втіленні 
образу героя виникають такі запитання: який 
він, добрий чи злий, сміливий або боягуз, пе-
реможець або переможений, як до нього ста-
витися? Тому дуже часто несвідомо дитина 
копіює вчинки героїв, які йому сподобалися. 

Значення художнього твору для дитини 
полягає в тому, що його виконання дозволяє 

висловити переживання і зрозуміти себе. Це 
можливо через його прояв як творця, який є 
співавтором по відношенню до героя, який 
належить твору мистецтва. На думку М. Бах-
тіна, це пояснюється тим, що наша свідомість 
ніколи не скаже собі завершального слова 
[3, с. 20]. Необхідний інший, таким є герой, 
співвіднесення з яким необхідне, щоб погля-
нути на себе його очима, і тим самим поверну-
тися до себе самого, за допомогою чого відбу-
вається прийняття належного для самого себе. 
Інший – це герой художнього твору, образ яко-
го осмислюється в процесі виконання. Відбу-
вається повернення до самого себе, оскільки 
вдається позбутися злості, насильства, агре-
сивності, а також виникає потреба здійснити 
добро, досягти справедливості, виявити дру-
желюбність. Звертаючись до образу героя, ди-
тина дивиться на себе його очима, відповідно, 
бачить себе з боку, вчиться критично оціню-
вати себе. Тому в процесі виконання худож-
нього твору відбувається не тільки формуван-
ня художнього смаку, а й осмислення самого 
себе, формування самооцінки за допомогою 
співвіднесення з образом героя. Це не тільки 
естетичне відношення, але й екзистенціальне, 
оскільки при цьому відбувається зміна стану 
свідомості. Переживання не може мати місце 
при виконанні, коли виконавець необдумано 
відтворює текст. Тільки тоді, коли є співвід-
несення себе з героєм, коли події, що відбува-
ються, переживаються, можна побачити себе 
з боку. Таким чином, дитина, як співавтор, 
отримує здібність бачити себе очима інших, 
серед яких друзі, батьки, близькі та виховате-
лі. Це повернення до себе для дитини необхід-
не, оскільки твір мистецтва стає для неї ніби 
дзеркалом, в якому вона бачить себе.

Своєрідність позиції героя можна викорис-
товувати в процесі виконання пісні, читання 
вірша. Наприклад, дитині дається завдання 
прочитати вірш так, як продекламував би його 
ведмідь, заєць чи лисиця. Подібне завдання 
може мати місце при виконанні дитячої пісні. 
Зрозуміло, що в залежності від своєрідності 
героя, який в цьому випадку стає співавтором, 
змінюються засоби виразності. Йдеться про 
зміну позиціонування співавтора, який може 
приміряти на себе різні образи. Його немож-
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ливо розглядати окремо від героя ще й тому, 
що позиціювання припускають присвоєння. 
Дитина як співавтор може співчувати герою, 
переживати його невдачі та неправильне став-
лення до себе, світу та інших. 

До числа найбільш поширених помилок, 
які робить керівник на заняттях, належить 
розгляд засобів виразності незалежно від об-
разу героя, який навіть не згадується. Діалог 
організовується, наприклад, за допомогою 
такого завдання: розкажіть, які засоби ви-
разності автор використовує в цьому вірші? 
Тому обговорення засобів виразності має 
обов’язковою мірою бути пов'язане з героєм 
твору мистецтва. Завдання керівника полягає 
в тому, щоб підкреслювати їх обумовленість і 
єдність.

Таким чином, дитина має можливість 
“приміряти” на себе образи різних героїв. Ін-
шими словами, будь-яке звернення до твору 
мистецтва передбачає конструювання худож-
ніх образів. Звернемо увагу, що ця форма ро-
боти на занятті може стати цікавою для дітей. 
Справді, дуже цікаво виступати в ролі казко-
вого персонажа. Це перевтілення, яке захо-
плює дітей. Талановитість керівника полягає 
в тому, щоб побудувати роботу таким чином, 
щоб театралізація діяльності сприяла розви-
тку творчих здібностей дитини [6]. Актуаль-
ність цього питання полягає в тому, що вона 
виправдовує тривалу роботу над технічними 
навичками, перетворюючи їх в цікаве і при-
вабливе заняття. Оскільки увага молодших ді-
тей дуже нестійка, тому ролі дуже швидко змі-
нюються. Важливо, щоб сценарій художнього 
конструювання залишався постійним, щоб 
діти поступово могли самостійно його вико-
ристовувати. Іншими словами, місце керівни-
ка займає одна дитина, найбільш талановита, 
а потім залучаються інші.

Однією з форм роботи над втіленням ху-
дожніх образів є хорова (групова, колективна) 
мелодекламація в методиці музично-співочо-
го виховання Д. Огороднова [9]. Вона перед-
бачає хорове читання віршів під диригент-
ський жест керівника, який показує відносну 
висоту вимовляння слів. Це дозволяє пере-
дати напрямок мелодики вірша, ритм і темп 
читання, своєрідність артикуляції. Мета ме-

лодекламації у вокальному вихованні полягає 
в розширенні діапазону голосу, формуванні 
правильної артикуляції, дикції та відгуку на 
диригентський жест. Групова мелодекламація 
передбачає обов'язкове попереднє конструю-
вання художніх образів, оскільки без цього 
неможливе використання засобів виразності. 

Коли говорять про художні образи, мають 
на увазі героїв, які діють у літературному тво-
рі. У дошкільному віці мислення має пред-
метний характер, тому герой вірша повинен 
бути річчю або істотою. Це може бути тварина 
або людина, механізм, дерево, казковий пер-
сонаж, які пожвавлюються, мають характери, 
здійснюють вчинки. Керівник починає з того, 
що декламує свій варіант інтерпретації ві-
рша, пояснює своєрідність образів героїв, їхні 
дії, з якими знайомляться діти, і підштовхує 
їх до створення власних, щоб розвивати са-
мостійність художнього мислення, пояснює, 
що характер героїв може розкриватися під 
час читання по-різному. Вони можуть бути 
веселими і сумними, добрими і злими, заро-
зумілими і доброзичливими тощо. На вчинки 
інших вони також реагують по-різному, в од-
ній інтерпретації – негативно, засуджують, в 
іншій – позитивно, зі схваленням чи, навпаки, 
байдуже. Варіантів трактувань образів героїв 
багато, це відкриває широкі можливості для 
прояву дитячої фантазії. Те саме можна ска-
зати з приводу практичного втілення задума-
ного образу героя. Проблема полягає в тому, 
що втілити задумане надто складно, оскільки 
для цього необхідно оволодіти технікою ме-
лодекламації. Залежно від рівня технічних 
навичок, деякі варіанти здадуться складними, 
а інші – простими. Керівник повинен знати 
рівень розвитку художнього мислення дітей, 
навчати в “зоні найближчого розвитку”, за 
Л. Виготським [7]. 

Виникає питання про переконливість вті-
лення образу героя в тому чи іншому вірші. 
Можливо, при виконанні воно було не дуже 
яскравим, навіть млявим і невиразним. Це по-
яснюється тим, що мелодика вірша, ритм і ме-
трика, динаміка, не відповідали задуму. Тоді 
виконавець відчуває розчарування і навіть не-
вдоволення собою, що цілком природно. Саме 
таке невдоволення є підставою для тривалої 
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роботи над технікою мелодекламації, приму-
шує вдосконалювати майстерність. Почина-
ється художній пошук, муки творчості, які ні-
коли не припиняються. Вважається, що вони 
доступні тільки дорослим виконавцям, які 
оволоділи майстерністю. Але їх можна зроби-
ти доступними і для дітей в дитячому садку, 
якщо керівнику вдасться організувати роботу 
з конструювання художніх образів, бо з неї і 
починається пошук виразних засобів. Тепер 
вже вивчений напам'ять вірш розглядається 
лише початковим етапом на шляху втілення 
образів героїв. Знову і знову він читається 
в різних інтерпретаціях, при цьому кожна з 
яких істотно відрізняється від наступної. Це 
пояснюється тим, що образ героя можна пока-
зати по-різному, в різних перевтіленнях, іноді 
в химерних і незвичайних. Такий пошук є еле-
ментарною колективною режисурою, в якій 
присутнє змагання, тому він дуже цікавить 
дітей. Пошук допускає, що герой може вчиня-
ти в одних і тих самих ситуаціях по-різному, 
оскільки ставить інші цілі, які досягаються 
також інакше. Він може бути мужнім і відваж-
ним або, навпаки, жалюгідним і боягузливим, 
сподіватися або ні в що не вірити, відстою-
вати себе або поступатися. Дитина тоді стає 
співавтором, коли прагне зрозуміти, що являє 
собою герой вірша, як він може себе показа-
ти і яким чином. Поза авторського ставлення 
до героя, який позначив М. Бахтін, вивчення 
вірша, навіть його мелодекламація, перетво-
рюється в заучування готових штампів або 
втілення освоєних технічних прийомів, що 
викликає роздратування у дітей.

 У колективній мелодекламації діти са-
мостійно керують хоровим читанням вірша, 
оскільки в цьому є необхідність, іншими сло-
вами, виконують роль диригента. Вони вті-
люють своє бачення образів героїв, ситуацій, 
в які вони потрапляють. Тим самим потреба 
в оволодінні технікою мелодекламації зрос-
тає, оскільки приходить усвідомлення того, 
що при цьому розширюються можливості 
втілення задуманого. Дитина використовує 
диригентські жести, управляє хоровим про-
читанням вірша, набуває досвід управління 
звучанням. При цьому вона повинна мобілізу-
вати художнє мислення, оскільки бере участь 

в управлінні іншими, які оцінюють результати 
її діяльності. Діти не можуть бути байдужими 
до дитини, що керує ними, оскільки вона ви-
словлює своє бачення художнього героя. У цій 
ситуації вона вже не слухняний виконавець 
волі художнього керівника, а самостійний 
диригент, який керує колективним читанням 
вірша. Безумовно, хорове прочитання віршів 
є творчою майстернею для дітей, в якій вони 
можуть спробувати свої сили, здібності, про-
явити волю. Дуже важливо, що творчий про-
цес має оперативний і спонтанний характер, 
оскільки необхідно вийти перед групою і за-
пропонувати свій варіант розуміння образів 
героїв. Художнє конструювання використову-
ється до того, щоб його результати втілилися у 
виконанні, і дуже часто те, що вийшло, не від-
повідає тому, що передбачалося. Цікава репе-
тиція відрізняється тим, що диригенту вдало-
ся створити цікавий художній образ, пояснити 
зміст задуманого і здійснити його в хоровому 
виконанні вірша. Однак можлива ситуація, що 
результат не відповідає очікуваному, тоді ви-
никає необхідність зміни засобів виразності. 
Якщо при цьому творчий процес проходить 
жваво та цікаво, то така форма роботи захо-
плює дітей. Результати своєї діяльності оці-
нюють не тільки вчитель, а й діти. При цьому 
негативна оцінка сприймається як загальна 
невдача, що спонукає до вдосконалення як об-
разів героїв, так і техніки мелодекламації. Не 
вийшло, отже, треба щось змінити, виправити 
і поліпшити. Результатом цієї тривалої роботи 
є розкріпачення дітей, вдосконалення їхнього 
художнього мислення.

Таким чином, хорова мелодекламація, як 
результат художнього конструювання, – це 
творча майстерня з формування мислення. 
Діти отримують можливість застосування 
своїх здібностей за допомогою участі в хо-
ровому прочитанні віршів не тільки в якості 
виконавців, а й у ролі керівника. Дитина роз-
кріпачується, оскільки отримує можливість 
проявити свою самостійність і активність. 
Перевага хорового читання віршів полягає в 
тому, що для участі в ньому не потрібно вміти 
точно інтонувати висоту звуків. Тому керівник 
може залучати до нього фактично всіх дітей, 
без винятку. Єдина умова – це здатність чітко 
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і ясно вимовляти слова. Хорова мелодекла-
мація використовується також при вивченні 
текстів пісень, які потім виконуються дітьми. 
У цьому випадку з монотонного зазубрюван-
ня воно перетворюється у конструювання 
образів героїв і їх втілення в хоровому вико-
нанні. Таким чином вирішуються ті самі за-
вдання, що й при мелодекламації віршів. При 
цьому керівник повинен підготувати дітей до 
вокального виконання пісні. Відповідно, при 
розучуванні текстів береться до уваги напря-
мок мелодійної лінії пісні, своєрідність ритму, 
метра й динаміки. Звернемо увагу, що робота 
над текстами пісень доступна тільки музично-
му керівнику, а управління хоровим читанням 
віршів – будь-якому вихователю дитячого сад-
ка, за умови попередньої підготовки.

Художнє конструювання застосовується 
в рамках методики LEGO, оскільки будь-яке 
конструювання, в тому числі й технічне, пе-
редбачає створення образу [10]. У художньо-
му конструюванні – це образ героя, в техніці – 
предмет, який призначається для здійснення 
певної операції або дії, наприклад, літак – лі-
тати, будинок – жити, автомобіль – перевози-
ти людей або вантажі дорогами. У технічному 
конструюванні образи беруться до уваги, на-
приклад, при конструюванні літака викорис-
товується образ птаха. Це необхідно для того, 
щоб зовнішній вигляд механізму перебував у 
відповідності до естетичних норм. Будинок, 
який відрізняється витонченою архітектурою, 
викликає естетичне захоплення.

При створенні моделей архітектурних спо-
руд застосовується завдання побудувати у від-
повідності до норм архітектурних стилів. Їхня 
особливість полягає в різному конструюван-
ні простору та зовнішнього вигляду споруди. 
Художні засоби кожного стилю є історично 
стійкими, тому освоєння їхньої архітектури 
при моделюванні будівель і споруд цілком ви-
правдане. Відповідно, при визначенні завдань 
при їхньому моделюванні необхідно плано-
мірно їх освоювати. Кожна історична епоха 
має своє обличчя у вигляді певного художньо-
го стилю, тому розуміння засобів її виразності 
буде передумовою для розуміння мови різних 
мистецтв. Ці уявлення використовуються як в 
технічному, так і художньому конструюванні. 

Споруди в одних стилях виглядають громізд-
кими і важкими, в інших, навпаки, легкими і 
повітряними. Безсумнівно, що модель церкви 
в готичному стилі буде істотно відрізнятися 
від моделі церкви, побудованої в іншому сти-
лі. Звернення і освоєння виразних властивос-
тей стилів допоможе зрозуміти єдність різних 
мистецтв. Дитина, яка побудує церкву в готич-
ному стилі, зрозуміє своєрідність виразності 
музики бароко, зокрема, Баха і Генделя. Мова 
не йде про те, що вона розпізнає її смислову 
глибину, а в тому, що буде близька до неї.

Художнє конструювання передбачає не 
тільки визначення способу, але і його розви-
ток, тобто практичне освоєння драматургії. 
Іноді цю здатність називають почуттям фор-
ми, наявність якої свідчить про бачення ху-
дожнього твору як цілого, окремі елементи 
якого пов’язані між собою. Поза його наяв-
ності, твір мистецтва розпадається на сукуп-
ність не пов'язаних між собою фрагментів, 
одні з яких більш, а інші – менш виразні. Од-
нак складність форми не означає, що дитина 
не може її освоїти і втілити у виконанні. Інша 
справа, що почуття форми можна сформува-
ти тільки після тривалого періоду практичних 
занять. На музичних заняттях його формуван-
ням займається керівник, і від його талано-
витості залежить, наскільки цікавим є те або 
інше виконання дитячої пісні або читання ві-
рша [4] . Така робота цікава для дітей, оскіль-
ки вона дозволяє виявити творчі здібності. 
Формування почуття художньої форми сприяє 
розумінню необхідності використання тих чи 
інших засобів вираження. Без цієї роботи чи-
тання вірша або виконання пісні виявляється 
демонстрацією свого голосу або технічних 
можливостей.

 Конструювання художнього образу героя 
є початковим етапом подальшої роботи, яка 
передбачає продумування, як він може роз-
виватися, і наскільки буде переконливим його 
втілення у виконанні. Стимулом для творчої 
роботи може бути ситуація, коли не вихо-
дить який-небудь окремий фрагмент, напри-
клад, головна кульмінація, в результаті чого 
відсутнє відчуття завершеності. Найбільша 
складність полягає, безумовно, в освоєнні 
технічних навичок для втілення задуманої 
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драматургії. Це спонукає до оволодіння ними 
за допомогою спеціальних вправ. У резуль-
таті дитина приходить до усвідомлення того, 
що словесна або музична мова може стати 
виразною в залежності від рівня технічної та 
теоретичної підготовки дитини. Зокрема, вона 
звертає увагу на своєрідність структурування 
художнього тексту. У процесі цієї роботи ди-
тина усвідомлює необхідність поділу фраз і 
пропозицій, розрізнень початку, кульмінації 
і завершення в кожній з них. Іншими слова-
ми, дитина осягає своєрідність використання 
мовної виразності в контексті особливостей 
формоутворення.

Вище зазначена вимога пояснюється тим, 
що конструювання художнього образу перед-
бачає вказівку на виразні засоби, за допомо-
гою яких він втілюється при виконанні. Ке-
рівник може доступно пояснити своєрідність 
художнього образу, але коли настає час його 
втілення у виконанні, без спеціальних термі-
нів обійтися фактично неможливо. Під час ро-
боти керівник повинен ставити завдання чітко 
і ясно. Використання понять в цьому плані іс-
тотно полегшить це завдання. Це передбачає 
знайомство дітей з поняттями, за допомогою 
яких можна вказати на певні особливості фор-
моутворення і способи їх втілення. Необхідно 
пояснити їх значення і безпосереднє застосу-
вання в практичній роботі. В аспекті струк-
турування як словесної, так і музичної мови 
корисним буде використання термінів, які 
розглядає І. Браудо в роботі “Артикуляція”, 
де можна знайти детальний аналіз структуру-
вання мелодійної лінії [5]. Використання тер-
мінів дозволить керівникові точно висловити 
свою думку при вирішенні певного виконав-
ського завдання і полегшить творчий процес. 
Така вимога поширюється і на застосування 
основних понять музичної мови, наприклад, 
“сильна і слабка частка”, “такт”, “динаміка”, 
“кульмінація”, “легато”, “стаккато” тощо.

Коли І. Браудо пояснює використання тер-
міна “артикуляція”, він говорить про те, що він 
запозичений музикантами з науки про мову 
[5, с. 3]. При цьому він підкреслює, що цей 
термін вказує на мистецтво виконання мелодії 
з тим або іншим ступенем розчленованості і 
зв’язності тонів за допомогою штрихів. Під 

час читання віршів звертають увагу на роз-
членованість проголошення складів і виразну 
дикцію. Необхідно їх ясно і чітко артикулюва-
ти, як і звуки при виконанні музичного твору. 
Якщо цього не відбувається, то художні обра-
зи не виникають, більш того, виконання ство-
рює враження пародії [5, с. 4]. Коли говорять 
про музичну артикуляцію, то мають на увазі 
своєрідність втілення у виконанні ритмічного 
малюнка. При абстрагуванні від нього своє-
рідність мелодії втрачає свій сенс. Саме тому 
він підкреслює, що артикуляція є основним 
засобом музичної виразності. Якщо викона-
вець намагається змінити штрихи, позначені 
композитором, то характер мелодії змінюєть-
ся, стає зовсім іншим. Головне в тому, що при 
цьому абсолютно модифікується зміст худож-
ніх образів. З цього приводу І. Браудо зазна-
чає, що конкретні позначення не є засобами 
фіксації вимови, а безпосередньою вимовою 
в залежності від своєрідності художнього об-
разу [5, с. 6]. При їх аналізі можна виявити 
зміст художнього образу, але при відсутності 
їхнього втілення вони залишаться тільки ви-
гадкою. При визначенні своєрідності артику-
ляції основне значення мають не метричні та 
ритмічні характеристики, а безпосереднє зву-
чання, зв’язність і розчленованість [5, с. 9]. 
Це також має відношення до виконання дина-
мічних відтінків. Тому будь-яка артикуляція 
не може бути визначена сукупністю зразків 
і прикладів. Їхня своєрідність залежить від 
особливостей художнього образу, які виявля-
ються в художньому конструюванні, в яко-
му прояснюється необхідність використання 
штрихів при виконанні ямба, хорея та інших 
видів мотивів. Тільки тоді можна з’ясувати, з 
якою пов’язаністю виконуються легато, сту-
пінь стислості стаккато і глибини нон легато.

Термінологія, яку використовує І. Браудо, 
може застосовуватися як в роботі над мелоде-
кламацією, так і у вокальній роботі над піснею. 
З її допомогою можна охопити форму вірша і 
пісні в цілому, інакше кажучи, її архітектоніку. 
Відзначимо, що термін “архітектоніка” вказує 
на архітектуру як вид мистецтва і будівництво 
споруд. Форма вірша і пісні розглядається як 
просторове спорудження. Головна кульміна-
ція – це вершина літературного та музичного 
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твору. Таким чином при виконанні пісень і ві-
ршів можна використовувати просторові уяв-
лення. У кульмінації слово ніби поміщається 
в найвищу точку художнього простору. Якщо 
цього не відбудеться, то архітектоніка вірша 
буде зруйнована. Звичайно, керівник при пояс-
ненні таких аналогій, в першу чергу, викорис-
товує звичайні поняття, зрозумілі та доступні 
дитині. Їхнє освоєння необхідне, оскільки до-
помагає досягти значних успіхів. Робота над 
архітектонікою форми літературного та музич-
ного твору вимагає від керівника не тільки зна-
ння, а й уміння використовувати пояснення, які 
зрозумілі дітям [8]. 

Робота над драматургією передбачає по-
слідовне втілення в засобах виразності транс-
формації образів героїв. На першому плані 
зміни, які з ним відбуваються. Що вона со-
бою являє, допомагає зрозуміти відомий твір 
Асаф’єва “Музична форма як процесс” [2]. 
Драматургія включає в себе послідовну су-
купність мистецьких подій. Вони можуть 
являти собою як реальні події, так і події в 
сфері думки та духовного життя, переживан-
ня, зміни точки зору і позиції. Крім того, вона 
включає в себе послідовність розгортання від-
носин героїв між собою, наприклад, це може 
бути конфлікт або згода, заперечення або 
схвалення тощо.

Б. Асаф’єв визначає музику як мистецтво 
інтонуємого сенсу [1]. Музичну мову він роз-
глядає як сукупність знаків, якими є інтер-
вали, в яких виражаються смисли. Інтервал 
трактується не тільки як відношення тонів 
певної висоти, а й вираз певного сенсу, напри-
клад, скарги, прохання, заклику, протесту. Для 
дітей таке пояснення цілком доступне, більш 
того, необхідне, оскільки бездумне виконан-
ня пісні викликає небажання співати. Вище 
зазначене говорить про те, що теорію інто-
нації можна використовувати не тільки при 
конструюванні образу пісні, а й віршу. Більш 
того, при такій організації творчого процесу 
музична і словесна мова розглядаються в єд-
ності. Конструювання художнього образу яв-
ляє собою детальний аналіз мелодії та віршу 
для з’ясування сукупності інтонацій, за допо-
могою розгляду яких виявляється послідов-
ність розгортання смислів. У цьому аспекті 

драматургія – це послідовна зміна сенсу. Про-
будження бажання виконати пісню або про-
читати вірш обов’язково включає в себе об-
говорення драматургії як розвиток інтонації. 
Справді, поза інтонаційного аналізу, який є 
фактично художнім конструюванням, немож-
ливе виявлення засобів художньої виразності, 
які застосовуються у виконанні.

Для ілюстрації вище наведених положень 
наведемо опис драматургії уявної дитячої 
пісні. У першому куплеті висловлюється ра-
дість від того, що діти пішли в дитячий садок; 
у другому – подяка батькам і вихователям; у 
третьому – стан захоплення, який панує на 
святі. Безумовно, що при цьому виділяються 
музичні інтервали і слова, в яких позначені 
переживання виражаються найбільш яскраво. 
Мова такого аналізу має відповідати віковим 
особливостям дітей, тому термінологія за-
мінюється на образні висловлення. У вище 
наведеній методиці аналізу первинним є сло-
весний текст, проте можна таким зробити і му-
зичний. Тоді виявляються музичні інтонації та 
їхній зміст, а також засоби виразності. Таким 
чином, слова пісні “розфарбовуються” за до-
помогою засобів музичної виразності. Напри-
клад, в першому куплеті пісні виділяються 
м’які інтонації, тому мелодія виконується на 
легато; у другому – інтонації, які до чогось за-
кликають, відповідно, використовується стак-
като; третій куплет виконується урочисто, що 
передбачає застосування нон легато.

висновки, зроблені в результаті дослі-
дження. Використання конструювання ху-
дожнього образу є складовою трорчого акту 
незалежно від виду мистецтва. Воно перед-
бачає виявлення відношення дитини до ге-
рою, яка стає соавтором художнього твору. 
При цьому здійснюється вплив на моральний 
стан дитини. Усвідомлення необхідності його 
втілення стає джерелом засвоєння техниці 
різних видів мистецтв, що спонукає до різних 
інтерпретацій. На музичних заняттях у до-
шкільних закладах перспективним є викорис-
тання групової мелодекламації. Це завдання 
включає в себе не тільки визначення образу, а 
також виявлення його розвитку, практичного 
засвоєння принципів драматургії, наслідком 
чого є почуття форми. Саме це спонукає до 
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виявлення виразних засобів для виконання 
та використання термінології. Важливо, що 
мова мистецтва розглядається як сукупність 
елементів (слів, музичних інтервалів), що 

виражають сенси, які необхідно втілити при 
виконанні художнього твору. Подальше до-
слідження передбачає прояснення складових 
методики, що розглянута у статті. 
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гендерні сТереоТипи У попУлЯрних серед 
підліТків середнього вікУ казках

Представлено аналіз гендерних стереотипів стосовно особистості та поведінки жінки на при-
кладах героїнь казок, популярних серед підлітків середньої вікової групи. Матеріал оброблено за допо-
могою експертного методу, підсумовані ключові та типові характеристики жіночих образів. Визна-
чено можливі перспективи подальших досліджень теми. 

Ключові слова: гендерні стереотипи, гендерні ролі, казки, підлітки.

Представлен анализ гендерных стереотипов личности и поведения женщины на примере героинь 
сказок, популярных среди подростков средней  возрастной группы. Материал обработан с помощью 
экспертного метода, подытожены ключевые и типичные характеристики женских образов. Опреде-
лены возможные перспективы дальнейших исследований темы.

Ключевые слова: гендерные стереотипы, гендерные роли, сказки, подростки.

The analysis of gender stereotypes of women's personality and behavior on the example of fairy-tales her-
oines which are popular among middle teenagers is given. The data are processed with expert method and 
key and typical characteristics of female images are summarized. The perspectives of further research are 
defined.

Key words: gender stereotypes, gender roles, fairy-tales, teenagers.

актуальність статті. Тема гендеру ста-
більно викиликає неабиякий інтерес дослід-
ників. Здається важливим і актуальним про-
аналізувати зміст гендерного навантаження і 
в руслі швидко змінюваних умов сучасності, 
коли, будем сподіватись, людство все більше 
починає усвідомлювати застарілість змісту 
традиційних гендерних категорій і ставити 
під сумнів його адекватність і виправданість.

постановка проблеми дослідження. 
В «Основах теорії гендеру» Т. М. Мельника 
гендер трактується так:  «Гендер ‒ досить 
складне поняття, оскільки розкриває багато-
аспектний зміст явища. У науковій літературі 
воно вживається в кількох значеннях: гендер 
як соціально-рольова й культурна інтерпре-
тація рис особистості та моделей поведінки 
чоловіка і жінки, на відміну від біологічної; 
гендер як набуття соціальності індивідами, 
що народилися в біологічних категоріях жі-
ночої або чоловічої статей; гендер як полі-
тика рівних прав і можливостей чоловіків та 
жінок, а також діяльність зі створення меха-

нізмів щодо її реалізації [7, с. 12]». Тобто з 
першого твердження випливає, що гендер – 
це  риси, ролі, поведінка, яка приписується 
певній статі з урахуванням історичного та 
культурного минулого [4–5]; з другого – на-
вчання з боку соціуму поведінці, якої може 
або повинен дотримуватись представник 
певної статі [2; 6]; з третього – рівноправові 
можливості як для чоловіків, так і для жінок, 
не обмежування їх діяльності у різних сфе-
рах через належність до певної статі [1; 3]. 
Ми придержуємося тлумачення гендеру з 
першого твердження.

«Гендерний стереотип  ‒ це стійкі, повто-
рювані, загальноприйняті уявлення (думки) 
про місце та виконувані ролі того чи іншого 
гендеру в суспільстві, а також про особистість 
людей тієї чи іншої гендерної ідентичності 
[8, с. 85]». Тобто під словами «гендерний сте-
реотип» ми розуміємо поведінкові якості, що 
приписуються певній статі. Нам стало цікаво, 
як гендерні стереотипи стосовно жінок пока-
зані в казках. 
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Мета даної статті ‒ емпіричним шляхом 
дослідити зміст гендерних стереотипів, що 
описують особистість та поведінку героїнь по-
пулярних серез підлітків середнього віку казок.

виклад основного матеріалу. Методом 
отримання емпіричного матеріалу, на підставі 
якого були зроблені висновки, був аналіз екс-
пертами казок, які знали опитувані.

У даному дослідженні проводилось 
письмове опитування, в межах якого учні 
мали написати ті казки, які вони найкраще 
пам’ятають.

характеристика вибірки. В якості рес-
пондентів було обрано 25 учнів п'ятого класу 
середньо загальної школи. Нас зацікавила ця 
вікова група, тому що в п'ятому класі здійсню-
ється перехід від дитячої літератури до більш 
дорослої. За навчальною  програмою ці учні 
ще іноді проходять казки, тому і при виборі 
варіантів відповіді вони пишуть саме ті, які їх 
чимось вразили.

Група експертів складалася з трьох фахів-
ців у сфері практичної психології. Отже, ми 
звернулись до експертного методу оцінки ем-
піричного матеріалу.

Найпопулярнішими казками було вирі-
шено вважати ті, які були згадані восьма або 
більше учнями, інші не аналізувалися. Отри-
мані результати зведені у таблицю.

Таблиця 1
найпопулярніші (найчастіше згадувані) 

учнями казки, що було надалі проаналізовано 
за змістом

№ 
з/п назви казок кількість учнів, 

які їх обрали
1 «Принцеса на горошині» 18
2 «Колобок» 18
3 «Золота рибка» 10
4 «Попелюшка» 9
5 «Білосніжка» 9
6 «Лисиця та журавель» 8
7 «Мудра дівчина» 8

аналіз казок
1. «Принцеса на горошині» (автор Г. К. Ан-

дерсен).
Експерти зауважили на тому, що в казці є 

два жіночі персонажі ‒ це королева та прин-

цеса. Королева- розумна та недовірлива жін-
ка. Принцеса ж зображується надто чутливою 
та розбещеною, після з'ясування її статусу  
одружилася з принцом. Отже, у даній казці 
жіночим персонажам атрибуються такі харак-
теристики, як, з одного боку, зарозумілість та 
хитрість, з іншого ‒ розбещеність, слабкість, 
надмірна (в карикатурному сенсі) чутливість.

2. «Колобок» (українська народна казка).
Казка уміщує двох жіночих персонажів: 

бабуся та лисичка-сестричка.
Бабуся робить те, що каже їй дід і не су-

перечить йому, не обговорює його прохання. 
Лисичка-сестричка зображується як найхи-
тріший персонаж, що навіть з'їдає головного 
героя. Таким чином, бачимо, що ця казка зно-
ву приписує жінці хитрість та підступність як 
характерні їй притаманні властивості, з іншо-
го жінку зображують як покірну виконавицю 
чоловічої волі.

3.«Золота рибка» (українська 
народна казка).

Бабка ‒ негативна героїня, яка має багато 
бажань, але нічого для їх виконання не ро-
бить, вередлива і керує дідом, його вчинками 
та бажаннями.

Золота рибка також є жіночим персона-
жем, вона зображена як розумна, справедлива 
і така, що має певну владу, але в якійсь мірі 
жорстока. Можемо підсумувати, що жіночій 
фігурі тут приписується вередливість та роз-
бещеність (які певною мірою перегукуються 
з жіночими характеристиками казки «Прин-
цеса на горошині» проаналізованої вище). 
Водночас, з'являється образ розумної, владної 
жінки, яка може карати несправедливість.

4. «Попелюшка» (автор Ш. Перро).
Дана казка представляє одразу кілька 

героїнь. Експерти звертають увагу на вро-
ду Попелюшки як її безсумнівну перева-
гу: саме врода дала їй «щасливий квиток», 
тобто шанс поспілкуватись із принцем, на 
відміну від її сестер. У цьому зауважуєть-
ся і на залежність долі жінки від чоловіка: 
врода, а разом з нею ще й хазяйновитість, 
ласкавість, працьовитість ‒ надають героїні 
можливість успішно обладнати своє життя 
поряд з чоловіком. Старші сестри та мачуха 
описуються як негарні, з поганим характе-
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ром та ліниві, що й робить  їх негативними 
героїнями. Як бачимо, негативна сторона 
жіночої натури тут зображується через лі-
нощі та розбещеність, згадувану в контексті 
попередніх казок. 

5. «Білосніжка» (автори брати Грімм).
Зовнішність жінки, на думку експертів, 

знову зображується як її основний актив, вона 
відіграє важливу роль для всіх оточуючих. Ці-
каво, що принцеса могла звільнитися від чар 
лише за допомогою принца, все, що від ньо-
го було необхідно, ‒ бути королівської крові 
і поцілувати принцесу, не прикладаючи при 
цьому жодних зусиль і не питаючи дозволу. 
Водночас Білосніжка пройшла багато випро-
бувань перед цим.

Зла королева – негативний персонаж, якій 
притаманні велика заздрість і злість до Біло-
сніжки, через яку вона і помирає в кінці твору. 
Як бачимо, підступність та злий намір – часто 
згадувані характеристики негативних героїнь.

6. «Лисиця та журавель» (українська 
народна казка)

Лисичка ‒ жіночий персонаж, що, незва-
жаючи на дружбу, хоче надурити журавля. 
Отже її характерною рисою є хитрість та під-
ступність, а також низька самокритика, адже 
після своєї невдачі лисиця зробила висновок 
на рахунок усіх журавлів, (а не відносно себе). 

7. «Мудра дівчина» (українська 
народна казка)

Основне визначене завдання дівчини ‒ 
постійно допомагати батькові. Спочатку пан 
вважає, що дівчина не може бути розумні-
шою за нього, тобто від героїні очікується 
нерозумність, недалекість. Коли пан зрозу-
мів свій програш, то захотів позбутися ді-
вчини.

висновки. Казки, раніше більш пошире-
ні на території України, тобто народні укра-
їнські, акцентують свою увагу на характері 
героїнь: як вони працюють, їх поведінці зі 
старшими, розумі та характеристиках особис-
тості. Аналіз казок довів, що жінки повинні 
були допомагати своїм чоловікам, а незаміжні 
дівчата ‒ братам та батькові, не зважаючи на 
характер самих чоловічих персонажів.

У казках авторів інших країн найголовні-
шою жіночою характеристикою є її зовнішній 
вигляд і саме він ‒ запорука успіху в майбут-
ньому. У казках, взятих до аналізу героїні 
виходили заміж за своїх «рятівників», що й 
вважалось щасливим завершенням. Таким чи-
ном, шлюб – майже вимушений, але логічний 
захід, що є вдячністю за порятунок життя, що 
майже нічого не коштував обранцю героїні; 
для нього гарна жінка – винагорода.

Загалом у казках спостерігається катего-
ризація персонажів за віком та соціальним 
статусом. Наприклад, жінки, які перебува-
ють у шлюбі  зображуються, в основному, як 
сварливі та такі, що прагнуть до влади, роз-
раховують на декілька кроків уперед; головні 
героїні ‒ молоді, добрі, ніжні, розумні й пра-
цьовиті, що в кінці казки, зазвичай, виходять 
заміж; чоловіки мають велике матеріальне за-
безпечення і майже нічого не роблять, але при 
цьому є героями. Наведені приклади є джере-
лом гендерних стереотипів, що формуються в 
дитинстві, через народні та авторські казки.

Перспективи подальшого дослідження да-
ної теми для нас в аналізі гендерних стереоти-
пів стосовно жіночого образу, які передаються 
через героїнь художньої літератури. Методом 
визначення таких героїнь також могло б бути 
опитування підлітків.
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ДВНЗ «Дніпропетровський транспортно-економічний коледж»

доЦільнісТь впровадЖеннЯ елеМенТів арТ-Терапії 
У навчальноМУ проЦесі

У статті розкрито особливості застосування елементів арт-терапії в навчальному процесі. Про-
аналізовано актуальність та переваги застосування елементів арт-терапевтичних методик у на-
вчальному процесі таких технік як соціально-комунікативні ігри, мандала та ін. 

Ключові слова: арт-терапія, арт-педагогіка, соціально-комунікативна гра, мандала.

В статье раскрыты особенности применения элементов арт-терапии в учебном процессе. Проана-
лизированы актуальность и преимущества применения элементов арт-терапевтических методик в 
учебном процессе таких техник как социально-коммуникативные игры, мандала и др.

Ключевые слова: арт-терапия, арт-педагогика, социально-коммуникативная игра, мандала.

The article describes the features of application of elements of art therapy in the educational process. The 
actuality and advantages of application of elements of art-therapeutic techniques in the educational process 
of such techniques as social-communicative games, mandala etc. are analyzed.

Key words: art therapy, art-pedagogy, social-communicative game, mandala.

постановка проблеми. В сучасних умовах 
модернізації та розвитку освіти український 
освітній простір спрямований на формування 
та розвиток гуманістичних цінностей у мо-
лодого покоління, розвиток комунікативних 
навичок та загальної культури, актуалізацію 
особистості всіх учасників освітнього про-
цесу. В наш час, коли інформаційний простір 
розширюється, комп’ютеризація заполонила 
майже всі сфери нашого життя, ми стикаємо-
ся з великою проблемою, коли студентові по-
трібно опрацювати великий обсяг матеріалу 
за короткий час. 

Річ у тому, що школа привчає наш розум 
бути пасивним «Сиди тихо, ні з ким не роз-
мовляй, споживай інформацію», але ж наш 
мозок вчиться не через споживання інформа-
ції, а в процесі творчості. Студенти повинні 
брати активну участь у навчанні: робити пра-
вильні записи, задавати багато питань, ухва-
лювати власні рішення та брати на себе від-
повідальність, формулювати та висловлювати 
свої власні думки.

Все частіше зустрічаються публікації, в 
яких підкреслено актуальність впроваджен-
ня нового терапевтичного напрямку в теоре-
тичну та практичну освітню діяльність. Не 
рідкістю став в освітній діяльності і термін 
«терапія», що використовується все частіше і 

відповідає основній педагогічній ідеї – розви-
тку творчого потенціалу особистості.

Саме тому значна увага освітян приді-
ляється впровадженню різноманітних інтер-
активних технологій, до яких ми можемо 
віднести і арт-терапію, що забезпечує інди-
відуальний підхід до кожної дитини, як засіб 
вільного самовираження і самопізнання, ство-
рення атмосфери довіри, як спосіб соціальної 
адаптації та формування ціннісного ставлен-
ня до себе й навколишнього світу. 

На сьогодні проблеми арт-терапії дослі-
джують теоретики та практики переважно 
у галузі психології: А. Бреусенко-Кузнєцов, 
Н. Заболотна, О. Плетка, В. Савінов, О. Скнар, 
В. Стадник, Т. Яценко, Л. Фірсова, М. Кисе-
льова, І. Сусаніна та ін. Доцільність викорис-
тання методів арт-терапії в освітньому проце-
сі розглядали у своїх працях О. Вознесенська, 
Т. Зінкевич-Євстигнєєва, А. Копитін, В. Ко-
коренко, Л. Лебедєва та інші. Зустрічаються 
дослідження, присвячені арт-терапії в умовах 
школи, однак, вони переважно стосуються ро-
боти шкільного психолога. 

Мета статті – розкрити сутність поняття 
«арт-терапія», виокремити практичні пере-
ваги від використання різноманітних арт-
терапевтичних методик у професійній діяль-
ності педагога.
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виклад основного матеріалу. В умовах 
навчання студенти все частіше відчувають 
внутрішню напруженість, втомленість та роз-
дратованість. Цьому сприяє складний період 
адаптації до нових умов навчання,  напру-
ження під час занять та великий обсяг нового 
матеріалу, зростання навантажень у зв'язку з 
підготовкою до заліків та  іспитів та інше. Як 
відомо, внутрішнє напруження гальмує твор-
че самовираження. На жаль, інколи педагоги 
будують своє педагогічну діяльність на по-
чутті у студентів страху отримати на задовіль-
ну оцінку та провині невиконаного завдання, 
вони вважають своїм обов'язком  вказати у 
студентові, що він порушує загальноприйняті 
норми і правила. Повторюваність таких уста-
новок можуть формувати у підлітка стійке по-
чуття провини, що веде до розвитку відчуже-
ності, закритості, агресивності та установки 
особистості на її неповноцінність. Особливо 
це має погані наслідки для дітей, що мають 
труднощі у спілкуванні. 

Саме тому модерні технології навчання 
мусять будуватися на стимулюванні до до-
сягнень, віри у свої сили, удосконаленню зді-
бностей , а не на почутті сорому та провини. 
Адже формування сильної, самостійної, іні-
ціативної, творчої особистості, здатної до са-
морозвитку можлива завдяки впровадженню 
у навчально-виховний процес різноманітних 
елементів арт-терапії.

«Арт-терапія» – технологія цілеспрямова-
ного використання мистецтва як засобу психо-
терапевтичного та психокорекційного впливу 
на особистість, яка ґрунтується на переконан-
ні, що внутрішнє «Я» людини відтворюється 
у візуальних образах щоразу, коли вона малює 
чи займається ліпленням, не надто розмір-
ковуючи над результатами своєї праці, тобто 
спонтанно, на відміну від ретельно організо-
ваної навчальної діяльності [6, с. 217].

Вперше термін арт-терапія (дослівно «те-
рапія мистецтвом») був застосований бри-
танським художником Андріаном Хілом у 
1938 році під час опису своєї роботи з тубер-
кульозними хворими. 

Словосполучення «арт-терапія» в науково-
педагогічній інтерпретації розуміється як тур-
бота про емоційне самопочуття і психологіч-

не здоров’я особи, групи засобами художньої 
діяльності [4].

Дослідники виділяють три основні на-
прямки арт-терапії: педагогічний, психотера-
певтичний і соціальний. Їх об’єднує викорис-
тання художньої творчості як лікувального 
фактору, що відволікає особистість від нега-
тивних переживань та гармонізує її.

З метою відродження духовних загально-
людських цінностей у педагогічному напрямі 
актуальною стала  поява арт-педагогіки – за-
лучення учнів у різні види мистецької діяль-
ності. Це особливий напрям в педагогіці, де 
виховання, освіта, розвиток особистості здій-
снюються засобами мистецтва. ІІ ціль полягає 
у пошуку, розробці та впровадженню засобів, 
методів і технологій, які сприятимуть більш 
якісному та ефективному навчанню і вихован-
ню.

Вона була започаткована як спосіб навчан-
ня дітей з порушеннями у розвитку. Однак 
було відмічено, що включення в хід уроків, 
занять в звичайних класах, гуртках елементів 
малювання, театралізації, ігор, музичного та 
літературного супроводу, підвищує ефектив-
ність навчального процесу, сприяє кращому 
засвоєнню знань учнями та вихованцями.

Сутність арт-педагогіки полягає в її най-
важливішій виховній функції: розвитку 
здібностей, формуванню світогляду, пози-
тивного самоставлення, формуванню мораль-
но-етичних, естетичних та комунікативних 
основи особистості і сприяє соціокультурній 
адаптації за допомогою мистецтва.

Л. Лєбєдєва вважає,  що використання 
елементів арт-терапії у педагогічній діяль-
ності є системною інновацією в освіті, що 
характеризується незалежністю від складових 
педагогічної діяльності, розмаїттям зв’язків 
з педагогічними та соціальними явищами, 
комплексом нових теоретичних та практич-
них ідей, здатністю легко інтегруватися у на-
вчальний процес.

На думку дослідниці, особливість вико-
ристання арт-терапевтичних методик у педа-
гогічній практиці, як інноваційної технології 
особистісноорієнтованого навчання і вихо-
вання, полягає у розв’язанні низки психоло-
го-педагогічних завдань: діагностичних, пси-
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хотерапевтичних, виховних, розвивальних, 
корекційних [4, с. 28]. 

Таким чином, використання елементів арт-
терапії в освітньому процесі сприяє:

– створенню позитивного настрою в групі, 
полегшенню процесу комунікації;

– розвитку творчого мислення, уяви, кре-
ативності; 

– створенню умов для самопізнання і са-
мовираження; 

– розвитку самосвідомості, формування 
адекватної самооцінки, підвищення впевне-
ності в собі;

– зняттю психоемоційного напруження; 
– розвитку навичок спілкування та ефек-

тивної взаємодії; 
– розвитку навичок рефлексії, внутрішньо-

го контролю; 
– вихованню творчої, затребуваною осо-

бистості, здатної самостійно мислити і не-
стандартно вирішувати поставлені завдання;  

– вихованню почуття взаємодопомоги і 
вміння працювати в колективі;

– навчанню дитини позитивного самостав-
лення і прийняття інших людей.

Важливим є те, що педагогічна арт-терапія 
дає змогу реалізувати всі компоненти корек-
ційно-розвивального процесу в освіті (вихо-
вання, навчання, розвиток і корекцію) засо-
бами мистецтва, сприяє стабілізації емоційної 
сфери (зниженню тривожності, невпевненос-
ті в собі, агресивності), успішній адаптації в 
умовах тимчасового колективу. Педагогічна 
арт-терапія спрямована до сильних сторін 
особистості, а також має чудову властивість 
внутрішньої підтримки і відновлення ціліс-
ності людини.

Використовувати елементи арт-терапії пе-
дагог може на різних видах  заняттях, пропо-
нуючи студентам ігрові та творчі завдання, 
такі як: малювання (індивідуальне, в парах 
та групах), соціально-комунікативні та рух-
ливі ігри, перегляд мультфільму чи фрагмен-
ту фільму (відповідно до тематики заняття)  
тощо.

В навчальному процесі все більшого роз-
повсюдження набувають ігрові заняття. Вза-
галі гра – це діяльність, що в житті людини 
передує навчанню.

Соціально-комунікативна гра на підвищен-
ня самооцінки «компліменти та претензії». 
Мета гри полягає в підвищенні самооцінки 
шляхом свідомого підкреслення позитивної 
якості іншої людини та створення атмосфери 
емоційного комфорту у групі.

Учасники сідають у коло та роблять по чер-
зі комплімент своєму сусідові. Сусід дякує та 
робить комплімент наступному учаснику. На 
другому колі учасник гри говорять сусідові 
претензію, на яку той повинен відповісти. На 
завершення роботи проводиться обговорення. 
Пропонується проаналізувати, що було легше, 
а що складніше – прийняти комплімент чи пре-
тензію? Відповісти на комплімент чи претен-
зію? Важко чи легко приймати претензії? Який 
комплімент був найбільш вдалим? [5, с. 34].

Також однією з найбільш цікавих та сучас-
них технік в ізотерапії є  «Мандала». Мандала 
(Mandala)  - в перекладі з санскриту «коло» або 
«центр». Мандали є символом балансу, гармо-
нії та єдності і виступають як архаїчний засіб 
зцілення та розвитку. Як зображувальна техні-
ка, що використовується в арт-терапевтичній 
роботі, створення мандали – це створення у 
колі малюнків, які відображають індивідуаль-
ні особливості автора: його психічний стан, 
ставлення до світу й самого себе, а також не-
усвідомлювані потреби і тенденції розвитку 
[2, с. 9; 10]. В арт-терапії мандалу використо-
вують як дуже потужний інструмент глибинної 
діагностики та психотерапії інтеграції.

Використання мандали у роботі з групою 
дає можливість дослідити взаємин, об’єднати 
в колективній творчості, відслідкувати твор-
чий потенціал та здібності як кожної дитини 
окремо, так і групи в цілому.  

Окрім діагностичної й терапевтичної, ман-
дала може виконувати й навчальну функцію. 
Так, наприклад, у процесі вивчення дисци-
пліни «Психологія», «Соціологія» студентам  
пропонується створити групову мандалу. Ви-
конання даного завдання допомагає побачити 
внутрішньо-групові відносини, проаналізува-
ти структуру групи та виконує як навчальну, 
так і терапевтичну функцію

Процес створення «мандали» сприяє під-
вищенню упевненості в собі, розвитку твор-
чих здібностей, зняттю внутрішньої напруги, 
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виникає натхнення та  бажання займатися 
творчістю.

висновки. Аналіз наукової літератури 
свідчить, що арт-терапія є одним із перспек-
тивних інноваційних методів формування 
всебічно розвиненої особистості студента та 

повністю відповідає сучасним тенденціям гу-
манізації освіти, що свідчить про доцільність 
впровадження цих методів у навчально-ви-
ховний процес, з метою підвищення у студен-
тів інтересу до навчальної діяльності, розви-
тку творчого потенціалу. 
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ЯкісТь освіТніх послУг Як чинник реалізаЦії 
проЦесУ позиЦіонУваннЯ закладУ загальної 
середньої освіТи на ринкУ освіТніх послУг

У статті висвітлюється сутність поняття «якість освітніх послуг» та його визначення як  чин-
ника реалізації процесу позиціонування закладу загальної середньої освіти на ринку освітніх послуг.

Ключові слова: якість освітніх послуг, позиціонування, заклад загальної середньої освіти, ринок 
освітніх послуг.

В статье освещается суть понятия «качество образовательных услуг» и его определение как фак-
тора реализации процесса позиционирования заведения общего среднего образования на рынке образо-
вательных услуг. 

Ключевые слова: качество образовательных услуг, позиционирование, заведение общего среднего 
образования, рынок образовательных услуг.

The article covers the essence of the concept of "quality of educational services" and its definition as a 
factor of implementation of the process of positioning the institution of general secondary education in the 
market of educational services.

Key words: quality of educational services, positioning, institution of general secondary education, mar-
ket of educational services.

актуальність. Обрання Україною страте-
гічного курсу на інтеграцію у європейський та 
світовий політико-економічний простір стало 
однією з основних причин посиленої уваги до 
управління якістю надання освітніх послуг 
закладами загальної середньої освіти. Підви-
щення якості освітніх послуг забезпечує кон-
курентоспроможність закладу освіти у проце-
сі позиціонування на ринку освітніх послуг. 
У зв’язку з цим, особливої актуальності набу-
ває питання якості надання освітніх послуг як 
чинника реалізації процесу позиціонування 
закладу загальної середньої освіти на ринку 
освітніх послуг. 

постановка проблеми. Однією з голо-
вних умов забезпечення конкурентоспромож-
ності освітніх послуг є надання якісних освіт-
ніх послуг, що в свою чергу, стає основним 
чинником реалізації процесу позиціонування 
закладу загальної середньої освіти на регіо-
нальному ринку освітніх послуг.

Мета та завдання. Мета статті полягає у 
теоретичному аналізі та визначенні поняття 
«якість освітніх послуг» як чинника реаліза-
ції процесу позиціонування закладу загаль-
ної середньої освіти на регіональному ринку 
освітніх послуг.

виклад основного матеріалу.
Складність та багатогранність проблеми 

якості освітніх послуг розкрито у працях та-
ких вчених як К. Астахова, І. Бабин, О. Бод-
нар, Г. Дмитренко, Г. Єльникова, Н. Клокар, 
В. Кремень, С. Ніколаєнко, В. Полянський, 
В. Олійник, З. Рябова, Т. Сорочан  та інших 
вчених.

В сучасних гуманітарних науках якість 
освіти і її складову – якість  освітніх послуг, 
розглядають і як соціальні і як педагогічні 
категорії. Якість  освітніх послуг – це стан і 
результативність процесу освіти в суспіль-
стві, визначає відповідність потребам і очіку-
ванням суспільства (різних соціальних груп) 
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у розвитку системи уявлень про суспільство, 
способів практичної, творчої діяльності, цін-
нісних орієнтацій, ключових і базових компе-
тенцій особистості. Визначається сукупністю 
показників, характеризує різні аспекти діяль-
ності освітньої установи: зміст освіти, форми 
і методи освітнього процесу, матеріально- 
технічну базу, кадровий склад тощо.

Т.Є. Оболенська зазначає, що освітня по-
слуга − це комплекс навчальної та наукової ін-
формації, переданої громадянинові у вигляді 
суми знань загальноосвітнього та спеціально-
го характеру, а також практичних навичок для 
наступного застосування [3]. 

Освітні послуги реалізуються на ринку 
освітніх послуг. Ринок освітніх послуг визна-
чаємо як систему відносин у ринкових умовах, 
де освітні послуги стають товаром. Важливо 
розуміти, що на даному ринку об’єктом ку-
півлі-продажу є не сама освіта, як процес на-
буття знань, а освітня послуга, що включає в 
себе комплекс матеріальних і нематеріальних 
ресурсів, необхідних для процесу навчання [4]. 

Конкурентноспроможність закладу загаль- 
ної середньої освіти розглядаємо як комплексну 
характеристику, яка з одного боку визначається 
його потенціалом щодо надання конкурент-
носпроможних освітніх послуг, а з іншого – 
сприйняттям на ринку споживачів освітніх 
послуг та позиціями ЗЗСО у національних рей-
тингах тощо (доопрацьовано З. Дмитрук) [2].

Якість надання освітніх послуг має не 
менш двох аспектів: відповідність державно-
му стандарту і відповідність бажанням і потре-
бам споживачів освітньої послуги. Погляди 
споживача і виробника освітньої послуги час-
то не збігаються. Тому заклади освіти мають 
розглядати проблему якості надання освітніх 
послуг з двох різних точок зору: освітнього 
закладу – узгодженість із державним стандар-
том; споживачів освітніх послуг – ступінь за-
доволеності споживачів освітньою послугою.

В сучасних умовах відбувається формуван-
ня нової компетентнісно-орієнтованої методо-
логічної бази розвитку змісту освіти та виді-
лення критеріїв якості освітніх послуг: рівнів 
навченості, вихованості, сформованості сус-
пільства, навчальних навичок, самооцінки, 
здоров'я, комфортності, навчальної мотивації 

учнів тощо. Таким чином, метою освітнього 
процесу стає досягнення учнями певного ре-
зультату. Також, змінюються форми і методи 
організації занять: освітній процес  набуває 
діяльнісний характер; акцент робиться на на-
вчання через практику, продуктивну роботу 
учнів в малих групах; вибудовування індиві-
дуальних навчальних траєкторій; використан-
ня міжпредметних зв'язків, розвиток само-
стійності учнів і особистої відповідальності 
за прийняття рішень. Змінюються і механізми 
доставки знань від педагогічного працівника 
до учня: пріоритетним стає вільний доступ до 
інформаційних ресурсів, самоосвіта, форми 
і способи проектної технології. Всі ці форми 
спрямовані на те, щоб ввести учня в соціальні 
та професійні ролі так, щоб навчити його бути 
успішним.

Кроком до підвищення якості освітніх по-
слуг може бути поліпшення матеріально-тех-
нічного та методичного забезпечення, зокре-
ма, впровадження новітніх технологій, в тому 
числі, впровадження проектної технології в 
освітній процес. Зазначаємо, що успішність 
діяльності ЗЗСО залежить від створеної у за-
кладі системи забезпечення якості надання 
освітніх послуг.

Основою для розуміння сутності позиціо-
нування є слово «позиція». Під позицією Дж. 
Траут розуміє «гідне місце у свідомості спожи-
вачів», що є сформованим стереотипом, а отже, 
стійким і недосяжним для конкурентов [5]. 

Під позиціонуванням освітньої організації  
пропонуємо розуміти зусилля по формуван-
ню в свідомості цільових споживачів позиції 
освітньої організації на основі тих елементів 
освітнього комплексу маркетингу, які явно ви-
діляють її серед конкурентів і складають для 
споживачів високу цінність [1]. 

Таким чином, якість освітніх послуг в умо-
вах сьогодення  стає однією з позицій закладу 
освіти, його «обличчям», і відповідно, ваго-
мим чинником реалізації процесу позиціону-
вання і запорукою успішної діяльності ЗЗСО 
у конкурентному середовищі. 

висновки.
Проаналізував праці вчених, робимо ви-

сновок, що саме за допомогою якості освітніх 
послуг визначаємо стан та результативність 
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освітнього процесу, його здатність задоволь-
няти освітні потреби окремої особи або сус-
пільства.

Якість освітніх послуг як багатогранний 
багатофункціональний комплекс матеріаль-

них і нематеріальних ресурсів, необхідних для 
процессу навчання, стає вагомим чинником 
реалізації процессу позиціонування закладу 
загальної середньої освіти на регіональному 
ринку освітніх послуг.
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МисТеЦька освіТа в конТексТі наЦіонального 
вихованнЯ сУчасної сТУденТської Молоді

У статті розглянуто питання національного виховання, формування української ментальності, 
духовної культури сучасної студентської молоді засобами мистецької освіти. Зміст сучасної мис-
тецької освіти передбачає реалізацію принципу національної культуровідповідності та національно-
го виховання сучасної студентської молоді.

Ключові слова: національне виховання, українська національна культура та мистецтво, мис-
тецька освіта.

В статье рассмотрены вопросы национального воспитания, формирования украинской менталь-
ности, духовной культуры современной студенческой молодежи средствами художественного об-
разования. Содержание современного художественного образования предусматривает реализацию 
принципа национального культурного соответствия и национального воспитания современной сту-
денческой молодежи.

Ключевые слова: национальное воспитание, украинская национальная культура и искусство, ху-
дожественное образование.

The article deals with questions of national education, formation of Ukrainian mentality, spiritual cul-
ture of modern student youth by means of artistic education. The content of contemporary artistic education 
involves the implementation of the principle of the relevance of national culture and national education of 
modern student youth. 

Key words: national education, Ukrainian national culture and art, artistic education.

Сьогоденні виклики внутрішнього і зо-
внішнього світу значно актуалізували в Укра-
їні проблеми національного виховання, фор-
мування національної свідомості української 
сучасної студентської молоді. Окреслені 
принципи реалізації Державної національ-
ної програми «Освіта» («Україна ХХІ століт-
тя») – демократизація, гуманізація, національ-
на спрямованість – заклали основи нового 
ставлення до освіти, зокрема мистецької, пе-
редусім із боку держави.

Формування української ментальності, 
національної культури суспільства, духовної 
культури сучасної студентської молоді, пла-
нетарного мислення; забезпечення пріоритет-
ності загальнолюдських і національних мис-
тецьких цінностей; невіддільність освіти від 
національного ґрунту, її органічне поєднання 
з національною історією, народними тради-
ціями, збереження і збагачення мистецької 
культури українського народу – ось завдання, 

які стали важливими складниками оновлення 
змісту мистецької освіти та передбачають ре-
алізацію принципу національної культуровід-
повідності.

У цьому зв’язку на особливу увагу за-
слуговують мистецько-освітні процеси та їх 
вплив на формування сучасного національно- 
культурного простору України. Мистецька 
освіта, зокрема художня і музична, інтегру-
ючи освітню та мистецьку складові, одночас-
но виконує роль соціальної підсистеми, яка 
забезпечує кадрами інституалізовану сферу 
української культури, з іншого боку – безпо-
середньо причетна до нематеріального, куль-
турно-духовного розвитку суспільства, про-
дукуючи створення мистецьких витворів, які 
зберігають і творять українське національне 
культурне надбання [2, c. 45].

Сучасні дослідники мистецької освіти спи-
раються на концепції естетично-національного 
виховання, мистецької педагогіки та розвитку 
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особистості (Л.Виготський, О. Михайличенко, 
С. Оссовський, І. Войнар, М. Лещенко, Л. Ма-
сол, Б. Суходольський, О.Рудницька, Г. Шев-
ченко). Проблеми культурної освіти засобами 
мистецтва активно вивчаються світовими до-
слідниками (Н. Байлер, Р. Кафурке, Д. Клебе, 
Г. Кляйнен, В. Строх), польськими науковцями 
(А. Єремус, М. Качмаркевич, Д. Кубіновський, 
Я. Хаціньський).

Враховуючи формуючий вплив музично-
го та художнього мистецтва на сучасну сту-
дентську молодь, актуальності набуває до-
слідження місця і ролі музичної та художньої 
мистецької освіти в процесах сучасного на-
ціонального культуротворення. Поєднуючи в 
собі мистецьку та освітню складові, мистець-
ка, як підсистема соціально-культурної сфери 
людської діяльності, є невід’ємним елемен-
том українського національно-культурного 
простору.

Одним з підходів до визначення національно- 
культурного простору в сучасному мистецтвоз-
навстві є формулювання його як сукупності пу-
блічних сфер cуспільно-культурної діяльності 
національного напряму, котрі в повній мірі здат-
ні забезпечувати мистецькі, інформаційні потре-
би громадян України. Національно-культурний 
простір охоплює галузі мистецької, культурно-
просвітницької, дозвіллєвої діяльності, а також 
суміжні сфери – освіти, науки, діяльності струк-
тур громадянського суспільства [3, c. 250].

У контексті цього визначення відбува-
ється логічне включення мистецької освіти 
до культурного простору як його складової. 
За оцінками науковців, мистецька освіта як 
культурологічна категорія є каналом і спо-
собом трансляції культурних цінностей в 
напряму національного виховання сучасної 
студентської молоді. Прогресивні традиції 
світової та національної мистецької куль-
тури та освіти припускають усвідомлен-
ня значущості ролі мистецької освіти як 
невід’ємної частини української культури, 
чинника її розвитку і збагачення. В.Шейко 
називає мистецьк освіту феноменом культу-
ри, каналом її трансляції і чинником її роз-
витку, який виступає загальнокультурною 
умовою освічення сучасної студентської мо-
лоді, розвитку її духовних сил і здібностей 

[3, 258]. Це стосується мистецької освіти, 
зокрема її музичної та художньої галузі, 
оскільки ця освіта безпосередньо пов’язана 
з залученням студентської молоді до наці-
онально-культурного надбання та включен-
ням її у культуротворчий процес. На думку 
О. Рудницької, мистецька освіта не зводить-
ся до окремих функцій професійного на-
вчання і художньо-естетичного виховання, 
оскільки є важливим компонентом цілісно-
го духовного розвитку особистості, який ви-
значає можливості підвищення загального 
культурного потенціалу всього суспільства, 
зокрема сучасного студентства [2, c. 33].

Окрім того, мистецька освіта забезпечує 
практичне освоєння сучасною студентською 
молоддю знань про художне та музичне 
мистецтво і культуру як духовну сферу, що 
в подальшому впливає на адаптацію в сус-
пільному мультікультурному просторі та дає 
можливість стати певним суб’єктом його тво-
рення. Як зауважив Ю. Богуцький, характер 
та міра сприйняття людиною того чи іншого 
витвору мистецтва є похідними від її здатнос-
ті реагувати на нього не лише як на готовий 
результат творчої діяльності, але й як резуль-
тат процесу творення. Науковець вважає важ-
ливим для розуміння та сприйняття худож-
нього та музичного мистецтва власні спроби 
сучасної студентської молоді створення ви-
творів мистецтва навіть на непрофесійному 
рівні. Це, на його думку, дасть людині можли-
вість сприймати твори художнього та музич-
ного мистецтва на іншому від «споживацьо-
го» рівні, який виховує національну естетику 
та духовність сучасної молоді [2, 159]. І саме 
здобуття мистецької освіти може створити 
умови для реалізації таких можливостей в 
контексті національного виховання сучасної 
студентської молоді.

Музично-педагогічна освіта в XX сто-
літті відокремилась у самостійну галузь 
педагогічної освіти зі своєю структу-
рою, інституційно оформленою у вигляді 
організаційних підрозділів педагогічних ви-
шів; змістом, сконцентрованим у навчальних 
програмах і стандартах; організацією його 
засвоєння у процесі підготовки студентів з 
метою формування їх музичної культури та 
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педагогічної компетентності, що становить 
персональну, соціальну й державну цінність.

Мистецька освіта, крім того що продо-
вжує виконувати притаманне їй завдання 
художнього та загальноестетичного розви-
тку сучасного студентства, значною мірою 
акцентує свою значущість у формуванні її 
як творця національної культури життя в ці-
лому – в усіх сферах, що якнайкраще сприяє 
самопізнанню, необхідному сучасній люди-
ні в її пошуках духовності. Як ніколи гостро 
звучить теза С. Кримського, котрий визначав 
духовність як «завжди ціннісне домобудівни-
цтво особистості. Це той безкінечний шлях 
до формування свого внутрішнього світу, що 
дає можливість людині не залежати повністю 
від контексту, зовнішнього життя, тобто зали-
шатися тотожною собі... Духовність – спосіб 
життя... Людина – істота вертикальна. Її життя 
вимірюється не кількістю років, а ступенями 
ціннісного сходження» [4].

Нині ця освітня сфера позиціонуєть-
ся як універсальний естетико-виховний і 
особистісно-розвивальний складник освіти, 
що зумовлює погляд на педагогіку худож-
нього та музичного мистецтва також як на 
універсальний чинник цілісного розвитку 
сучасної студентської молоді. Це об’єктивно 
за- кладено в художньо-образній мистецькій 
природі як палітри його різних видів, пізнан-
ня яких базується на переживанні й утворенні 
через сприймання цін- ностей особистості, 
яка пізнає мистецькі твори через розуміння та 
занурення у процес створення власних худож-
ніх мистецьких образів, їх оцінювання й ви-
роблення ставлення до художніх творів тощо. 
Саме цінності, що утворюються на підґрунті 
розвитку художньої-мистецькій емпатії та 
рефлексії пізнаного, складають основу духо-
вного становлення сучасної студентської мо-
лоді. 

Усе більше країн Європи акцентують важ-
ливість розвитку творчого потенціалу студент-
ської молоді у рамках мистецької освіти. Од-
нією з причин такої позиції є розуміння того, 
що творчий (мистецький) підхід є необхідною 
умовою економічної конкурентоспроможнос-
ті робітника, компанії, країни тощо. Техноло-
гічна революція XXI століття, що призвела 

до посилення конкуренції між державами, 
підвищила у рази значення інтелектуального 
капіталу, що визначає мистецько-культурний 
потенціал молоді тощо. Для ринку праці сьо-
годні потрібні фахівці, які вміють продукува-
ти творчі та креативно-інноваційні ідеї, реа-
гувати на нові сучасні виклики. Ці фактори 
призвели до визнання важливості створення 
«творчого державного капіталу», і необхід-
ності розробки навчальних освітних мис-
тецьких програм і інноваційних технологій їх 
реалізації відповідно до сучасних соціально-
економічних вимог [1, c. 49].

Вважаємо, що мистецько-художній роз-
виток сучасної студентської молоді, сфор-
мований спочатку засобами родинних 
національних традицій є складним багатови-
мірним процесом якісних змін у когнітивній, 
морально-естетичній, емоційній сферах 
кожної особистості. Впровадження цих 
традицій у мистецько-освітній процес у 
цiлеспрямованому і систематичному вихован-
ні в сучасній молоді зацiкавленості спpавами 
батькiв, стимулюванні їхньої соцiальної 
активності, фоpмуванні pис сiм'янина і 
господаpя, гiдного пpедставника свого pоду 
i наpоду. На основі соціолінгвістичного ана-
лізу О.Семеног обґрунтовує необхідність ак-
тивного впровадження у зміст лінгвістичних, 
літературознавчих, краєзнавчих, мистецьких 
дисциплін елементів народних традицій на-
ціонального виховання молодого покоління.

Аналізуючи проблему вивчення української 
мистецької музично-педагогічної спадщини 
у процесі виховання сучасної студентської 
молоді, А.Омельченко обґрунтовує значен-
ня культурологічного та міждисциплінарно-
го підходів до оновлення змісту мистецької 
освіти. Науковець переконана, що у процесі 
усвідомлення значущості української наці-
ональної мистецької музично-педагогічної 
спадщини необхiдно навчитися ставитися до 
національних мистецьких джерел минулого 
як до одного з чинникiв національного відро-
дження та сучасного буття, складової не лише 
національної, але й загальнолюдської культу-
ри [2, c. 67].

Розв'язанню проблеми мистецької освіти в 
галузі національного виховання сучасної сту-
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дентської молоді безперечно сприятиме реа-
лізація прийнятої у грудні 2006 р. Концепції 
наукового забезпечення розвитку галузі куль-
тури, яка визначає головні цілі, пріоритетні 
напрями наукових досліджень у сфері наці-
онального мистецтва і культури та завдання 
державної політики щодо їх підтримки. Про-
ект згаданої Концепції був підготовлений на-
уковцями Українського центру культурних 
досліджень [3, c. 242].

З огляду на специфіку цілей і завдань, що 
ставляться перед науковим забезпеченням 
розвитку галузі національного мистецтва і 
культури, на переважно прикладний характер 
досліджень і розробок, що мають проводиться 
галузевими науково-дослідними інституція-
ми, головними цілями наукових досліджень у 
сфері національного виховання можна вважа-
ти поглиблення наукового осмислення історії 
української культури та мистецтва, сучасних 
процесів і тенденцій розвитку культурно-
мистецької сфери України у європейському 
та світовому контексті – з метою формування 
теоретичної бази для успішного і всебічного 
розвитку мистецтва і культури в Україні; на-
укове забезпечення визначення та реалізації 
стратегічних пріоритетів державної політики 
у сфері національного мистецтва і культури, 
формування пропозицій щодо рішень законо-
давчої та виконавчої влади, спрямованих на 
розвиток мистецької освіти.

Найефективніше національне виховання 
сучасної студентської молоді здійснюється 
через освіту (в навчально-виховному проце-
сі). Саме через освіту йде цілеспрямований 
процес соціалізації молоді, становлення ін-
дивіда як особистості та громадянина. Тому 
система мистецько-культурної освіти продо-
вжує залишатися одним із головних соціаль-
них і моральних бастіонів будь-якої країни, 
здатним консолідувати націю. Мета та завдан-
ня національного виховання досягаються че-
рез глибоке та всебічне оволодіння сучасною 
студентською молоддю змістом української 
мистецько-культурної освіти і соціально- 
етичними нормами міжособистісного та між-
національного спілкування [1, c. 38].

Мистецька освіта залучає сучасну сту-
дентську молодь до фундаментальних наці-

ональних українських цінностей, увічнює в 
підростаючому поколінні як специфічне, са-
мобутнє, що є в кожній нації, так і загально-
людське, спільне для всіх націй світу, що ба-
зується на традиціях, звичаях, ментальності 
народу, його етнічній і національній самосві-
домості.

Отже, національне виховання засобами 
мистецької освіти – це виховання сучасної 
студентської молоді на основі системи на-
ціональних ідеалів, традицій, звичаїв, пере-
конань, створених українським народом і 
покликаних формувати ціннісні орієнтації 
молодих поколінь у дусі розвитку матеріаль-
ної й духовної культури української нації, 
яке забезпечує духовну єдність, наступність 
і спадкоємність поколінь минулих, сучасних і 
майбутніх.

У процесі національного виховання сучас-
ної студентської молоді засобами мистецької 
освіти формується українська національна 
самосвідомість, яка сприяє усвідомленню 
особистістю самоідентифікації зі своєю ет-
нонацією, утвердженню самоцінності істо-
ричної національної пам'яті, вибудові на її 
засадах відповідної аксіологічної системи, що 
має бути життєво необхідною передумовою 
повноцінної самореалізації сучасної молоді. 
У цьому випадку сучасна студентська молодь 
чітко усвідомлює себе представником своєї 
етнонації, носієм української національної 
культури.

Призначення мистецької освіти – сфор-
мувати особистість, здатну відтворювати 
або створювати твори мистецтва – ама-
торського або професійного. Призначення 
мистецької освіти – сформувати ґрунтовний 
базис для мистецької діяльності сучасної 
студентської молоді. Численні українські 
та світові мистецькі конкурси, фестивалі та 
інші культурно-мистецькі заходи сприяють 
популяризації мистецтва, його світових та 
вітчизняних традицій в українському сус-
пільстві. Сучасна студентська молодь бере 
участь у культуротворенні, а мистецька 
освіта з педагогічної категорії перетворю-
ється на культурологічну, стаючи складо-
вою та чинником розвитку культурного про-
стору України.
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изУчение возМоЖносТей Технологии 
дополненной реальносТи при изУчении хиМии
Статья посвящена представлению ключевых направлений исследования возможностей и особен-

ностей применения технологий дополненной реальности для организации и осуществления образо-
вательного процесса на различных его уровнях. Платформа обучения Augmented Reality - это инно-
вационная технология, нацеленная на реализацию связей между реальным и виртуальным миром. 
Технология, разработанная в рамках дисциплины «химия», направлена на предоставление студен-
там условий не только для наблюдения комбинированного представления (реального и виртуально-
го), но и для непосредственного взаимодействия с реальным миром (реальными объектами). Вполне 
вероятно, что учебный подход более эффективно реализуется в образовательном процессе.

Ключевые слова: технологии дополненной реальности, платформа обучения Augmented Reality, 
инновационная технология. 

Стаття присвячена представленим ключовим напрямкам дослідження можливостей і особли-
востей застосування технологічної доповненої реальності для організації і здійснення навчального 
процесу на різних його рівнях. Платформа підготовки Augmented Reality - це інноваційна технологія, 
націлена на реалізацію зв’язків між реальним і віртуальним світом. Технологія, розроблена в рамках 
дисципліни «хімія», направлена на надання студентам умовного обміну не тільки для спостережен-
ня за комбінованим рівнем реалізації (реального і віртуального). В цілому, ймовірно, що навчальний 
посібник більш ефективно реалізується в освітньому процесі.

Ключові слова: технології доповнена реальності, платформа навчання Доповнена реальність, 
інноваційна технологія.

The article is devoted to the presentation of the key areas of the study of the possibilities and features of 
the application of the technologies of the augmented reality for the organization and implementation of the 
educational process at its various levels. The Augmented Reality Learning Platform is an innovative technol-
ogy that aims to link the real and virtual world. The technology developed within the discipline "chemistry" 
aims to provide students with the conditions not only for observing a combined presentation (real and virtu-
al), but also for direct interaction with the real world (real objects). It is likely that the educational approach 
is more effectively implemented in the educational process.

Key words: Enhanced Reality Technologies, Augmented Reality Learning Platform, Innovative Technology.

актуальность статьи. Про дополненную реальность (далее ДР) мы слышали уже давно 
благодаря Интернету и СМИ, но нам не при-
ходилось применять эту технологию. Так 
же,  поначалу мы думали, что эту технологи 
можно использовать только для игр. Но воз-
можности ДР стали применять во многих 
отраслях в частности и в науке. На занятиях 
по химии, нас очень заинтересовало то, кто из 
ученых пользовался этой технологией и  как 
можно было применить ДР в химии.

постановка проблемы. Современный 
рынок виртуальной и дополненной реальнос-
ти ещё относительно молод, однако эксперты 
прогнозируют высокие темпы его развития. 
Подтверждением этого является то, что по 
прогнозам экспертов с 2017 года объём произ-
водства и внедрения данных технологий воз-

растет в 5,7 раза по сравнению с 2020 годом. 
Эти технологии сегодня позиционируются 
как новации в различных сферах деятельнос-
ти [1; 2; 5]. 

Цель работы – изучение особенностей 
использования ДР в образовании так же, по-
нять как можно применить ДР при изучении 
студентами в химии. 

изложение основного материала. До-
полненная реальность (Augmented Reality/
AR) – это вариация виртуальной среды (VE). 
Главным отличием дополненной реальнос-
ти от виртуальной является частичное по-
гружение в виртуальный мир, пользователь 
может видеть реальную картину мира с 
виртуальными объектами, включенными в 
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нее. Технологии виртуальной реальности по-
лностью погружают пользователя в синтети-
ческую, созданную среду. Следовательно, AR 
дополняет реальность, а не полностью ее за-
меняет.

Дополненная реальность имеет следую-
щие характеристики: объединяет реальные и 
виртуальные миры; обладает интерактивным 
характером деятельности в режиме реального 
времени; включает 3-D моделирование про-
странства.

Дополненная и виртуальная реальности 
стали культурным феноменом XXI века. Бла-
годаря данным разработкам, информация, 
передаваемая виртуальными объектами, по-
могает пользователю выполнять реальные за-
дачи. Марк Биллингерст, профессор Универ-
ситета Южной Австралии, является одним из 
ведущих исследователей дополненной реаль-
ности в мире. С 1999 года он изучил и про-
демонстрировал более шести потенциальных 
направлений использования приложений до-
полненной реальности: медицинская визуа-
лизация, техническое обслуживание и ремонт, 
планирование туристических маршрутов, ро-
бототехника, развлечения, военная и авиаци-
онная навигации, образование и маркетинг.

Особенность технологии предлагает 
группе студентов возможность «играть» с 
виртуальными объектами и, таким образом, 
выполнять обучение, занимаясь вместо обу-
чения чтением. Создание модулей обучения 
и построение дидактических сценариев отра-
ботки модулей является одним из основных 
условий использования вышеупомянутых 
инновационных технологий в образователь-
ной практике. 

Дидактические возможности современных 
информационных и коммуникационных тех-
нологий и их применение в образовании яв-
ляется одним из актуальных направлений 
педагогики. Сегодня видится перспективным 
использование технологии дополненной ре-
альности в образовательных практиках [1].

Дополненная реальность – техноло-
гия, позволяющая создать и ассоциировать 
виртуальный слой информации с каким-либо 
маркером, объектом в физической реальности 
при помощи компьютерных технологий. Она 

широко используется в коммерции, рекламе, 
туризме и военных разработках. На данный 
момент ДР успешно применяется и в рамках 
образовательных экспериментов в некоторых 
школах и университетах. А проведенные ис-
следования доказывают высокую результа-
тивность применения инструментов ДР в об-
разовательном процессе [2].

Термин «дополненная реальность» был 
впервые предложен Т. П. Коделом, сотрудником 
американской компании Boeing. В 1992 году. 
Т. П. Кодел так назвал работающие на основе 
специального программного обеспечения ком-
пьютер и его монитор, прикрепленный к голо-
ве человека. Подобное средство давало сотруд-
никам компании возможность осуществлять 
монтаж электрической проводки в самолетах.

Технология дополненной реальности еще 
не получила широкого распространения в об-
разовании, в целом, и в обучении химии, в 
частности. Для разработки методики обуче-
ния и использования таких средств необхо-
димо предварительно более подробно расс-
мотреть сущность и  специфику исследуемой 
технологи.

Часто используемое в настоящее время 
словосочетание «Augmented Reality» со-
стоит из двух слов. Первое из них (согласно 
англо-русскому словарю системы Google) – 
«Augmented» означает расширенный, 
увеличенный, дополненный. В свою очередь, 
«Reality» можно переводить, как действитель-
ность, реальность. Поскольку дословный пе-
ревод на русский язык этого сочетания слов 
не может передать точное значение обсуждае-
мого термина, то до сих пор остаётся актуаль-
ной проблема корректности трактовки слово-
сочетания «дополненная реальность». 

Дополненная реальность – передовая тех-
нология, позволяющая дополнять восприятие 
реального мира виртуальными элементами. 
Она создается за счет использования компью-
теров или мобильных телефонов. Чаще все-
го, дополненная реальность – это визуальное 
дополнение реального мира, путем проеци-
рования и введения каких-либо виртуальных, 
мнимых объектов на настоящее пространство 
(на экране компьютера, телефона и подобных 
устройств) [2].



51

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

В построение дополненной реальности су-
ществует два основных принципа: на основе 
маркера и на основе координат пользователя. 
Принцип маркерной технологии состоит в 
том, что программа получает информацию о 
положении маркера в пространстве и может 
спроецировать на него некий виртуальный 
объект. В роли маркера выступает некоторое 
специальное изображение, зачастую нанесен-
ное на лист бумаги.

Разные алгоритмы распознавания изо-
бражений требуют различные типы рисунка, 
которые могут сильно варьироваться. Марке-
рами могут быть как геометрические фигуры, 
так и объекты в форме прямоугольного парал-
лелепипеда, и даже глаза и лица людей. Типо-
вая система дополненной реальности выглядит 
следующим образом: компьютер при помощи 
видеокамеры анализирует окружающее про-
странство, система пытается найти знакомые 
ей объекты реального мира. Для простоты 
технической реализации объекты зачастую 
специально выделяют контрастным рисун-
ком, который называют маркером. После того, 
как система распознала физический объект, 
она выводит на экран компьютера определен-
ную цифровую информацию (виртуальный 
объект), как правило, это 3D-модель, которая 
«накладывается» на объект реального мира. 
Система «привязывает» виртуальный объект к 
реальному объекту и при физическом взаимо-
действии с реальным объектом (например, при 
его вращении или перемещении), пользователь 
взаимодействует сразу же и с виртуальным.

Химия – это важнейшая составляющая со-
временного научного образования. Слабый 
интерес молодежи к естественным наукам, и 
особенно к химии, является одной из наибо-
лее острых проблем современного образова-
ния. Дидактический сценарий для учебно-ме-
тодической платформы AR предназначен для 
преподавания вводного курса химии. Первые 
этапы тестирования показали, что данная 
платформа эффективно может быть использо-
вана для преподавания химии [6].

Для того, чтобы строить молекулы белка 
при помощи ДР, следует разобраться в са-
мой молекуле. Для этого мы решили рассмо-
треть один из проектов по моделированию 

пространственных конфигураций белков. На 
рис. 1 показан масштаб работы, которую мы 
теперь можем производить благодаря мощи 
Blue Gene/L. Отправной точкой для расче-
та конфигураций служит кристаллическая 
структура лизоцина. 

Белки – это биологические макромолекулы, 
являющиеся неотъемлемой частью живых 
организмов и участвующие во всех 
внутриклеточных процессах. Многие белки 
являются ферментами, катализирующими би-
охимические реакции; некоторые принимают 
участие в сигнальных и иммунных ответах; 
другие выполняют структурные и механичес-
кие функции в мышцах и цитоскелетах.

Следующие два примера иллюстрируют 
важность и распространенность белков:

• один из белков отвечает за красный цвет 
крови, он переносит кислород из легких по 
всему телу.

• другой белок отвечает за реакцию чело-
веческого тела на контакт с ядовитым рас-
тением - сумахом, который вызывает силь-
нейшее раздражение, но, как правило, не 
приносит вреда.

Взаимодействия между атомами внутри 
белковой молекулы, взаимодействие с немно-
го подсоленной жидкостью в клетке, а также 
случайные колебания, которые мы бы назва-
ли тепловым движением, затем вызывают 
«сворачивание» белковой молекулы в харак-
терную форму.

Молекулы белков достаточно стабильны, 
некоторые из них могут существовать без из-
менений в течение сотен лет и выдерживать 
температуры в сотни градусов, которые убили 
бы организм, который их произвел. Они со-
храняются в практически неизменном виде до 
тех пор, пока не будут разрушены сильнодей-
ствующими реагентами, высоким давлением, 
жарой или холодом либо став пищей для дру-
гого живого существа [4].

Форма молекулы и ее изменения во вре-
мени, температура, а также окружающие 
молекулы, определяют, что будет делать бел-
ковая молекула – будет ли она переносить 
кислород, вызывать у вас аллергию на сумах 
либо производить какие-либо другие дей-
ствия, происходящие в микромасштабе.



52

№ 17 / 2019 р.
♦

 
рис. 1. часть десяти микросекунд жизни белка внутри живой клетки

 
 

рис. 2. Триптофан - одна из 20 стандартных аминокислот

У пользователя, смотрящего на экран 
компьютера, создается ощущение, что 
виртуальный объект существует в реальном 
мире. Пример совмещения реального и вир-
туального объектов в виде объекта дополнен-
ной реальности отражен на рис. 1. При этом 
у пользователя, смотрящего на экран компью-

тера, создается ощущение, что виртуальный 
объект существует в реальном мире. При-
мер совмещения реального и виртуального 
объектов в виде объекта дополненной реаль-
ности отражен на рис. 1. 

Аминокислоты составляются в белки при 
отсечении группы O-H (правая часть рис. 2) 
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одной молекулы, отсечении H от другой 
молекулы (верхняя часть рис. 2) и соединении 
полученных остатков молекул. Оставшиеся 
атомы H-O-H образуют молекулу воды. Все 
аминокислоты имеют эту характерную груп-
пу атомов (правая верхняя часть рис. 2) [3].

выводы, сделанные в результате ис-
следования. Таким образом, технология 
дополненной реальности – совокупность 
способов и средств, позволяющих созда-
вать для человека видимое трёхмерное про-

странство, в котором контекстно-зависимые 
виртуальные объекты дополняют реальное 
пространство, окружающее человека в на-
стоящий момент времени, изменяются при 
изменении реального окружения или ракурса 
наблюдения, за счёт чего воспринимаются в 
качестве элементов реального пространства. 
Представленные примеры позволяют нагляд-
но продемонстрировать возможности допо-
лненной реальности в процессах изменения 
структурах белка. 
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особливосТі соЦіально-педагогічної діЯльносТі 
з багаТодіТноЮ сіМ’ЄЮ

У статті розглянуто окремі аспекти діяльності соціального педагога з багатодітними сім’ями. 
Проаналізовано особливості соціально-педагогічної діяльності з багатодітними сім’ями. Запропоно-
вано напрями роботи соціального педагога з багатодітними сім’ями.
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В статье рассмотрены отдельные аспекты деятельности социального педагога с многодетными 
семьями. Проанализированы особенности социальнопедагогической деятельности с многодетными се-
мьями. Предложены направления работы социального педагога с многодетными семьями.
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In the article certain aspects of the activity of social pedagogue with large families are considered.  The 
peculiarities of social-pedagogical activity with large families are analyzed.  Are offered directions of work of 
the social pedagogue with large families.

Key words: family, large families, family of risk groups, problem family, social-pedagogical activity with 
a large family.

постановка проблеми. Сім’я була і зали-
шається основою стабільності будь-якої дер-
жави. А величезний діапазон і унікальність 
засобів впливу сім’ї роблять її потужним за-
собом соціалізації та соціального становлення 
особистості.

В умовах сьогодення особливу актуаль-
ність набувають проблеми пов’язані з бага-
тодітною родиною. Багатодітна сім’я самою 
своєю сутністю сприяє реалізації особис-
тісних і суспільних потреб. У багатодітних 
сім’ях створюються сприятливі умови вихо-
вання, оскільки діти ростуть в тісних взаєми-
нах один з одним у сімейному колективі і, як 
правило, з раннього віку привчаються ви-
конувати певні обов’язки і допомагати один 
одному. 

Однак в економічному плані саме багато-
дітна сім’я виявляється в найбільш складному 
становищі, бо при існуючих формах соціаль-
ної підтримки багатодітні сім’ї приречені на 
соціальну деградацію в умовах поглиблення 
соціально-економічних труднощів. Статус 

прохачів негативно діє на соціальне самопо-
чуття особистості в сім’ї. 

Для стабілізації та сталого розвитку ба-
гатодітних сімей держава вживає певних за-
ходів, однак все ще немає чіткої системи їх 
соціальної підтримки. Для успішного вирі-
шення виникаючих проблем необхідні спільні 
зусилля фахівців різних галузей діяльності, в 
тому числі професійних соціально-педагогіч-
них працівників, які володіють різними тех-
нологіями вирішення соціально-педагогічних 
проблем. При цьому соціально-педагогічні 
працівники повинні виступати як посеред-
ники між сім’єю і суспільством, так і в якості 
помічників у справі подолання тих чи інших 
соціально-педагогічних труднощів. 

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, в яких започатковано розв’язання да-
ної проблеми. Сучасні наукові дослідження 
сім’ї та сімейного виховання (Т. Алєксєєнко, 
І. Звєрєва, А. Капська, В. Кравець, Ж. Петроч-
ко, В. Постовий, І. Трубавіна та ін.) засвідчу-
ють багатоаспектність проблеми соціально-
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педагогічної допомоги різних спеціалістів 
і соціальних педагогів багатодітній сімʼї, а 
саме: представництво інтересів сімей та дітей 
(Ж. Петрочко, Т. Семигіна та ін.), зміст соці-
ально-педагогічної роботи з різними типами 
сімей (В. Костів, М. Докторович), технологій і 
напрямів професійної діяльності соціального 
педагога з сімʼєю (Т. Алєксєєнко, Л. Завацька, 
А.  Капська, Г. Лактіонова, І. Пєша, Т. Семи-
гіна, І. Трубавіна та ін.). 

Але, незважаючи на значну кількість на-
укових доробок, проблема соціально-педаго-
гічної підтримки та захисту саме багатодітних 
сімей є малодосліджуваною, що і стало пред-
метом наших наукових пошуків.

Формулювання цілей статті. Розкрити 
окремі аспекти діяльності соціального педа-
гога з багатодітними сім’ями.

Відповідно до статті 1 Закону України 
«Про охорону дитинства» багатодітна сім’я - 
сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) пе-
ребуває у зареєстрованому шлюбі, разом про-
живає та виховує трьох і більше дітей, у тому 
числі кожного з подружжя, або один батько 
(одна мати), який (яка) проживає разом з трьо-
ма і більше дітьми та самостійно їх виховує 
[2].

Роботу з багатодітною сім’єю неможливо 
обмежити будь-якими рамками. Визначальна 
роль у цьому процесі належить соціальному 
педагогу. Успішність і ефективність його ро-
боти залежить від багатьох факторів, в першу 
чергу – рівня підготовки, кваліфікації, неупе-
редженого ставлення до сім’ї.

У кожного фахівця соціальної сфери у ро-
боті з багатодітною сім’єю повинна бути чітка 
система понять, що стосується його безпо-
середньої діяльності, цінностей, переконань, 
психічної витривалості і різних вмінь. Пра-
цюючи з сім’єю соціальний працівник (педа-
гог) має знати особливості сім’ї як клієнта со-
ціальної роботи, зокрема, усвідомлювати, що 
сім’я – це закрита система, автономна у своїй 
життєдіяльності [4, с. 29]. Зміни в сім’ї мають 
розпочатися із усвідомлення нею потреби у 
вирішенні певної проблеми.

Спеціаліст із соціальної роботи повинен 
знати потреби багатодітних сімей та осіб, що 
проживають в них, вміти складати план дій, 

не випускаючи з виду жодної проблеми ба-
гатодітної сім’ї; залучати різні організації та 
служби, здатні допомогти багатодітній роди-
ні – соціальні, правоохоронні, юридичні, охо-
рони здоров’я, освіти, а також місцеву адміні-
страцію і громадські організації, об’єднання, 
асоціації.

Сьогодні багатодітній сім’ї потрібна со-
ціальна допомога і захист держави. Причому 
допомога не разова, а постійна, гарантована, 
адресна. Потрібна продумана, зважена соці-
альна програма роботи з сім’єю, що враховує 
його соціально-економічні можливості. 

Тому суспільству не може бути байдуже, 
що відбувається в сім’ї, тим більше – багато-
дітній. Природно, робота соціального педа-
гога повинна починатися із заповнення со-
ціально-педагогічного паспорта мікрорайону 
освітнього закладу, заключний розділ якого 
присвячений складу сімей. Отримані і внесені 
в нього дані дозволять більш цілеспрямовано 
на основі диференційованого підходу пра-
цювати із сім’ями. Далі робота з конкретною 
сім’єю ведеться з використанням «Соціально-
го паспорта сім’ї», куди заносяться дані діа-
гностики, демографічні відомості та інше [3].

Соціальному педагогу необхідно виділити, 
чи відноситься багатодітна сім’я до сім’ї гру-
пи ризику, чи до проблемної сім’ї.

Сім’ї групи ризику – це звичайні сім’ї, які 
справляються з своїми повсякденними функ-
ціями. Проте для цих сімей існує підвище-
ний ризик перейти в ранг проблемних сімей 
при розвитку подій, які шкідливо впливають 
на життєдіяльність сім’ї. До сімей групи ри-
зику відносять сім’ю з дитиною зі спеціаль-
ними потребами, сім’ю з дитиною-інвалідом, 
сім’ю з деструктивними взаємостосунками, 
багатодітну сім’ю, сім’ю, де батьки не пра-
цюють тощо. Проблемна сім’я – це сім’я, яка 
не справляється зі своєю повсякденною ді-
яльністю, або її способи адаптуватися є со-
ціально недопустимими з суспільної точки 
зору. В такій сім’ї спостерігається відсутність 
турботи про дітей, насилля, нездатність сім’ї 
створювати умови дитині для навчання (ди-
тина змушена заробляти гроші) тощо. Різни-
ця між сім’ями групи ризику і проблемними 
сім’ями полягає не в характері проблеми, а 
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в  здатності сім’ї самостійно виконувати свої 
основні функції. Сім’ї групи ризику здатні 
їх виконувати, проблемні сім’ї – ні. Цим ви-
значаються і різні підходи в роботі з багато-
дітними сім’ями групи ризику і проблемними 
сім’ями.

Визначаються і принципи підходу до сім’ї 
в залежності від її статусу. Сім’я, яка відно-
ситься до групи ризику, зокрема, багатодітна 
сім’я, зазвичай, сама вибирає підходящу по-
слугу, і з нею проводиться превентивна робо-
та, мета якої попередження проблем в житті 
сім’ї, що можуть порушити нормальний ритм 
її існування. Проблемна багатодітна сім’я, за-
звичай, не в змозі самостійно справитися із 
ситуацією. Тут необхідне втручання ззовні, 
з боку соціальної сфери. Послуги, що нада-
ються проблемним сім’ям, є послугами, що 
захищають, мета роботи з даною сім’єю – це 
вирішення проблеми.

Велике значення має те, що думає спеціа-
ліст, як він відноситься до проблем багатодіт-
ної сім’ї, що є для нього допустимим, а що – 
ні. Тобто важливо, щоб він сформулював для 
себе принципи, якими він буде керуватися у 
своїй роботі.

Як зазначають О. Безпалько, І. Звєрєва, 
А. Капська, для здійснення соціально-педа-
гогічної підтримки й допомоги багатодітній 
родині, фахівець має спиратися на базові 
принципи, що сприяють формуванню потре-
би родини у прийнятті допомоги та активіза-
ції ролі сімʼї у вирішенні власних проблем, а 
саме: гуманізму, обʼєктивності, системності, 
толерантності, конфіденційності, позитивно-
го образу сімʼї, рівності, відповідальності, ро-
диноцентризму [1].

Крім того, робота соціального педагога з 
багатодітною сімʼєю має будуватися на прин-
ципах, які допомагають конкретизувати на-
дання допомоги: універсальності (потребує 
виключити дискримінацію при наданні соці-
альної допомоги сімʼям за будь-якими озна-
ками ідеологічного, політичного, релігійного, 
расового, національного, вікового тощо ха-
рактеру); охорони соціальних прав (надання 
допомоги сімʼї не може бути зумовлене вимо-
гою до неї відмовитися від своїх соціальних 
прав або від їх частини. Наприклад, не можна 

звʼязувати допомогу, що надається багатодіт-
ній сімʼї, із вимогою до неї обмежити свою ді-
тородну активність); соціального реагування 
(усвідомлення необхідності вживати заходів 
щодо виявлених соціальних проблем сімʼї, ді-
яти згідно індивідуальної ситуації конкретної 
багатодітної сімʼї); профілактичної спрямова-
ності (забезпечення соціальної профілактики 
сімейного неблагополуччя, здійснення сис-
теми заходів, щодо запобігання аморальної 
та протиправної поведінки батьків і дітей; 
вживання системи правових, соціально-пси-
хологічних, медичних заходів із профілактики 
сімейного неблагополуччя, конфліктів, стре-
сових ситуацій тощо); клієнтоцентризму (ви-
знання пріоритету прав сімʼї в усіх випадках, 
окрім тих, де це суперечить правам та інтер-
есам інших людей); опори на власні сили (під-
креслюється субʼєктивна роль сімʼї, її активна 
позиція у вирішенні власних проблем); макси-
мізації соціальних ресурсів (залучення інших 
спеціалістів та служб для допомоги родині).

Здійснивши аналіз різних наукових дже-
рел, ми виділяємо такі напрями роботи соці-
ального педагога з багатодітними сімʼями:

1. Діагностичний:
– заповнення соціально-педагогічного 

(соціально-демографічного) паспорта мікро-
району; 

– вибір ефективних способів взаємодії з 
родиною; 

– використання різних форм і методів 
роботи із багатодітними сімʼями (семінари, 
лекторії, бесіди, анкетування; метод оцінки 
потреб дітей у сімʼї; ведення випадку; кризо-
ве втручання; аналіз відомостей з офіційних 
джерел, включене спостереження, ділові ігри, 
круглі столи, клуби, індивідуальні консульта-
ції, сімейні вечори, сімейні свята, розважальні 
сімейні ігри, конференції, вікові обʼєднання, 
дні відкритих дверей у школі, підготовка ін-
формаційних стендів для багатодітних бать-
ків, фестивалі сімейної творчості, шкільні 
дискусії тощо) для надання необхідної соці-
ально-педагогічної допомоги та підтримки.

2. Організаційний:
– забезпечення організації зустрічі 

батьків із різними фахівцями (психологами, 
медичними працівниками, юристами та пра-
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воохоронцями з вирішення різноманітних 
проблем; 

– створення сімейних клубів спілкуван-
ня, шкіл сімейного життя; 

– організація різних форм і видів до-
звіллєвої діяльності в навчальних закладах, 
або ж за місцем проживання (гуртки творчос-
ті, секції, групи за інтересами); 

– організація системи додаткової со-
ціальної та допрофесійної освіти дітей стар-
шого шкільного віку та підлітків із багатодіт-
них сімей (заняття з психології, планування 
карʼєри, профорієнтаційні заняття, тренінги 
спілкування та самопізнання, заняття з на-
вчання раціонального використання часу та 
з організації домашнього господарства, залу-
чення до проведення акцій щодо організації 
здорового способу життя); 

– організація та залучення дітей і бать-
ків із багатодітних сімей до спільного прове-
дення дозвілля; 

– проведення благодійних акцій з збору 
коштів і речей для багатодітних сімей; 

– проведення семінарів, зʼїздів, науко-
во-практичних конференцій щодо актуальних 
проблем сучасності, де можуть брати участь 
педагоги, психологи, медичні працівники, 
працівників правоохоронних закладів тощо.

3. Соціально-психолого-педагогічний:
– педагогічна та психологічна допомо-

га й підтримка батьків (педагогічний всеобуч, 
підвищення педагогічної та загальної культу-
ри батьків); 

– проведення сімейного психологічного 
консультування щодо корекції сімейних від-
носин; 

– допомога батькам у виборі форм і ме-
тодів впливу на дітей під час статевого дозрі-
вання, налагодження взаємовідносин у даний 
період, підбір спеціальної літератури з даних 
проблем; 

– надання психологічної допомоги ма-
терям та іншим членам багатодітної родини; 

– налагодження сприятливого психоло-
гічного мікроклімату в сімʼях; 

– надання інформації стосовно роботи 
«Телефону довіри»; 

– надання допомоги дітям, які мають 
труднощів у навчанні, у виборі правильного 

напряму спілкування з однолітками, навчання 
різним способам підвищення самооцінки; 

– соціально-педагогічна та психологіч-
на робота з членами родини під час кризових 
періодів. 

4. Консультаційний:
– надання консультативної допомоги 

батькам і дітям з різноманітних питань (ви-
ховання дітей, взаємовідносин у сімʼї, органі-
зації відпочинку та спільного дозвілля, стану 
здоровʼя тощо); 

– розʼяснення батькам про шкоду фі-
зичного покарання та його наслідки, засто-
сування авторитарного стилю у взаємовідно-
синах, про можливі наслідки та інші варіанти 
виховання дітей; 

– допомога в подоланні непередбачува-
них складних життєвих ситуацій; 

– допомога батькам (особливо матері) у 
працевлаштуванні, відкритті власних справ; 

– посередництво у здобутті профе-
сійних навичок дітьми з багатодітних сімей 
(направлення їх на виробництво, школи під-
готовки та ін.), допомога у працевлаштуванні 
підлітків та найстарших дітей. 

5. Охоронно-захисний:
– інформування членів багатодітних сі-

мей про роботу різних соціальних, психоло-
гічних, медичних, правових служб допомоги 
й підтримки; 

– захист прав та інтересів членів бага-
тодітних сімей; 

– правова просвіта й підтримка багато-
дітних сімей, забезпечення її соціальних га-
рантій, створення умов для реалізації її прав 
і свобод; 

– допомога в отриманні різних пільг і 
соціальних послуг, надання інформації про 
інші види допомоги й соціальні гарантії тощо. 

У своїй діяльності соціальний педагог по-
винен приділяти увагу дітям із багатодітних 
сімей, оскільки вони є найбільш уразливими 
під час складних життєвих обставин. Їх необ-
хідно повідомити про діяльність різноманіт-
них служб підтримки й допомоги для людей 
у будь-яких складних ситуаціях, номери «Те-
лефону довіри» для дітей, підлітків і молоді, 
екстреної психологічної допомоги, телефони 
різних служб і центрів.
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Зміст роботи соціального педагога з бага-
тодітними сім’ями ми визначаємо як систему 
знань, соціальних умінь і практичних нави-
чок, що дозволяють йому ефективно вирішу-
вати професійні завдання. Складовими якої є: 
знання принципів роботи соціального педа-
гога з багатодітними сімʼями; знання норма-
тивно-правових документів щодо соціального 
захисту, соціальних послуг, підтримки й до-
помоги багатодітним сімʼям; знання сутності, 
видів, причин виникнення основних проблем 
багатодітних сімей; знання технологій, форм 
та методів роботи з багатодітними сімʼями.

висновок. Соціально-педагогічна допомо-
га та підтримка багатодітної родини повинна 

базуватися на глибокому знанні специфіки 
цієї категорії сімей. Соціальний педагог, який 
працює з багатодітною сімʼєю є координато-
ром усієї сукупності соціально-педагогічної 
підтримки, яка повинна сприяти позитивним 
змінам і налагодженню нормальної життєді-
яльності багатодітної сімʼї всіма можливими 
засобами. Поряд із цим ми розуміємо, що в 
перспективі кожна багатодітна сімʼя, яка по-
трапила у складні життєві обставини та ско-
ристалася допомогою соціального педагога, 
повинна перерости з пасивного обʼєкта соці-
альної роботи в активного субʼєкта, який зда-
тен самостійно запобігати виникненню мож-
ливих проблем, або ж успішно їх долати.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1.	Енциклопедія	для	фахівців	соціальної	сфери	/	за	заг.	ред.	проф.	І.	Д.	Звєрєвої.	Київ,	Сімферо-
поль	:	Універсум,	2012.	536	с.

2.	Про	охорону	дитинства	:	Закон	України	від	26	квітня	2001	р.	№	2402-III	//	Відомості	Верховної	
Ради	України.	2001.	№	30.	Ст.	142.

3.	Словник-довідник	із	соціальної	роботи	/	під	ред	Є.І.	Холостовой,	М.:	МАУП,	1997.
4.	Соціальна	робота	з	сім’ями,	які	опинилися	у	складних	життєвих	обставинах	/	Автори-порядни-

ки:	О.	М.	Мороз,	Г.	І.	Постолюк,	Т.	В.	Семигіна,	О.	С.	Шипіленко.	К.:	ЕКМО,	2008.	160	с.



59

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

леонтьєва Т.в.
викладач кафедри спеціальної педагогіки

та спеціальної психології
Комунального вищого навчального закладу

«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»
Запорізької обласної ради

особливосТі впровадЖеннЯ 
інклЮзивної освіТи в хорТиЦькій наЦіональній 

навчально-реабіліТаЦійній акадеМії
У статті висвітлені результати теоретичного дослідження засобів компетентнісно орієнтова-

ної організації інклюзивної освіти. Вказується на переваги інклюзивної освіти в формуванні життє-
вих навичок дітей з особливими освітніми потребами. 

Ключові слова: дитина з особливими освітніми потребами, гуманістичний підхід, інклюзивне на-
вчання, освіта.

В статье освещены результаты теоретического исследования способов компетентностно ориен-
тированной организации инклюзивного образования. Указывается на преимущества инклюзивного об-
разования в формировании жизненных навыков детей с особыми образовательными потребностями.

Ключевые слова: ребенок с особыми образовательными потребностями, гуманистический подход, 
инклюзивное образование, образование.

The article highlights the results of theoretical research of ways of competency oriented organization of 
inclusive education. It points out the benefits of inclusive education in the development of life skills of chil-
dren with special educational needs.

Key words: a child with special educational needs, humanistic approach, inclusive education, education.

Курс України на європейську інтеграцію 
вимагає перегляду пріоритетів в освіті і спря-
мування зусиль педагогічної спільноти на 
здійснення гуманістичного підходу в навчанні 
і вихованні дітей, учнівської молоді. Важли-
вість проблеми виховання і розвитку життєз-
датної, компетентної, успішної особистості 
відображена в міжнародних правових актах і 
законодавчих документах нашої країни.

Акцентується увага на необхідності ство-
рення умов для якісної освіти дітей з особли-
вими освітніми потребами. У статті 3 Закону 
України "Про освіту" йдеться про те, що дер-
жава створює умови для отримання освіти 
особами з особливими освітніми потребами 
з урахуванням індивідуальних потреб, мож-
ливостей, здібностей та інтересів, а також за-
безпечує виявлення і усунення чинників, які 
перешкоджають реалізації прав і задоволен-
ня потреб таких осіб в сфері освіти [3, с. 5]. 
Планом впровадження концепції реалізації 
державної політики у сфері реформування 
загально середньої освіти «Нова українська 

школа» передбачено організацію такого освіт-
ньої середовища, яке сприятиме вільному 
розвитку творчої особистості дитини. З цією 
метою змінюються просторово-предметне 
оточення, програми і засоби навчання. Зрос-
тає частина проектної, командної, групової ді-
яльності в педагогічному процесі [1]. Визна-
чено необхідність роботи команди фахівців з 
метою оптимізації умов для навчання дітей з 
особливими освітніми потребами з урахуван-
ням їх індивідуальних потреб і можливостей, 
а також забезпечення їх психолого-педагогіч-
ного супроводу [2, с. 1].

Метою статті є висвітлення результа-
тів дослідження гуманістичного підходу до 
організації інклюзивного навчання в кому-
нальному закладі «Хортицька національна 
навчально- реабілітаційна академія».

 У комунальному закладі «Хортицька наці-
ональна навчально-реабілітаційна академія» 
Запорізької обласної ради реалізується варі-
ант інклюзивної освіти як комплексного про-
цесу забезпечення рівного доступу до якісної 
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освіти всім громадянам, починаючи з ранньо-
го віку та до отримання повної вищої освіти. 
Навчання в освітній установі з дошкільним 
відділенням, відділенням ранньої соціальної 
реабілітації, санаторної школою-інтернатом і 
вищою школою відбувається на основі засто-
сування особистісно орієнтованих методів, з 
урахуванням індивідуальних особливостей 
навчально-пізнавальної діяльності всіх без 
винятку.

Однією з головних умов ефективності на-
вчання та розвитку дітей з особливими освіт-
німи потребами є отримання учнями задо-
волення від цього процесу. Реабілітація та 
навчання повинні йти поруч. Важливим є не 
порівняння дитини з іншими, а демонстрація 
дитині, наскільки вона стала вправнішою, які 
нові позитивні риси у неї з’явились; хвалити 
за досягнення, порівнюючи з попереднім ре-
зультатом.

Створення сприятливого середовища для 
адаптації зазначеної категорії дітей до систе-
матичного шкільного життя сприятиме їх по-
дальшому благополучному розвитку, успіш-
ному вихованню і навчанню. Особливо це 
стосується дітей будь-якого віку, які вперше 
приходять до школи: чи то першокласники, чи 
діти, які тривало перебували на індивідуаль-
ному навчанні вдома. До створення відповід-
них умов для інклюзивного навчання важливо 
залучати як батьків дітей, так і громадські ор-
ганізації та органи опіки і соціальні служби. 
Адже це спільна справа суспільства. 

Особливості реалізації комплексного під-
ходу до організації інклюзивного навчання та 
соціальної реабілітації носять гуманістичний 
характер, націлений на формування ключових 
компетенцій вихованців, формування у них 
проектної культури, формування навичок, 
спрямованих на здатність мобілізувати і вико-
ристати отримані знання в реальній життєвій 
ситуації.

 Педагогічна допомога учням у формуван-
ні життєвої компетентності спрямована на 
розкриття потенціалу підростаючого поколін-
ня по самореалізації, самопізнанню, інтегра-
ції в соціокультурний простір.

У створенні сприятливого середовища для 
якісного результативного, гуманістично спря-

мованого освітнього процесу важливо врахо-
вувати як психологічні аспекти, так і індиві-
дуальні особливості розвитку дітей та умови 
найближчого (родинного) оточення. 

Навчальний і виховний процеси, насиче-
не освітнє середовище сприяють гармонізації 
стосунків між дітьми, педагогами, батьками. 
Це простір життя дитини. Завдяки застосу-
ванню принципів гуманізму в освітньому 
процесі.

Оскільки організація якісної інклюзивної 
освіти висуває додаткові вимоги до профе-
сійної майстерності педагога, діяльність пе-
дагогічного колективу санаторної школи при 
Хортицькій національній академії має ряд 
особливих характеристик.

В інклюзивних класах навчаються діти з 
особливими освітніми потребами, що спону-
кає педагогів до створення варіативної систе-
ми навчання на принципах індивідуалізації та 
гуманістичної спрямованості. Тому частина 
занять (особливо на початкових стадіях залу-
чення дітей до класного навчання) проходить 
в індивідуальному режимі, що об’єктивно зу-
мовлено потребами дітей. Також до кожного 
уроку вчитель готує перелік наочних матеріа-
лів, інтелектуальних ігор, матеріалів з електро-
нних посібників аби діти з різними особливос-
тями сприйняття мали можливість отримувати 
навчальну інформацію в зручній формі.

Індивідуальні види діяльності відіграють 
дуже важливу роль під час уроків, оскільки 
швидкість виконання навчальних завдань у 
дітей з особливими освітніми потребами від-
мінна від інших учнів, а індивідуальна робота 
є незамінним засобом врегулювання різних 
темпів діяльності школярів.

Технологічний ланцюжок організації на-
вчання дітей, які потребують індивідуального, 
спеціального догляду, включає такі основні 
позиції: соціальна реабілітація та адаптація 
дитини у дошкільному віці; підготовка до ко-
лективної форми навчання у супроводі бать-
ків (осіб, що їх замінюють); навчання у інклю-
зивному класі. Командна взаємодія фахівців 
(вчителів, вчителя-логопеда, вчителя-дефек-
толога, психолога, фахівців з медичної та фі-
зичної реабілітації) супроводжує розвиток ди-
тини на кожному етапі її навчання у закладі. 
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Особистісно орієнтоване спрямування на-
вчально-виховного процесу забезпечує асис-
тент вчителя, який бере участь у розроблен-
ні та виконанні індивідуальних навчальних 
планів та програм, адаптує разом із вчителем 
навчальні матеріали з урахуванням індивіду-
альних особливостей навчально-пізнавальної 
діяльності дітей з особливими освітніми по-
требами. 

Оцінювання навчальних досягнень дітей 
з особливими освітніми потребами здійсню-
ється згідно з критеріями оцінювання на-
вчальних досягнень учнів та обсягом матері-
алу, визначеним індивідуальною навчальною 
програмою. Система оцінювання навчальних 
досягнень дітей з особливими освітніми по-
требами повинна бути стимулюючою.

Навчальний процес дітей з особливими 
освітніми потребами ускладнюється тим, що 
немає стандартних друкованих зошитів та 
інших навчальних посібників для роботи на 
уроках і для самопідготовки у позаурочний 
час, необхідних саме цій дитині. Адже осо-
бливі освітні потреби тому і особливі, що їх 
має саме цей конкретний учень. Розробляють-
ся вони в закладі індивідуально, враховуючи 
як особливості розвитку так і потенційні мож-
ливості дитини. Структура і зміст таких посіб-
ників підпорядковуються основній меті – по-
легшенню засвоєння навчального матеріалу: 
полегшенню формування вмінь і навичок чи-
тати, писати, рахувати, розвитку сприйняття, 
уваги, моторики.

Професійно підібрані і цікаві методи на-
вчання сприяють не тільки індивідуалізації 
навчального процесу, але і нормалізації пра-
цездатності школярів. Коли дитина починає 
втомлюватися від виконання навчального за-
вдання, вчитель пропонує їй інтелектуальні 
ігри та інші цікаві види діяльності пізнаваль-
ного характеру, і за рахунок переключення 
уваги учень відновлює сили, не втрачаючи 
при цьому інтерес до навчальної діяльності.

Гуманістична та компетентнісна спрямо-
ваність роботи досвідчених педагогів Ака-
демії відображається не тільки в зовнішніх 
проявах (навчальне забезпечення, умови на-
вчального процесу, тощо), але й (і, можливо, 
більшою мірою) в соціально-психологічному 

супроводі навчального процесу, які визнача-
ють ступінь комфортності перебування дити-
ни з особливими потребами в школі. Партнер-
ство і доброзичливість у стосунках з учнями 
є обов'язковою нормою повсякденної педаго-
гічної роботи, адже всі діти, і не тільки з осо-
бливими освітніми потребами, надзвичайно 
чутливі до психологічних аспектів міжосо-
бистісної взаємодії.

Характерним для інклюзії в Хортицькій 
академії є організація життєтворчого до-
звілля, надаються рівні можливості кожному 
учню для реалізації своїх здібностей, талантів 
незалежно від віку, статі та індивідуальних 
особливостей.

Педагогічна діяльність з розвитку творчо-
го потенціалу учнів здійснюється через все-
бічну взаємодію: уроків, курсів за вибором, 
позакласної роботи з предметів, позакласної 
виховної роботи; інтерактивних заходів, гурт-
ків, роботи дитячих творчих колективів, ді-
яльності реабілітаційного театру.

Позакласна діяльність Хортицької акаде-
мії – це особлива система неформальної осві-
ти. І хоча педагоги її називають додатковою, 
вона часто дає поштовх до поглибленого ви-
вчення шкільних дисциплін, до професійного 
самовизначення, до життєтворчості. Важливо 
розбудити фантазію, навчити дитину продук-
тивного спілкуватися.

На базі позакласної роботи закладу від-
бувається єднання дитячих сердець і розуму. 
У творчих колективах об'єднані учні, студен-
ти та їх педагоги, які пліч-о-пліч з радістю і 
натхненням демонструють результати творчої 
праці.

Забезпечуючи можливості для здобуття 
успіху в обраних дітьми сферах діяльності, 
робота дитячих творчих об’єднань, розвиває 
якості, які спонукають до успіху незалежно 
від життєвих ситуацій, стану здоров'я або осо-
бливостей розвитку. Діяльнісний підхід до по-
будови навчально-виховного процесу у сфері 
вільного часу дітей є базовим. 

Кожна особистість по-своєму таланови-
та. Вона народжується, щоб творити своє 
життя, стати активним суб'єктом соціальної 
 взаємодії: у когось здібності до математики, 
музики, образотворчого мистецтва, художньої 
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праці, хтось пише вірші, оповідання, а хтось 
вміє добре працювати руками. У кожної ди-
тини свої природні задатки, розвиток яких є 
пріоритетним напрямком навчального та реа-
білітаційного процесів закладу.

висновки. Вивчення та аналіз норматив-
но-правової бази української освіти, дозволяє 
зробити висновок про позитивні зрушення на 
законодавчому рівні у напрямку гуманізації 
освіти стосовно врахування особливих освіт-
ніх потреб дітей.

Ефективність інклюзивної освіти забез-
печується не тільки об'єднанням зусиль педа-
гогів і дітей, але і тісним співробітництвом з 
батьками, адже визначення та реалізація інди-
відуальної траєкторії розвитку кожного учня 
вимагає координації зусиль усіх фахівців, а та-

кож близьких для дитини людей. Завдяки про-
ектуванню і поетапній реалізації індивідуаль-
ної траєкторії особистісного розвитку кожного 
учня в комунальному закладі «Хортицька наці-
ональна навчально – реабілітаційна академія» 
створено всі технологічні, організаційні та 
психологічні умови для успішної соціалізації 
та самореалізації молодих громадян.

Здійснений аналіз не вичерпує всіх ас-
пектів особливостей організації інклюзивно-
го навчання. Подальші дослідження будуть 
спрямовані на визначення критеріїв і показ-
ників ефективності навчання дитини з осо-
бливими освітніми потребами в сучасному 
закладі освіти та всебічного забезпечення 
умов становлення дитини як суб’єкта влас-
ного життя.
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дослідЖеннЯ рівнЯ сФорМованосТі 
гУМанізМУ в діТей МолодШого Шкільного вікУ 

Школи-інТернаТУ 
У статті розглядається гуманізм як концепція світогляду, методологічна основа навчально-ви-

ховної роботи з молодшими школярами, форма суспільної свідомості та якість особистості. Подано 
результати проведеного дослідження щодо виявлення рівня сформованості гуманізму в дітей молод-
шого шкільного віку школи-інтернату. 

Ключові слова: гуманізм, гуманність, гуманне ставлення, гуманні відносини, молодші школярі.

В статье рассматривается гуманизм как концепция мировоззрения, методологическая основа 
учебно-воспитательной работы с младшими школьниками, форма общественного сознания и каче-
ство личности. Представлены результаты проведенного исследования по выявлению уровня сформи-
рованости гуманизма у детей младшего школьного возраста школы-интерната

Ключевые слова: гуманизм, гуманность, гуманное отношение, гуманные отношения, младшие 
школьники.

In the article humanism is considered as the concept of world outlook, the methodological basis of educa-
tional work with junior schoolchildren, the form of social consciousness and the quality of personality.  The 
results of the conducted research on revealing the level of formation of humanism in the children of the junior 
school age of the boarding school are given.

Key words: humanism, humanity, humane attitude, humane relations, junior schoolchildren.

постановка проблеми. Кардинальні змі-
ни, що відбуваються в нашій країні, зумовили 
поворот суспільної свідомості до людини як 
найважливішої цінності. Потреби суспіль-
ства, його матеріальної та духовної сфер зу-
мовлюють актуальність проблеми формуван-
ня гуманізму в підростаючого покоління. 

Процес гуманізації, який розпочався в 
Україні у кінці ХХ століття, є одним із про-
відних у реформуванні освіти на сучасному 
етапі. Такий підхід ставить у центр освітньої 
системи розвиток цілісної сукупності пози-
тивних якостей школяра. Тому метою гума-
ністичної школи є створення сприятливих 
умов для розвитку особистості, її самореалі-
зації у навчально-виховному процесі, олюд-
нення виховних взаємовідносин. Відповідно 
реалізувати її має можливість педагог з ви-
сокою гуманістичною культурою, який може 

забезпечити процес гуманізації взаємодії з ви-
хованцями. Особливо це стосується вихован-
ців школи-інтернату, яких потрібно навчати 
безкорисливого, турботливого ставлення один 
до одного, виробляти вміння ділити з людьми 
горе і радість, відповідати за свої вчинки та 
поведінку.

аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми. У психологічному аспекті гума-
ністичний потенціал взаємодії учасників ви-
ховного процесу проаналізовано в досліджен-
нях психологів Л. Виготського, Д. Ельконіна, 
Г. Люблінської, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна 
та інших. 

Питання гуманізації педагогічного проце-
су розглянуто у наукових працях Ш. Амонаш-
вілі, Ю. Бабанського, В. Киричок, О. Савчен-
ко, В. Сухомлинського та інших. Виховання 



64

№ 17 / 2019 р.
♦

гуманістичних почуттів і взаємин у дітей роз-
кривалося в дослідженнях І. Беха, С. Вдович, 
С. Гончаренка, І. Зязюна, Ю. Мальованого, 
Т. Черкашиної.

Значний внесок у вивчення проблеми вихо-
вання дітей у закладах інтернатного типу зро-
били дослідження, в яких розглядаються різні 
аспекти вдосконалення навчально- виховного 
процесу (В. Галузинський, Б. Кобзар, В. Слю-
саренко, В. Чугаєвський), формування гу-
манних відносин між вихованцями (А. Кунц, 
Л. Канішевська, Г. Нестеренко).

Разом з тим, відчутна недостатність мето-
дик вивчення та формування гуманізму у ді-
тей молодшого шкільного віку школи-інтер-
нат.

Формулювання цілей статті. Проаналізу-
вати стан рівня сформованості гуманізму в ді-
тей молодшого шкільного віку школи-інтернат.

основний виклад матеріалу. Гуманіс-
тичний напрям педагогічної думки зародився 
в античному періоді, а саме – поняття «гума-
нізм» започаткував ще в ХІ столітті до нашої 
ери відомий римлянин М. Цицерон. Однією з 
характерних рис епохи Відродження (XIV – 
XVI сторіччя) століття є становлення та роз-
виток гуманістичного світогляду. Філософів 
цікавили і турбували питання змісту освіти, 
принципів її побудови, методів навчання, а та-
кож питання виховання підростаючого поко-
ління, ідеал вихованості, ідеал нової людини. 
Звідси і походження терміну «гуманізм», який 
бере початок від латинського «humanus», що 
означає «людський». 

За визначенням Т. Поніманської, гуман-
ність – увага до людей, прагнення добрих 
стосунків із ними, готовність надавати допо-
могу, виявляти співчуття, співпереживання 
[3, с. 31].

Смислове поняття терміну постійно роз-
ширюється, поглиблюється, уточнюється. 
Гуманізм включає в себе гуманність – якість 
особистості, що проявляється у повазі та увазі 
до людей, до людської гідності.

Гуманність є основою вихованості, її сут-
тєвим показником. Гуманістична основа у ви-
хованні – це той стрижень, на який повинні 
«нанизуватись» найрізноманітніші прояви 
життєдіяльності дитини. 

Молодший шкільний вік є сенситивним 
для гуманістичного виховання, оскільки в цей 
період закладається підґрунтя світосприйнят-
тя, активно формується моральна сфера, мо-
ральні цінності, усвідомлюється необхідність 
моральних якостей, поведінки, дотримання 
моральних норм.

Молодших школярів характеризує також 
природна допитливість, емоційність, вразли-
вість, довіра до дорослих, бажання наслідува-
ти їх, випробовувати власні сили і можливос-
ті. Цих поглядів дотримується і В.Киричок, 
яка у роботі «Гуманне ставлення до дитини» 
зазначає, що період молодшого шкільного ди-
тинства є сенситивним для засвоєння мораль-
них правил і норм. Це обумовлено надзвичай-
ною пластичністю психіки дітей цього віку, 
здатністю до великого емоційного відгуку як 
передумови розвитку моральних почуттів, 
новоутвореннями, пов’язаними з підпоряд-
куванням мотивів, появою внутрішніх меха-
нізмів регуляції поведінки тощо» [4]. Вчена 
переконана, що молодший шкільний вік має 
такі можливості для виховання, які не можуть 
повторитися в інші періоди дитячого життя, а 
упущення у моральному вихованні саме в цей 
період не буде змоги надолужити пізніше.

У цей період особливо гостро сприймаєть-
ся добро і зло, співчуття і байдужість, ставлен-
ня інших людей. Саме в цей період необхідно 
націлювати дитину на правильне розуміння 
природи гуманних відносин.

Значна частина дітей з школи-інтерна-
ту недостатньо підготовлена до сприйняття 
гуманних відносин і до залучення в гуманні 
відносини, тому, як зазначив К.Д. Ушинський, 
«доброті, як і грамоті, треба навчати. Доброта, 
це те, що повинно стати моральною основою 
особистості – моральна чистота, благород-
ство...» [5, с. 258].

Моральною характеристикою складо-
вих компонентів розвитку – когнітивного 
(здатність пізнавати людей, їхню поведінку, 
взаємини) та поведінкового (мотиви та на-
вички взаємодії у різних ситуаціях спільної 
діяльності) – є гуманність, яка в молодшому 
шкільному віці є емоційними чинником, тоб-
то співпереживання, співчуття. Ці почуття 
визначають уміння діяти на основі гуманно-
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го ставлення до людей. Отже, становлення і 
збагачення соціального досвіду дитини у про-
цесі морального виховання набуває гуманно-
го спрямування і сприяє формуванню засад 
моральної особистості.

Для виявлення рівня розвитку гуманнос-
ті як моральної якості особистості дитини 
молодшого шкільного віку на основі аналізу 
психолого-педагогічної літератури виділяємо 
такі критерії: теоретичний, емоційний та по-
ведінковий.

Названі критерії розкриваються через ряд 
показників, які характеризують якісну та кіль-
кісну сторони прояву гуманного ставлення ді-
тей молодшого шкільного віку до людей.

Під рівнем сформованості гуманного став-
лення дітей молодшого шкільного віку до лю-
дей розуміємо ступінь сформованості та реа-
лізації у практичній діяльності основних його 
показників і, відповідно, виділяємо високий, 
середній і низький рівні.

До високого рівня ми віднесли таку пове-
дінку учнів, коли в учня є знання та навички 
гуманної поведінки, що характеризуються 
такими параметрами і вміннями допомагати 
тим, хто цього потребує, керуючись бажанням 
зробити приємне і з яскраво вираженим праг-
ненням до спільних дій. Ці діти радіють успі-
хам інших, відзначаються щирістю. В їхній 
мові переважають слова і вирази, орієнтова-
ні на схвалення, вони виявляють ініціативу в 
корисних починаннях, активно обговорюють 
негативні вчинки, люблять природу. У них 
сприятливе становище в колективі.

До середнього рівня віднесли більш супер-
ечливу поведінку: є певні знання та навички 
гуманної поведінки, але учні надають допо-
могу товаришу тільки під впливом педагога і 
колективу, підтримують позитивну ініціативу, 
діляться навчальним приладдям та іншими 
речами, в їхній мові є слова і вирази негатив-
ного змісту.

Низький рівень характеризується поведін-
кою, коли молодші школярі не допомагають 
нікому і не підтримують інших навіть, якщо 
можуть це зробити, вони схильні до жадібнос-
ті, честолюбства, прагнуть висунутись, мають 
хибне уявлення про товариськість (прихову-
ють, виправдовують неправильні вчинки, на-

сміхаються над фізичними вадами товариша). 
Їм властива зловтішність. Мова їхня груба, 
вони ображають інших і словом і дією.

Метою констатувального етапу експери-
менту було виявити рівень розвитку гуманно-
го ставлення дітей молодшого шкільного віку 
до людей. До комплексу методів ввійшли: 
педагогічне спостереження за взаємодією 
молодших школярів із дорослими та одноліт-
ками; бесіди, анкетування; аналіз результатів 
діяльності; плани роботи.

Для виявлення рівня сформованості по-
казників теоретичного критерію нами було 
застосовано метод бесіди з дітьми молодшого 
шкільного віку. 

Для виявлення знань про гуманні якості 
людини молодшим школярам було запропо-
новано відповісти на запитання «Яку людину 
називають доброю?». Одержані результати 
аналізувалися з кількісного і якісного боків.

Наявність у молодших школярів уявлень 
про гуманність свідчить про їх здатність 
сприймати і засвоювати моральні знання про 
відносини між людьми.

Якісний аналіз змісту відповідей виявив, 
що молодші школярі поряд із суттєвими озна-
ками («Усім допомагає», «Не жадібний», «Ді-
литься» тощо) назвали чимало якостей, які 
не належать до гуманних ознак («Не бігає на 
перерві», «Добре вчиться», «Не заважає вчи-
тельці» тощо). Ці факти неправильного вжи-
вання моральних критеріїв при характерис-
тиці доброї людини говорять про складність 
засвоєння гуманних понять.

Характеризуючи гуманну людину, діти 
називали різні моральні якості (доброта, чес-
ність, порядність), притаманні саме гуман-
ним людям. У процесі проведеної бесіди було 
з’ясовано, що 45% дітей мають середній рі-
вень сформованості уявлень про особливості 
гуманного ставлення до однолітків та дорос-
лих. Діти, які показали високий рівень тео-
ретичних знань про особливості гуманного 
ставлення до людей, дали такі відповіді: «Це 
добра людина», «Гуманна людина – це хоро-
ша людина». «Гуманна людина – це вихована 
людина».

Проте є достатньо велика частина дітей 
(20%), які не змогли дати чіткої та правильної 
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відповіді. На поставлене запитання діти від-
повідали: «Це людина, яка багато знає», «Це 
відома людина». Більшість дітей потребують 
роз’яснення поняття «гуманна людина». Такі 
відповіді засвідчили низький рівень знань про 
особливості гуманного ставлення до людей.

Узагальнивши отримані результати, ми 
визначили рівні сформованості теоретичних 
знань молодших школярів. Так, серед дітей 
високий рівень знань про особливості гуман-
ного ставлення до однолітків та дорослих ма-
ють 35% дітей. Середній рівень знань – 45%. 
Низький рівень – 20% опитаних школярів.

Отже, проаналізувавши відповіді дітей, 
можемо зробити висновок, що більшість із 
них мають добре сформовані уявлення про 
особливості гуманного ставлення до одноліт-
ків та дорослих.

Відповідно до рівня сформованості емо-
ційного критерію гуманного ставлення до 
однолітків та дорослих усі діти 100% змогли 
правильно визначити та оцінити вчинки, зо-
бражені на картинках. Більшість опитаних 
молодших школярів безпомилково визначи-
ли емоційні стани дорослих та дітей. Про це 
свідчать такі коментарі: «Дівчинці погано, 
тому що її образив хлопчик і порвав їй зо-
шит», «Дітям приємно, тому що треба ділити-
ся смаколиками із друзями».

Були серед опитаних діти (15%), які пра-
вильно визначили моральність дій людей, 
зображених на картинках, але їх емоційні 
співпереживання були не завжди адекватни-
ми. Так, наприклад, розглядаючи картинку 
чи малюнок, на якому були зображені діти 
чи дорослі, діти описували їх із позитивними 
емоціями. Такі відповіді дітей отримали се-
редній  бал. Дітей, які би проявили низький 
рівень сформованості емоційного критерію 
не виявлено.

Наступним кроком нашого дослідження 
було проведення спостереження за діяльністю 
та поведінкою дітей на уроках, в позаурочній 
діяльності. Спілкування охоплювало багато 
взаємопов’язаних явищ, були розвідуваль-
ними за стилем, безперервними за часом, 
модифікувалися у процесі діяльності. Спо-
стереження дало змогу зафіксувати прояви 
гуманного та негуманного ставлення дітей 

молодшого шкільного віку, а також ставлення 
дітей та дорослих до такого типу поведінки. 
Діти, володіючи інформацією про особливос-
ті гуманної поведінки стосовно однолітків та 
дорослих, у реальному житті часто порушу-
ють норми та правила поведінки, проявляють 
негуманне ставлення до оточення.

Найчастіше діти не гуманно ставляться 
один до одного під час конфліктів. У таких 
випадках вони можуть проявляти агресив-
ність (як психологічну, так і фізичну), об-
ражають один одного, говорять образливі 
слова, штовхаються та ін. Такі ситуації не 
залишаються поза увагою дорослих. Серез 
зафіксованих негуманних проявів ставлен-
ня дітей до дорослих відзначимо такі: від-
сутність співчуття до педагогів, вихователів, 
який недобре почувається, висунення різно-
го роду невиправданих вимог до однолітків, 
родичів (вимагають те, що їм не належить, 
відмолюються при цьому не дружити з таки-
ми дітьми).

У процесі спостереження було зафіксо-
вано і прояви гуманного ставлення дітей до 
однолітків та дорослих. Проявляючи гуманне 
ставлення один до одного, діти співчувають, 
коли хтось вдарився чи упав, допомагають 
піднятися, допомагають прибирати товаришу 
по кімнаті тощо.

Узагальнивши результати спостереження 
за поведінкою молодших школярів школи- 
інтернату, було визначено рівні сформованос-
ті поведінкового критерію.

Серед молодших школярів визначено 10% 
таких, які проявляють гуманне ставлення до 
дітей і дорослих у різних видах практичної 
діяльності. Дітей, які мають середній рівень 
сформованості гуманного ставлення до дітей 
та дорослих – 25%. Решта дітей (65%) мають 
сформований поведінковий критерій гуман-
ного ставлення до дітей та дорослих у повсяк-
денній взаємодії, порушуючи норми мораль-
ної поведінки.

Варто зазначити, що прояви гуманного або 
негуманного ставлення до людей спостеріга-
ється в одних і тих самих дітей, батьки яких 
позбавленні батьківського піклування, зло-
вживають наркотиками, алкоголем, ведуть 
аморальний спосіб життя. 
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висновки. Узагальнивши результати бе-
сід, спостереження, ми отримали такі дані: 
серед дітей високий рівень сформованості 
теоретичного критерію гуманного ставлення 
до людей мають 30% дітей; середніх рівень 
мають 55% дітей; низький – 15% школярів. 
Рівень сформованості емоційного критерію 
високий 100%. Високий рівень сформованос-

ті поведінкового критерію мають 10% дітей, 
середній – 25%; низький рівень – 65%. 

Отже, ефективне становлення гуманних 
відносин потребує спільних зусиль батьків 
або осіб, які їх заміняють та педагогів для за-
безпечення відповідних умов виховання гума-
нізму в дітей молодшого шкільного віку шко-
ли-інтернату.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1.	Білоусова	В.О.	Теорія	і	методика	гуманізації	відносин	старшокласників	у	позаурочній	діяльності	
загальноосвітньої	школи:	Моногр.	К.:	ІЗМН,	1997.	192	с.

2.	Бужина	І.В.	Теорія	і	практика	підготовки	майбутніх	учителів	до	формування	гуманних	відносин	
молодших	школярів.	Одеса:	ПНЦ	АПН	України,	2002.	338	с.

3.	Гордій	Н.М.,	Корякіна	І.В.	Педагогічні	умови	виховання	основ	гуманізму	в	дітей	старшого	шкіль-
ного	віку	//	Збірник	наукових	праць.	Педагогічні	науки.	Херсон	:	Вид-во	ХДУ.	Випуск	LXXV.	Том	2.	
2017.	С.	31-38.

4.	Киричок	В.А.	Гуманне	сталення	до	дитини:	метод.	посіб.	К.:	Інфодрук,	2004.	132	с.	
5.	Ушинский	К.Д.	Избранные	произведения.	М.,	1949.



68

№ 17 / 2019 р.
♦

Міненко в.а.
студентка V курсу

кафедри дошкільної та початкової освіти
Чернігівського колегіуму імені Т.Г. Шевченка

Шкільний бУлінг: ТрагедіЯ сУчасного середовиЩа
Наукова стаття присвячена гострій проблемі суспільства, особливо актуальній серед школярів, а 

саме шкільному булінгу, який потребує вчасного виявлення і подолання.
Ключові слова: булінг, агресія, насильство, агресор, жертва.

Научная статья посвящена острой проблеме общества, особенно актуальной среди школьников, а 
именно школьный буллинг, требующий своевременного выявления и преодоления.

Ключевые слова: буллинг, агрессия, насилие, агрессор, жертва.

The scientific article is devoted to the acute problem of society, especially actual among schoolchildren, 
namely school boiling, which requires timely detection and overcoming.

Key words: boiling, aggression, violence, aggressor, victim.

постановка проблеми. Актуальність до-
слідження даної проблеми зумовлена тим, що 
діти все ж таки більшість часу проводять у 
шкільних закладах, де збільшується кількість 
випадків агресії і знущання. Тож і питання 
про виявлення, усунення булінгу, запобігання 
будь-якого його прояву треба ставити безпо-
середньо в шкільному середовищі перед вчи-
телями, соціальними педагогами, шкільними 
психологами та батьками. 

Мета статті полягає у визначенні понят-
тя булінгу, форми прояву, причини і наслідки 
цього явища.

У всіх на слуху таке страшне слово «бу-
лінг». Розглянемо чим же воно так наводить 
жах на оточуючих і стало нагальною пробле-
мою сучасності, особливо серед школярів.

Термін «булінг» походить з англійської мови 
і дослівно означає «хуліган, той, хто завдає шко-
ду». А слово «булінг» українською переклада-
ється, як «знущання, залякування, цькування».

Булінгу в усьому світі приділяється бага-
то уваги і вчені досліджують цю проблему з 
різних сторін, хоча на вітчизняних теренах це 
явище ще мало відоме.

Такий незвичайний для нас термін 
пов’язаний із такими поняттями, як насиль-
ство та агресія. І найчастіше булінг зустріча-
ємо там, де послаблений, або й зовсім відсут-
ній контроль з боку дорослих.

За даними ЮНІСЕФ, яке проходило в лю-
тому 2017 року, з випадками булінгу вже стика-

лися майже 67% українських дітей, а 24% шко-
лярів відносять себе саме до жертв булінгу.

А за рівнем агресії підлітків Україна посі-
дає четверте місце в Європі після Росії, Алба-
нії і Білорусі – констатують у Всесвітній орга-
нізації охорони здоров'я.

Найпоширенішими формами булінгу ви-
явлено:

• словесні образи, глузування, обзивання, 
погрози;

• образливі жести або дії;
• залякування за допомогою слів;
• ігнорування, виключення з гри, бойкот;
• вимагання грошей, їжі, речей, умисне 

пошкодження майна;
• фізичне насилля;
• приниження за допомогою мобільних 

телефонів та Інтернету, розпускання чуток, 
пліток [2].

У будь-якій школі, в будь-якому класі, є 
діти, які підсвідомо ображають, задираються, 
обзиваються та насміхаються над іншими і є 
саме ініціаторами розладу. А є діти , які по тих 
чи інших причинах, частіше стають об'єктами 
глузування хуліганів. Так насмішки, знущан-
ня над слабшими, або ж не такими, як інші, 
були завжди в звичайному повсякденному 
житті школярів. Проте зараз вони стали деда-
лі жорсткішими, а тому і помітнішими. Агре-
сивне, жорстоке, систематичне знущання є 
невід’ємною складовою молодого покоління 
сучасності. 
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Постає питання: як же булінг відрізнити 
від звичайної сварки, коли треба кликати на 
сполох і втручатися? 

Насамперед, булінг це вже не невинне, 
жартівливе насміхання, а реальне психоло-
гічне чи фізичне насилля, з притаманним 
неоднократним повторенням та залученням з 
кожним разом все більшої групи людей. Ме-
тою якого є повне підпорядкування собі та 
своїм інтересам.

Якщо ж говорити, про шкільний булінг, то 
слід відзначити, що мова ворожнечі в укра-
їнському суспільстві проектується, насампе-
ред, на дітей. Вони не бачать прикладу ефек-
тивного компромісу, дієвості мови діалогу 
та толерантного ставлення до інших. Тому 
модель поведінки дорослих вони переносять 
на однолітків, особливо на тих, що відрізня-
ються [3].

Пік такої поведінки припадає саме на під-
літковий вік, коли діти починають виокрем-
лювати себе від дорослих, шукають себе і 
шляхи самоствердження, саме тому булінг так 
масово поширюється в школах  і приносить 
так багато проблем. 

Розрізняють багато видів булінгу, але осно-
вними все ж таки залишаються психологічний 
та фізичний. І треба зазначити, що один вид 
витікає з іншого, тож якщо вчасно не зупини-
ти психологічний булінг, то він може згодом 
перетворитися на фізичний.

Більшість науковців вказують, що особи, 
залучені у булінг, виконують різні ролі:

• булери-учні, які мають соціальну вагу 
або наділені більшою фізичною силою, з ви-
соким потенціалом агресивності, що спрямо-
вана на інших;

• жертви-учні, які є об’єктами знущання;
• спостерігачі – учні, що є свідками булін-

гу [6].
Найчастіше агресор - це найпопулярніша 

особистість у школі або в класі, у якої багато 
друзів, він сильний фізично й енергійно, від-
різняється зовнішністю, манерою поведінки, 
можливо, навіть, статусом. Він твердий, хо-
лодний.[1]. І вивчаючи їх поведінку, треба за-
значити, що їх агресія, це не самоціль, а лише 
привертання уваги, бо головне, щоб їх поміти-
ли і за їх поведінкою хтось спостерігав.

Психологи на основі шкільних досліджень 
намагаються сформувати так звані групи ри-
зиків, хто може бути об’єктом (жертвою) зну-
щань, щоб попередити і протистояти булінгу, і 
найчастіше це діти, які дещо відмінні від сво-
їх однолітків і мають:

• фізичні вади, 
• особливості зовнішності, 
• хвороби, 
• інші релігійні приналежністі,
• нестандартне захоплення,
• соціальний статус,
• замкнені, невпевнені в собі,
• швидко втрачають самоконтроль або 

піддаються емоціям,
• слабкіші за своїх однолітків і просто не 

можуть за себе постояти  чи не вміють захи-
щати себе.

Але поспостерігавши за школярами сучас-
ної школи, можна зробити висновок, що стати 
жертвою булінгу може хто завгодно, і навіть 
вчителі, оскільки причинами для цькування 
є зовсім звичайні і водночас протилежні речі.

Так, наприклад, ожиріння або ж навпаки 
худоба, «ботанік» або ж нездара, занадто ак-
тивний або ж «тихоня». 

причинами булінгу стають:
• банальна заздрість, 
• боротьба за владу або справедливість, 
• особиста неприязнь або ж помста, 
• брак уваги або поваги з боку дорослих,
• прагнення підкорювання
• невихованість.
Найжахливіше в цій ситуації, що є такі, які 

приймають участь в цьому безпосередньо, в 
якості агресора чи жертви, а інші, і їх біль-
шість в наш час,-пасивно, як свідки, спостері-
гачі, які ніяк навіть не спробують протистоя-
ти, зупинити. Це проблема насильства самими 
дітьми один до одного. Тобто є вже не тільки 
жертва та хуліган, а й бездієві спостерігачі.

наслідками булінгу є:
• зниження самооцінки, 
• почуття приниження,
• сором,
• розпач,
• поганий сон та апетит, 
• з’являються пагубні звички або ж і зо-

всім думки про самогубство.



70

№ 17 / 2019 р.
♦

Це поширена проблема в сучасному сус-
пільстві і найгостріше вона постає в освіт-
ньому середовищі, де дитина проводить 
більшість свого часу. Тож і працювати треба 
починати зі школи. Ігнорувати проблему, що 
губить суспільство – не можна. 

Особливо уважно слід підходити до інклю-
зивного навчання. Бо включення дітей з осо-
бливими потребами у загальноосвітні закла-
ди теж посилить булінг. Велика ймовірність 
того, що значна частина з них стане об’єктами 
цькування [3]. Тож в шкільному середовищі 
все ж таки вчитель відіграє важливу роль в 
боротьбі з явищем булінгу, хоча і впоратися 
зможуть лише за пітримки як керівництва, так 
і батьків.

Гучного розголосу набув випадок булінгу 
саме на Чернігівщині, коли саме дівчата-під-
літки побили двох своїх ровесниць. А інші 
діти, замість того, щоб зупинити, допомогти 
чи кликати на допомогу, не просто стояли і 
дивилися, насолоджуючись дійством, а ще і 
знімали на відео, а потім виклали в Інтернет, 
як підтвердження своєї зверхності.

Є ще не менш жахливі ситуації, що набули 
розголосу, але всі вони, як один, схожі за агре-
сивністю, жорстокістю і байдужістю.

Так, довгий час про проблеми насилля не 
прийнято було говорити, але коли ми вже спо-
стерігаємо такі випадки, все частіше і часті-
ше, то треба починати діяти: 

• по-перше прийняти єдине рішення, що 
будь - які знущання є неприпустими,

• вивчити права і обов’язки людей і про-
пагувати і виконувати неуклінно,

• спільно з учнями проговорити правила 
поведінки допустимі в колективі,

• постійно проводити бесіди повчального 
характеру, аж ні як не карального,

• навчитися розпізнавати ситуації булінгу, 
• ні в якому разі не ігнорувати будь - які 

прояви булінгу, а негайно реагувати,
• шукати причини, 
• аналізувати вже явні проблеми і непри-

йнятні ситуації,
• вчасно і правильно реагувати на його 

прояви в освітньому середовищі,
• вчитися організовувати роботу з попе-

редження або ж протидії булінгу в школі, 

• виробити правила або ж механізм пові-
домлення про появу булінгу,

• вирішувати його наслідки швидко, але 
делікатно по відношенню до учасників булінгу,

• проведення регульних занять з навчання 
спілкування, домовленості, програвати про-
блемні ситуації, проводити опроси, знахо-
дження спільного виходу.

Таким чином, особливого значення набу-
вають питання пошуку ефективних шляхів 
попередження булінгу в загальноосвітньо-
му начальному закладі. Головним завданням 
протидії булінгу в школах закордоном є вдо-
сконалення превентивного підходу, розробка 
та впровадження інноваційних технологій та 
ефективних освітньо-профілактичних про-
грам. І на сам перед почати з профілактики, 
так, наприклад, є дуже ефективна программа 
профілактики булінгу відомого норвезько-
го дослідника – Д. Ольвеуса. Ця програма є 
комплексною та охоплює всіх учасників на-
вчально-виховного процесу. Профілактична 
робота в рамках цієї програми здійснюється 
за такими напрямами: інформативно-консуль-
тативним, діагностичним, корекційним та ор-
ганізаційним [4].

І працювати треба з усіх боків:
• не ігнорувати дорослими булінгу, 
• розмовляти з дітьми, 
• пояснювати причини і наслідки дій бу-

лінгу, 
• враховувати особливості характеру пев-

них дітей.
Такий комплексний підхід передбачає 

участь школярів, залучення батьків, педа-
гогічних керівників, в основі якого лежить 
принцип дотримання прав людини в сфері 
освіти [7].

Приємно, що держава вже відреагувала на 
таке становище в суспільстві і верховна Рада 
ухвалила закон щодо протидії булінгу, де пе-
редбачені штрафи не лише за участь в ньому, 
а й ігнорування його і не попередження. Вже 
є і перші судові рішення, які показали закон 
в дії.

Також було створено програму Шкільних 
офіцерів поліції, на жаль, на сьогодні вона 
працює лише у 3% шкіл, але вже має певні 
результати.
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Прийшов час діяти, щоб подолати шкіль-
ний булінг:

• не навязувати свої правила, а створити 
такі умови, коли учні самі зможуть розробити 
свої правила з подалання агресії,

• не мовчати, а, навпаки, інформувати про 
насилля,

• навчати агресивних дітей, проводити 
корекційну роботу [5].

висновки Та пропозиЦії. Проблема 
булінгу вже набула масштабного значення і стає 
соціальною загрозою для всього суспільства. 
І якщо все ж таки остаточно усунути булінг з на-
шого життя неможливо, то необхідно прикласти 
зусилля, щоб знизити інтенсивність поширення 
та зараження ним. Проводити роботу з запобі-

гання з усіх сторін, як з агресорами, жертвами, 
так і зі спостерігачами, адже діти поки не розу-
міють всю серйозність сучасної проблеми.

Все це не може залишати байдужим дорос-
лих або ж стояти осторонь, коли в наших си-
лах зупинити шкільний безлад. Ми не можемо 
зовсім ізолювати наших дітей від складних, а 
іноді і страшних ситуацій, але ми можемо на-
вчити і допомогти долати ці перешкоди менш 
болісно.

Таким чином, можна прийти до висновків, 
що булінг-це страшне явище з ще більш жах-
ливими наслідками. Проблема, яка потребує 
все більших досліджень, різнобічного вивчен-
ня та пошуків різних ефективних шляхів її по-
долання.
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засТосУваннЯ психодраМаТичних Технік 
У робоТі з військовослУЖбовЦЯМи на еТапі 

їх адапТаЦії до військової слУЖби
У статті розглянуто питання застосування психодраматичних вправ, у роботі з військовослуж-

бовцями на етапі їх адаптації до військової діяльності. В залежності від змісту вирішення завдання у 
фокусі психологічного впливу може бути як окремий військовий підрозділ, так і конкретний військовос-
лужбовець. Застосування технік психодрами дозволяє не тільки впливати на психологічний мікроклі-
мат всього підрозділу, але і задіяти особистісний ресурс військовослужбовців, що ефективно впливає на 
подолання ними об’єктивних стрес-факторів, пов’язаних із адаптацією до військової служби. 

Запропонований алгоритм застосування певних психодраматичних вправ може бути ефективно 
використаний в роботі психологів військових частин Збройних Сил України.

Ключові слова: психодрама, психодраматичні техніки, військовослужбовець, адаптація до вій-
ськової діяльності.

В статье рассмотрены вопросы применения психодраматических упражнений, в работе с военнос-
лужащими на этапе их адаптации к военной деятельности. В зависимости от содержания задачи в 
фокусе психологического воздействия может быть как отдельное военное подразделение, так и кон-
кретный военнослужащий. Применение техник психодрамы позволяет не только влиять на психо-
логический микроклимат всего подразделения, но и задействовать личностный ресурс военнослужа-
щих, а так же эффективно влиять на преодоление ими объективных стресс-факторов, связанных с 
адаптацией к военной службе.

Предложенный алгоритм применения определенных психодраматических упражнений может 
быть эффективно использован в работе психологов воинских частей Вооруженных Сил Украины.

Ключевые слова: психодрама, психодраматические техники, военнослужащий, адаптация к во-
енной деятельности.

The article deals with the use of psychodramatic exercises in working with military personnel at the stage 
of their adaptation to military activities. Depending on the content of the task, the focus of the psychological 
impact can be either a separate military unit or a specific soldier. The use of psychodrama techniques allows 
not only to influence the psychological microclimate of the entire unit, but also to use the personal resources of 
military personnel, as well as effectively influence the overcoming of objective stress factors associated with 
adaptation to military service.

The proposed algorithm for the use of certain psychodrama exercises can be effectively used in the work of 
psychologists of military units of the Armed Forces of Ukraine.

Key words: psychodrama, psychodrama techniques, military man, adaptation to military activities.

актуальність статті. Перебування моло-
дих солдат в специфічних умовах військового 
середовища, наприклад, у військових учбових 
центрах, в період їх соціально-психологічної 
адаптації до військової служби є для них екс-
тремальною стресовою подією. Вона харак-
теризується певним рівнем їх соціальної та 
референтної депривації, переважним моно-
статевим спілкуванням і як наслідок, може 
супроводжуватись виникненням негативних 
дезадаптаційних станів. Отже постає важли-
вим вирішення питання щодо ефективного 

психологічного впливу на особистість вій-
ськовослужбовця у подоланні стрес-факторів, 
пов’язаних із адаптацією до військової служ-
би, а також набуття відповідних навичок пси-
хологічної саморегуляції. 

На нашу думку, методи рольової гри у по-
єднанні з терапевтичним та педагогічним під-
ходами, в межах концепції рольової адапта-
ції є достатньо ефективними для вирішення 
такого завдання. Це дозволить вплинути на 
перебудову психіки «вчорашнього» цивільно-
го юнака у реалії військового сьогодення, що 
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практично унеможливить розгортання деза-
даптивних процесів у військових колективах 
та забезпечить надійний психологічний су-
провід цих військовослужбовців. 

постановка проблеми. Об’єктом науко-
вих досліджень сучасних психологів І.І. Лі-
патова, Л.Ф. Шестопалової, В.С., В.С. Афа-
насенко та ін. були присвячені адаптації 
військовослужбовців до бойової діяльності 
[1]. Багато досліджень були зосереджені на 
процесах психологічної адаптації різних ка-
тегорій військовослужбовців: військовос-
лужбовців строкової служби В.М. Невмер-
жицький, військовослужбовців миротворчого 
контингенту Н.А. Агаєв, офіцерів-випускни-
ків В.Д. Кислий. 

В основному військові психологи та вчені 
звертали увагу на процеси адаптації особис-
тості до умов військової діяльності виходячи 
з психолого-педагогічних аспектів [2]. 

Так, М.Г. Горліченко у своєму досліджен-
ні визначив педагогічні умови адаптації кур-
сантів до навчання [3]. Проблему адаптації 
особистості у військовому середовищі дослі-
джували у своїх наукових працях сучасні вій-
ськові вчені – В.В. Ягупов, М.Й. Варій та інші 
[4; 5]. Л.А. Кандибович та М.І. Дяченко у сво-
їх дослідженнях дійшли до висновку про те, 
що адаптація характеризується не лише при-
стосуванням людини до нових умов, але ви-
ражається «головним чином у виробленні фік-
сованих способів поведінки, що дозволяють 
справлятися з труднощами» [6, 25]. Успішна 
адаптація, на думку дослідників, обумовлена 
уміннями військовослужбовця досягати рів-
новаги внутрішнього стану та вимог серед-
овища [6, 26].

У дослідженні В.В. Рютіна процес адап-
тації розглядається як змістовний компо-
нент процесу соціалізації військовослужбов-
ців строкової служби [7, 101]. В той же час, 
проблематика пристосування особистості 
військовослужбовця до нового соціально-
го середовища залишається невирішеною. 
У дисертаційному дослідження В.Д. Кисло-
го вказується «відхилення від службових і 
моральних норм, міжособистісні конфлікти, 
ухилення від служби і навіть спроби суїциду 
спостерігаються в офіцерів-випускників на 

тлі стійкої соціально-психологічної дезадап-
тації» [8, 2].

Відсутність координованого соціально-
педагогічного впливу цивільного та вій-
ськового середовища на процес адаптації 
молодого військовослужбовця, конфлікт між 
засвоєними цінностями цивільного і військо-
вого соціумів, які були набуті призовником у 
процесі отримання свого попереднього жит-
тєвого досвіду призводить до стану дезадап-
тації особистості. 

Порушення у призовників засвоєння но-
вої соціальної ролі може мати давні коріння, 
передусім через порушення функцій сімей-
ної соціальної системи, яка визначає модель 
поведінки, формує об’єктивно визначену 
соціальну позицію особистості у системі 
об’єктивних чи міжособистісних взаємин 
[9, с. 109]. 

Так, зокрема, на це може впливати вихо-
вання у так званих дистантних сім’ях, в якій 
юридично наявні відносини двох батьків, але 
один із них через різні причини (заробітчан-
ство, розлади в сім’ї тощо) досить тривалий 
час відсутній і здійснює спілкування на від-
стані (у листах, по телефону, під час коротко-
часних зустрічей тощо) [10, с. 229].

На думку російського соціолога С. Голода 
такі сім’ї є «хронічно розлученими», а дея-
кі фахівці зводять їх до аналогії з неповною 
сім’єю, аргументуючи спільними для зазначе-
них типів сімей почуттям одинокості та обме-
женням зовнішніх контактів [9, 107]. 

За нашими спостереженнями за чоти-
ри роки призову молодого поповнення до 
8-го Навчального Чернігівського Центру Дер-
жавної спеціальної служби транспорту у пері-
од з 2014 по 2018 роки кількість новобранців 
з неповних сімей збільшилась з 37% до 55% 
[11, 25].

Деформація чи руйнування при формуван-
ні психологічної ролі особистості в сім’ї при-
зводить до рольової дезадаптації і потребує 
психокорекції, спрямованої на відновлення 
нормальних рольових функцій. Найкраще це 
можна зробити в ситуації штучної ролі, в ігро-
вій ситуації [12, 84]. 

На наш погляд, психодрама є одним із кра-
щих методів, який дозволяє через  програвання 
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ролі вплинути на особистісні механізми люди-
ни з метою їх психокорекції,  психореабілітації 
та виховання Я-концепції. Використання пси-
ходраматичних технік суттєвим чином може 
вплинути на формування або відновлення 
психологічної ролі, нового образу «Я» у вій-
ськовослужбовців, що призвалися, через пев-
ні рольові очікування від оточуючих, як своїх 
близьких так, і представників нового військо-
вого колективу. 

Завдяки психодраматичній грі можна змо-
делювати будь-яку ситуацію (див. Барц, 1997; 
Киппер, 1993; Лейтц, 1994), що дозволяє від-
новлювати втрачені образи, переживання, 
відношення, а також компенсувати дефіцит 
реальних життєвих переживань рольовими 
переживаннями, які мають значний терапев-
тичний ефект.

Застосування психодраматичних вправ в 
рамках психологічного супроводу військовос-
лужбовців на етапі їх адаптації до військової 
служби, зокрема у формі тематичних тренін-
гових групових занять у комплексі з іншими 
заходами, дозволяє вирішити низку завдань: 
значно знизити рівень емоційної напруги та 
тривожності, відновити функціональний стан 
організму; розвинути комунікативні здібнос-
ті, сформувати позитивний образ «Я» – вій-
ськовослужбовця.

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є вивчення психологічного впливу, роз-
роблених автором, психодраматичних вправ 
на особистість військовослужбовців строко-
вої служби на етапі їх адаптації до військової 
служби.

Виходячи з мети дослідження нами були 
сформовані наступні завдання:

1. Розробити тематичне психодраматич-
не тренінгове заняття з метою психологічного 
впливу на формування Я – концепції воїна-
призовника, виходячи з трьохрівневої побудо-
ви структури «Я» – когнітивної, оціночної та 
поведінкової.

2. Дослідити ефективність впливу за-
стосування психодраматичного тренінгового 
заняття.

виклад основного матеріалу. В алгоритмі 
заходів комплексного психологічного супро-
воду військовослужбовців-призовників стро-

кової служби в процесі їх первинної адаптації 
було застосовано розроблене нами тематичне 
тренінгове заняття «Шлях строковика» розра-
ховане по кількості учасників на механізова-
ний взвод. Структура заняття була побудована 
в рамках практики концепції групової психо-
драматерапії. 

Зміст заняття містив три етапи: етап – «ро-
зігріву», «змістовний» етап та етап – «шерін-
гу» (групового обговорення, рефлексії).

На етапі «розігріву» нами використову-
валися вправи, які «включають» динаміку 
групи та максимально «розігрівають» учас-
ників до спілкування, довіри та міжособис-
тісної взаємодії. Наприклад, ведучий пропо-
нує розділитись на малі групи (4-6 осіб) за 
хобі – «Хто любить спорт, техніку, рибалку, 
інше» та поспілкуватись між собою 2-3 хви-
лини. Після цього, один з учасників малої 
групи представляє свою групу, хто чим за-
ймається, інші учасники доповнюють його. 
Цю «розігріваючу» процедуру можна по-
вторювати декілька разів. Так, окрім хобі 
можна запропонувати розділити групи за 
улюбленим кольором, за видом улюбленої 
тварини та ін.

На «змістовному» етапі нами були вико-
ристані спеціально розроблені нищенаведе-
ні психодраматичні вправи, які дозволяють 
здійснювати цільовий вплив на свідомість та 
поведінку військовослужбовця під час прове-
дення тренінгового заняття.

Першим кроком проводиться психодрама-
тична соціометрія підрозділу для визначення 
рівня адаптації. Військовослужбовцям про-
понується зайняти одну з трьох запропонова-
них позицій: 1) кому вдалося адаптуватися до 
військової служби більше ніж на 50%; 2) хто 
адаптувався на 50%; 3) кому ще не вдалося 
адаптуватися до військової служби – нижче 
50%. 

Наступним кроком тренер пропонує вій-
ськовослужбовцям в цих групах відповісти 
на наступні питання: «В якій мірі ви адап-
тувались до військової служби?», «Що вам 
допомагає адаптуватися?», «Що саме за-
важає вам нормально проходити службу?» 
«Які будуть пропозиції/побажання, щодо ви-
рішення труднощів проходження служби?». 
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Після цього представники від кожної групи 
висловлюють свої думки на загальне коло. 
Основною метою даної вправи є стимуля-
ція військовослужбовців з низьким адапта-
ційним потенціалом відреагувати негативні 
думки та стереотипні установки на широкий 
загал, бути почутими та отримати зворотній 
зв’язок. 

Далі нами застосовується психодраматич-
на техніка «Обмін ролями», яка дозволяє вій-
ськовослужбовцям з низьким рівнем адапто-
ваності відчути себе на місті вже адаптованих 
військовослужбовців, що дозволяє задіяти 
особистісний ресурс та вплинути на підси-
лення їх адаптаційного потенціалу.

Після цього проводиться социодраматична 
гра «Шлях строковика». Визначаються чоти-
ри актуальні для переживання призовників 
основні ролі: «Новоприбулий солдат», «Сол-
дат, що прослужив 9 місяців», «Солдат, що 
звільняється в запас» та «Цивільний хлопець, 
що вже відслужив строкову службу». Вій-
ськовослужбовці, розподіляються приблизно 
в однаковій кількості в кожну із визначених 
рольових позицій та налаштовуються зіграти 
свою роль.

Головним завданням соціодраматичної 
гри є те, щоб кожна група військовослужбов-
ців побула у визначеній попередньо рольовій 
позиції. Кожний перехід з однією ролі до ін-
шої супроводжується невеличкою грою (до 
7-10 хвилин) де учасники «зустрічаються» 
вільно рухаються, висловлюють свої думки та 
взаємодіють між собою (дискутують), але не 
«виходять» із своєї ролі.

Основною метою даної гри є інтеграція 
«Я» військовослужбовця, яке є дезінтегрова-
ним у зв’язку із призовом на службу та сти-
муляція потенціалу копінг-стратегій для подо-
лання актуальних в цій ситуації переживань, 
наприклад, очікування невідомого, відсут-
ність інформації щодо подальшої своєї служ-
би в армії). Здобувши новий рольовий досвід 
військовослужбовці в процесі програвання 
своєї ролі ідентифікуються з образами більш 
досвідчених військовослужбовців, що дозво-
ляє створити нове уявлення позитивного век-
тору успішного планування свого подальшого 
життя в армії та майбутнього життя після неї. 

В кінці заняття проводиться «шерінг» (групо-
ва рефлексія) де військовослужбовці розпові-
дають про свої відчуття в кожній із ролей та 
надають зворотній зв’язок іншим учасникам 
групи. Це спілкування дозволяє не тільки 
надати оцінку своїм почуттям, але й отрима-
ти об’єктивну оцінку своєї поведінки та по-
водження від інших учасників, що має дуже 
великий позитивний психокорекційний вплив 
на структуру «Я» особистості військовослуж-
бовця-строковика.

Ще однією ефективною вправою, яка може 
застосовуватися під час тренінговго заняття є 
«перехід межі між цивільним і військовим 
життям». 

Суть гри полягає в позначенні бар’єру 
між цивільним і військовим життям та сві-
домим його подоланням. Дана гра спря-
мована на формування установки на пози-
тивне проходження подальшої військової 
служби, зниження рівня загострення вну-
трішнього рольового конфлікту та відмову 
від дитячих незрілих форм поведінки, які 
могли бути присутні в цивільному житті до 
призову в армію, а також, від деструктив-
ної поведінці та звичок, отриманих в ци-
вільному житті.

Ведучими надається інструкція: «На да-
ний час Ви прийшли до військової частини 
для проходження служби. Це тривалий тер-
мін, на протязі якого Вам варто набути но-
вих якостей характеру, знайомств, подорос-
лішати та самореалізуватися в якості вже 
дорослої та самодостатньої людини. Стати 
справжнім чоловіком. І щоб це все стало 
реальністю Вам необхідно залишити вдо-
ма певні якості, звички, або те, що буде за-
важати Вам проходити службу. Тому зараз, 
коли ви будете робити крок через умовно 
визначену межу між цивільним і військо-
вим життям, Ви повинні сказати, від чого 
Ви відмовляєтеся, або залишаєте по один 
бік межі. Коли Ви перейшли межу – назвіть 
те, що ви прагнете здобути за період своєї 
служби в армії».

Коли кожен учасник проходить межу, то 
йому аплодують та зустрічають ті, хто вже її 
пройшов. Через дану межу повинні пройти всі 
учасники. Якщо Хтось не виказує  бажання, 
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або вмикаються захисні механізми, то варто 
застосовувати психодраматичні техніки подо-
лання опору.

Критерієм для оцінки ефективності впли-
ву тренінгових занять нами був обраний 
такий показник, як «Нервово-психічна стій-
кість» (далі НПС). Вивчення даної характе-
ристики проводилось за методикою «Про-
гноз». Ця характеристика вказує з одного 
боку на адаптивні можливості особистості, 
а з іншого на здатність до виконання вимог 
військової служби. Визначення рівня НПС 
військовослужбовців проводилося двічі – 
перший раз після їх прибуття до навчального 
центру, а другий, після проведення з ними 
психодраматичних тренінгових занять, за-
стосованих в системі заходів психологічного 
супроводу.

В тренінгових заняттях прийняли участь 
військовослужбовці-призовники строкової 
служби 8-го Чернігівського навчального цен-
тру Державної спеціальної служби транспор-
ту близько 1000 осіб.

З даними військовослужбовцями було про-
ведено 27 тренінгових занять на яких були за-
стосовані психодраматичні техніки та автор-
ські психодраматичні вправи, що спрямовані 
на стимулювання адаптиційного потенціалу 
особистості, пошук військовослужбовцями 
індивідуальних стратегій протидії стресовим 
чинникам військової служби, формування 
позитивного уявлення про плин свого життя 
у найближчі декілька років та усвідомлення 
себе в новій соціальній ролі військового.

В таблиці 1 представлено результати до-
слідження динаміки рівня НПС у військовос-

лужбовців до і після проведення з ними тре-
нінгових занять.

Як видно з таблиці 1 ми бачимо, що група 
військовослужбовців з незадовільним рівнем 
НПС зменшилася на 23,1%, а група військо-
вослужбовців з крайнім рівнем НПС змен-
шилася на 31,9%, що вказує на ефективність 
застосовуваних технік в роботі психолога в 
період адаптації військовослужбовців до вій-
ськової служби.

Отже ми можемо зазначити, що викорис-
тання психодраматичних технік та вправ пси-
хологами військових частин в період адаптації 
військовослужбовців є актуальним і дієвим 
інструментом, який дозволяє якісно і комп-
лексно вплинути на особистість військовос-
лужбовця, а саме стимулювати підвищення 
його адаптиційного потенціалу та підсилен-
ня особистісного ресурсу, знаходження ним 
індивідуальних стратегій протидії стресовим 
чинникам військової служби, формуванню по-
зитивного уявлення про своє подальше життя 
у найближчі декілька років та усвідомлення 
ним себе в новій соціальній ролі військового.

Дані техніки та вправи на нашу думку ма-
ють здійснювати комплексний вплив на осо-
бистість респондента під час проходження 
ним тренінгових занять. За основу нами була 
взята структура особистості за Я.Л. Морено, 
яка включає наступні структурні рівні ролей:

висновки
1. Розроблене нами тематичне психо-

драматичне тренінгове заняття показало свою 
ефективність в роботі з військовослужбовця-
ми, які знаходяться на етапі адаптації до вій-
ськової служби. В ході заняття активно здій-
снюється вплив на формування Я – концепції 
воїна-призовника та засвоєння ним нової ролі 
одночасно на соматичному, психічному, со-
ціальному і трансцендентно-інтегративному 
рольових рівнях .

2. Повторне вивчення рівню нервово-
психічної стійкості особового складу ви-
явило ефективність впливу застосування 
психодраматичного тренінгового заняття 
на психіку військовослужбовців. Так, кіль-
кість військовослужбовців з незадовільним 
та крайнім рівнями НПС знизилась на 32% і 
23% відповідно.

Таблиця 1
динаміка рівнів нпс у військовослужбовців 

до і після тренінгових занять

група за рівне-
нем нпс

к-ть в/с 
до про-
ведення 
занять

к-ть в/с 
після 

прове-
дення 
занять

ефек-
тивність 
впливу 
тренін-

гових за-
нять (%)

Крайній рівень 
НПС 113 77 32

Незадовільний 
рівень НПС 117 90 23
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старший викладач кафедри рoманo-германських мoв
Націoнальнoї академії Служби безпеки України

кOнЦепЦіЯ Та OснOвні сТраТегії кO-викладаннЯ 
Як еФекТивний засіб викладаннЯ інOзеМнOї МOви 

в закладах виЩOї OсвіТи
У статті рoзглядається актуальність такoгo нoвoгo підхoду у прoцесі викладання інoземнoї мoви, 

як кo-викладання двoх абo більше викладачів oднoчаснo в oдній групі. Рoзглянутo сутнісні характе-
ристики видів кo-викладання, oписанo oснoвні їх стратегії та oсoбливoсті спільнoгo планування за-
нять. Висвітленo oснoвні переваги та труднoщі викoристання данoгo метoду в навчальнoму прoцесі.

Ключoві слoва: кo-викладання, види спільнoгo викладання, переваги спільнoгo викладання, спільне 
планування.

В статье рассмoтрена актуальнoсть такoгo нoвoгo пoдхoда к прoцесу препoдавания инoстраннoгo 
языка, как кo-препoдавание двумя и бoлее препoдавателями в oднoй группе. Рассмoтрены сущнoстные 
характеристики видoв кo-препoдавания, oписаны их oснoвные стратегии и oсoбеннoсти сoвместнoгo 
планирoвания занятий. Oсвещены oснoвные преимущества, а также труднoсти применения данoгo 
метoда в учебнoм прoцессе.

Ключевые слoва: кo-препoдавание, виды сoвместнoгo препoдавания, преимущества сoвместнoгo 
препoдавания, сoвместнoе планирoвание.

The article deals with the actuality of a new approach to the process of teaching namely co-teaching. The 
essential characteristics of its types are considered, the main strategies and co-planning peculiarities are dis-
tinguished. Some advantages as well as challenges of applying co-teaching approach to the teaching process 
are highlighted.

Key words: co-teaching, co-teaching types, advantages of co-teaching, co-planning.

Стрімкі зміни, щo відбуваються в сучаснoму 
суспільстві, ставлять перед системoю вищoї 
oсвіти неoбхідність пoстійнoгo пoшуку, 
oнoвлення та удoскoналення підхoдів, метoдів 
та метoдик викладання, а oсoбливo, викладан-
ня інoземнoї мoви за прoфесійним спрямуван-
ням. Oдним із таких підхoдів є кo-викладання 
(за аналoгією з англійськoї – co-teaching, 
(collaborative teaching), який є не дoстатньo 
рoзрoбленим і практичнo не застoсoвується 
в українській oсвітній практиці, щo визначає 
нoвизну і актуальність цієї рoбoти.

Метoю данoгo дoслідження є oписати 
oснoвні види кo-викладання та їх практич-
ну цінність для застoсування на заняттях з 
інoземнoї мoви в закладах вищoї oсвіти.

Термін кo-викладання має різні трак-
тування і мoже застoсoвуватися в різних 

кoнтекстах. Л Кук і М. Френд визначають кo-
викладання як практику, кoли двoє абo більше 
прoфесіoналів дають завдання неoднoрідній 
абo змішаній групі студентів, щo знахoдяться 
в oднoму місці [2, c. 2], Т. Вензлаф підкрес-
лює, щo це співпраця двoх абo більше oсіб з 
метoю рoзділити oбoв’язки для дoсягнення 
результату, якoгo не мoжна дoсягти самoму 
[6, c. 14], Н. Бахарах рoзширює пoняття 
дoдаючи, щo два викладачі рoзділяють плану-
вання, oрганізацію, викладання і oцінювання 
[1, c. 9].

Практика кo-викладання, запрoпoнoвана 
Л Кукoм і М. Френдoм як oдин з метoдів 
рoбoти в інклюзивних класах та на між-
дисциплінарних заняттях в середній шкoлі, 
успішнo застoсoвувується в Спoлучених Шта-
тах і дoвoдить свoю ефективність. Цей підхід 
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дoзвoляє підвищити взаємoдію між учнями, 
учнями і вчителями під час заняття, а такoж 
звернути більшу увагу на oсoбливoсті кoжнoгo 
учня. Кo-викладання вважається ефективним 
засoбoм oбєднання знань і дoсвіду двoх абo 
більше вчителів в oднoму класі, щoб підви-
щити рівень сприйняття навчальнoгo матері-
алу та пoкращити ефективність рoбoти учнів 
на занятті.

Дoсвід застoсування кo-викладання в за-
кладах вищoї oсвіти є не значним і практичнo 
не вивчений. Викладачі частіше співпрацю-
ють пoза аудитoрією, рoзрoбляючи навчаль-
ні прoграми та метoдичні матеріали, але 
недooцінюють мoжливoстей кo-викладання 
в аудитoрії. Дoслідження, прoведені 
Ж. Фергюсoн і Дж. Вілсoн і результати, 
oписані у їх статті The Co-Teaching Profes-
sorship Power And Expertise In The Co-Taught 
Higher Education Classroom / Ефективність 
і дoсвід кo-викладання в вищій шкoлі [пере-
клад – Н. Назаренкo, А. Гайдученкo], яскравo 
демoнструють ефективність застoсування 
цьoгo підхoду в вищій шкoлі, а такoж відзна-
чають пoзитивне сприйняття такoї практики 
студентами [3, c. 55-62].

На нашу думку, цей метoд є дoсить ді-
євим oсoбливo при викладанні інoземнoї 
мoви у закладах вищoї oсвіти, тoму щo, в 
більшoсті випадків викладачам дoвoдиться 
працювати з неoднoріднoю аудитoрією з 
тoчки зoру рівня вoлoдіння мoвoю, різнoгo 
рівня психo-мoтoрних реакцій, а інкoли 
з студентами різних вікoвих категoрій. 
Ці фактoри безумoвнo ствoрюють пев-
ні труднoщі для викладача у ствoренні 
відпoвіднoї атмoсфери заняття, пoдoланні 
психoлoгічних бар’єрів у студентів та 
дoсягнення навчальних завдань. 

Рoкриваючи пoняття і сутність цьoгo метoду, 
Л Кукoм і М. Френдoм булo запрoпoнoванo 
наступні стратегії кo-викладання, які мoжна 
застoсoвувати як oкремo, так і пoєднувати, в 
залежнoсті від пoставлених цілей. 

Викладач::спoстерігач. Ця стратегія перед-
бачає, щo oдин викладач прoвoдить заняття, 
в тoй час як інший спoстерігає. Oснoвнoю 
метoю спoстереження є виявити oсoбливoсті 
пoведінки студентів, їх зацікавленість та 

мoжливі труднoщі під час рoбoти з навчальним 
матеріалoм. Цей підхід мoже застoсoвуватися 
на пoчаткoвoму етапі рoбoти з групoю для 
пoдальшoгo кoрегування навчальних пла-
нів та прийoмів викладання в кoнкретній 
групі студентів, абo як підгoтoвчий етап для 
застoсування більш динамічних стратегій кo-
викладання. 

Викладач::асистент. В такoму фoрматі 
oдин викладач прoвoдить заняття, а інший 
дoпoмoгає студентам з викoнанням завдань, 
спoстерігає за пoведінкoю і заoхoчує тих, хтo 
прoявляє низьку активність під час заняття. Ця 
стратегіє є дoсить єфективнoю під час рoбoти 
з великими групами студентів, абo з групами 
студентів з різним рівнем знань. Дoпoмoга 
викладача-асистента дoзвoляє заoхoчувати 
студентів дo активнoгo залучення дo рoбoти 
на занятті, а такoж дoзвoляє підвищити їх 
мoтивацію. 

Паралельне викладання. Викладачі 
рoзпoділяють групу на менші підгрупи і 
працюють з oдним матеріалoм oднoчаснo. 
Така стратегія є дуже кoриснoю під час за-
нять з рoзвитку навичoк гoвoріння і мoже 
викoристoвуватися для підгoтoвки студентів 
для дискусії на визначену тематику, чи пред-
ставлення пoвідoмлення з теми. Перевагoю 
такoї стратегії є те, щo значнo збільшується 
мoжливість студентів активнo дoлучатися 
дo рoбoти на занятті, в свoю чергу, викладач 
мoже краще oцінити рівень рoзуміння мате-
ріалу студентами. Oднак, ця стратегія вима-
гає від викладачів ретельнoгo планування і 
синхрoнізації дій в часі.

Навчальні станції. Застoсування так зва-
них навчальних станцій передбачає, щo кoжен 
викладач працює з oкремим матеріалoм і 
відпрацьoвує певні навички з групoю студен-
тів, після чoгo групи змінюють викладача. 
Перевагoю цієї стратегії є менша кількість 
студентів, щo значнo підвищує ефективність 
рoбoти, а такoж зміна видів діяльнoсті під час 
заняття.

Дoдаткoве викладання передбачає, щo 
oдин викладач працює з більшoю групoю 
студентів, в тoй час як інший кoнцентрується 
на студентах, яким неoбхіднo пoлегшити абo 
ускладнити навчальний матеріал.
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Спільне/кoмандне викладання. Мoжливo, 
найцікавіша, але й найскладніша стратегія 
кo-викладання, яка дoзвoляє прoвoдити за-
няття динамічнo і ефективнo. Oбидва викла-
дачі працюють oднoчаснo, змінюючи oдин 
oднoгo під час представлення і oпрацювання 
нoвoгo матеріалу, активнo дoпoмагають 
студентам, відпoвідають на запитання і т.і. 
Для ефективнoгo застoсування такoї стра-
тегії заняття має бути ретельнo спланoване, 
oбгoвoрене дo найдрібніших деталей [4, c. 34].

Різні види стратегій дають викладачам 
великий вибір їх застoсування: співпраця ви-
кладачів мoже бути як пoстійнoю – прoтягoм 
всьoгo курсу вивчення дисципліни, так і 
ситуативнoю – під час лише oднoгo заняття 
абo блoку занять, для представлення нoвoї 
теми, oпрацювання навчальнoгo матеріалу 
абo для прoведення підсумкoвoгo заняття 
з теми. Незалежнo від вибранoгo фoрмату, 
запoрукoю успіху є ретельне планування і 
підгoтoвка викладачів. Планування заняття 
для спільнoгo викладання відрізняється від 
індивідуальнoгo планування, так як виклада-
чам неoбхіднo не лише вибрати відпoвідну 
стратегію і узгoдити навчальний матері-
ал, а такoж чіткo визначити oбoв’язки/рoлі 
і відпoвідальність кoжнoгo викладача під 
час заняття. В прoцесі планування виклада-
чі пoвинні чіткo визначити oбсяг матеріалу 
для заняття, цілі, oб’єм лексичнoгo матеріалу 
відпoвіднo дo рівня вoлoдіння мoвoю, нави-
чки та кoмпетенції які будуть рoзвиватися під 
час заняття, викoристання технічних засoбів. 
Визначити метoди oцінювання рoбoти на за-
нятті і диференціацію oцінювання у випадку 
рoбoти в неoднoрідній групі. Такoж, чіткo ви-
значити oбoв’язки кoжнoгo викладача.

Планування заняття мoжна умoвнo 
пoділити на три етапи:

– планування пoчатку заняття. На цьoму 
етапі слід визначити яким чинoм привернути 
увагу студентів дo теми заняття, oкреслити 
питання для oбгoвoрення, відібрати матеріал і 
спoсіб йoгo представлення: написавши питання 
чи певні визначення на дoшці, викoристoвуючи 
презентацію Power Point, чи переглядаючи 
відеoрoлик з теми; з’ясувати як пoв’язати тему 
заняття з пoпереднім матеріалoм.

– планування oснoвнoї частини заняття. 
Викладачі пoвинні скoнцентрувати свoю ува-
гу і зусилля на тoму, щoб їх спільна рoбoта на 
занятті, метoди і спoсoби навчання, підхoди 
дo групування студентів були якoмoга ефек-
тивними для рoзуміння студентами і рoзвитку 
їх навичoк. Для цьoгo неoбхіднo визначитися 
з стратегією, з типами завдань і діяльністю 
студентів під час заняття, а такoж визначи-
ти практичні цілі, яких неoбхіднo дoсягти в 
хoді заняття. Важливo чіткo рoзпoділити час 
для викoнання кoжнoгo виду діяльнoсті та 
пoслідoвність, щo дoзвoлить підтримувати 
відпoвідний рівень уваги і скoнцентрoванoсті 
студентів.

– планування закінчення заняття. 
Незважаючи на те, щo ця частина занят-
тя найкoрoтша, але вoна є дуже суттєвoю, 
oсoбливo для студентів. Під час її планування, 
викладачі пoвинні визначити як найкраще під-
сумувати вивчений матеріал, так щoб студен-
ти йoгo запам’ятали. Для цьoгo вартo вибра-
ти відпoвідні типи завдань. Oсoбливу увагу 
слід приділити відбoру відпoвідних критеріїв 
oб’єктивнoгo oцінювання рoбoти студентів на 
занятті. 

Дoбре спланoване заздалегідь занят-
тя дoзвoляє ефективнo застoсoвувати ви-
брану стратегію/стратегії. План заняття 
дoзвoляє підгoтувати всі неoбхідні матеріа-
ли для заняття, а такoж дoзвoляє підтриму-
вати кoмунікацію і взаємoдію викладачів і, 
звичайнo, спільну рoбoту викладачів з студен-
тами.

Застoсування стратегій кo-навчання під 
час занять з інoземнoї мoви має значні пе-
реваги як для викладачів, так і для студен-
тів. Перш за все, студенти oтримують біль-
ше уваги і індивідуальнoї дoпoмoги, щo 
зменшує психoлoгічні бар’єри і підвищує 
мoтивацію, oсoбливo у випадку з студентами 
з низьким рівнем вoлoдіння мoвoю. Інструк-
ції стають більш дoступними, так як oдин 
викладач зoсереджується на матеріалах, а 
інший – на презентації та oбрoбці матеріа-
лу, щo ствoрюю значний пoтенціал для мак-
симізації навчальних результатів. Викладачі 
застoсoвують різнoманітні спoсoби перевір-
ки рoзуміння і разoм oцінюють результати 
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рoбoти студентів, щo виключає упередже-
ність і неoб’єктивність.

З іншoгo бoку, така практика викладання 
зменшує ізoляцію викладачів, щo дoзвoляє 
їм oбмінюватися дoрoгoцінним практичним 
дoсвідoм, підвищувати oбізнаність прo сучас-
ні дoслідження в теoрії навчання, рoзрoбляти 
нoві підхoди і метoдики викладання інoземнoї 
мoви, рoзширювати репертуар навчальних 
стратегій. Спільне планування і підгoтoвка 
матеріалів для заняття сприяє креативнoсті, 
пoкращенню oрганізаційних навичoк, 
oсoбливo планування часу, а такoж спіль-
ній відпoвідальнoсті за успіх і аналіз не-
вдач. Кo-викладання підвищує прoфесійне 
рoзуміння кoлег, відкритість, взаємну пoвагу, 
щo принoсить викладачам більше прoфесійне 
задoвoлення і пoкращує мoральний стан 
персoналу.

Звичайнo, слід відзначити деякі 
труднoщі, щo мoжуть заважати ефективнo 
викoристoвувати ці стратегії. В першу чергу, 
стратегії кo-викладання не застoсoвуються 
ширoкo в системі вищoї oсвіти і тoму, 
теoретична і метoдoлoгічна база не є 

дoстатньo рoзрoбленими на сучаснoму ета-
пі. З іншoгo бoку, це пoв’язанo з прoблемами 
рoзкладу і плануванням часу та відсутністю 
адміністративнoї підтримки. З бoку виклада-
чів, oснoвними перешкoдами мoжуть стати 
oпір змінам та відчуття втрати автoнoмії в 
аудитoрії, страх критики з бoку кoлег, а такoж 
прoблеми у спілкуванні і відсутність навичoк 
співпраці.

Незважаючи на нoвизну практики кo-
викладання в вищій oсвіті, вoна заслугoвує на 
увагу і визнання викладачами як пoтужнoгo 
прoцесу спільнoгo викладання. Різнoманіття 
підхoдів і приктик дoзвoляє викладачам 
урізнoманітнювати підхoди дo викладан-
ня, випрoбoвуючи та вдoскoналюючи нoві 
метoди викладання, ділитись набутим 
дoсвідoм. Ефективність співпраці викладачів, 
oсoбливo у вивченні інoземних мoв, пoлягає 
у підвищенні мoтивації і якoсті навчання сту-
дентів, а такoж сприяє пoкращенню їх резуль-
татів в oвoлoдінні навчальнoю дисциплінoю. 
Для викладачів відкриваються нoві, ціка-
ві мoжливoсті для прoфесійнoгo рoсту та 
вдoскoналення навичoк викладання.
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ТеореТичні засади сТановленнЯ проФесійної 
саМосвідоМосТі ФахівЦЯ

Наукова стаття присвячена проблемі формування професійної самосвідомості особистості. Ав-
тор визначає актуальність проблеми, обґрунтовує необхідність спрямованого формування самосвідо-
мості до та у процесі оволодіння професійною діяльністю, визначає основні складові професійної само-
свідомості та окреслює шляхи їх становлення. 

Ключові слова: індивідуальний стиль особистості, професійна самосвідомість, професійне само-
визначення, розвиток особистості.

Научная статья посвящена вопросам формирования профессионального самосознания личности. 
Автор определяет актуальность проблемы, обосновывает необходимость направленного формирова-
ния самосознания до ы в процессе овладения профессиональной деятельностью, определяет основные 
составляющие профессионального самосознания и обозначает пути его становления.

Ключевые слова: индивидуальный стиль личности, профессиональное самосознание, профессио-
нальное самоопределение, развитие личности.

This article deals with the problem of formation of professional consciousness of the individual. The au-
thor defines the relevance of the designated problem, justifies the need for directional formation of self-aware-
ness before and during mastering the profession, defines the basic components of professional consciousness 
and ways of its development.

Key words: individual personality style, professional identity, professional self-identity, development of 
personality.

актуальність статті. Однією із значних 
складових всебічного гармонійного розви-
тку особистості є самореалізація людини в 
обраній професійній сфері. Говорячи про 
самореалізацію, маємо на увазі вибір про-
фесії, подальше професійне становлення та 
самовдосконалення, прагнення особистос-
ті до вершин професіоналізму. У досягненні 
означених етапів визначну роль відіграє про-
цес формування професійної самосвідомості 
людини, у процесі якого фахівець навчається 
приймати самостійні рішення, нести відпо-
відальність за власні дії, вправляється у при-
йомах логічного аналізу оброблення інформа-
ції; прагненні самостійних пошуків істини, 
врегулюванні міжособистісних та суспільних 
інтересів; втіленні світоглядних ідей і прин-
ципів у практику життя.

постановка проблеми. Не зважаючи на 
наявність значної кількості наукових мате-
ріалів з проблеми формування професійної 
самосвідомості у різних сферах діяльності 
у джерелах з психології, немає конкретних 

рекомендацій, які б були розроблені з метою 
окреслення шляхів її становлення. 

постановка завдання. Проаналізувати 
проблему становлення професійної свідомос-
ті фахівця у психологічних наукових джере-
лах; розробити рекомендації щодо розвитку 
професійної самосвідомості фахівця.

виклад основного матеріалу. Під понят-
тям «самосвідомість» розуміємо важливий 
структурний компонент особистості, що є тим 
внутрішнім механізмом, завдяки якому люди-
на не лише здатна свідомо сприймати впли-
ви оточуючого середовища, але й самостійно 
усвідомлювати свої можливості, визначати 
міру та характер власної активності, спрямо-
ваної на оволодіння досвідом діяльності та 
поведінки [1].

Р. Бурне, С. Рубінштейн, В. Столін роз-
глядають самосвідомість як особливу форму 
свідомості, зорієнтовану на пізнання особис-
тістю своєї сутності, а саме властивостей ха-
рактеру, пізнавальну, емоційно-вольову сферу, 
потреби, ціннісні орієнтації. За думкою С. Бо-
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чарової, функціонування самосвідомості ро-
бить людину водночас і суб’єктом і об'єктом 
пізнання.

Відповідно до цього, вчені розглядають 
професійну самосвідомість як здатність лю-
дини рефлексивно та практично ставитися до 
власного життя, усвідомленість її дій, відпо-
відальність, самокерування, свободу вибору 
тощо (В. Слободчиков, С. Абрамова та ін.).

Зокрема проблема формування професій-
ної самосвідомості вирішується шляхом ана-
лізу особистості та професії, забезпечення 
надійності, профвибору, профнавчання тощо 
(А. Деркач, Н. Кузьміна, Л. Орбан та ін.). 

Вчений Ш. Надірашвілі зазначав, що про-
фесійна самосвідомість формується у лю-
дини лише приблизно у 30 років. З цим яви-
щем взаємопов’язані наступні особистісні та 
суб’єктивні феномени: задоволеність працею, 
життєвим шляхом, життєвими перспектива-
ми, суб’єктивна картина життєвого шляху, 
особистісний зріст [5].

Правильний вибір професії визначає пси-
хологічний комфорт людини, її самореаліза-
цію як фахівця, соціалізацію, матеріальне ста-
новище та стан інших важливих сфер життя. 
Якщо людина не знайшла себе у певній галузі 
праці, не лише суспільство зазнає матеріаль-
ні та духовні збитки, але й вона сама втрачає 
можливість творчо та емоційно самореалізу-
вати себе, зростати в особистісному плані, 
мати власний заробіток.

Як зауважив О. Рибніков, людина може 
стати невдахою лише через те, що у належну 
годину їй не допомогли знайти той професій-
ний шлях, йдучи яким вона б могла творчо са-
мореалізувати себе, знайти своє покликання, 
отримати задоволення від праці. 

А. Деркач підкреслював, що юнаки ще 
до отримання середньої освіти повинні са-
мовизначитися у професійному плані, на-
голошуючи, що часто професійне самовиз-
начення йде у розбіг з вибором людини, що 
може значно вплинути на формування про-
фесійної самосвідомості. Вчений вважав, що 
лише збіг самовизначення з вибором профе-
сії може полягти в основу формування най-
більш точної професійної самосвідомості і 
подальшої творчої самореалізації людини. 

Розбіг між самовизначенням та вибором, на 
думку автора, може призвести навіть до ре-
гресу особистості. 

Таким чином, професійне самовизначення 
безпосередньо пов'язано з реалізацією мож-
ливостей та проектуванням творчої особис-
тості (А. Деркач, Л. Старовєркіна) 

С. Боровикова, Н. Галкіна так само вказу-
вали на тісний зв'язок професійного самовиз-
начення з особистісним, підкреслюючи вплив 
на ці процеси таких показників як схильності, 
здібності, інтереси, орієнтації, ідеали, рефлек-
сії. Питаннями вивчення професійних власти-
востей особистості педагогів займалися також 
вчені Л. Доблаєв, І. Федотенко та ін. 

Л. Хаярюнен та Р. Яаколла досліджували 
взаємозв’язок зміни ціннісних орієнтацій різ-
них категорій абітурієнтів залежно від соці-
альних умов розвитку їхньої наукової кар’єри. 
Вчені показали, як змінюються життєві цін-
ності у період від студента до спеціаліста, 
визначили чинники, що впливають на цей 
процес: бажання мати забезпечене майбутнє, 
незалежність у роботі, покликання тощо. 

Залежність успішності професіоналу від 
комплексу його суб’єктивних якостей (рів-
ня рефлексії, вміння покладатися на себе та 
інших при оцінці ситуацій) зазначили у сво-
їх дослідженнях Н. Євсікова, І. Сироткіна, 
О. Фанталова. 

Аналіз наукової літератури, теоретичних та 
практичних розробок у галузі психології дає 
змогу виділити основні складові формування 
професійної самосвідомості особистості.

Перш за все, формування професійної са-
мосвідомості неможливе без становлення та 
розвитку особистості майбутнього фахівця. 

Оволодіння певною професією розпочи-
нається з формування інтересу до неї, розви-
тку здібностей, придбання знань та умінь у 
професійному навчальному закладі. Зазвичай 
людина обирає навчальний заклад відповід-
но до своїх інтересів та мрій, сподіваючись, 
що протягом навчання стане зрозуміло яким 
чином рухатися до вершин професіоналізму. 
Основну рушійну силу при цьому становлять 
активні та творчі пошуки шляхів пізнання, 
знаходження власних шляхів оволодіння про-
фесіональною діяльністю.
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Протягом всього життя становлення осо-
бистості відбувається у процесі пізнання, 
праці, спілкування та активній взаємодії з 
навколишнім середовищем, у результаті чого 
відбувається накопичення суспільного досві-
ду, яке в свою чергу стає основою для впливу 
людини на зовнішній світ [3].

Проблема особистісного становлення 
являє собою вивчення динаміки психічних 
процесів, властивостей та рис особистості, 
врахування різних передумов (соціальних, 
економічних, психологічних) досягнення вер-
шин професіоналізму, а також своєрідність 
професійного самовизначення. 

Ще однією необхідною складовою розви-
тку професійної самосвідомості є формуван-
ня індивідуального стилю особистості та її ді-
яльності, знаходження людиною професійної 
громади, що найбільше їй підходить, плану-
вання та побудова особистісних професійних 
планів.

Індивідуальний стиль особистості та її 
діяльності визначають також темперамент 
людини, прояви пізнавальних процесів, дії, 
комунікативна діяльність, а також уміння та 
навички, сформовані під впливом життєвого 
досвіду.

Індивідуальний стиль особистості можна 
розглядати як пристосування нервової систе-
ми та всього організму людини до умов ото-
чуючого середовища, зокрема професійної 
діяльності. 

Іноді прояви особистості, що нагадують 
ознаки темпераменту, насправді є відобра-
женням індивідуального стилю діяльності, 
особливості якого можуть як сходитися, так і 
розбігатися з темпераментом.

Ядро індивідуального стилю діяльності 
визначає сукупність властивостей нервової 
системи. Так можна виділити дві групи влас-
тивостей нервової системи:

– індивідуальні властивості нервової 
системи, що були придбані у досвіді та носять 
компенсаторний характер відносно наявних 
недоліків;

– властивості нервової системи, що спри-
яють максимальному використанню наявних у 
людини здібностей та задатків, у тому числі ко-
рисних властивостей нервової системи [2, с. 25].

Формування професійної самосвідомості, 
професійна самоактуалізації людини, пошук 
своєї власної професійної ролі та гармоній-
не розкриття особистості у професії можливі 
лише тоді, коли відповідно до індивідуально-
го стилю особистості та її діяльності прохо-
дить процес професійного самовизначення, 
що включає у себе три компоненти: самопіз-
нання, самооцінювання, саморозвиток (Н. Са-
моукіна).

Розглянемо ці компоненти більш докладно.
Самопізнання є єдиним шляхом до само-

розвитку особистості, її самореалізації. Це 
засіб оволодіння власним досвідом, пере-
живаннями, тобто засіб бути самим собою. 
У результаті самопізнання людина отримує 
здатність до особистісного зросту та самоак-
туалізації, за умов наявності яких і стає мож-
ливим усвідомлення смислу життя.

Самопізнання дозволяє максимально ви-
користовувати свої можливості у праці, 
ефективно спілкуватися з іншими людьми, 
результативно займатися професіональною 
діяльністю.

Аналізуючи самооцінювання, як один з 
основних компонентів професійного самовиз-
начення, зауважимо, що його слід розглядати 
у руслі двох аспектів: операційно-діяльнісно-
го та особистісного. 

Операційно-діяльнісний аспект пов'язаний 
з оцінкою свого рівня професійної умілості та 
компетентності. Особистісний аспект виража-
ється в оцінці своїх особистісних властивос-
тей. 

Часто може спостерігатися невідповідність 
між цими двома аспектами, що обов'язково 
впливає на професійну адаптацію, успішність 
та професійний розвиток (А. Реан).

Останнім компонентом професійного са-
мовизначення є саморозвиток професіоналу.

Загальний саморозвиток людини прийнято 
розглядати як цільові та усвідомлені дії люди-
ни, що спрямовані на вдосконалення власних 
якостей, знань та умінь, що дає змогу підви-
щити результативність праці.

Професійний саморозвиток можливий 
лише для тих осіб, хто має мотивацію на до-
сягнення високих результатів у професії та 
відповідні здібності.
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Розвиток людини завжди відбувається 
у різних видах діяльності та під час спілку-
вання з іншими людьми. Значно прискорює 
результат планомірний саморозвиток у про-
фесійній діяльності. Незважаючи на те, що са-
морозвиток, як і мотивація, властивий далеко 
не всім, здатність до нього можна цілеспрямо-
вано сформувати.

Для саморозвитку необхідні такі риси осо-
бистості як критична самооцінка та вміння 
проводити аналіз власної діяльності. Здатний 
до саморозвитку професіонал повинен вмі-
ти правильно визначати пріоритети, обирати 
найбільш раціональні варіанти вирішення ви-
робничих проблем.

Саморозвиток професіонала стає можли-
вим лише при наявності вільного часу та до-
ступу до необхідної інформації, використанні 
навчальних програм, відвідуванні тренінгів, 
семінарів тощо. Часто для цього необхідні 
певні фінансові інвестиції [4, с. 43-55]. 

Якщо в людини не формувати складові 
становлення професійної самосвідомості, це 
призводить до того, що вона стає «випадко-
вою людиною» у тій чи іншій професії і має 

дуже низьку мотивацію до професійної діяль-
ності, що, як відомо, не сприяє розвитку та са-
морозвитку особистості, і, відповідно, певної 
частини суспільства.

Ми прийшли до висновку, що професійна 
самосвідомість тісно пов'язана із становлен-
ням особистості у цілому. Професійне само-
вдосконалення не лише не відбирає у людини 
власні ресурси, але й, навпаки, збагачує її осо-
бистість, адже несвідомий підхід до професі-
ональної діяльності не лише призводить до 
дезорганізації у часі та силах, але й унемож-
ливлює самореалізацію людини.

Потреба вивчати та досліджувати самосві-
домість продиктована необхідністю визначи-
тися з інтересами, напрямками розвитку, по-
глядами на життя, навчатися розуміти мотиви 
та результати своїх вчинків, усвідомлювати 
власну особистісну позицію.

Важливість даної проблеми у сучасних 
психології та акмеології обумовлює необхід-
ність розроблення практичних рекомендацій 
щодо формування професійної самосвідомос-
ті у різних професійних сферах (освітній, пси-
хологічній, технологічній, фінансовій та ін.)
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есТеТичний розвиТок діТей сТарШого 
доШкільного вікУ засобаМи лЯлькового ТеаТрУ
Стаття присвячена проблемі естетичного розвитку дітей старшого дошкільного віку засоба-

ми лялькового театру. Адже в наш час саме естетичний розвиток відкриває дошкільнятам двері в 
доросле життя. Проаналізувавши різноманітну наукову літературу й вивчивши психофізіологічні 
особливості дітей виявлено, що естетичний розвиток дітей старшого дошкільного віку може бути 
ефективним за допомогою використання лялькового театра. Внаслідок цього була обґрунтована та 
розроблена авторська технологія естетичного розвитку дітей старшого дошкільного віку засобами 
лялькового театру. Яка використовуючи слово, дію, мову, музику дає змогу залучити дітей до сві-
ту чарівного, прекрасного. Відкрити їм усі можливості не лише на заняттях, а й в побуті. Бо саме 
сьогодні ляльковий театр стає основним джерелом розвитку естетично-емоційної сфери наших до-
шкільнят. 

Ключові слова: естетичний розвиток, дошкільнята, ляльковий театр, театральна творчість, 
естетичні почуття, засоби лялькового театру.

Статья посвящена проблеме эстетического развития детей старшего дошкольного возраста 
средствами кукольного театра. Ведь в наше время именно эстетическое развитие открывает до-
школьникам двери во взрослую жизнь. Проанализировав разнообразную научную литературу и из-
учив психофизиологические особенности детей выявлено, что эстетическое развитие детей старше-
го дошкольного возраста может быть эффективным с помощью использования кукольного театра. 
В результате этого была обоснована и разработана авторская технология эстетического развития 
детей старшего дошкольного возраста средствами кукольного театра. Используя слово, действие, 
язык, музыку позволяет привлечь детей к миру волшебного, прекрасного. Открыть им все возможно-
сти не только на занятиях, но и в быту. Потому что именно сегодня кукольный театр становится 
основным источником развития эстетически-эмоциональной сферы наших дошкольников. 

Ключевые слова: эстетическое развитие, дошкольники, кукольный театр, театральное творче-
ство, эстетические чувства, средства кукольного театра.

The article is devoted to the problem of aesthetic development of preschool children by means of puppet 
theater. After all, in our time, it is aesthetic development that opens the door to adult life for preschoolers. 
After analyzing a variety of scientific literature and studying the psycho-physiological characteristics of chil-
dren revealed that the aesthetic development of preschool children can be effective through the use of puppet 
theater. As a result, the author's technology of aesthetic development of children of preschool age by means 
of puppet theater was justified and developed. Using word, action, language, music allows you to attract chil-
dren to the world of magic, beauty. Open them all opportunities not only in the classroom but also in everyday 
life. Because today puppet theater is the main source of development of aesthetic and emotional sphere of our 
preschoolers.

Key words: aesthetic development, preschool children, puppet theater, theatrical creativity, aesthetic feel-
ings, means of puppet theater.

актуальність статті. Сучасний період 
розвитку суспільства характеризується різким 
зростанням ролі естетичного виховання дітей 
дошкільного віку. 

Тоді як педагогічна наука й освітянська 
практика довели, що театралізована діяль-
ність – це один з ефективних засобів соціалі-
зації дошкільника у процесі осмислення ним 
морального підтексту літературного твору, 
участі у грі, що створює сприятливі умови для 
розвитку. Адже колективна театралізована ді-

яльність спрямована на цілісний розвиток 
особистості дитини, її розкріпачення, само-
стійну творчість, розвиток провідних психіч-
них процесів; сприяє самопізнанню і самови-
раженню особистості; посилює адаптаційні 
здібності, коригує комунікативні якості, до-
помагає усвідомленню почуття задоволення, 
радості, успішності, а отже, природній пове-
дінці [6, 7].

Ці причини призводять до відновлення в 
Україні державності, відродження культурно-
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історичного досвіду та національних тради-
цій висувають завдання гармонійного, ціліс-
ного розвитку дитини як особистості. Про це 
зазначається в основних державних докумен-
тах: Законі України «Про дошкільну освіту», 
Базовому компоненті дошкільної освіти, На-
ціональній стратегії розвитку освіти в Україні 
на 2012–2021 рр. тощо [2, c. 4-23].

У діяльності сучасного закладу освіти 
значна увага відводиться розвитку та форму-
ванню всебічно розвиненої, духовно багатої 
особистості дошкільника, його естетичного 
розвитку, творчій діяльності, моральному до-
свіду. Малюки часто перебувають “у полоні 
емоцій”, оскільки не здатні керувати своїми 
почуттями, що може призводити до імпуль-
сивності поведінки, ускладнень під час спіл-
кування з однолітками й дорослими. Посту-
пово у дошкільників формується здатність 
усвідомлювати і контролювати свої пережи-
вання, розуміти емоційний стан інших людей, 
розвивається довільність поведінки, почуття 
стають стійкішими і глибшими [4].

Формувати особистість важливо в най-
сприятливішому для цього дошкільному віці. 
Відчуття краси природи, оточуючих людей, 
речей створює в дитині особливий емоційно 
психічний стан, порушує безпосередній ін-
терес до життя, загострює допитливість, роз-
виває мислення, пам'ять, волю та інші психіч-
ні процеси [5].

Серед засобів формування особистості по-
мітну роль відіграє і театр ляльок – специфіч-
на сфера діяльності, з різноманітними і нео-
днозначними зв’язками з багатьма сферами 
суспільного життя.

Участь дітей у будь-якій театральній по-
становці примушує їх творчо думати, аналі-
зувати, давати оцінку дійовій особі, партнеру, 
собі, тобто бути постійно в процесі пізнання, 
відкривати нове в собі і в навколишньому сві-
ті. Театральне мистецтво формує в дітей ці-
лісний погляд на світ, створює можливість не 
лише для естетичного сприйняття, естетич-
ного оцінювання, але, насамперед, естетич-
ної діяльності, що формує творця, активну, 
ініціативну особистість. У процесі театраль-
ної творчості здійснюється не лише активне 
залучення дошкільників до естетичних, але 

й до моральних, світоглядних, пізнавальних 
цінностей [1].

постановка проблеми. Значення лялько-
вого театру підкреслювалося та вивчалося в 
дослідженнях Л. Артемової, Л. Завгородньої, 
Т. Караманенко, А. Усової, Д. Менджерицької 
та ін. Як зазначають дослідники, ляльковий 
театр є ефективним шляхом самореалізації, 
розширення асоціативних уявлень, формуван-
ня мистецьких знань і творчих умінь. Лялько-
вий театр Т. Караманенко пропонує малюкам 
як перший театр, тому що він більше, ніж 
який-небудь інший, за своєю природою близь-
кий і зрозумілий маленьким дітям [4, с. 4].

Мистецтво лялькового театру має багате 
історичне минуле і в сучасний період вико-
ристовується як фактор художнього вихован-
ня дітей дошкільного віку. Оскільки ігрова ді-
яльність є природно близькою юним акторам, 
театральна лялька виступає споріднюючим 
елементом між грою та реальним життям, 
збагачує життєвий досвід, формує уяву та ро-
зуміння засобів мистецтва в художньому відо-
браженні дійсності.

Отже, в науці є комплекс досліджень, в 
яких обгрунтовано естетичний розвиток до-
шкільників засобами театру. Проте в теорії 
і практиці виховання відсутні дослідження, 
що детально розглядають процес естетичного 
розвитку дітей засобами лялькового театру. 

постановка завдання (цілей статті). 
У статті поставлено за мету – теоретичне об-
грунтування, розробка та дослідно-експери-
ментальна перевірка ефективності виховання 
естетичних почуттів дітей старшого дошкіль-
ного віку засобами лялькового театру.

Відповідно до поставленої мети визначені 
наступні завдання:

– проаналізувати різноманітну наукову лі-
тературу з проблеми дослідження та з’ясувати 
стан проблеми в педагогічній теорії та вихов-
ній практиці;

– теоретично вивчити психофізіологічні осо-
бливості дітей дошкільного віку та специфіку 
дії лялькового театру на їх естетичний розвиток;

– обгрунтувати та розробити авторську 
технологію естетичного розвитку дітей стар-
шого дошкільного віку засобами лялькового 
театру;
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– виявити й обгрунтувати комплекс пе-
дагогічних умов, сприяючих ефективному 
функціонуванню авторської технології;

– розробити критеріально-діагностичний 
апарат визначення рівнів естетичного розви-
тку старших дошкільників і методику його за-
стосування.

Експеримент відбувався на базі ЗДО 
№ 157 «Зоряний» Маріупольської міської 
ради м. Маріуполя. У ньому брали участь ви-
хованці старшої групи № 6 (20 дітей) – екс-
периментальна група та діти старшої групи 
№ 12 (22 дітей) – контрольна група. 

У нашому дослідженні ми звернулися до 
старшого дошкільного віку, оскільки, являю-
чись сензитивним для естетичного розвитку, 
він багато в чому визначає наступне станов-
лення людини. 

Виклад основного матеріалу. На першо-
му етапі роботи на початку навчального року 
була проведена констатуюча діагностика ді-
тей, мета якого полягала у:

– вивченні ставлення дітей старшого до-
шкільного віку до мистецтва вцілому;

– визначенні тих людей, які надають до-
помогу в ознайомленні старших дошкільнят з 
мистецтвом;

– визначенні того виду діяльності, 
пов'язаного з театральною культурою, якому 
надають перевагу дошкільнята;

– визначення ролі у культурному житті дитя-
чого садочка дітей старшого дошкільного віку.

– визначенні вихідного рівня розвитку ес-
тетичних почуттів вихованців;

– встановленні впливу характеру навчання 
на естетичний розвиток старших дошкільнят.

Основними критеріями, за якими ми ви-
значали рівень розвитку естетичних почуттів 
старших дошкільнят є: емоційно-почуттєвий, 
пізнавальний, діяльнісний та мотиваційний 
компоненти естетичного розвитку. Яскравість 
вираженості окремих показників, що характе-
ризують зазначені вище критерії, вказують на 
рівні розвитку естетичних почуттів дітей.

За результатами констатуючої діагностики 
були визначені кількісні характеристики рів-
нів розвитку естетичних почуттів старших до-
шкільнят в досліджуваних групах. 

Отже , в експериментальній групі були вста-
новлені наступні показники: високий рівень 
розвитку естетичних почуттів досліджуваних 
дітей – 25%, середній рівень розвитку естетич-
них почуттів має 29% й 46% дітей мають низь-
кий рівень розвитку естетичних почуттів.

Тоді як в контрольній групі: високий рі-
вень розвитку естетичних почуттів – 24%, се-
редній рівень має 33% та 43% досліджуваних 
дітей мають низький рівень розвитку естетич-
них почуттів.

А оскільки, завдання роботи не обмеж-
уються теоретичним аналізом понять і явищ, 
а передбачають практичну реалізацію змісту 
естетичного виховання, то необхідно визна-
чити рівні розвитку естетичних почуттів осо-
бистості. 

Вони представлені нижче в таблиці «Рівні 
розвитку естетичних почуттів особистості»

Таким чином, проаналізувавши результа-
ти констатуючої діагностики, був зроблений 
висновок, що діти мають низький рівень роз-
витку естетичних почуттів, що необхідна ці-
леспрямована робота з розвитку естетичних 

рівні розвитку естетичних почуттів особистості
рівні показники

високий Почуття красивого; естетичне ставлення до людей, до себе, до справи; збудження, 
радість задоволення, хвилювання, потрясіння; розуміння прекрасного; естетична фан-
тазія; використання еталонів, символів; розвинена фантазія; уміння бачити, чути, зі-
ставляти, порівнювати; творчі здібності; образне мислення

середній Почуття красивого; естетичне ставлення до людей, себе, справи; перевага стенічних 
емоцій: радості, хвилювання; уміння порівнювати, фантазувати; естетична оцінка на 
рівні установлених норм; здібності до аналізу

низький Невміння відрізнити красиве від вульгарного; байдуже ставлення до людей, до себе, 
до діяльності; перевага у діяльності астенічних емоцій: спокій, байдужість, невдо-
волення; розуміння прекрасного на рівні уявлень; в оцінці прекрасного – відсутність 
власних суджень; відсутня естетична мета діяльності і потреба в ній; невміння аналі-
зувати події
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почуттів дітей старшого дошкільного віку за-
собами театральної діяльності.

Ставлячи собі за мету довести ефектив-
ності виховання естетичних почуттів дітей 
старшого дошкільного віку засобами лялько-
вого театру, ми на протязі усього начального 
року, в експериментальній групі № 6 (22 осіб) 
проводились наступні заняття та екскурсії:

- створення в групі театрально-ігрового 
осередка з атрибутами, матеріалами та іграш-
ками;

- ознайомлення дітей з історією театра;
- бесіди про театр та професії людей, які 

там працюють;
- показ мультфільмів про театр;
- відвідування різних лялькових вистав, не 

лише в дитячому садку, а й за його межами.
- створення музею ляльок в закладі освіти 

(разом з батьками вихованців);
- знайомство з різновидом ляльок (разом з 

музичним керівником, Гайшинець Н. А.);
- використання ігор з лялькою та без ширми, 
- вчилися вірно водити лялькою з ширмою, 

тощо.
На даному етапі відбувається не лише зна-

йомство дітей з театром та його компонента-
ми, а й розвиток бажання у дітей створити 
власний театр. Далі наші діі були наступними. 

Обрану для постановки п’єсу («Як лисичка 
шукала собі друзів», автор – Гайшинець Н. А.) 
ми зачитали уголос в присутності усіх учас-
ників спектаклю, яких було обрано колек-
тивно серед дітей групи. Мета п’єси полягає 
в вихованні в дітей любов до мистецтва та 
розвитку високих морально-етичних якостей, 
формуванні всебічно розвиненої особистість. 
Потім ми розподіляли ролі і обговорювали об-
рази дійових осіб та їх стосунки. Особливо ми 
наголосили, що дуже важливо показати кож-
ного героя, ïх рухи та мову, так, щоб глядач 
зрозумів хто перед ним та йому було цікаво 
спостерігати за сюжетом п’єси. 

Під час читання п’єси ми продовжували 
її детальний аналіз за частинами. Діти пра-
цювали над роллю не лише з вихователем та 
музичним керівником, а й самостійно, вдо-
сконалюючи для свого персонажа характер-
ний голос, манеру ходити і розмовляти. Ми 
домагалися більшої чіткості у подачі тексту, 

оскільки голос ляльковода якоюсь мірою при-
глушує ширма.

Потім почалась робота з ляльками на шир-
мі. Перед тим, як узяти ляльку, діти робили 
спеціальну пальчикову гімнастику. Поки діти 
не вивчили текст напам’ять, вони переказу-
вали його своїми словами, та замість ляльок 
використовували спеціальні ляльки – тулуби, 
де дитина могла змогу бачити, як рухаються її 
пальці під час дійства. Це дало простір твор-
чій ініціативі й допомогло виробити природ-
ний тон і поступово увійти в роль. Одночасно, 
разом з дітьми, ми продумували мізансцени, 
тобто вирішували, звідки лялька входить, де 
зупиняється, що робить, куди іде далі й куди 
виходить. На цьому етапі роботи виконавці 
шукали для кожної ляльки найцікавіші та най-
характерніші рухи.

Музичний супровід (народні мелодії, ав-
торські пісні Н. А. Гайшинець, музичні урив-
ки, що знайомі дітям) до нашої вистави ми 
підбирали разом з нашим музичним керівни-
ком, Н. А. Гайшинець. Після підбору музич-
ного супроводу ми провели генеральну репе-
тицію з повним оформленням сцени.

Перша вистава була дуже вдалою. Це ви-
кликало бажання, побудило інтерес і в інших 
дітей взяти участь у ляльковому театрі. На-
ступного разу ми залучили до своєї роботи 
несміливих, неговірких дітей, дали їм можли-
вість випробувати свої сили. Це дало їм змогу 
впевнитися у своїх силах, можливостях, від-
крити для себе новий світ.

В організації роботи зі старшими дошкіль-
нятами ми відмітили, що обов'язковим еле-
ментом пропонованої програми стала органі-
зація безпосередніх вражень.

Формувальний етап експерименту свід-
чить, що активне використання у навчально-
виховному процесі театралізованої діяльності 
дає можливість ефективно формувати есте-
тичну спрямованість старшого дошкільника.

висновки. В кінці навчального року, ми 
зробили порівняльний аналіз результатів до 
експериментів та після, й побачили динаміку 
розвитку естетичних почуттів дітей експери-
ментальної групи. Виявлялися зміни сформо-
ваності окремих домінант естетичного розви-
тку. Нижче на рис. 1 відображено динаміку 
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рівнів розвитку естетичних почуттів старших 
дошкільників в контрольній групі.

Як бачимо, після формувального етапу 
експерименту в контрольній групі показники 
високого рівня естетичного розвитку зросли 
на 3% до 27%, також змінилися й показники 
середнього рівня, вони зросли на 2% до 35%, 
а показники низького рівня естетичного роз-
витку знизились, але вже на 5% до 38%.

А на рис. 2 відображено динаміка рівнів 
розвитку естетичних почуттів старших до-
шкільнят в експериментальній групі.

Як і в контрольній групі, в експеримен-
тальній групі також спостерігається динаміка 

рівня естетичного розвитку. Проте, показники 
високого рівня естетичного розвитку зросли 
на 8% до 33%, показники середнього рівня 
зросли на 1% до 30%, а показники низького 
рівня значно зменшились (на 9%) до 37%.

Співвіднесення результатів констатуваль-
ного та формувального етапів експеримен-
тальної роботи свідчить про те, що залучення 
дітей до активного спілкування з мистецтвом 
є важливим фактором естетичного розвитку. 
Практична робота показала ефективність ви-
користання в роботі із старшими дошкільня-
тами комплексної програми розвитку есте-
тичних почуттів засобами лялькового театру. 
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Дослідження підтвердило провідні пози-
ції сучасної педагогіки про те, що мистецтво 
сприяє вихованню гуманітарного типу свідо-
мості, що виступає нагальною потребою саме 
сьогодні, в епоху посилення раціональності і 
технізації суспільства.

Підсумки експериментальної роботи 
вцілому підтвердили припущення про те, 
що процес виховання естетичних почуттів 
старших дошкільнят буде ефективним за 
умов:

– цілеспрямованого використання ляль-
кового театру;

– формування естетичного бачення 
мистецьких явищ;

– урахування специфіки культурно про-
стору розвитку старших дошкільнят.

Ляльковий театр дозволяє стимулювати ді-
тей до образного й вільного сприйняття навко-
лишнього світу (людей, культурних цінностей, 
традицій, літературного твору). За його допо-
могою дитина вчиться поважати чужу думку, 
фантазувати, уявляти, спілкуватися з оточую-
чими, бути толерантною до різних точок зору.

Педагогу слід зробити рішучий крок на-
зустріч мистецтву, зокрема театральному, як 
надійному союзникові у важливій справі ви-
ховання дітей дошкільного віку. Кожен педагог 
має усвідомити, що без дитячого театру вихов-
ний процес є досить буденним і менш цікавим. 
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ФорМУваннЯ понЯТійно-ТерМінологічного 
апараТУ МайбУТніх вчиТелів біології МеТодоМ 

МенТальних карТ
У статті розглянуто питання дослідження особливостей формування понятійно-термінологіч-

ного апарату студента в процесі його професійної підготовки. Зокрема, можливість застосування 
методу інтелект-карт для формування понятійно-термінологічного апарату студентів при вивчен-
ні дисциплін фахового циклу, зокрема «Ботаніки з основами геоботаніки». Особливу увагу приділено 
поетапності попередньої термінологічної роботи на заняттях з ботаніки, основним засобам роботи 
з поняттями та термінами, алгоритмам створення ментальної картки за змістовним модулем 
«Тканини рослин».

Ключові слова: метод ментальної-карти, інтелект-карта, термін, терміносистема, майбутній 
вчитель біології.

В статье рассмотрены вопросы исследования особенностей формирования понятийно-термино-
логического аппарата студента в процессе его профессиональной подготовки. В частности, возмож-
ности использования метода интеллект-карт для формирования понятийно-терминологического 
аппарата студентов при изучении дисциплин профессионального цикла на примере «Ботаники с 
основами геоботаники». Особенное внимание уделено поэтапности предварительной терминологи-
ческой работы на занятиях по ботанике, основным средствам работы с понятиями и терминами, 
алгоритмам создания ментальной карточки по содержательному модулю «Ткани растений».

Ключевые слова: метод ментальной-карты, интеллект-карта, термин, терминосистема, буду-
щий учитель биологии.

The article discusses studies of the formation of the student’s conceptual terminology framework in the 
course of his training. In particular, the possibility of using the method of intellectual cards for the formation 
of the conceptual and terminological framework of students in studying the disciplines of the professional 
cycle on the example of "Botany with the basics of geobotany".

Special attention is paid to the gradual approach of preliminary terminological work in the classroom 
on botany, the basic means of working with concepts and terms, algorithms for creating mental maps on the 
meaningful module “Plant Tissue”.

Key words: mental map method, mind map, term, term system, future biology teacher.

Важливою ознакою професійного ста-
новлення вчителя є розвиток професійно-
термінологічної компетентності, що прояв-
ляється в усталеному розумінні біологічних 
понять та оперуванні термінологією за фа-
хом. Одним із перспективних методів фор-
мування професійної терміносистеми вва-
жаємо метод ментальних карт (МК). Він є 
прикладом продуктивної креативної техні-
ки, інноваційним способом графічного по-
дання інформації. Складена ментальна кар-
та (в літературі зустрічаються ще терміни 
«інтелект-карта», «ментальна мапа», «мис-
линнєва карта») може слугувати опорним 
конспектом і слугувати систематизації та 
закріпленню знань з певної теми чи пробле-
ми досліджень.

Метою даної статті є з’ясування сутнос-
ті методу ментальних карт, призначення та 
етапів створення, розробка ментальної карт-
ки, що включає поняття змістовного модулю 
«Тканини рослин».

Засновником даного методу є Тоні Бюзен 
(Tony Buzan), що є автором ряду монографій 
та посібників, таких як «Суперпам’ять», «Су-
перінтелект» та ін. Слід відзначити, що ефек-
тивність складання ментальної карти забезпе-
чується образним структуруванням знань та 
відображенням їх з різних точок зору. 

Метод Ментальних карт Т.Бьюзена активно 
впроваджується в практику роботи середньої 
та вищої школи, адже дозволяє структурувати 
знання, покращити підготовку до практичних, 
семінарських та лабораторних занять, фахової 
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та педагогічної практики, модульного контр-
олю знань, навчально-пошукової діяльності, 
створення ефективного опорного конспекту 
тощо.

Таким чином, ментальна карта (або інте-
лект-карта) забезпечує узагальнене уявлення 
про предмет або предметну галузь; концен-
трування та зберігання великого обсягу даних; 
демонстрацію логіки розв’язання проблеми; 
графічне зображення даних (за допомогою 
умовних знаків) [2].

Складання ментальної карти орієнтовано 
на такі особливості мислення, як: асоціатив-
ність, радіантність, холістичність [6]. Тер-
мін «радіантне мислення» відноситься до 
характеристики асоціативних мисленнєвих 
процесів, відправною точкою яких є цен-
тральний об’єкт (образ – радіант), від яко-
го всебіч відходять різноманітні асоціації. 
Асоціація – це закономірний зв’язок двох 
чи декількох психічних процесів (уявлень, 
думок, почуттів та ін.). Цікавим є виділен-
ня рядом науковців різних принципів ство-
рення асоціацій: за подібністю, яку умовно 
називають «блакитне-синє», та за контрас-
том – «чорно-біле»; за обумовленістю в про-
сторі та часі (наприклад, переляк дитини в 
темній кімнаті є причиною страху темряви); 
за причинно-наслідковими зв’язками та ін. 
[6]. Холістичність мислення полягає у ці-
лісному сприйнятті інформації. Відповідно, 
цей принцип визначає необхідність подава-
ти аналіз радіанта (поняття) як певне ціле, а 
не просту суму складових частин.

Як відомо, півкулі головного мозку людини 
взаємодіють і виконують різні інтелектуальні 
функції: ліве відповідає за раціональне, аналі-
тичне мислення, праве – художньо-музикаль-
ну діяльність, розпізнавання. Саме залучення 
обох півкуль головного мозку при створенні 
ментальних карт є цінним у формуванні стій-
ких понять, структурованої терміносистеми з 
певної теми або розділу.

Робота по складанню МК включає такі по-
слідовні етапи: [3].

І. Етап організації призначений для ство-
рення сприятливих умов для побудови МК: 
обговорення, формулювання мети та завдань, 
забезпечення обладнанням, літературою.

ІІ. Етап виявлення радіанта (центрального 
образу) у вигляді слова або лаконічного сло-
восполучення, що відповідає темі чи певній 
проблемі. Зазвичай просторово його розміщу-
ють в центрі МК, а лінії гілок різних порядків 
рекомендовано зображувати кривими.

ІІІ. Етап створення головних гілок та по-
дальше галуження поняттєвих зав’язків базу-
ється на вивченні та осмисленні центральної 
теми (радіанта), за результатами чого форму-
ються гілки першого порядку. 

ІІІ. Етап створення рисованих образів 
передбачає пошук відповідних ілюстрацій. 
Образна схема має ряд переваг у порівнянні 
з виключно графічною схемою, адже спри-
яє асоціативному мисленню та кращому 
запам’ятовуванню за рахунок використання 
різнокольорових ілюстрацій.

IV. Подальше структурування та ілюстра-
ція внаслідок всебічного вивчення властивос-
тей та структури поняття (радіанта).

Для ефективної організації самостій-
ної роботи студентів розроблені так звані 
«Пам’ятки зі складання ментальної карти»: 
[2].

– починайте в центрі чистого аркуша, 
щоб залишити собі творчу свободу будувати 
карту у всіх напрямках;

– для концентрації уваги центральну 
ідею позначайте у вигляді зображення, а не 
лише словесно;

– використовуйте різні кольори для 
стимуляції творчого мислення, активізації ві-
зуальних центрів мозку та привертання уваги;

– головні відгалуження виділяйте тов-
стішими лініями, товщина лінії має зменшу-
ватися пропорційно рівню галуження;

– відгалуження робіть кривими, а не 
прямими лініями;

– рядок має містити окреме слово, фра-
зи відбирають час на розпізнавання та розу-
міння;

– використовуйте зображення та обра-
зи, адже вони здатні стимулювати нові творчі 
асоціації.

На сьогодні в мережі Інтернет у вільному 
доступі можна не тільки знайти опис мето-
дики створення МК та готові карти з різних 
тем, але й комп’ютерні програми з розробки 
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ментальних карт: MindMeister, MindMup, 
Mind42, XMind, MindJet Mindmanager, 
PersonalBrain, iMind Map, Bubbl, Comapping, 
MindGenius, Wisemapping, Mapul, Mindomo, 
Coggle, FreeMind, SpiderScribe та інші [4]. За 
допомогою цих програм можна швидко і якіс-
но складати акуратні візуально структуровані 
схеми, в які можна вносити правки. Як зазна-
чалося, базовим принципом використання 
МК є залучення обох півкуль мозку, тому до-
цільним є створення графічних схем вручну 
за допомогою олівців і фарб.

Сфера застосування МК доволі широка: 
це і підготовка презентацій та виступів, аналіз 
складних понять та проблем, організація гру-
пової пошукової діяльності, створення лако-
нічного конспекту, планувальника, узагальнен-
ня та підготовка до контролю знань тощо [5].

Апробація використання МК в навчально-
му процесі відбувається в різних напрямках 
(моральне, трудове, естетичне, економічне, 
екологічне та ін.) як в аудиторній, так і само-
стійній індивідуальній роботі та роботі в мі-
крогрупах [1]. На заняттях практичного курсу 
навчальних дисциплін студенти звітують про 

стан опанування певної теми за допомогою 
захисту ментальних карт, в яких відображе-
ні визначальні принципи, характеристики, 
структура певного поняття або проблеми. 

Розглянемо приклад побудови інтелект-
карти з ІІ змістовного модулю «Тканини» 
(рис. 1) навчальної дисципліни «Ботаніка з 
основами геоботаніки». 

Радіантом є поняття «тканини», а галу-
женням першого порядку є види рослинних 
тканин: твірна, основна, покривна, провідна, 
механічна, видільна. Гілками другого порядку 
виступають підтипи певного виду тканин. 

Доцільним вважаємо поєднання процесу 
складання МК та створення короткого термі-
нологічного словнику, в якому подаватимуть-
ся дефініції розглянутих питань. Таким чином 
відбувається систематизація і закріплення 
знань з певної теми. Адже часто студенти плу-
таються в таких поняттях, як «фелема», «фло-
ема», «фелоген», «фелодерма»; епідерма, пе-
ридерма, епіблема, ризодерма та ін. 

Але спроба поєднати на одній графічній 
схемі усі поняття з складної теми унеможлив-
лює додавання ілюстративного матеріалу. Така 

 
 рис. 1. приклад графічної інтелект карти на тему «рослинні тканини»
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схема перевантажена термінами, але дозволяє 
виявити загальну складну структуру понять 
з даної теми. Вважаємо за доцільне поетапне 
розкриття складного поняття. Наприклад, піс-
ля опанування та узагальнення понять зазна-
ченої графічної схеми в подальшому склада-
ти вже ряд візуалізованих МК, ілюстрованих 
яскравими рисунками, що характеризують по-
няття, виділені у галуженнях першого поряд-
ку. Тобто загальна схема дозволяє сформувати 
загальне уявлення, яке у подальшому доречно 
конкретизувати, розкриваючи структуру та ха-
рактеристику основних гілок.

Таким чином, використання МК є перспек-
тивним креативним процесом, що доцільно 
проводити як на етапі актуалізації знань, так і 
викладу основного матеріалу та узагальнення 
знань з теми перед проведенням модульного 
контролю. Ефективним є поєднання створен-
ня графічної та візуалізованої МК паралельно 
зі складанням термінологічного словника за 
поняттям-радіантом. Опанування та система-
тичне використання результатів такої пошу-
кової діяльності сприяє опануванню майбут-
німи учителями біології терміносистемою за 
фахом.
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Методичні рекомендації містять спеціальні завдання щодо створення ігрових ситуацій, ситуацій 
новизни, змагання, організації дискусій, проведення бінарних занять сумісно з викладачами профілю-
ючих дисциплін, практичними працівниками, носіями мови, а також занять в спеціалізованих ауди-
торіях, що забезпечує професіоналізацію навчання засобами іноземної мови.

Ключові слова: професіоналізація, кваліфікаційні характеристики, рольова ігра, дискусія, бінарні 
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Методические рекомендации содержат специальные задания по созданию игровых ситуаций, си-
туаций новизны, соревнования, организации дискуссий, проведению бинарных занятий совместно с 
преподавателями профилирующих дисциплин или практическими работниками, носителями языка, 
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Methodical recommendations contain special tasks as to role plays, competitions, discussions, binary 
classes with trainers of specific subjects, or practitioners, or native speakers, as well as classes in specialized 
auditoriums to provide professionalization by means of foreign languages. 

Key words: communicative competence, project technology, intersubject links, independence, self-devel-
opment.

актуальність теми. Соціально-економіч-
ні відносини, що динамічно розвиваються, 
зумовлюють становлення комплексу нових 
вимог до рівня і змісту вищої освіти, страте-
гічним завданням якої є формування компе-
тентного фахівця. В умовах сьогодення сис-
тема освіти повинна формувати такі важливі 
якості випускника як ініціативність, мобіль-
ність, гнучкість, динамізм і конструктивність. 
Майбутній професіонал повинен мати праг-
нення до самоосвіти впродовж всього жит-
тя, володіти новими технологіями і розуміти 
можливості їх використовування, бути здат-
ним на самостійні рішення, вирішувати про-
блеми і працювати в команді, адаптуватися в 
соціальній і професійній сфері [1, 8].

постановка проблеми. Виховання такої 
соціально і професіонально активної особи 
вимагає від педагогів сучасної школи засто-
сування ефективних методів, прийомів і форм 
роботи. Щоб сформувати випускника компе-
тентного в усіх потенційно значущих сферах 
професійної освіти і життєдіяльності, необ-

хідно застосовувати активні методи навчання, 
технології, що розвивають, перш за все, піз-
навальну, комунікативну і особистісну актив-
ність нинішньої молоді. 

Одним з перспективних напрямів в пла-
ні вирішення задачі соціально-професійної 
адаптації майбутнього фахівця є здійснення 
компетентнісного підходу, який у разі його 
успішної реалізації, є засобом забезпечення 
студентів корисними знаннями, необхідними 
для успішного досягнення цілей у реальних 
життєвих умовах [10, 14].

Мета статті ‒ розглянути педагогічні 
умови та визначити ефективні технології 
вдосконалення професійно орієнтованого на-
вчання іноземної мови.

виклад основного матеріалу. Орієнтація 
курсу іноземної мови на виконання професійно 
спрямованого навчання іноземної мови означає 
строгий відбір навчального матеріалу, раціо-
нально складену систему вправ з його засвоєн-
ня, а також визначення номенклатури вмінь та 
навичок, які формуються в процесі навчання.
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Тексти для навчання іноземної мови пови-
нні відповідати наступним вимогам:

− Викликати у студентів інтерес з профе-
сійної точки зору;

− Представляти собою закінчене ціле;
− Бути доступними за мовою та змістом, 

тобто відповідати певному етапу навчання, а 
саме: в плані мови – рівню мовної підготов-
ки студентів, в плані змісту – рівню знань 
студентів з професії, що вивчається, що відо-
бражено в програмах з профілюючих на від-
повідному курсі дисциплін, і в той же час до-
статньо складними, примушуючи студентів 
при їх читанні вирішувати різноманітні розу-
мові завдання;

− Відбивати основні стилістичні особли-
вості літератури за фахом.

Правильно підібраний навчальний мате-
ріал, необхідний та близький за видом діяль-
ності майбутньому спеціалісту, який повинен 
мати здібність проявити свою професійну 
активність, пов’язану з оновленням знань, є 
важливим психологічним фактором, який сти-
мулює та підтримує інтерес до вивчення іно-
земної мови [5, 9].

Тематична, системно-організована до-
бірка професійно-орієнтованих, проблемно- 
узгоджених та пов’язаних зі змістом за-
нять за спеціальністю текстів, починаючи з 
першого етапу навчання у закладах вищої 
освіти, по-перше, цілеспрямовано розвиває 
у студентів сталу зацікавленість у вивченні 
іноземної мови як джерела нової інформа-
ції з фаху, а це, в свою чергу, сприяє тому, 
що студенти починають розглядати іноземну 
мову як засіб вивчення спеціальності. По-
друге, у студентів виникає потреба в оволо-
дінні іноземною мовою, так як це дозволяє 
вдосконалюватися в своїй спеціальності та 
успішно вести наукові дослідження, вклю-
чаючи написання курсових та дипломних 
робіт, підготовку доповідей та повідомлень 
до конференцій, які проводяться як інозем-
ною, так і рідною мовами, тобто змінюється 
відношення студентів до занять в цілому, бо 
значення вивчення іноземної мови визнача-
ється ступенем її необхідності для діяльнос-
ті, особливо, для найближчої діяльності, яка 
реально відчувається. 

Предмет «Іноземна мова» перш за все, 
повинен забезпечувати спеціалісту доступ 
до зарубіжних джерел інформації, без чого в 
теперішній час неможлива не лише ніяка до-
слідницька, але в багатьох випадках і чисто 
практична діяльність. В умовах інформацій-
ного суспільства важливо формувати у май-
бутніх фахівців вміння орієнтуватися в стрім-
кому потоці інформації, для чого їм необхідно 
оволодіти раціональними прийомами пошуку 
необхідної інформації, які включають: 

− складання бібліографії з певної пробле-
матики;

− встановлення інформаційної цінності 
джерела;

− передбачення проблем, що розглядають-
ся, по заголовку;

− опора на ілюстративний матеріал для 
кращої орієнтації у відібраних джерелах;

− відбір відповідного ілюстративного ма-
теріалу;

− використання довідкової літератури 
(словників, довідників, енциклопедій та ін.). 

Практика свідчить, що основним джере-
лом професійної інформації іноземною мо-
вою, який використовується фахівцем най-
більш часто, є профільні періодичні журнали. 
В зв’язку з цим завдання кафедр складається 
з того, щоб ознайомити студентів з інформа-
ційними та структурними характеристиками 
галузевих журналів, сформувати у них вміння 
самостійно читати тексти з фаху з ціллю, що 
змінюється, (перегляд, пошук необхідної ін-
формації, ознайомлення, поглиблене вивчення) 
і виконувати різні види робіт з оригінальною 
спеціальною літературою у відповідності до 
завдань профілюючих кафедр (переклади, до-
повіді, реферативні повідомлення, анотації).

При цьому формуються вміння та нави-
чки, які конкретно вказані в кваліфікаційних 
характеристиках спеціаліста, наприклад, фа-
хівець повинен володіти раціональними при-
йомами пошуку і використання наукової ін-
формації в своїй дослідницької та практичній 
діяльності, самостійно приймати рішення. 

Активне використання відібраного мате-
ріалу у навчально-дослідницької і наступній 
професійній діяльності пов’язано з вміннями 
його смислової обробки, до яких відносяться:
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− визначення головної думки тексту;
− інтерпретація ілюстративного матеріалу;
− передбачення ходу розвитку думки авто-

ра та можливого вирішення проблеми;
− розмежування фактичної та гіпотетичної 

інформації;
− визначення об’єктивності, цінності, но-

визни інформації;
− порівняння фактів та різних точок зору, 

що описані в тексті;
− узагальнення інформації, що викладена в 

одному чи декількох джерелах;
− оцінка перспективності використання ін-

формації в професійних цілях;
− вираження свого відношення до прочи-

таного. 
З метою формування у курсантів цих вмінь 

пропонуються завдання на співставлення, 
узагальнення, прогнозування, які дозволяють 
перевірити не тільки повноту розуміння, але й 
глибину осмислення змісту.

Окрім вмінь пошуку та смислової обробки 
інформації у студентів необхідно формувати 
вміння письмової фіксації корисної інфор-
мації, які диференційовано проявляються в 
таких засобах фіксації інформації, як реферу-
вання, анотування та рецензування [7, 2].

При навчанні реферуванню рекоменду-
ються наступні завдання:

1. Прочитайте весь матеріал, що реферу-
ється, і ретельно розберіться в його змісті. Не-
зрозумілі місця з’ясуйте читанням додаткової 
літератури іноземною чи рідною мовою. Час-
то буває достатньо звернутися до енциклопе-
дичних довідників і тлумачних словників. 

2. З’ясувавши зміст джерела, складіть 
його детальний план у називних реченнях. 
Наявність глав або розділів в оригіналі часто 
полегшує це завдання. Називні речення, що 
позначають пункти плану, потім легко пере-
творити на розповідні речення реферату.

3. Виділіть головну думку і основні дока-
зи, що її підтверджують, в кожному розділі 
та запишіть їх 1-2 реченнями. Формулювання 
головної думки не повинно зв’язуватись фор-
мою вираження оригіналу. Мова оригіналу не 
повинна відволікати референта від первісного 
змісту уривку, так як лише в цьому випадку 
досягається належний ступінь компресії.

4. Обробивши таким чином весь матеріал, 
сформулюйте основну думку всього тексту, 
якщо вона не дається самим автором напри-
кінці статті або книги.

5. Визначивши тему та виписавши первин-
ні дані, основні положення всього джерела, 
а потім послідовно головні думки та докази 
всіх пунктів плану і висновок автора за мате-
ріалом в цілому (пункт, що містить висновок 
автора, опускається, якщо в джерелі такого 
немає), напишіть короткий коментар референ-
та, вказавши:

− актуальність матеріалу;
− на кого розрахований матеріал;
− ступінь новизни матеріалу.
6. Прочитайте повний текст реферату і 

поєднайте його окремі пункти в загальний 
текст, уникаючи фрагментарності викладення 
і добиваючись логічного розвитку єдиної для 
всього матеріалу лінії.

7. Прочитайте ще раз джерело і одразу ж 
за цім реферат і, переконавшись у відсутності 
перекручень чи пропусків важливої інформа-
ції, остаточно відшліфуйте реферат, стиліс-
тично та за змістом. На цьому робота над ре-
фератом завершується.

Іншим видом компресії є анотування. Пер-
ше практичне складання анотації проводить-
ся методом колективної роботи викладача і 
студентів. Послідовно задаючи питання щодо 
структури анотації, викладач добивається 
правильного варіанту відповіді:

− Яка предметна рубрика статті?
− Яка тема анотації?
− Викладіть первинні дані статті.
− Дайте стислу характеристику джерела; 

при цьому студенти перелічують основні по-
ложення статті називними реченнями, а наяв-
ність підзаголовків полегшує завдання. 

− Дайте критичну оцінку джерела. Якщо є 
час, то кращі варіанти відповідей записують-
ся. Таким чином, студенти отримують зразок 
анотації.

Новою формою роботи над текстом на 
просунутому етапі є навчальне рецензування. 
Цей вид роботи є особливо актуальним в світ-
лі нових завдань вищої школи, так як сприяє 
розвитку у студентів навичок самостійної до-
слідницької роботи. Навчання рецензуванню 
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можна починати лише після того, як студенти 
оволоділи відповідним теоретичним курсом 
зі спеціальності. При навчанні рецензуванню 
студентам пред’являються моделі рецензії, 
відмічаються її структурно-семантичні осо-
бливості, увага звертається на ту частину, де 
містяться критичні зауваження.

Роботу зі складання реферату, анотації або 
рецензії рекомендується завершувати аналі-
зом готового реферату, анотації чи рецензії, 
який проводиться колективно в аудиторії.

Важливо підкреслити, що умовою успіш-
ного формування професійних вмінь, які ха-
рактеризуються творчим началом, є розробка 
та використання  в практиці навчання ситуа-
цій, що імітують творчу діяльність. Прикла-
дом можуть слугувати проблемні ситуації, які 
повинні сприяти розвитку загальних інтелек-
туальних здібностей студентів, активізуючи 
такі психічні процеси, як пошук, аналіз, син-
тез, умовивід, трансформація. Завдання треба 
складати так, щоб прищеплювати студентам 
дослідницькі навички, які мають в своїй осно-
ві вміння самостійно працювати, узагальню-
вати дані, користуватися довідковою літерату-
рою, журналами за фахом [13].

Розпізнавальними ознаками таких дослід-
ницьких завдань є наступні характеристики:

− завдання повинно бути таким, щоб сту-
дент, вирішуючи його, проявляв власну пізна-
вальну та дослідницьку активність;

− питання, що породжуються проблемною 
ситуацією, повинні бути значимими для сту-
дентів;

− проблемна ситуація повинна мати влас-
тивість динамічності, тобто вирішення за-
гальної проблеми повинно протікати в формі 
рішення ланцюга підлеглих проблем, які ви-
тікають одна з іншої і показують причинно-
наслідкові відносини між явищами та проце-
сами, що вивчаються.

В зв’язку зі сказаним рекомендується 
основне місце в практичній роботі відводити 
наступним технологіям.

− Створення ситуацій новизни, пов’язаних 
з постановкою проблем, що сприяє розви-
тку вміння всебічно вивчати первинні дані 
спеціально сформульованого завдання, а та-
кож самостійно ставити проблему. Феномен 

«причетності до нового» виникає в умовах 
постійного варіювання змісту діяльності за 
рахунок збагачення її новими для суб’єкта 
елементами.

Оскільки обробка наявної інформації пе-
редбачає виявлення в проблемі вирішеного і 
невирішеного, необхідні не лише актуаліза-
ція та систематизація цієї інформації, перш 
за все досвіду та знань, але й здібність аб-
страгуватися, бачити предмет або явище ціл-
ком, у всій сукупності їх зв’язків, тобто уява 
та прогнозування. Відповідно, вправи цієї 
групи повинні містити такі завдання, які б 
стимулювали уяву і прогнозування. Наведе-
мо приклади деяких з них:

− які питання в межах даної проблеми ви-
рішені автором статті;

− яких питань лише торкаються, але не ви-
рішують в даній статті;

− які питання не згадуються автором, але 
повинні бути вирішені;

− прочитайте/прослухайте повідомлення 
і скажіть, що вам відомо про даний предмет/
явище;

− що ви не знаєте про предмет або явище, 
що обговорюється;

− якою додатковою інформацією ви пови-
нні володіти, щоб вирішити поставлене за-
вдання;

− на які підзавдання можна розбити голо-
вне завдання, яке вам належить вирішити. 
Студентам пропонується заповнити таблицю:

Питання до 
тексту Що я знаю Що я узнав

Графа «Що я знаю» заповнюється до чи-
тання тексту, графа «Що я узнав» − після чи-
тання.

Завдання таких ситуацій повинні спонука-
ти студентів до глибокого осмислення задачі, 
а також до пошуку та здобуванню нової, до-
даткової, уточнюючої інформації, необхідної 
для вирішення поставленої задачі.

− Створення ситуацій пізнавальної диску-
сії, котра може проводитись як на матеріалі за-
гального, так і різних, проте однотемних, дже-
рел інформації. Предметом обговорення може 
також бути екстралінгвістичний  матеріал: 
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графіки, малюнки, таблиці, схеми. Відо-
мо, що невербальні засоби займають важли-
ве місце в передачі інформації, тому вміння 
адекватно інтерпретувати невербальний ком-
понент комунікації по відношенню до вер-
бального оточення має першорядне значення 
для ефективного спілкування. З огляду на це 
рекомендується використовувати вправи в пе-
рекодуванні інформації. При цьому необхідно 
відмітити, що невербальні засоби не є в цьо-
му випадку лише засобами візуальними. Вони 
дозволяють найбільш природньо здійснювати 
наукове спілкування мовою, що вивчається, 
зв’язують продуктивні та рецептивні вміння 
при породженні тексту. В цих вправах ви-
магається передавати інформацію, яка вира-
жена невербальними засобами, вербально і 
навпаки. Такі вправи дозволяють сполучати 
навчання мови з наявними знаннями зі спе-
ціальності, так як прийоми невербальної пе-
редачі інформації в межах певної дисципліни 
достатньо добре відомі студентам, які спеціа-
лізуються в даній області [6, 16].

Виконання перелічених форм роботи спри-
яє як навчанню говоріння, так і навчання ау-
діювання, оскільки студенти прослуховують 
аудіотексти, монологи, що продукуються ін-
шими студентами, репліки викладача, а також 
питання та відповіді викладача та студентів в 
ході бесіди.

− Створення ситуацій змагання при контр-
олі за темою. Група ділиться на дві команди 
та журі (2 особи) з числа найбільш підготов-
лених, ерудованих та авторитетних студентів. 
Командам пропонується взяти участь в «зво-
ротному переказі», суть якого полягає в тому, 
що студент розповідає матеріал не безпосе-
редньо з тексту, а після переказу його іншим 
студентом, причому мови чергуються. Кон-
кретно це виглядає так: представник однієї з 
команд, отримавши та прочитавши матеріал, 
переказує його на мові, що вивчається, а пред-
ставник іншої команди, отримавши таким 
чином зміст іноземною мовою, повинен вира-
зити його рідною мовою або навпаки. Потім 
кожній команді почергово задаються питання 
приблизно однакового обсягу та порівнянно-
го характеру, на обдумування яких дається 
хвилина, протягом якої команда радиться і 

надає слово для відповіді одному з студентів. 
Команда може доповнювати відповідь. Якщо 
відповіді вичерпані, команді-супернику про-
понується ввести доповнення і поправки. По-
тім журі вносить свої доповнення і оцінює 
відповіді обох команд. В ході роботи можна 
виділити час, для того, щоб команди само-
стійно задали одна одній 1-2 питання.

Далі командам можна запропонувати взяти 
участь в двосторонньому перекладі, основни-
ми особливостями якого є безперервне пере-
ключення з однієї мови на іншу і розмовний 
стиль мовлення. Ось чому головна увага при 
виконанні двостороннього перекладу повинна 
звертатись на відпрацювання навички пере-
ключення та вміння розуміти іноземне роз-
мовне мовлення, а також на швидкість реакції 
«перекладача». Викладач заздалегідь складає 
текст бесіди двох осіб: українця і інозем-
ця. Бесіда повинна будуватись таким чином, 
щоб питання задавались обома сторонами. Ту 
частину тексту, яка буде перекладатись укра-
їнською, слід ускладнити різноманітними 
ідіоматичними зворотами, прислів’ями, при-
казками, тобто за можливістю наближувати 
до насиченого розмовного мовлення. Від тієї 
частини тексту, яка буде перекладатися іно-
земною мовою, цього не потребується, так 
як тут на перший план виступає граматика та 
лексика.

Коли студенти засвоять особливості орга-
нізації таких бесід, їм можна почергово до-
ручати підготовку матеріалу для перекладу. 
Викладачу ж лишиться заздалегідь прокорек-
тувати текст. На заняттях студенти, які готу-
вали текст, є ведучими і виступають як різно-
мовні співбесідники. Решта студентів, які не 
знайомі з текстом, усно перекладають їх бесі-
ду (по черзі представники обох команд). При 
цьому всі студенти, які не зайняті в даний мо-
мент перекладом, письмово фіксують інфор-
мацію, що заслуховується, оскільки на завер-
шення двостороннього перекладу 1-2 студента 
узагальнюють відомості, отримані з бесіди. 
Відповіді оцінюються за п’ятибальною систе-
мою, додавання і зауваження, заперечення та 
їх аргументація – десятинним дробом.

В кінці роботи підраховується підсумко-
вий бал, до рахунку кожної команди додаєть-
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ся цифра, що означає кількість людей, які від-
повідали на питання, і відражає активність та 
масовість участі в обговоренні проблем.

− Створення ігрових ситуацій. Вони базу-
ються на принципі діяльнісного підходу до 
навчання, який передбачає активізацію розу-
мової діяльності тих, хто навчається, в ситу-
аціях, максимально наближених до реального 
мовленнєвого спілкування з притаманними 
йому ознаками: емоціональністю, спонтанніс-
тю і цілеспрямованістю мовленнєвого впливу. 

Студентам можуть пропонуватися ситуа-
ції, при яких вони беруть участь в дискусіях 
за круглім столом, проводять екскурсії уні-
верситетом чи підрозділами, обговорюють 
виступи товаришів з окремих питань, захи-
щають переваги свого проекту, беруть або да-
ють інтерв’ю, тобто на заняттях створюються 
ситуаційно-мотиваційні умови, які змушують 
того, хто навчається, повідомляти або отриму-
вати інформацію, пояснювати, доповнювати, 
доводити, висказувати свою думку, спросто-
вувати, погоджуватися і т. д. [11, 15].

Головна вимога до складання ігор – це їх 
відповідність реальній дійсності. Установка, 
що пропонується студенту, повинна спонука-
ти його до висловлювання. При цьому треба 
створити відповідну обстановку в аудиторії: 
вона повинна бути забезпечена низкою на-
очних посібників, які раніше слугували для 
введення тем, а тепер стали необхідними 
атрибутами для створення природньої об-
становки. Студенти перетворюються на «ве-
дучих фахівців», які за допомогою схем та 
графіків пояснюють суть основних проблем 
своєї роботи. Вони з зацікавленістю входять 
у свої ролі. Мотивація особливо підвищуєть-
ся в тому випадку, коли той, хто навчається, 
виступає в ролі носія іноземної мови, напри-
клад, одному з студентів, який є «поліцей-
ським з США», надається можливість розпо-
вісти про особливості поліцейської роботи в 
Америці. Його співбесідники – «українські 
поліцейські». 

Рольові ігри не лише стимулюють профе-
сійно-орієнтовану розумову діяльність, але 
й підвищують емоційний тонус навчального 
процесу, створюють умови для максимально-
го використання мовного матеріалу, що ви-

вчається, оскільки він стає необхідним для 
успішної взаємодії. 

Рольові ігри, в яких ставляться складні 
професійні завдання з невідомими для грав-
ців рішеннями, повинні розроблятися кафе-
драми іноземних мов сумісно зі спеціальними 
кафедрами. Безумовно, ця робота потребує 
серйозних, проте цілком здійсненних зусиль, 
так як участь в подібних іграх навіть протягом 
відносно малого часу дає студентам не тільки 
мовний, але й професійний досвід, на здобут-
тя якого в звичайних умовах знадобився би  
більш довгий час.

− Проведення бінарних занять з іноземної 
мови сумісно з викладачами профілюючих 
дисциплін в спеціалізованих класах (напри-
клад, в класі криміналістики, залі судових 
засідань, в класі автопідготовки). На почат-
ковому етапі в спеціалізованих класах реко-
мендується проводити заняття з семантизації 
термінології, що сприяє реалізації одного з 
психологічних ступенів людського пізнання – 
процесу уявлення як конкретної форми знань.

Після первісного ознайомлення з новою 
термінологією за текстами навчальних посіб-
ників заняття продовжується у відповідному 
спеціалізованому класі, де викладач протягом 
10-15 хвилин, використовуючи вже знайомі 
граматичні конструкції мови, що вивчаєть-
ся, розкриває професійно-орієнтовану тема-
тику. Така наочність максимально ситуатує 
заняття і сприяє міцному та усвідомленому 
запам’ятовуванню термінології та засвоєнню 
професійних знань.

Наступним видом роботи на занятті лек-
сичного спрямування в спецкласі можуть бути 
мовленнєві вправи. Протягом 10-15 хвилин 
викладач або найбільш підготовлений студент 
задає групі питання мовою, що вивчається, 
з цільовою установкою пояснити значення 
окремих термінів, розкрити їх суть. 

Потім викладач може попросити одно-
го з студентів описати за можливістю більш 
детально тему, що вивчається, в цілому. Така 
розповідь, на нашу думку, не може бути трива-
лою: через 1-2 хвилини після початку розпові-
ді її може продовжити інший студент, потім – 
третій і т. д. Решта студентів при цьому можуть 
виступати почергово в ролі  перекладача з 
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 іноземної мови українською. Цій вправі мож-
на приділити наступні 15-20 хвилин заняття. 
На цьому ж занятті доцільно відпрацьовувати 
вправи з розвитку у студентів навичок усного 
перекладу з української мови іноземною. Цьо-
му виду вправ можна відвести час заняття, що 
залишився. 

В якості домашнього завдання можна за-
пропонувати письмовий переклад з україн-
ської мови спеціально адаптованого тексту 
за темою заняття. Ступінь адаптації тексту 
залежить від рівня мовної підготовки студен-
тів. Такі заняття потребують попередньої під-
готовки як самого викладача, так і студентів. 
За рекомендацією викладача іноземної мови 
студенти можуть звертатися за консультацією 
з тих чи інших питань термінології україн-
ською мовою до відповідних фахівців. Кон-
сультації з іноземної термінології надає ви-
кладач іноземної мови.

Наступною формою використання спеціа-
лізованих класів є проведення завершальних 
занять за темою. Перед виходом до спецкласу 
студентам дається необхідна додаткова тер-
мінологія окрім тієї, яка вже була вивчена за 
навчальним посібником. Вона активізується 
в аудиторії шляхом виконання вправ з роз-
витку навичок двостороннього перекладу, 
перекладу з іноземної мови українською і з 
української – іноземною на слух. Вся ця по-
передня робота проводиться з широким вико-
ристанням наочності. Після цього студентам 
рекомендується прочитати відповідні розділи 
книги і бути готовими до перекладу на слух 
змісту заданих розділів з української мови 
іноземною.

На занятті в спецкласі відпрацьовуються 
навички усного перекладу на слух з іноземної 
мови українською і з української – іноземною. 
В обох випадках студенти повинні задавати 
викладачу питання через перекладача.

Заняття в спецкласі починається з поста-
нови завдання іноземною мовою із забезпе-
чення усного перекладу на слух з іноземної 
та української мови. Перша частина заняття 
зводиться до послідовного усного перекладу 
іноземною мовою пояснень, які фахівець дає 
українською мовою. Всі студенти почергово 
працюють в якості перекладача. Після пояс-

нення матеріалу українською мовою через пе-
рекладача те ж саме повторюється ще раз, але 
переклад вже здійснюється з іноземної мови 
українською.

Методика проведення сумісного заняття 
принципово не відрізняється від методики 
проведення підсумкового заняття, яке викла-
дач іноземної мови проводить один.

Попередньо викладач іноземної мови су-
місно з відповідним фахівцем складають сце-
нарій, де узгоджуються та записуються питан-
ня, котрі будуть висвітлені в лекції, повнота 
охоплення матеріалу, його деталізація. Крім 
того, фахівець вказує літературу, яку треба 
рекомендувати студентам для їх самостійної 
підготовки до заняття. Обидва викладачі ви-
значають наочні посібники, котрі будуть ви-
користані в ході сумісного заняття. Викладач 
іноземної мови, виходячи зі сценарію, орга-
нізує підготовку студентів, в яку включається 
також і заняття, яке проводиться їм самим за 
вказаною вище схемою. 

Проведення занять з іноземної мови в 
спецкласах дозволяє досягти високого ступе-
ня ситуативності навчального процесу, що є 
одним з найважливіших принципів навчання 
іноземної мови. Такі класи дають можливість 
створити природню обстановку, коли в про-
цес інтелектуальної діяльності студентів всту-
пають одночасно декілька «каналів зв’язку», 
що, в свою чергу, забезпечує оволодіння в мі-
німально короткий час як можливо більшим 
обсягом знань, допомагає швидше напрацю-
вати необхідні вміння та навички. 

Важливо відмітити, що, будучі розумо-
вою діяльністю, навчально-виховний процес 
з іноземної мови сприяє розвитку образного 
і логічного мислення студентів. Суттєву роль 
при цьому відіграє не лише зміст текстів, але 
й сам процес занять з іноземної мови, котрий 
створює передумови для інтенсивної роботи 
мислення. Він супроводжується цілою низ-
кою розумових операцій: спостереженням, 
порівнянням, аналізом, синтезом, висновком, 
котрі здійснюються у відношенні як мовного 
матеріалу, так і його змістовного боку, оскіль-
ки розуміння тексту само по собі представляє 
ланцюг логічних операцій: перетворення гра-
матичних речень в логічні судження, встанов-
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лення зв’язку між окремими думками, виді-
лення головних з них і т. д. 

Застосування завдань і прийомів, що сти-
мулюють розумову діяльність студентів, до-
зволяє на заняттях з іноземної мови створити 
передумови для формування професійно-зна-
чущих для майбутнього фахівця розумових 
дій та операцій, котрі виробляються при ви-
вченні спеціальних предметів, або забезпечи-
ти додаткову практику для вже сформованих 
дій [4, 17].

Насправді, професійно-значущі для май-
бутнього фахівця дії та операції – аналіз, 
синтез, співставлення, прогнозування, віднов-
лення цілого за його складовими, висування 
та захист гіпотез і т. д. – органічно входять 
до навчально-виховного процесу з іноземної 
мови, процесуальна сторона якого носить 
аналітико-синтетичний характер і потребує 
використання всіх цих операцій. Ці дії, буду-
чи спільними для творчої діяльності в будь-
який області, широко використовуються при 
подальшому застосуванні вилученої під час 
читання інформації.

При цьому розвиваються уява і увага сту-
дентів, так як розуміння інформації завжди 
пов’язано зі здогадкою і потребує концен-
трації довільної уваги. Навчально-виховний 
процес передбачає не тільки розумову, але й 
мнемічну діяльність; при цьому створюються 
умови для дії як довільної, так і мимовільної 
уваги.

Важливим є і те, що, за твердженням пси-
хологів, при відповідній організації навчаль-
ного процесу має місце перенос вмінь та на-

вичок пошуку інформації, сформованих при 
навчанні іноземних мов, в мовленнєву діяль-
ність рідною мовою. Іншими словами, навчан-
ня іноземних мов сприяє розвитку у студентів 
якостей, передбачених кваліфікаційними ха-
рактеристиками спеціалістів [3, 12].

Згідно психологічної концепції навчальної 
діяльності в ході навчального процесу студен-
ти не лише здобувають знання та вміння, але й 
змінюються самі, і змінюються вони в резуль-
таті виконання ними предметних дій.

Висновки. Таким чином, застосування спе-
ціальних завдань, спрямованих на формуван-
ня вмінь та навичок, котрі конкретно вказані в 
кваліфікаційних характеристиках спеціаліста, 
навчання реферування, анотування, тезуван-
ня, а також створення ігрових ситуацій, ситу-
ацій новизни, змагання, організація дискусій, 
проведення бінарних занять сумісно з викла-
дачами профілюючих дисциплін, практични-
ми працівниками, а також з носіями мови, за-
няття в спеціалізованих аудиторіях, − все це 
відкриває реальні можливості впливу на фор-
мування у студентів необхідних їм професій-
них якостей і вмінь через вибір і організацію 
дій, що пропонуються, які при викладанні іно-
земних мов набувають форму різноманітних 
вправ. Таким чином, можливо встановлення 
міжпредметних зв’язків не лише на рівні фак-
тичної інформації, але й на рівні дій та опе-
рацій, що виконуються студентами. В таких 
умовах дисципліна «іноземна мова» сприяє 
вдосконаленню важливих для майбутнього 
фахівця якостей, розвитку самостійної розу-
мової діяльності і активної життєвої позиції.
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Исследованы теоретические вопросы психологических и методических особенностей организации 
общения детей старшего дошкольного возраста.
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The theoretical questions of psychological and methodical features of organization of communication of 
children of the senior preschool age are investigated.
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tion, communication with peers, communication with adults.

постановка проблеми. Актуальність до-
слідження зумовлюється динамічними пере-
твореннями у соціально-економічній сфері 
держави, змінами в освітніх пріоритетах, гу-
манізацією та демократизацією освітнього 
процесу, посиленням уваги до особистості 
як активного суб’єкта життєтворення. Закон 
України «Про дошкільну освіту» та Базовий 
компонент дошкільної освіти в Україні прого-
лосили пріоритетом психологічний розвиток 
особистості [5]. Інтерес до процесу станов-
лення взаємин дітей пояснюється визнанням 
дошкільного дитинства періодом фактичного 
становлення особистості, коли закладаються 
основи її соціальної, психологічної спрямова-
ності. Так, Базова програма розвитку дитини 
дошкільного віку «Я у Світі» розглядає соці-
альну компетентність дітей дошкільного віку 
як готовність та вміння обирати, варіювати 
продуктивну мовленнєву взаємодію з ровес-
никами, що й спричинило вибір напряму на-
шого дослідження [10]. 

Формування цілей статті. Проблема роз-
витку спілкування однолітків в дошкільному 
віці – галузь, що інтенсивно розвивається у 
віковій психології. На сьогодні важливість 
однолітка в психічному розвитку дитини ви-

знається багатьма психологами. Значення 
спілкування і міжособистісних взаємин до-
шкільників з ровесниками для формування 
їх особистості було показано в багатьох пси-
хологічних дослідженнях радянських психо-
логів, починаючи з 30-х рр. 20 ст. Вивченню 
питань взаємовідносин у групі дитячого садка 
присвячені роботи Я.Коломинського, А. Ки-
ричука, М. Лисіної, М. Басова, Л. Артемової, 
Т. Рєпіної, С. Кулачківської.

Експериментально доведено, що в умовах 
виховання і навчання за розвивальними про-
грамами дітям недосить спілкуватися лише 
з дорослим (Р. Буре, Є. Кравцова, Н. Михай-
ленко, Н. Короткова, А. Рузська, Є. Смирнова, 
Г. Цукерман та інші). Для повноцінного пізна-
вального і соціального розвитку дитині необ-
хідні контакти з ровесниками.

В науковій літературі представлені ши-
рокі спектри напрямків досліджень проблем 
взаємодії і спілкування дітей з ровесниками. 
Одним з них є вивчення спілкування дитини 
з однолітками в рамках концепції комуніка-
тивної діяльності, що розроблена М. Лісіною 
(З. Богуславська, Л. Галігузова, А. Рузська, 
Є. Смирнова та іншими). Згідно з цією кон-
цепцією, в цілісній практиці дитини наявний 
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тісний зв’язок спілкування з усіма іншими ви-
дами діяльності і з його загальною життєді-
яльністю. Особливість даного підходу полягає 
в акценті на змістовних якісних особливостях 
спілкування дітей з однолітками на різних ві-
кових ступенях розвитку.

У дошкільному віці в життя дитини міцно 
і вже назавжди входять інші діти – однолітки. 
Між дошкільниками розгортається складна 
і часом драматична картина відносин. Вони 
дружать, сваряться, миряться, ображаються, 
ревнують, допомагають один одному, а іноді 
роблять дрібні капості». Всі ці відносини го-
стро переживаються і несуть масу різноманіт-
них емоцій. Емоційна напруженість і конфлік-
тність у сфері дитячих відносин значно вище, 
ніж в сфері спілкування з дорослим. Батьки 
іноді не підозрюють про ту широку гаму по-
чуттів і відносин, яку переживають їхні діти, 
і, природно, не надають особливого значення 
дитячій дружбі, сваркам, образам.

Між тим досвід перших відносин з одноліт-
ками є тим фундаментом, на якому будується 
подальше розвиток особистості дитини. Цей 
перший досвід багато в чому визначає характер 
відношення людини до себе, до інших, до світу 
в цілому. Далеко не завжди складається вдало. 
У багатьох дітей вже в дошкільному віці фор-
мується і закріплюється негативне ставлення 
до інших, яке може мати досить сумні віддалені 
наслідки. Вчасно визначити проблемні форми 
ставлення дитини до однолітків і допомогти по-
долати їх – найважливіше завдання вихователів 
та батьків. Для цього необхідно знати вікові осо-
бливості спілкування дітей, нормальний хід роз-
витку спілкування з однолітками.

Водночас на тлі багатогранності вивчення 
проблеми та її надзвичайної актуальності не-
достатньо уваги приділяється вивченню пи-
тання своєрідності розвитку дітей, зокрема, 
дослідженню психологічних та методичних 
особливостей спілкування дошкільників з од-
нолітками та дорослими.

Мета статті. Полягає у визначенні психо-
логічних та методичних особливостей органі-
зації спілкування дітей старшого дошкільного 
віку.

виклад основного матеріалу. В дошкіль-
ній освіті України відбуваються динамічні 

прогресивні зміни, в основі яких лежить ак-
туалізація психолого-педагогічних дослі-
джень соціальної сфери дитини. Зокрема, у 
Базовому компоненті дошкільної освіти за-
значено, що починати розв’язання проблем 
(а саме усунення труднощів комунікації) слід 
з дошкільного дитинства, оскільки саме в цей 
віковий період закладається фундамент опти-
містичного світобачення [1]. 

Як відомо, дошкільний вік є сенситив-
ним щодо розвитку комунікативних здібнос-
тей, який відбувається переважно у творчих 
іграх. Знецінювання ролі самодіяльної гри і 
фактична заміна її дидактичними іграми у за-
значеному віці завдає передусім шкоди розви-
тку комунікативної активності дошкільників, 
гальмує формування його творчої ініціативи. 

Здатність до мовлення та до спілкування 
формується в дитини, яка розвивається нор-
мально, у процесі мовленнєвого досвіду, під 
впливом мовлення дорослих і залежить від 
достатньої мовленнєвої практики, нормаль-
ного мовленнєвого оточення і від виховання 
та навчання. Мовлення не є вродженою зді-
бністю, а розвивається в процесі онтогенезу 
паралельно з фізичним і розумовим розви-
тком дитини і служить показником його за-
гального розвитку. Засвоєння дитиною рід-
ної мови проходить у строгій закономірності 
і характеризується рисами, загальними для 
усіх дітей. Л. С. Виготський стверджував, що 
«дитина сприймає навколишній світ не тіль-
ки через зір та слух, але і через своє особисте 
мовлення, так як веде внутрішній монолог та 
зовнішній діалог». Як зазначав О. О. Леон-
тьєв, механізм мовленнєвої здатності фор-
мується на основі вроджених психофізіоло-
гічних особливостей людини та під впливом 
мовленнєвого спілкування. Лінгвістична 
здатність (здібність) – це сукупність мовлен-
нєвих навичок та умінь, що сформувалися на 
основі повноцінних передумов їх розвитку. 
У психолого-педагогічній літературі багать-
ма авторами підкреслюється думка про те, 
що порушення чи несформованість навичок 
спілкування чи його дефіцит та депривація 
особливо небезпечні в дитинстві, тому що 
«тягнуть» за собою відставання в мовленнє-
вому розвитку [9]. 
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За визначенням Т. Піроженко «спілкуван-
ня є тією вирішальною умовою, яка визначає 
факт появи активного мовлення, строки його 
виникнення, темп розвитку і удосконалення 
у наступні періоди дошкільного дитинства» 
[9, c. 43]. Рівень складності мовлення, а саме 
матерії мовлення (лексики, граматики, син-
таксису,..) прямо пропорційно залежить від 
змісту потреби дитини у спілкуванні з дорос-
лими і однолітками.

Спілкування – не просто дія, а взаємодія, 
воно здійснюється між учасниками, кожен з 
яких є носієм активності та припускає її у сво-
їх партнерах. Під спілкуванням слід розуміти 
цілеспрямований процес, що вирішує завдан-
ня узгодження дій декількох індивідів.

М. Лісіна виділяє чотири критерії, які у су-
купності, визначають, чи є той чи інший вид 
взаємодії спілкуванням: спілкування припус-
кає увагу та інтерес до іншого, без яких будь-
яка взаємодія неможлива; емоційне сприйнят-
тя діянь партнера по спілкуванню, емоційне 
ставлення до нього; ініціативні акти, спрямо-
вані на привернення уваги партнера до себе; 
чуттєвість людини до того ставлення, яке про-
являє до нього партнер [6, с. 87].

Розглядаючи спілкування як комунікатив-
ну діяльність М. Лісіна, спираючись на кон-
цепцію діяльності О. Леонтьєва, виділяє в 
ньому наступні структурні компоненти:

Предмет спілкування – інша людина, парт-
нер по спілкуванню як суб’єкт.

Потреба у спілкуванні полягає у прагненні 
людини до пізнання та оцінки інших людей, 
а через них, та з їхньою допомогою, до само-
пізнання і самооцінки.

Комунікативні мотиви – це те, заради чого 
вживається спілкування.

Дія спілкування – одиниця комунікатив-
ної діяльності, цілісний акт, адресований ін-
шій людині та спрямований на неї, як на свій 
об’єкт. Дві основні категорії дії спілкування – 
ініціативні акти та дії у відповідь.

Задачі спілкування – це та мета, на досяг-
нення якої у даних конкретних умовах спря-
мовані різноманітні дії, що здійснюються у 
процесі спілкування. Цілі (мотиви) і задачі 
спілкування можуть не співпадати між со-
бою.

Функції спілкування – організація сумісної 
діяльності людей (узгодження та об’єднання 
зусиль для досягнення спільного результату); 
формування і розвиток міжособистісних сто-
сунків (взаємодія з метою налагодження сто-
сунків); пізнання людьми один одного.

Одиниці спілкування – мовленнєва ситуа-
ція, мовленнєва подія, мовленнєва взаємодія. 
Мовленнєва ситуація – це контекст висловлю-
вання, те, що допомагає його зрозуміти. Ви-
словлювання робиться у визначеному місці, 
у визначений час, має визначений набір учас-
ників. Мовленнєва подія – складає два осно-
вних компоненти: словесне мовлення (те, що 
говориться, повідомляється) та мовленнєва 
ситуація (контекст висловлювання). Мовлен-
нєва взаємодія: з одного боку це породження 
мовлення суб’єктом, з іншого боку – сприй-
няття мовлення адресатом, її декодування, ро-
зуміння змісту, оцінка отриманої інформації 
та реагування [6].

Відносини з іншими людьми зароджу-
ються і найбільш інтенсивно розвиваються в 
дитячому віці. Досвід цих перших відносин є 
фундаментом для подальшого розвитку осо-
бистості дитини, оскільки визначає особли-
вості її ставлення до себе, оточуючих та на-
вколишнього середовища.

Спілкування з однолітками – необхідна 
умова психічного розвитку дитини. Потреба в 
спілкуванні рано стає її основною соціальною 
потребою. Спілкування з однолітками віді-
грає найважливішу роль в житті дошкільни-
ка. Воно є умовою формування громадських 
якостей особистості дитини, проявом і по-
чатком розвитку колективних взаємин дітей. 
Міжособистісні відносини виникають і най-
більш інтенсивно розвиваються в дитячому 
віці, оскільки з самого народження дитина 
живе серед людей і неминуче вступає з ними в 
контакт. Цим визначається необхідність фахо-
вого спостереження за нормальним перебігом 
процесу соціалізації дітей дошкільного віку.

Дослідження науковців показують, що 
між дітьми дошкільного віку існують дово-
лі складні відносини. Задовго до того, як в 
процесі організованої вихователем сумісної 
діяльності складуться ділові контакти, між 
дітьми виникають особисті відносини, що 
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 базуються на почуттях симпатії, антипатії 
тощо, що впливає на становлення дитячого 
колективу, взаємовідносин в ньому, форму-
ванню позитивних якостей між його членами, 
впливає на клімат та настрій дітей.

Особисті взаємовідносини істотно впли-
вають на формування дошкільника. При пра-
вильному педагогічному керівництві цими 
взаємовідносинами шляхом організації суміс-
ного життя та діяльності дітей в дошкільному 
закладі вони стають важливим засобом фор-
мування колективу та вихованню взаємодопо-
моги між дітьми. Особисті взаємовідносини 
найбільш яскраво виявляються в невеликих 
дитячих об’єднаннях, що будуються в осно-
вному на почутті взаємної симпатії, емоційної 
прив’язаності. В таких об’єднаннях дошкіль-
ники вчаться проявленням чутливості, чуй-
ності, піклуванні про іншого, допомозі один 
одному, тобто тут беруть свій початок перші 
паростки доброзичливого відношення до ото-
чуючих людей та своїх ровесників.

Особливо важливе значення має ровесник 
у становленні психологічних основ особис-
тості дитини, зокрема комунікативної сфери. 
Без урахування цієї проблеми не можна отри-
мати повноцінного уявлення про формування 
соціальної поведінки і особистості дитини. 
Багато вчених наголошують, що невід’ємною 
частиною взаємин дитини та дорослого є авто-
ритарні дії дорослого, що обмежують свобо-
ду особистості; відповідно, продуктивніше в 
плані формування особистості є спілкування з 
однолітком. За ділового характеру спілкуван-
ня дітей – рівних один одному партнерів – не 
з’являється відчуття винятковості й абсолют-
ної цінності для оточуючих, що виникає в 
дитини у спілкуванні з дорослими. Тому до-
свід спілкування з дорослими і ровесниками 
якісно відмінній. Протягом дошкільного віку 
дорослий зберігає за собою центральне місце 
у світі дитини, і тому спілкування з одноліт-
ками постійно переломлюється через призму 
спілкування з дорослими.

Спілкування з однолітками має низку сут-
тєвих особливостей, якісно відрізняючись 
від спілкування з дорослим. Перша яскра-
ва відмінність полягає в його надзвичайно 
яскравій емоційній забарвленості. Надмір на 

емоційність та природна простота контактів 
дошкільників відрізняє їх від взаємодії з до-
рослими. У спілкуванні ровесників спосте-
рігається в середньому у 9-10 разів більше 
експресивно-мімічних випадів, що виявля-
ють найрізноманітніші емоційні стани – від 
розлюченого обурення до бурхливої радості, 
від ніжності і співчуття до бійки. Дошкільни-
ки частіше схвалюють ровесника і набагато 
частіше вступають з ними у конфлікти, ніж 
взаємодіючи з дорослими. Така сильна емо-
ційна забарвленість спілкування дітей, судя-
чи з усього, пов’язана з тим, що починаючи 
з чотирирічного віку одноліток стає важли-
вішим і привабливішим партнером в спілку-
ванні. Значущість спілкування вища в сфері 
взаємодії з ровесником, ніж з дорослим. Інша 
важлива особливість контактів дітей полягає 
в їхній нестандартності і нерегламентованос-
ті. Якщо в спілкуючись з дорослим, навіть 
зовсім маленькі діти дотримуються певних 
форм поведінки, то взаємодіючи з однолітка-
ми дошкільники використовують найнеспо-
діваніші й найоригінальніші дії та прийоми. 
Цьому стилю поведінки притаманні ненормо-
ваність, несумісність з жодними шаблонами: 
діти стрибають, приймають чудернацькі пози, 
кривляються, передражнюють одне одного, 
створюють нові слова і вигадують байки та ін. 
Якщо дорослий демонструє і прищеплює ди-
тині, в першу чергу, культурно-нормові при-
клади поведінки, то одноліток створює умови 
для індивідуальних, ненормованих, вільних 
виявів дитини. Природно, що з віком контак-
ти дітей все більше підпорядковуються соці-
альним правилам поведінки. Але нерегламен-
тованість, емоційність та вільне спілкування, 
використання неочікуваних і нестандартних 
способів поведінки і засобів спілкування за-
лишається відмінною ознакою дитячої кому-
нікації до кінця дошкільного віку.

Ще одна відмінність спілкування ровес-
ників – домінування ініціативних ідей. Осо-
бливо яскраво це виявляється у неможливості 
продовжити і розвивати діалог через відсут-
ність відповідної активності партнера. Дитині 
важлива її власна дія чи висловлювання, а іні-
ціатива однолітка на початковій фазі спілку-
вання ним не підтримується через відсутність 
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у неї відповідних засобів. Ініціативу доросло-
го діти приймають і підтримують приблизно 
у два рази частіше. Чутливість до дії партнера 
значно менша у спілкуванні з ровесником, ніж 
з дорослим. Така невідповідність комуніка-
тивних дій дітей часто спричиняє дитячі кон-
флікти, які набувають форми протесту, образи 
тощо.

Диференціація дитячого колективу здій-
снюється через вибір, пов’язаний з форму-
ванням в спілкуванні, в пізнанні і практичній 
діяльності відповідних у взаємодії потреб та її 
мотивів. Дослідження вчених виявляють три 
основні різновиди мотивів, що детермінують 
вибір дошкільника: потреба в ігровому спіл-
куванні; позитивні якості обраної людини і 
здібності іншої дитини до будь-якого конкрет-
ному виду діяльності. У 5 років накреслю-
ються генетичні рівні в розвитку мотивацій-
ної сфери. Одним із мотивів, які спонукають 
дітей об’єднатися, є задоволення від процесу 
ігрового спілкування. Потреба в ньому в цьо-
му віці посідає перше місце. На другому міс-
ці знаходиться орієнтація на позитивні якості 
особистості обраної людини, що з’ясовуються 
у дитячому спілкуванні (веселий, чесний, до-
брий та ін.). Пізніше у старших дошкільників 
6-7 років спонукальною силою вибору парт-
нера стають також його здібності до певного 
виду діяльності.

Зазначені особливості віддзеркалюють 
особливості дитячих контактів протягом усьо-
го дошкільного віку. Однак психологічний 
зміст спілкування дітей значно змінюється у 
віці від трьох до шести-семи років.

Спілкування дітей з дорослим із ровес-
ником, не зважаючи на всі відмінності, має 
спільні передумови. Доходячи такого ви-
сновку, М. Лісіна зазначала: «Головне, що 
об’єднуються дві сфери предмету діяльності: 
в обох випадках таким предметом виступає 
інша людина, партнер дитини по спілкуван-
ню. Ця діяльність спрямована на один і той 
самий об’єкт, тому в обох випадках має давати 
єдиний продукт – самопізнання і самооцінку 
через пізнання й оцінку партнера (і партне-
ром). Але, тоді і сама активність дитини в ці-
лому – основа потреб і спонукальних мотивів, 
що створюють цю активність дії і операції –  

в обох випадках виявляється, в принципі, од-
ною й тож... Різниця..., судячи з усього, вияв-
ляє лише те, яким чином працюють два варі-
анти одного механізму» [6].

Вимоги програми закладу дошкільної 
освіти в частині навчання спілкування в 
основному зводяться до того, щоб навчи-
ти дітей користуватися такими необхідни-
ми формами усного мовлення, як питання, 
відповідь,коротке повідомлення, розгорнута 
розповідь [4]. Ці вимоги здійснюються голо-
вним чином на заняттях, а також в мовному 
спілкуванні дітей один з одним і з виховате-
лем у повсякденному житті.

Можна виділити кілька груп таких умінь:
1. Властиво мовні вміння:
– вміння вступати у спілкування (уміти 

і знати , коли і як можна почати розмову зі зна-
йомою й незнайомою людиною)

– вміння підтримувати й завершувати 
спілкування; слухати й чути співрозмовника; 
проявляти ініціативу у спілкуванні, перепиту-
вати; доказувати свою точку зору; виражати 
відношення до предметної розмови, виклада-
ти свою думку. Приводити приклади, оціню-
вати, погоджуватися або заперечувати, запи-
тувати ,відповідати, висловлюватися логічно, 
складно;

– вміння говорити виразно в нормально-
му темпі, користуватися інтонацією діалогу.

2. Уміння мовного етикету. У мовний 
етикет включаються: огляд, знайомство, ві-
тання, увага, запрошення, прохання, згода й 
відмова, вибачення, скарга, співчуття, несхва-
лення, поздоровлення, подяка, прощання.

3. Уміння спілкуватися у парі, групі з 
3-5 чоловік, колективі.

4. Уміння спілкуватися для планування 
спільних дій, досягнення результатів і їхньо-
го обговорення, участь в обговоренні певної 
теми.

5. Немовні(невербальні) уміння – до-
речне користування мімікою та жестами 
[7, c. 175].

У старших групах варто вчити більш точно 
відповідати на запитання, поєднувати в роз-
повсюдженій відповіді репліки товаришів. 
Відповідати на одне і теж саме питання по 
різному, коротко й поширено. Закріплювати 
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вміння брати участь у загальній бесіді, уваж-
но слухати співрозмовника, не перебивати 
його, не відволікатися.

Одним із методів формування діалогічного 
мовлення у повсякденному житті й водночас 
універсальною формою мовленнєвого спілку-
вання є розмова вихователя з дітьми (імпрові-
зований діалог).

Вихователь упродовж дня постійно спілку-
ється з дітьми, організовує з ними розмову з 
будь-якого приводу. Для виникнення розмови 
необхідна довірлива, спокійна атмосфера у 
групі, повага з боку дорослих до особистості 
дитини, її інтересів, нахилів, настрою. Роз-
мова повинна відбуватись у невимушеній, 
вільній, партнерській формі обміну репліка-
ми, запитаннями, поясненнями, вказівками, 
оцінками тощо. Тематика, тривалість, зміст 
розмови визначаються ситуацією, педагогіч-
ними завданнями, бажанням дітей чи дорос-
лих. Розмови можуть бути колективними та 
індивідуальними. Якщо в молодшому віці 
коло розмов обмежується тим, що безпосе-
редньо оточує дітей – іграшки, сім’я, вулиця, 
стосунки з товаришами, то з віком тематика 
розмов поступово розширюється за рахунок 
нових знань, досвіду, якого діти набувають за 
допомогою різноманітних інформаційних за-
собів. У старшому дошкільйому віці тематика 
розмов яскраво висвітлює інтереси та запити 
дітей: спорт, мультфільми, життя тварин, каз-
кові сюжети тощо.

Упродовж дня виникає потреба у розмовах 
не лише між педагогом і дітьми, а й між сами-
ми дітьми. Під час спільної діяльності виникає 
потреба в поясненні, обговоренні, узгодженні, 
оцінці дій, висловлюванні власного ставлен-
ня. Незалежно від змісту діяльності виникає 
контакт між дітьми, вони обмінюються дум-
ками, задумами, домовляються про послідов-
ність дій, узгоджують свої дії з іншими учас-
никами, сперечаються, наполягають, прагнуть 
переконати, підкоряються та ін. Завдання до-
рослого – всебічно стимулювати, схвалювати, 
підтримувати ініціативу, активність дитини 
у спілкуванні, переконливо доводити залеж-
ність її успіху в спільній діяльності від уміння 
домовлятися, переконувати, від володіння діа-
логічними вміннями. Величезний потенціал 

щодо спілкування, розвитку діалогічного мов-
лення містить гра, яку О. Запорожець слушно 
назвав справжньою соціальною практикою 
дошкільника [8]. Під час гри діти перебува-
ють, по-перше, в ігрових стосунках, по-друге, 
в реальних, які передбачають, крім того, й 
діалогічне спілкування. Науковці і вихователі 
зазначають, що останнім часом із різних пси-
хологічних, педагогічних та соціальних при-
чин діти нерідко замінюють ігрові стосунки 
простим маніпулюванням іграшками, яке не 
потребує змістовного спілкування. Отже, за-
вдання педагога – допомогти дітям устано-
вити ігрову взаємодію, наповнити її цікавим 
змістом для дітей, спонукати до обміну реплі-
ками, тобто до діалогу. Ефективним засобом 
формування діалогічного мовлення, засво-
єння правил мовленнєвого етикету є прийом 
словесних доручень. 

Доручення можуть спонукати дитину до 
спілкування з однолітками й дорослими. Го-
ловне – допомогти дитині усвідомити спосіб 
мовленнєвої дії, тобто привчити дітей вира-
жати словами свої дії. Для цього вихователю 
потрібно дати зразок виконання доручення: 
«Марійко, підійди, будь ласка, до Світла-
ни Миколаївни і попроси її винести кошик з 
іграшками на вулицю. До неї звернешся так: 
«Світлано Миколаївно, винесіть, будь лас-
ка, кошик з іграшками на вулицю». Можна 
замість зразка запропонувати дитині прого-
ворити з вихователем очікувані мовленнєві 
дії: «Коли ти підійдеш до неї, як ти скажеш? 
Якщо вона відповість тобі, що… Що ти тоді 
скажеш?». Поступово потреба у зразку від-
падає, і дитина самостійно обирає потрібну 
для виконання доручення мовленнєву форму 
[8, c. 110].

Не менш значущим моментом у застосу-
ванні цього прийому є так зване звітування 
дитини про виконання доручення. Вихова-
тель, демонструючи щиру зацікавленість, 
пропонує розповісти, як усе відбувалося, в 
особах відтворити діалог: «Марійко, розкажи, 
як ти поговорила зі Світланою Миколаївною. 
Коли ти підійшла, що вона робила? Що ти їй 
сказала? А вона як відповіла? От бачиш, як 
важливо ввічливо попросити. Ти молодець! 
Дякую».
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Розвиткові спілкування сприяє також при-
йом створення спеціальних мовленнєвих си-
туацій. Вони спрямовані на розвиток уміння 
домовлятися, запитувати співрозмовника, до-
тримуватися правил мовленнєвого етикету, 
виказувати співчуття, доводити свою пози-
цію. Для застосування цього прийому можна 
використовувати наочність, наприклад спеці-
ально дібрані сюжетні картини або серію кар-
тин. Дитині пропонують програти віртуаль-
ний діалог між персонажами, зображеними на 
картині [8, c. 110].

Основним методом розвитку спілкування 
у дітей дошкільного віку на заняттях є бесі-
да. У роботі з дошкільниками бесіда може 
використовуватись як спеціальний словесний 
метод навчання, який визначає зміст заняття 
з дітьми, наприклад вступна бесіда, поясню-
вальна, узагальнювальна, бесіда-супровід 
будь-якої діяльності тощо. Бесіда як метод на-
вчання потребує зосередження на певній темі 
розмови, передбачає достатній рівень знань 
про те, що має обговорюватися. Отже, бесіда 
використовується на занятті разом з іншими 
методами (розглядання картинки, художнє чи-
тання, розповідь), і вимагає ретельної підго-
товки як від дітей, так і від вихователя.

Велике значення в роботі з формування 
розмовного мовлення мають заняття, на яких 
складаються розповіді за сюжетними картин-
ками. Для початку дітям даються опорні слова, 
які вони вживають при складанні розповіді, а 
потім завдання ускладнюється: «Як ви дума-
єте, що сталося трохи раніше цього моменту, 
а що трапиться потім?» Подібні питання зму-
шують думати, фантазувати, озвучувати тіль-
ки їм належну версію подій. На наступному 
етапі в складанні розповіді використовуються 
сюжетні картинки, які потрібно розташувати 
в логічному порядку. Впоравшись з цією ро-
ботою, діти фактично склали план свого ви-
ступу, залишається тільки озвучити розповідь. 
У складанні такої розповіді беруть участь усі 
бажаючі виступити, змінити, доповнити.

Загадки і казки сприяють активізації вну-
трішнього і зовнішнього усного мовлення, 
усвідомленню учнями прочитаного чи почу-
того, тому необхідно знайомити дітей з на-
родними казками «Маша і ведмідь», «Вовк і 

семеро козенят». Розмовляти за змістом казок 
з опорою на запитання, залучати до переда-
чі змісту з використанням у мовленні повто-
рів, стійких виразів, щоб вони змогли відчу-
ти колорит народних казок та мовлення. Для 
розігрування загадок застосовуються спо-
стереження, порівняння, виділення ознак, де-
монструються ілюстрації до загадок [2, c. 55].

Для того, щоб створити умови для вияву 
індивідуальних і вікових особливостей ді-
тей, удосконалювати навички спілкування в 
колективі, використовуються театралізовані 
вистави таких казок, як «Ріпка», «Колобок», 
«Солом’яний бичок», «Два жадібних вед-
межати», «Колосок», «Лисичка-сестричка», 
«Дванадцять місяців».

Щоб розширити словниковий запас дітей, 
проводяться бесіди на різні теми. Для того 
щоб познайомитися з предметами гардеро-
бу, організовується практична гра «Як одяг-
ти ляльку». Змагаються між собою дівчатка і 
хлопчики, одягаючи своїх ляльок і називаючи 
предмети. Потім називаються ці предмети і 
уточнюються їх призначення. Знайомлячись 
з овочами та фруктами, діти грають у гру 
«Що де росте». При цьому звертається увага 
на вживання слів у потрібних відмінках при 
складанні речень: Я плету вінок (з чого?) (Ро-
машки, фіалки, конюшина, волошки, неза-
будки). Господиня годувала (кого?) (Кролика, 
качку, курчат, кошеня, собаку). Зваримо борщ 
(з чого?) (Буряк, капуста, цибуля, м’ясо, кар-
топля) [18, c. 69].

Гра «Веселі рими»: «Прослухайте вірш і 
скажіть, які слова відповідають на питання 
«З ким?», «З чим?». Назвіть слова, до яких мо-
жемо поставити питання хто? що?» [3, c. 15].

Спілкування дітей старшого дошкільного 
віку розуміємо як спонтанне діалогічне мов-
лення з монологічними вставками, що виявля-
ється в умовах безпосереднього спілкування 
мовців у ситуаціях: педагог-діти, дитина-діти, 
батьки-діти. 

висновки. Бажання і вміння співпрацю-
вати, потреба в спілкуванні, соціальний ста-
тус дитини в групі – це важливі моменти, які 
вимагають спеціальної уваги як батьків, так і 
педагогів. Якісна своєрідність міжособистіс-
ної взаємодії дітей дошкільного віку полягає 
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в нерозривному зв’язку ставлення людини до 
оточуючих і до самої себе.

Дошкільне дитинство є періодом первісно-
го становлення особистості, періодом розви-
тку особистісних механізмів і утворень. Осо-
бистість дитини починає формуватися саме в 
цей цікавий і складний період. Основну роль в 
психічному розвитку, становленні особистос-

ті відіграє взаємодія дитини з середовищем 
і, в першу чергу, з соціальним оточенням, за-
своєння нею досвіду дорослих в ігровій та на-
вчальній діяльності.

Перспективи подальших досліджень вба-
чаємо в аналізі практики формування міжосо-
бистісної взаємодії серед вихованців старших 
груп закладів дошкільної освіти.
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Модель ФорМУваннЯ проФесійного 
сТановленнЯ МайбУТніх МенедЖерів авіаЦійної 

галУзі У проЦесі Фахової підгоТовки
У статті розкривається модель формування професійного становлення менеджерів авіацій-

ної галузі у процесі фахової підготовки. На основі методу наукового моделювання визначено основні 
структурні елементи моделі, схарактеризовано їх сутність та взаємозв’язки. Модель складається 
з чотирьох взаємопов’язаних етапів, а саме: організаційного, змістового, процесуального та оцінно-
результативного. 

Ключові слова: модель, менеджер авіаційної галузі, професійне становлення.

В статье раскрывается модель формирования профессионального становления менеджеров авиа-
ционной отрасли в процессе профессиональной подготовки. На основе метода научного моделирования 
определены основные структурные элементы модели, охарактеризованы их сущность и взаимосвязи. 
Модель состоит из четырех взаимосвязанных этапов, а именно: организационного, содержательного, 
процессуального и оценочно-результативного.

Ключевые слова: модель, менеджер авиационной отрасли, профессиональное становление.

The article reveals the model of formation of the professional formation of aviation industry managers in 
the process of professional training. Based on the method of scientific modeling, the main structural elements 
of the model are determined, their essence and interconnections are characterized. The model consists of four 
interrelated stages, namely: organizational, content, procedural and evaluative-productive.

Key words: model, manager of aviation industry, professional formation.

постановка проблеми. Професійне ста-
новлення фахівців, зокрема менеджерів авіа-
ційної галузі набуває особливого значення в 
умовах мінливої дійсності, особливо під час 
соціально-економічних перетворень, що на-
разі відбуваються у суспільстві. Вища осві-
та в умовах сьогодення повинна створювати 
необхідні умови для підготовки майбутнього 
конкурентоспроможного фахівця, який буде 
відповідати сучасним вимогам ринку праці. 
Зокрема, менеджер авіаційної галузі є одні-
єю з ключових професій у світі авіації, який є 
професійним керівником, здійснює плануван-
ня, організацію, координацію, мотивацію та 
контроль діяльності авіаційних підприємств 
на ринках авіаційних послуг.

У зв’язку з цим актуальним є вдосконален-
ня процесу навчання майбутніх менеджерів 
авіаційної галузі. Покращити результат цієї 
підготовки можна за умови впровадження у 
навчальний процес науково обґрунтованої мо-
делі формування професійного становлення 

менеджерів авіаційної галузі у процесі фахо-
вої підготовки. 

Метою статті є характеристика моделі, 
яка відтворює загальну систему формування 
професійного становлення менеджерів авіа-
ційної галузі у процесі фахової підготовки.

виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Наразі існує чимало тлумачень поняття 
«модель», тому пропонуємо коротко проана-
лізувати сутність цього поняття. У педагогіч-
ному словнику, упорядником якого є С. Гонча-
ренко [2], дефініція «модель» (франц. modèle, 
від modulus – міра, мірило, зразок) – певна 
схема, яка є умовним образом (зображення, 
схема, опис тощо) якогось об’єкта (або систе-
ми об’єктів).

Одним з перших Г. Клаус дав визначен-
ня поняттю «модель» як відображення фак-
тів, речей і відношень певної царини знань 
у вигляді більш простої та наочної матері-
альної структури [3]. Є. Лодатко [4] трактує 
«модель», як мислену систему, що імітує чи 
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 відображає певні властивості, ознаки, харак-
теристики об’єкта дослідження або принципи 
його внутрішньої організації чи функціону-
вання і презентується у вигляді культурної 
форми, притаманній певній соціокультурній 
практиці. Так, науковець зазначає, що загаль-
нонаукові поняття «модель» і «моделювання» 
є важливими і одночасно складними інстру-
ментами для педагогіки. По-перше, вони по-
трапили в педагогіку з інших наукових сфер; 
по-друге, вони мають певні особливості, при-
рода яких ґрунтується на нечіткості, розплив-
чатості педагогічних понять.

В. Пікельна у своєму дослідженні зазна-
чає, що за допомогою моделі здійснюється пе-
рехід від емпіричного пізнання до теоретич-
ного, інтерпретуючи найскладніші теоретичні 
положення, проте моделі мають оцінюватися 
з урахуванням реальних властивостей систе-
ми і слугувати при цьому опосередкованим 
джерелом інформації. Вчена виокремлює дві 
основні ознаки моделі, це: об’єктивна ана-
логія і максимально наближене відтворення 
оригіналу [6, с. 191]. За допомогою педагогіч-
ної моделі є можливість окреслити актуальні 
й перспективні завдання навчального проце-
су, а також виявити, вивчити та обґрунтувати 
умови та можливості очікуваних і бажаних 
змін об’єкта вивчення.

Таким чином, аналіз наведених дефініцій, 
показав, що модель – система, що відтворює 
сутність та найважливіші якості певної сис-
теми і призначена для його дослідження. Під 
моделлю формування професійного станов-
лення майбутніх менеджерів авіаційної галузі 
у процесі фахової підготовки ми розуміємо 
опис та теоретичне обґрунтування структур-
них компонентів даного процесу.

Процес і метод пізнання досліджуваних 
об’єктів за допомогою моделі називають мо-
делюванням. Моделювання визначається 
як процес теоретичного та практичного до-
слідження об’єкта, що дає змогу вивчати не 
власне об’єкт пізнання, а допоміжну систему, 
яка перебуває в певному об’єктивному відно-
шенні до цього об’єкту, здатна його заміню-
вати в певному аспекті та в процесі вивчення 
зрештою дає інформацію про модельований 
об’єкт [8, с. 34]. В якості об’єкта моделювання 

виступає процес формування професійного 
становлення майбутніх менеджерів авіаційної 
галузі.

Дослідник С. Баташова [1] розуміє мо-
делювання як науковий метод, що дає змогу 
одержати обґрунтовану інформацію про необ-
хідні й достатні заходи для забезпечення стій-
ких позитивних результатів. Г. Матушинський 
і А. Фролов зазначають, що моделювання дає 
змогу об’єднати емпіричне та теоретичне в 
педагогічному дослідженні, тобто поєднувати 
у процесі вивчення педагогічного об’єкта екс-
перимент з побудовою логічних конструкцій 
та наукових абстракцій [5, с. 187].

У результаті аналізу науково-педагогічної 
літератури було з’ясовано, що процес моде-
лювання має складатися на основі єдності 
мети, завдань, принципів, педагогічних умов, 
критеріїв функціонування як системи в ціло-
му, так і окремих її підсистем. Всі елементи 
моделі є взаємопов’язаними та мають своє 
власне місце в загальній структурі, яка ко-
ординується цілеспрямованістю моделі. На 
нашу думку, модель формування професійно-
го становлення менеджерів авіаційної галузі 
має складатися з чотирьох взаємопов’язаних 
етапів, а саме: організаційного, змістового, 
процесуального та оцінно-результативного 
(рис. 1).

Перший, організаційний етап включає в 
себе мету, завдання та принципи професійно-
го становлення менеджерів авіаційної галу-
зі. Мета полягає у формуванні професійного 
становлення майбутніх менеджерів авіаційної 
галузі у процесі фахової підготовки.

Мета процесу професійного становлення 
менеджерів авіаційної галузі досягається ви-
рішенням наступних завдань:

– розвитком стійкої мотивації до майбут-
ньої професійної діяльності в авіаційній галузі;

– формуванням системи теоретичних 
знань із професійно-орієнтованих дисциплін, 
що є основою когнітивного компонента про-
фесійного становлення менеджерів авіаційної 
галузі;

– прагненням до самовдосконалення, са-
морозвитку а самоосвіти;

– розвитком системи вмінь і навичок, 
сформованих у процесі проходження практи-
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ки, які слугують підґрунтям праксеологічного 
компонента професійного становлення мене-
джерів авіаційної галузі.

Так, для вирішення означених завдань не-
обхідно, щоб процес навчання здійснювався 
на базі певних принципів навчання. Як зазна-
чається у педагогічному словнику [2, с. 270] 
«Принципи навчання – основні вихідні поло-
ження теорії навчання». Вони є загальним орі-
єнтиром для визначення змісту, засобів, форм, 
методів організації навчання. 

У процесі професійного становлення ме-
неджерів авіаційної галузі особлива увага по-
винна приділятися принципам, які відобража-
ють основні закономірності теорії навчання 
та повинні стати керівництвом в організації 
процесу підготовки майбутніх фахівців до ре-
альної професійної діяльності. 

Ми погоджуємося з думкою М. Фіцула [7] 
щодо принципів педагогічної моделі, що у на-
вчальному процесі вищої школи дотримують-
ся загально-дидактичних і специфічних прин-
ципів навчання, які ми і виокремимо в своїй 
роботі.

Відповідно до тематики нашого дослі-
дження із загально-дидактичних принципів 
навчання ми виокремлюємо наступні: прин-
цип системності і послідовності; принцип до-
ступності; принцип активності і творчої само-
стійності студентів та їх відповідальності за 
результати навчально-пізнавальної діяльнос-
ті; принцип практичної спрямованості. 

Для більш ефективного формування про-
фесійного становлення необхідне застосуван-
ня специфічних принципів. Дані принципи 
відображають сутність особливий характер 
зв’язків всередині системи і дають конкретно-
дидактичні орієнтири побудови процесу на-
вчання. Виокремлюємо наступні специфічні 
принципи: принцип орієнтації викладача на 
особистість майбутнього фахівця; принцип 
проблемності; принцип диференціації та ін-
дивідуалізації навчання; принцип варіатив-
ності.

У зв’язку з тим, що виокремленні, на 
основі аналізу професійно-кваліфікацій-
них вимог до менеджера авіаційної галузі та 
психолого-педагогічної літератури, компо-
ненти та критерії професійного становлення 

(стимулювальний – мотиваційний, особис-
тісний – індивідуальний, когнітивний – ін-
телектуальний, праксеологічний – опера-
ційно-діяльнісний) формуються у процесі 
професійної підготовки, то вони становлять 
змістовий етап моделі.

Процесуальний етап моделі включає фор-
ми, методи, засоби та навчальні дисципліни, 
вибір яких залежить від педагогічних умов 
формування професійного становлення ме-
неджерів авіаційної галузі. Цей етап спрямо-
ваний: на засвоєння майбутніми фахівцями 
авіаційного менеджменту теоретичних, при-
кладних умінь і навичок; підготовку до про-
фесійної діяльності.

Програмно-методичне забезпечення фор-
мування професійного становлення мене-
джерів авіаційної галузі є інтеграцією змісту 
навчального матеріалу різних навчальних 
дисциплін, таких як: «Технологія міжнарод-
них пасажирських авіаперевезень», «Органі-
зація міжнародних пасажирських авіапереве-
зень», «Організація міжнародних регулярних 
польотів», «Технологія міжнародних вантаж-
них авіаперевезень» та «Організація міжна-
родних вантажних авіаперевезень», а також 
інтеграцією різних видів виховної діяльності.

Під час вивчення кожної дисципліни та 
після закінчення здійснюється контроль за 
результатами діяльності майбутніх менедже-
рів авіаційної галузі, що заснований на рей-
тинговій оцінці. Рейтингова оцінка враховує 
перевірку рівня знань та умінь з допомогою 
усної дискусії, вміння вирішувати тесто-
ві завдання, перевірку самостійної роботи 
студента; крім того, уміння вести конспект 
лекцій, виконувати індивідуальні завдання, 
презентувавши їх виступати з доповідями, 
вирішувати типові та творчі/ситуаційні за-
вдання тощо.

Під час оцінно-результативного етапу ми 
урахували аспекти виокремлення рівнів сфор-
мованості основних компонентів та критеріїв 
професійного становлення, які представлено 
діагностичним інструментарієм моделі. На 
основі розроблених компонентів, критеріїв і 
показників було виокремлено три рівні профе-
сійного становлення: високий (професійний), 
середній (достатній) та низький (базовий), що 
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рис. 1. Модель формування професійного становлення менеджерів авіаційної галузі 
у процесі фахової підготовки
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потребує корегування процесу формування 
професійного становлення.

Таким чином, розроблена модель форму-
вання професійного становлення, а також алго-
ритм управління цим процесом дає можливість 
зрозуміти явище формування професійного 
становлення менеджерів авіаційної галузі у 
структурі професійної підготовки в його ці-
лісності та з урахуванням окремих елементів; 
аналізувати недоліки та переваги цього про-
цесу. Завдяки практичній реалізації створеної 
моделі отримаємо сформоване професійне 
становлення майбутніх менеджерів авіаційної 
галузі у процесі фахової підготовки.

висновки. Наведена модель формуван-
ня професійного становлення майбутніх 

менеджерів авіаційної галузі була розро-
блена на основі компонентного аналізу, 
згідно з яким до неї входять організацій-
ний, змістовий, процесуальний та оцін-
но-результативний етапи. Надана загальна 
характеристика цих етапів, що дало змо-
гу виділити призначення кожного з них. 
Представлену модель професійного ста-
новлення майбутнього менеджера авіацій-
ної галузі ми розглядаємо як систему, яка 
є частиною структури більш високого по-
рядку – підготовки фахівців з авіаційного 
менеджменту професійної діяльності. Пер-
спективу подальших досліджень ми вбача-
ємо в реалізації запропонованої моделі в 
навчальній діяльності.
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взаЄМозв’Язок проблеМної 
поведінки із порУШеннЯМи МовленнЯ 

У діТей доШкільного вікУ
У даній статті висвітлено взаємозв’язок порушень мовлення та поведінки дитини, що перехо-

дить на новий етап у своєму житті, вступ до нового соціального інституту – дошкільного закла-
ду освіти. Охарактеризовано можливі труднощі в поведінці дитини, які перешкоджають успішній 
адаптації дитини до середовища освітнього закладу. Розглянуто умови отримання освіти для дітей 
з особливими освітніми потребами, а саме інклюзивне навчання, яке забезпечує рівність усіх дітей у 
їхньому праві на здобуття освіти.

Ключові слова: мовлення, нейропсихологія, проблемна поведінка, інклюзивне навчання, адаптація.

В статье рассматривается взаимосвязь нарушений речи и поведения ребенка, который перехо-
дит на новый этап в своей жизни, вступление в новый социальный институт – дошкольное учебное 
заведения. Описаны возможные трудности в поведении ребенка, которые препятствуют успешной 
адаптации ребенка к среде образовательного учреждения. Рассмотрены условия получения образова-
ния для детей с особыми образовательными потребностями, а именно инклюзивное обучение, которое 
обеспечивает равенство всех детей в их праве на получение образования.

Ключевые слова: речь, нейропсихология, проблемное поведение, инклюзивное обучение, адаптация.

In this article, the relationship between speech and behavioral disorders of the child, which goes to a new 
stage in their lives, is introduced into the new social institution – a preschool institution of education. Possible 
difficulties in the behavior of the child that hinder the successful adaptation of the child to the educational 
institution environment are described. The conditions of educational attainment for children with special 
educational needs are considered, namely, inclusive education, which ensures the equality of all children in 
their right to education.

Key words: speech, neuropsychology, problem behavior, inclusive education, adaptation.

Аналізуючи тенденцію проблем розвитку 
дитини за останні роки прослідковується про-
блема розвитку мовлення у дітей трирічного 
віку. Даний період зазвичай стає переломним 
у житті малюка, адже саме в цей час він всту-
пає до соціального інституту (дошкільного за-
кладу освіти). 

Мовлення як одна з основних вищих пси-
хічних функцій відіграє важливу роль у роз-
витку пізнавальної й емоційно-особистісної 
сфери дитини. Воно організовує всі психічні 
функції, входить до їх структури, регулює ді-
яльність і поведінку. Розвиваючись, воно є за-
собом, що дозволяє перевести на новий якіс-
ний рівень довільність і опосередкованість 
вищих психічних функцій, а також засобом 
обʼєднання психічних функцій у нові психо-
логічні системи [1, с. 48].

Дитяча психіка і мозок, що формуються, 
надзвичайно пластичні і готові до розвитку 

базальних (основних) нейропсихологічних 
факторів, що є опорними складовими для 
подальшого вдосконалення пізнавальних та 
емоційних процесів. На них надалі вибудову-
ється і тримається складна багаторівнева кон-
струкція індивідуальності людини.

Варто зазначити, що нейропсихологія 
відіграє важливу роль у розумінні фунда-
ментальних зв’язків мозку й поведінки, що 
визначається двома чинниками: по-перше, 
нейропсихологічна діагностика через все-
бічний опис синдрому виявляє в його окре-
мих проявах дефіцитарність фактора в ціло-
му, що може бути обумовлено зовнішніми 
предметно-соціальними умовами, в яких 
розвивається дитина, тобто особливостями 
функціогенезу; по-друге, нейропсихологічна 
діагностика дозволяє через виявлення недо-
статньо сформованого фактора вийти на рі-
вень оцінки стану сфоромованості та функ-
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ціонування відповідних мозкових зон, тобто 
шукати причини виникнення синдрому у від-
хиленнях від нормального морфогенезу моз-
ку [3, с. 90].

Інтенсивне вивчення головного мозку, а та-
кож локалізації психічних функцій почалося 
в 19 столітті. При цьому використовувалися 
дані фізіологічних досліджень на тваринах 
(метод роздратування), операцій на твари-
нах (видалення окремих ділянок головного 
мозку), а також спостереження за хворими 
з ураженнями мозку та аналіз даних розти-
ну. З розвитком техніки та появою апаратури 
(енцифалографія, томографія та ін.) вивчення 
працюючого людського мозку стало безпеч-
ним для людини.

Проте розвиток нейропсихології був обу-
мовлений не лише успішним вивченням моз-
ку, а й розвитком уявлень про психіку, пси-
хічні процеси та функції. Важливу роль у 
розвитку нейропсихології зіграли досліджен-
ня Виготського Л.С., Лурія А.Р., Анохіна П.К., 
Павлова І.П. Ці дослідження дають змогу пе-
реглянути положення про локалізацію психіч-
них функцій.

Наразі нейропсихологічні методи успішно 
використовуються для діагностики та корекції 
труднощів у адаптації та соціалізації дитини з 
особливими освітніми потребами.

Є підстави стверджувати, що дані методи 
можуть бути продуктивними і в роботі з ді-
тьми, що мають системну мовленнєву пато-
логію, так би мовити загальний недорозви-
ток мовлення. Картина порушень в розвитку 
таких дітей неоднорідна та не обмежується 
мовленнєвими симптомами. Здебільшого від-
мічається несформованість й інших вищих 
психічних функцій. Комплексне нейропсихо-
логічне обстеження, яке охоплює як мовлен-
нєві так і немовленнєві можливості дитини, 
дає змогу провести якісну функціональну діа-
гностику та спланувати ефективну стратегію 
корекційної роботи.

У формуванні мовленнєвої функціїональ-
ної системи беруть участь мозкові анатомічні 
структури:

– Акустичний аналізатор – зумовлює 
гнозис мовлення – впізнавання різних звуків 
та звукових рядків. Він розміщується у за-

дньому відділі верхньої скроневої закрутки 
(зона Верніке) провідної півкулі;

– Кінестетичний аналізатор – відпові-
дає за праксис мовлення, розміщується в за-
дньому відділі нижньої лобної закрутки (зона 
Брока), провідної півкулі.

Для організації мовленнєвого акту існують 
первинні, вторинні та третинні поля пере-
криття, які розміщені на межі аналізаторів, в 
основному це скронева та тім’яна частки.

В організації функції мовлення одночасно 
беруть участь ліваа та права півкулі, незалеж-
но від їх домінування. У дитячому віці, при-
близно до 5 років, провідною в організації 
мовленнєвого процесу є права півкуля (Се-
мерницька Е.Г.).

Вимовна частина мовлення також зале-
жить від стану центральної та переферичної 
інервації органів мовлення (язика, піднебіння, 
губ, голосових зв’язок). 

При ураженнях відділів мозку на ряду із 
розладами мовлення спостерігаються і супут-
ні розлади, які в певній мірі свого дефекту по-
значаються на поведінці дитини.

Розглянемо детальніше функціональну не-
сформованість лобних відділів мозку, коли 
окрім мовленнєвих порушень, а саме несфор-
мованості самостійної розгорнутої мовної 
продукції, бідності та примітивності мови з 
ехолаліями та неможливістю узагальнення в 
мовній конструкції спостерігаються такі по-
рушення як недостатність довільної уваги, 
порушення процесу програмування та контр-
олю за власною поведінкою. Під час адапта-
ції дитини до дитячого колективу освітньої 
установи може спостерігатися ігнорування 
комунікації та інертно-персевераторний стиль 
діяльності. 

При функціональній несформованості 
правої півкулі мозку відслідковується недо-
статність просторових уявлень (метричних, 
структурно-топологічних, координатних, про-
екційних). 

Функціональна дефіцитарність підкірко-
вих утворень (базальних ядер мозку) тягне 
за собою низку порушень, зокрема первин-
не порушення кінестетичного праксису (ма-
нуального та орального), мова резонерська 
з елементами скандування, дизартрична 
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 (можливий логоневроз). Батьки звертаються 
до фахівців із скаргами, які базуються на не-
уважності, нестриманості «іноді стає неначе 
скажений», швидкій виснажуваності дитини, 
вона чуттєва, капризна, вперта до патологіч-
ності. Спотерігаються мимовільні гримаси та 
вокалізації.

Також варто розглянути порушення, які ви-
никають в результаті функціональної дефіци-
тарності стовбурних утворень мозку. Адже при 
них характерні окорухові дисфункції, псевдо-
патологічні синкінезії (орально-мануальні, 
оптооральні з постійною девіацією язика), за-
тримка мовного розвитку, дисграфія, дислек-
сія, грубе порушення всіх оптико-просторових 
понять, дефіцит динамічного праксису.

Найбільш розробленими у нейропсихо-
логії базальними факторами, що визначають 
хід нормального онтогенезу, а у подальшому 
беруть участь у пізнавальній діяльності у ви-
гляді опорних її складових, є наступні: мо-
дально-специфічні; просторовий, енергетич-
ний, суксесивний та симультанний фактори 
[2, с. 62].

Дисфункція підкірково-стовбурових струк-
тур головного мозку не тільки самі по собі 
специфічним чином відображаються на пере-
бізі психічного онтогенезу, але й призводять в 
подальшому до модифікації дозрівання кори 
головного мозку і, в наслідку, розвиток вищих 
психічних функцій. У дітей в немовлячому та 
ранньому віці синдром функціональної недо-
статності підкіркових структур мозку прояв-
ляється у вигляді наступних симптомів: зміна 
тонусу (найчастіше – гіпертонус), зниження 
імунітету, порушення сну (труднощі засинан-
ня, зміна формули сну і т.д.), зміна строків 
згасання вроджених рефлексів, зміна апетиту, 
порушення терморегуляції та ін. також від-
мічаються деякі затримки сенсомоторного 
розвитку або відсутність одного із цих етапів 
(наприклад плазування). В дошкільному віці 
на перший план виходять нейродинамічні по-
рушення, повязані із недостатністю активу-
ючих впливів підкіркових структур на кору 
мозку: нестійкість уваги, інертність, знижен-
ня працездатності, коливання продуктивності 
психічної діяльності, рухова гіперактивність. 
Потім психічний розвиток дитини залежить 

як від компенсаторних можливостей, так і 
від своєчасного проведення корекційних за-
ходів. Без проведення корекції у більшості 
дітей затримується фонематичний слух, слу-
хомовленнєва та зорова пам’ять. Також ви-
никає недостатність тактильного гнозису та 
рухові порушення: синкенезії, кінестетичні 
порушення, артикуляційні труднощі, затрим-
ка реципрокних координацій, незграбність, 
пізнє формування моторних навиків. Для 
цих дітей характерна незрілість емоційної 
сфери, при якій емоції не виконують функції 
регуляції поведінки і міжособистісних відно-
син. Адаптивні функції емоцій, аффективний 
контроль більше зорієнтовані на потребу в 
підтримці стереотипних взаємозвязків з на-
вколишнім середовищем. При цьому у дітей 
спостерігаються наступні особливості: емо-
ційна «в’язкість», тенденція до утворення за-
лежностей, невротичних звичок та страхів; 
рідше – емоційна лабільність, що виражається 
зміною настрою; дратівливість та агресивні 
прояви, негативні емоції, тенденція до стерео-
типного реагування при необхідності адапта-
ції до нових умов. Зазначені особливості ви-
кликають труднощі під час адаптації дитини 
до умов дошкільного закладу освіти.

На даному етапі розвитку освіти для ді-
тей з особливостями розвитку створюється 
спеціальне освітнє середовище – інклюзивне 
навчання. Воно передбачає створення освіт-
нього середовища, яке б відповідало потре-
бам і можливостям кожної дитини, незалежно 
від особливостей її психофізичного розвитку. 
Інклюзивне навчання – гнучка, індивідуалізо-
вана система навчання дітей з особливостями 
психофізичного розвитку в умовах масової за-
гальноосвітньої школи за місцем проживання. 
Навчання відбувається за індивідуальним на-
вчальним планом, забезпечується медико-со-
ціальним та психолого-педагогічним супрово-
дом [4, с. 20].

Аналіз закордонної практики свідчить, що 
інклюзивна освіта передусім є можливістю 
для дітей з нерізко вираженими вадами пси-
хофізичного розвитку. Це, зокрема, окремі 
форми затримки психічного розвитку, певні 
мовленнєві відхилення, зниження слуху чи 
зору, нескладні опорно-рухові вади, пору-
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шення емоційно-вольової сфери. Якщо такі 
діти мають збережений інтелект, самостійно 
себе обслуговують, адекватно контактують 
з однолітками, мають сімейну підтримку, то, 
за умови фахового психолого-педагогічного 
супроводу, вони цілком можуть засвоювати 
культурний досвіт у середовищі здорових 
однолітків. Згідно з Концепцією розвитку ін-
клюзивного навчання в Україні здійснюється 
активний пошук та впровадження ефективних 
шляхів соціальної взаємодії дітей, що потре-
бують корекції психофізичного розвитку, із 
їхніми здоровими однолітками. 

 «Повноцінна участь» у реалізації концеп-
ції інклюзії – це спільне навчання учнів з ін-
валідністю та/або особливими освітніми по-
требами з іншими учнями, співпраця з ними, 
набуття спільного досвіду. Вона передбачає 
активне залучення до процесу навчання кож-
ного учня й безумовне прийняття кожного 
учня таким, яким він/вона є. Інклюзія почина-

ється з того, що визнається наявність відмін-
ностей між учнями. Під час розвитку інклю-
зивного підходу до навчання такі відмінності 
враховуються і є основою навчального проце-
су. Отже, інклюзія – це процес, спрямований 
на перетворення навчальних закладів на такий 
освітній простір, який стимулює й підтримує 
не тільки учнів, аі власних членів трудово-
го колективу. Вона спрямована на розвиток 
місцевих громад, які підтримують і високо 
цінують досягнення кожного члена громади. 
Школи можуть співпрацювати з іншими соці-
альними партнерами та місцевими громадами 
з метою покращення навчальних і соціальних 
умов у своїх колективах [5, 12].

Аналізуючи літературу щодо організації 
інклюзивного навчання варто зазначити, що 
питання адаптації дитини з особливими освіт-
німи потребами до умов навчального закладу 
не є дослідженим у повному обсязі та потре-
бує детального вивчення. 
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розвиТок пізнавального інТересУ 
МолодШих ШколЯрів

У статті розглянуто питання пов’язанні з проблемою розвитку пізнавального інтересу у молод-
ших школярів. Проаналізовано особливості розвитку пізнавального інтересу у молодших школярів 
під час проведення навчальних занять. З’ясовано, що розвиток пізнавального інтересу у молодших 
школярів традиційно пов’язують з ігровими і емоційними прийомами організації занять.

Ключові слова: інтерес, пізнавальний інтерес, освітній процес, молодші школярі, навчання, фор-
мування, розвиток, урок.

В статье рассмотрены вопросы, связанные с проблемой развития познавательного интереса у 
младших школьников. Проанализированы особенности развития познавательного интереса у млад-
ших школьников при проведении учебных занятий. Установлено, что развитие познавательного 
интереса у младших школьников традиционно связывают с игровыми и эмоциональными приемами 
организации занятий.

Ключевые слова: интерес, познавательный интерес, образовательный процесс, младшие школь-
ники, обучение, формирование, развитие, урок.

The article deals with the problem of the development of cognitive interest in junior pupils. The peculiari-
ties of development of cognitive interest among junior pupils during the conducting of educational classes are 
analyzed. It is revealed that the development of cognitive interest in junior pupils is traditionally associated 
with game and emotional methods of organization of classes.

Key words: interest, cognitive interest, educational process, junior schoolchildren, education, formation, 
development, lesson.

актуальність проблеми. Пізнавальний 
інтерес як важливий компонент внутрішньої 
мотивації особистості та характеристика на-
вчального процесу завжди у центрі уваги пе-
дагогів та психологів. Сьогодні він розгляда-
ється як рушійна сила активізації навчання, 
розвитку пізнавальної самостійності учнів, 
важливий напрям підвищення ефективності 
навчальної діяльності. Разом з тим вивчен-
ня масової практики навчання свідчить, що 
останніми роками за умов перехідного сус-
пільства та реформування системи шкільної 
освіти, поширення масової культури, поси-
лення впливу засобів масової інформації в 
сучасній практиці інтерес учнів до освітнього 
процесу поступово знижується. Ці явища зу-
мовлені як загальними соціальними чинни-
ками, так і особливостями сучасного стану 
системи освіти, педагогічної науки в Україні. 
За таких обставин підвищується актуальність 

дослідження теоретичних аспектів розвитку 
пізнавального інтересу з урахуванням потреб 
сьогодення.

постановка проблеми. Пізнавальний 
інтерес мимовільно не виникає із потреб, а 
спеціально формується і розвивається на-
вчальним закладом. Починаючи ще з почат-
кової школи необхідно розв’язувати проблему 
формування пізнавального інтересу. Згідно із 
сучасними поглядами науковців, саме в цей 
період проявляються задатки і здібності дити-
ни, формуються його моральні переконання і 
потреби у певних видах діяльності.

Сформованість у молодшого школяра піз-
навального інтересу веде до виникнення вну-
трішньої мети діяльності самого учня, пере-
творюючи його в активний суб’єкт навчальної 
діяльності. Тоді час, проведений учнем на уро-
ці, стає не підготовкою до життя, а власне жит-
тям, осмисленим і значимим для самого учня.
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аналіз останніх досліджень. Процес на-
вчання містить специфічні засоби форму-
вання пізнавальних інтересів учня, і його 
побудова має спиратись на знання основних 
закономірностей в утворенні названої якос-
ті [2]. З аналізу літературних джерел відомо, 
що великий внесок в розвиток підвищення 
пізнавального інтересу у молодших школярів 
внесли вчені-методисти Н. Бібік, Л. Божович, 
Л. Виготський, Т. Головань, Л. Гордон, Л. Зан-
ков, В. Іванов, Н. Істоміна, О. Ковальов, Н. Ма-
каренко, А. Маркова, Н. Морозова, В. Мясі-
щев, С. Рубінштейн, А. Смирнов, Б. Теплова, 
Д. Узнадзе, П. Щербань, Г. Щукіна та ін.

Мета статті: теоретично проаналізувати 
та обґрунтувати розвиток пізнавального ін-
тересу молодших школярів на уроках.

виклад основного матеріалу. У психо-
лого-педагогічній літературі молодших шко-
лярів характеризуються як інтереси з сильно 
вираженим емоційним відношенням, що осо-
бливо яскраво, ефективно розкрито у змісті 
знань. Інтерес до вражаючих фактів, до опису 
явищ природи, подій суспільного життя (іс-
торія), спостереження за допомогою вчителя 
над словом, інтерес до перетворення мовних 
форм дозволяє говорити про багатосторонні 
інтереси молодших школярів. У той же час 
практичні дії з рослинами, тваринами за меж-
ами уроків розширюють сферу їх інтересів 
до навколишнього світу і заставляють посту-
пово вдивлятися в причини спостережуваних 
явищ. Цьому, звичайно, сприяють телепереда-
чі, Інтернет та інші інформаційні форми та за-
соби до яких долучені учні молодших класів. 
Збагачення кругозору молодших школярів за 
межами навчання вносить у їх інтереси значні 
зміни і виводить за межі навчальних програм 
на широку дорогу пізнання і життя [1, с. 54].

Як зазначає О. Савченко [14, с. 137], що 
серед пізнавальних мотивів керованим і най-
значнішим є пізнавальний інтерес, який ви-
никає і зміцнюється лише в ситуації пошуку 
нових знань, інтелектуальної напруги, само-
стійної діяльності. Тому якщо перед учнями 
ставляться лише готові цілі, а знання лише 
повідомляються і закріплюються, активність 
згортається, інтерес згасає. Для підтримки 
пізнавальних інтересів надзвичайно важливо 

стимулювати емоції, інтелектуальні почуття. 
Їх потужним джерелом є емоційність навчаль-
ного змісту.

Н. Бібік [2] наголошує, що важливою є 
роль інтересу і встановленні особистості шко-
ляра. Оскільки дитина реалізує свій інтерес 
(мету, вибір) у процесі провідної діяльності, 
найсильнішим її мотивом слід вважати піз-
навальний інтерес, який активно взаємодіє 
з системою ціннісних орієнтацій, смислом, 
цілями, результатами діяльності, відображає 
найістотніші сторони особистості (інтелект, 
волю, почуття). За певних умов стає засобом 
живого, захоплюючого навчання, зумовлює 
інтенсивний і зосереджений перебіг пізна-
вальної діяльності, переростає в стійку рису 
характеру.

На думку авторки праці [16], коли учень 
зацікавиться матеріалом, у нього виникне ба-
жання дізнатися більше. Ефективне навчан-
ня неможливе без пошуку шляхів активізації 
пізнавальної діяльності учнів. Адже молод-
ші школярі повинні не тільки засвоїти певну 
суму знань, а й навчитися спостерігати, порів-
нювати, виявляти взаємозв’язок між поняття-
ми, міркувати, А досягти цього можливо лише 
засобами, що активізують пізнавальну діяль-
ність. До них належать дидактичні ігри, різні 
види позакласних занять, ігрові ситуації, ці-
кавинки, завдання з логічним навантаженням, 
завдання проблемно-пошукового характеру, 
нестандартні завдання (завдання на складання 
казок, віршів, вправ і задач).

Окрім того, розвитку пізнавальних інтер-
есів у початкових класах має приділятись осо-
блива увага ще й тому, що саме в цих класах 
формуються основні інтелектуальні вміння, 
необхідні для оволодіння курсом загальноос-
вітньої школи, закладається основа для даль-
шого успішного оволодіння знаннями.

Умовою успіху в розвитку пізнавально-
го інтересу є висока пізнавальна активність 
учнів. Ефективне засвоєння знань передба-
чає таку організацію пізнавальної діяльності 
учнів, за якої навчальний матеріал стає пред-
метом активних розумових і практичних дій 
кожного учня. Пошуки методів навчання, 
що активізували б вплив на процес навчан-
ня, призводить до підвищення актуальності 
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 розвивальних і проблемних методів, само-
стійної роботи, творчих завдань. При цьому 
психологічно обґрунтований вигляд має така 
організація уроку, за якої учні вчаться не з 
примусу, але з бажанням і за внутрішніми по-
требами [6; 7].

Стійкий пізнавальний інтерес [13] – це 
захопленість людини, потреба до поглиблен-
ня і творчого застосування знань. Якщо цей 
інтерес є у школяра, то він навчається не за 
ради оцінок або похвали, нагород і заохочень, 
а тому, що він захоплений навчанням, що він 
прагне до вдосконалення своєї особистості, 
що він просто не може поступати по-іншому. 
Але глибокий інтерес виникає і розвивається 
не відразу. Для його виникнення і розвитку 
необхідна система освіти і самоосвіти, вихо-
вання і самовиховання, а не тільки пошуки 
коротко часових засобів взаємодії, що збуджу-
ють і підтримують цікавість і зацікавленість 
учні на уроці.

Авторка праці [11, с. 14] у якості осно-
вних показників стійкого навчально-пізна-
вального інтересу школярів виділяє наступні 
характеристики: мотиваційна вираженість, 
пізнавальна активність, ситуативна незалеж-
ність і продуктивна діяльність такого інтер-
есу. Спираючись на працю [11, с. 14], корот-
ко охарактеризуємо вище названий показник 
стійкого навчально-пізнавального інтересу 
школярів:

1. Мотиваційна вираженість. Значущість 
того чи іншого мотиву, його домінуюче поло-
ження у мотиваційній ієрархії може в певній 
степені проектувати рівень усвідомленості 
мотивів навчання, а в залежності від того, що 
є спонукальною силою діяльності учня, мож-
на судити про рівень стійкості навчально-піз-
навального інтересу.

2. Пізнавальна активність. Коли від ступе-
ню інтенсивності прояву учнем пізнавальної 
активності і бажаної діяльності можна судити 
про сформованість його стійкого навчально-
пізнавального інтересу. Учні з активним від-
ношенням до пізнавальної діяльності частіше 
всього з готовністю включаються в навчаль-
ний процес, достатньо усвідомлено сприйма-
ють поставлене завдання, працюють переваж-
но самостійно.

3. Ситуативна незалежність. Показник 
«ситуативна незалежність» характеризує вну-
трішньо-особистісну сформованість такого 
інтересу, що зберігається за межами тієї си-
туації, в якій він виник, і який проявляється 
в пізнавальній діяльності незалежно від си-
туацій, що змінилися. У школярів, і для яких 
інтерес є ситуативною незалежністю, харак-
терним є збереження інтересу внутрішньої 
сфери особистості у процесі зняття зовнішніх 
стимулюючих впливів і навіть під час прояву 
негативних обставин.

4. Продуктивна діяльність. Під продуктив-
ною діяльністю розуміють процес прояву ін-
тересу за допомогою навчально-пізнавальної 
діяльності з евристичним змістом. Іншими 
словами, інтерес до навчального предмета на-
буває стійкості, якщо учень проявляє бажання 
проникнути в сутність предметного світу, зро-
зуміти причинно-наслідкові зв’язки, зацікав-
лений пошуком більш раціональних шляхів 
розв’язання задач, прийомів і методів само-
стійного добування знань. В учнів, для яких 
інтерес є відносно високою продуктивною 
діяльністю, характерним є також сформова-
ність у цілому всіх структурних елементів їх 
навчальної діяльності, прагнення до самоос-
віти і саморозвитку.

На розвиток пізнавальних інтересів впли-
ває віковий аспект, оскільки набуті знання 
сприяють переводу інтересу на більший висо-
кий рівень. Необхідно особливо підкреслити 
і ту обставину, що індивідуальна особливість 
пізнавального інтересу надзвичайно велика. 
Учні одного і того класу можуть знаходитися 
на самих різних рівнях інтересу, навіть діаме-
трально протилежних, а деякі другокласники 
можуть володіти більш високим рівнем інтер-
есу, ніж учні четвертих класів [10].

Широкі соціальні мотиви мають настільки 
велике значення в цьому віці, що певною мі-
рою визначають і безпосередній інтерес шко-
лярів до самої навчальної діяльності. У перші 
2-3 роки навчання в школі їм цікаво робити 
все, що пропонує вчитель, все, що має харак-
тер серйозної суспільно значущої діяльності 
[4, с. 26].

Як зазначає Л. Божович, що спеціальне 
вивчення процесу формування пізнавальних 
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інтересів, дозволило виявити їх специфіку на 
різних етапах вікового розвитку школярів. На 
початку навчання пізнавальні інтереси дітей 
ще досить нестійкі. Для них характерна ві-
дома ситуативність: діти з цікавістю можуть 
слухати розповідь вчителя, але цей інтерес 
зникає разом з його закінченням. Такого роду 
інтереси можна характеризувати як епізодич-
ні [4, с. 26]. Як показують дослідження, в се-
редньому шкільному віці і широкі соціальні 
мотиви, і навчальні інтереси набувають іншо-
го характеру.

Вартим уваги, на наш погляд, є думка 
[6; 7], що традиційні уроки дають молод-
шому школяреві змогу активно діяти всьо-
го кілька хвилин протягом навчального дня, 
коли, наприклад, він біля дошки. Левову 
частку іншого часу учень у кращому разі 
слухає вчителя, а частіше просто очікує пе-
рерви. Пасивність неминуче спричиняє втра-
ту інтересу до предмету і до навчання зага-
лом, енергія знаходить вихід у порушеннях 
дисципліни тощо.

Навчально-пізнавальні інтереси молод-
ших школярів є одним із джерел і рушійних 
сил самовдосконалення, здобуття знань та 
розквіту творчих сил, адекватних своїм мож-
ливостям. Інтерес завжди переростає у мотив 
і стає навчальною спонукою до пізнавальної 
активності. Так відбувається процес навчання 
і становлення особистості [12].

Розвиток пізнавального інтересу багато в 
чому залежить від майстерності вчителя, від 
його методичної підготовки. У відповідності з 
специфікою предмета методичні прийоми, що 
збуджують інтерес, активну пізнавальну ді-
яльність, специфічні, разом з тим, є і загальні 
педагогічні умови.

Пізнавальний інтерес є динамічним комп-
лексом психічних властивостей і станів осо-
бистості. Він може зростати, підсилювати або 
згасати. Для того щоб формування пізнаваль-
ного інтересу в учнів відбувалося у потрібно-
му напрямку, необхідно навчитися виділяти 
рівні його розвитку. Складність у визначені 
умов явища, що вивчається, пов’язана з різно-
маніттям поглядів на динаміку його розвитку. 
Є різні підходи до виокремлення рівнів пізна-
вального інтересу [15, с. 75].

Згідно із сучасними поглядами науковців 
[9] формування пізнавальних інтересів – це 
тривалий процес. Він потребує певних умов 
і залежить від педагогічного керівництва, від 
правильного встановлення органічної єдності 
системи науки, системи пізнання цієї науки та 
системи її викладання в школі. Учні здобува-
ють дієві знання тоді, коли під керівництвом 
учителя активно, з інтересом працюють над 
джерелами знань.

У розумінні авторів [9] формування пози-
тивного ставлення до навчальної діяльності 
залежить від багатьох умов, насамперед від 
знання вчителем готовності дитини до навчан-
ня як до серйозної відповідальної і наполегли-
вої праці; від знання вчителем ставлення осо-
бистості до школи, до знань, до навчальних 
предметів та зміни цього ставлення протягом 
тривалого періоду, від організації навчально-
виховного процесу, зокрема використання ди-
тячих можливостей до засвоєння знань.

Аналіз педагогічної теорії та практики до-
зволяє авторці праці [16] виділити такі умови 
формування пізнавальних інтересів: розумін-
ня учнем змісту і значення навчального мате-
ріалу; новизну у змісті вивченого матеріалу; 
емоційну насиченість навчання; використан-
ня оптимальної системи тренувальних, твор-
чих, пізнавальних та інших завдань; практич-
ну спрямованість матеріалу; самостійність 
дітей у їхній діяльності; високу ефективність 
кожного уроку; глибоке знання вчителем 
предмета, інтерес до нього, вміння зацікавити 
ним учнів.

На думку авторів [3] головною умовою 
формування інтересу є розуміння школярем 
змісту і значення матеріалу, що вивчається; 
для цього вчитель повинен поставити перед 
собою педагогічну чітку мету: в чому він має 
сьогодні переконати учнів, як розкрити їм зна-
ння цього питання в наш час і найближчу для 
дітей перспективу.

Другою важливо умовою збудження інтер-
есу, науковці [3] вважають наявність ново-
го як у змісті матеріалу, що вивчається так і 
в самому підході до його розгляду. Не можна 
повторювати відомі істини на одному й тому 
самому пізнавальному рівні: треба розширю-
вати горизонти пізнання учнів, відшуковувати 



126

№ 17 / 2019 р.
♦

в добре відомому питанні нове, раніше відо-
ме, але істотне для глибшого розуміння мате-
ріалу.

Третя умова формування інтересу – це емо-
ційна привабливість навчання. Треба прагнути, 
щоб здобуті на уроках знання викликали в осо-
бистості емоційний відгук, активізували мо-
ральні, інтелектуальні та естетичні почуття [3].

Четверта умова виховання інтересу – це 
наявність оптимальної системи тренувальних 
творчих прав і пізнавальних завдань до відпо-
відальної «порції» програмного матеріалу [3].

Окрім того автори [9] виокремлюють осно-
вні етапи процесу формування пізнавального 
інтересу:

– підготовка ґрунту для появи пізна-
вального інтересу – створення умов, які спри-
яють виникненню потреби в знаннях і відпо-
відному виді діяльності;

– формування позитивного ставлення 
навчального предмету і діяльності;

– організація діяльності, в якій форму-
ється справжній пізнавальний інтерес.

Серед способів формування пізнаваль-
ного інтересу автор праці [17, с. 45] виділяє: 
актуальність і новизна змісту; зацікавленість; 
емоційність; розкриття важливості знань; 
проблемність; порівняння і аналогії; навчаль-
ні дискусії; використання творів мистецтва і 
літератури; пізнавальні ігри; ефект парадок-
сальності; застосування комп’ютерів.

Пізнавальний інтерес відіграє важливе 
значення у навчанні:

– пізнавальний інтерес – це один із са-
мих значущих мотивів навчання, формуючи 
який, ми створюємо міцну і надійну основу 
для особистості школяра;

– за наявності пізнавальних інтересів 
навчання стає близькою життєво значущою 
діяльністю, в якій сам школяр дуже зацікавле-
ний;

– пізнавальний інтерес учнів у навчанні 
є джерелом енергетичних ресурсів діяльності 
учнів [5].

Аналіз педагогічної теорії та практики 
свідчить, що ефективність навчання та фор-
мування інтересу до вивчення природознав-
ства у початкових класах спостерігається під 
час реалізації міжпредметних зв’язків з інши-
ми предметами. Міжпредметні зв’язки розви-
вають розумові здібності учнів, підвищують 
їх самостійність, а також поряд з розвитком їх 
інтересу до предметів формують у них трудо-
ві навички й уміння, сприяють вихованню їх 
екологічної культури [8].

висновки. З аналізу використаних джерел 
можна стверджувати, що пізнавальні інтереси 
молодших школярів проявляються у різній 
формі. Виникнення і розвиток пізнавального 
інтересу у молодших школярів традиційно 
пов’язують з ігровими і емоційними прийо-
мами організації занять, доданням цікавості 
матеріалу, який підлягає засвоєнню. Тобто 
молодших школярів, як правило, цікавлять 
уроки з ігровими моментами та перевагою 
емоційного матеріалу.
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скакун н.с.
аспірант кафедри педагогіки та загальної психології
навчально-наукового інституту педагогічної освіти,

соціальної роботи і мистецтв
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

проФесійна креаТивнісТь: короТкий нарис 
проФесіограМи сУчасного УчиТелЯ біології

Статтю присвячено проблематиці феномену креативності у професійній діяльності вчителя біо-
логії. Окреслено думки науковців щодо важливості та відповідності сучасним освітнім вимогам даної 
компетентності вчителя. Особливий акцент робиться на спробі специфікувати компоненти знань, 
умінь та навичок вчителя біології, в складі яких креативність займає вагоме місце.

Ключові слова: креативність, професіограма, творча самостійність, вчитель нової генерації, ін-
новаційність.

Статья посвящена проблематике феномена креативности в профессиональной деятельности учи-
теля биологии. Обозначены мысли ученых о важности и соответствии современным образовательным 
требованиям данной компетентности учителя. Особый акцент делается на попытке специфициро-
вать компоненты знаний, умений и навыков учителя биологии, в составе которых креативность за-
нимает важное место.

Ключевые слова: креативность, профессиограмма, творческая самостоятельность, учитель но-
вого поколения, инновационность.

The article is devoted to the problem of the phenomenon of creativity in the professional activity of the 
teacher of biology. The opinions of scholars regarding the importance and relevance of modern educational 
requirements to this competence of the teacher are outlined. Particular emphasis is placed on the attempt to 
specify the components of the knowledge, skills and abilities of a biology teacher, in which creativity takes a 
prominent place.

Key words: creativity, professional psychology, creative independence, teacher of a new generation, inno-
vation.

актуальність теми. Соціально-економіч-
ні та політичні умови суспільства формують 
запит на всебічно розвинену особистість, 
творчу, з високими моральними цінностями 
та активною життєвою позицією [1]. У та-
ких умовах одним із завдань сучасної школи 
є створення творчого середовища для повно-
цінного розкриття індивідуальності кожного 
студента та для якісного облаштування інно-
ваційного середовища навчання.

Не випадково нині діяльність учителя при-
родничого напряму вважається поліфункціо-
нальною: вона спрямована як на розв’язання  
навчальних завдань, так і на формування 
екологічної культури учнів, і на успішну ре-
алізацію низки пріоритетних функцій: інфор-
маційної, розвивальної, орієнтаційної, мобілі-
заційної, комунікативної, організаторської та 
дослідницької. Така професіограма сучасного 
вчителя біології, а також ряд змін в оновлених 
навчальних програмах, що передбачають по-

силення діяльнісного компоненту на уроках 
біології, опційне навчання, проектну дослід-
ницьку діяльність, вимагають від нього ви-
сокого рівня сформованості природничо-на-
укової компетентності й фахових креативних 
вмінь і здатностей, що означає: готовність до 
новаторської фахової діяльності із викорис-
танням інноваційних технологій, творчого за-
стосування набутих знань, навичок і вмінь та 
поєднання різних видів педагогічних технік; 
здатність генерувати креативні ідеї та знахо-
дити оригінальні рішення як у проблемних 
професійних ситуаціях, так і при формуванні 
власного творчого потенціалу.

постановка проблеми. В умовах перма-
нентних освітніх змін сьогодення традиційна 
парадигма освіти протиставляється рефлек-
сивній, а учитель біології повинен набувати 
нових, архіважливих компетентностей, зо-
крема таких як креативність, бути вчителем 
нової генерації, щоб успішно реалізовувати 
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навчальні цілі та завдяки наскрізним лініям 
освіти формувати життєтворчість своїх учнів. 
Якщо знаннєва парадигма освіти позиціону-
вала вчителя у авторитарній ролі навчання, 
а сам навчальний процес був організований 
шляхом передачі знань у форматі «знаючий 
учитель – учень, що буде знати», то у рефлек-
сивній парадигмі освіти вчитель займає роль 
наставника чи коуча з відкритою позицією у 
спільноті дослідників, де кожний учень, та 
й сам учитель, вчаться спільно думати, бути 
більш пильними, рефлексивними та допит-
ливими у процесі пізнання навколишнього 
середовища та сутності біологічної науки. 
Саме оригінальні, нестандартні, нові методи, 
технології та їх поєднання зможе впровадити 
креативний сучасний вчитель, який каталізу-
ватиме творчий процес, керуватиме дискусі-
ями та проблемними діалогами, розвиватиме 
уяву та критичне мислення в процесі навчан-
ня та розвитку екологічного, продуктивного 
мислення учнів. 

Формулювання цілей статті. Так як ре-
алізація навчальної програми «Біологія» дає 
широкі можливості для креативної діяльності 
вчителя біології метою даної статті є дослі-
дження важливості креативної компетентнос-
ті, методів її реалізації та вперше здійснюється 
аналіз/виявлення можливостей та альтерна-
тив для впровадження креативного підходу 
вчителем біології з метою формування патрі-
отичності учнів, демократичного світогляду, 
екологічного та піклувального мислення. 

виклад основного матеріалу. Особистіс-
но орієнтований, діяльнісний та компетент-
нісний підходи, які містять в собі креативний 
аспект, покладені в основу реформування се-
редньої освіти й потребують відповідної під-
готовки вчителів до їх упровадження. За сло-
вами О.І. Ляшенко, «не всі вчителі й викладачі 
педагогічних навчальних закладів розуміють  
нову методологію освітніх стандартів», зокре-
ма, «майбутні вчителі практично не володіють 
сучасними педагогічними технологіями, ін-
коли навіть не знають про них». У зв’язку з 
реформуванням середньої освіти потрібно го-
ворити про нову роль учителя в умовах нової 
української школи, де учитель з транслятора 
і джерела знань має стати наставником і по-

мічником учня у виборі ним власної освітньої 
траєкторії, допомогти йому виявити і розви-
нути свої таланти і здібності, визначитися в 
майбутньому життєвому шляху [8, с. 6]. Для 
цього вчитель повинен володіти сучасними 
педагогічними технологіями, бути націленим 
на персоналізоване та інноваційне навчання, 
вміти креативно вирішувати поставлені за-
вдання завдяки сформованій креативній ком-
петентності та постійно прагнути поновлення 
набутих знань, тобто володіти творчою само-
стійністю. 

О. Гончарова розглядає творчу самостій-
ність як рису творчої особистості й одночас-
но як її критерій. Розвивати творчу самостій-
ність – найважливіше завдання вищої освіти. 
Креативна самостійність проявляється як по-
стійна, стабільна риса особистості, яка має 
потребу систематично, самостійно працюва-
ти, вдосконалювати й розвивати власні зді-
бності [5, с. 84].

Серед нових цілей української школи, 
що потребують модернізації освіти, є вмін-
ня генерувати оригінальні ідеї, створювати 
нове, виявляти інноваційне мислення. Тобто, 
у фокусі уваги концепції Нової української 
школи є креативність, яку можна одночасно 
досліджувати «як процес, продукт (кількість, 
якість, значущість), здатність, якість особис-
тості» [13, с. 57]. За визначенням, креатив-
ність (лат. creatio – створення, утворення) – 
це поняття, яке містить у собі набуті раніше, 
супутні та/або послідуючі характеристики 
процесу, в результаті якого людина (або група 
людей) створює щось, що до цього часу не іс-
нувало [13, с. 58].

О.І. Ляшенко у своїй доповіді досить ар-
гументовано обстоює думку, що Нова Укра-
їнська Школа, поряд з іншими ключовими 
компетентностями, повинна розвивати у своїх 
суб’єктах пізнання та виховання креативність 
та ініціативність. Одним з основних пріори-
тетів модернізації змісту загальної середньої 
освіти є посилення діяльнісного та креатив-
ного складників. У школі має утвердитися 
інноваційний тип навчання, який орієнтова-
ний на здатність вносити інноваційні зміни 
в існуючу культуру й середовище і спону-
кає суб’єктів навчання до ініціативності та 
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 творчого підходу у навчально-пізнавальній 
діяльності. Інформаційно-освітнє середовище 
навчання ґрунтується на широкому викорис-
танні інформаційно-комунікаційних техноло-
гій і «зануренні» школярів у суцільну атмос-
феру самостійного пошуку і творчості [8].

В енциклопедичних виданнях професі-
ограму трактують як документ, що містить 
опис якостей, які повинен мати співробітник 
на посаді. Основними розділами професіо-
грами є: 1) загальна характеристика професії 
та її значення; 2) особливості трудового про-
цесу; 3) психограма професії робітника, його 
можливостей, здібностей; 4) сукупність ви-
мог до особистості, ділових і професійних 
якостей співробітника [15]. Звертаючись  до 
українського педагогічного словника під ре-
дакцією С.У.  Гончаренко, знаходимо термін 
«професіографія», що трактується як техно-
логія вивчення вимог, які ставляться профе-
сією до особистісних якостей, психологічних 
здібностей, психолого-фізичних можливостей 
людини [44].

Підготовка вчителів біології здійснюєть-
ся за спеціальністю «Біологія», галузь освіти 
«Природничі науки». Перелік трудових функ-
цій, основних вимог щодо професійних знань, 
рівень професійної підготовки працівників, а 
також головні складники компетентності вчи-
теля загальноосвітнього навчального закладу 
ІІ-ІІІ ступенів зазначено у наказі МОН № 665 
«Про затвердження кваліфікаційних характе-
ристик професій (посад) педагогічних та на-
уково-педагогічних працівників навчальних 
закладів» від 01 червня 2013 року [9].

Для запровадження «європейських стан-
дартів та принципів забезпечення якості 
освіти з урахуванням вимог ринку праці до 
компетентностей фахівців» була затвердже-
на Національна рамка кваліфікацій, згідно 
з якою були визначені нові вимоги до під-
готовки фахівців педагогічного профілю. 
Зокрема, вчитель біології повинен володіти 
певним набором знань, умінь, комунікатив-
них навичок та автономностей власної діяль-
ності для реалізації творчо-освітнього рівня 
професійної кваліфікації, конкурентоздат-
ності на ринку праці, успішної професійної 
діяльності, необхідним компонентом якої 

стає креативність. Специфікуємо означені 
компоненти.

Знання: найбільш передові концептуаль-
ні та методологічні знання в галузі науково-
дослідної та/або професійної діяльності і на 
межі предметних галузей; спеціалізовані кон-
цептуальні знання, набуті у процесі навчання 
та/або професійної діяльності на рівні новіт-
ніх досягнень, які є основою для оригіналь-
ного мислення та інноваційної діяльності, зо-
крема в контексті дослідницької роботи.

Уміння: синтез нових складних ідей, зо-
крема у міждисциплінарних сферах розро-
блення та реалізація комплексних проектів; 
розроблення й реалізація проектів, включа-
ючи власні дослідження, які дають можли-
вість переосмислити наявне та створити нове 
цілісне знання та/або професійну практику і 
розв’язання значущих соціальних проблем; 
оцінка і синтез нових та складних ідей; про-
вадження дослідницької та/або інноваційної 
діяльності; розв’язання складних задач і про-
блем, що потребує оновлення та інтеграції 
знань, часто в умовах неповної/недостатньої 
інформації та суперечливих вимог; збирання 
та інтерпретація інформації (даних), вибір 
методів та інструментальних засобів, застосу-
вання інноваційних підходів.

Комунікація: спілкування в діалоговому 
режимі з широкою науковою спільнотою та 
громадськістю в певній галузі наукової та/або 
професійної діяльності; використання інозем-
них мов у професійній діяльності; здатність 
ефективно формувати комунікаційну страте-
гію; донесення до фахівців і нефахівців ін-
формації, ідей, проблем, рішень та власного 
досвіду в галузі професійної діяльності; взає-
модія; здійснення наставництва, передавання 
досвіду; здатність до ефективної роботи в ко-
манді, сприйняття критики, порад і вказівок.

Автономність і відповідальність: ініці-
ювання оригінальних дослідницько-іннова-
ційних комплексних проектів, спрямованих 
на розв’язання складних соціально значущих 
проблем, лідерство та автономність під час їх 
реалізації; здатність саморозвиватися і само-
вдосконалюватися впродовж життя, відпові-
дальність за навчання інших; відповідальність 
за розвиток професійного знання і практик, 
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оцінку стратегічного розвитку команди; при-
йняття рішень у складних і непередбачуваних 
умовах, що потребує застосування нових під-
ходів та прогнозування; самостійність у на-
вчанні та/або професійній діяльності [9; 11].

Як зазначає у своїх дослідженнях С.І. Кар-
пенко щодо відповідності змісту шкільної 
програми біології вимогам Державного стан-
дарту базової і повної середньої освіти та За-
кону України «Про загальну середню освіту», 
хоча вона й передбачає передусім задоволен-
ня потреб школяра в оволодінні знаннями з 
даного предмету, та автор наголошує, що без 
творчого підходу у вивченні фактичного ма-
теріалу, його осмисленні, пошуку правильних 
рішень очікувати високої результативності 
навчання не можливо [6, с. 44]. Тобто, автор 
наголошує, що креативність педагога є запо-
рукою здатності до творчості і його учнів. Ви-
ховувати різносторонньо, розвиваючи певний 
перелік якостей успішної особистості учня, 
може тільки творчий вчитель, гнучкий, кре-
ативний і небайдужий, який є генератором 
ідей, увесь час перебуває в пошуках нових 
підходів і рішень [6, с. 44].

У преамбулі Педагогічної конституції Єв-
ропи зазначено, що вчитель є одним із клю-
чових суб’єктів позитивних змін. На сьогодні 
суспільство знань вимагає креативності та не-
стандартності від учителів, які мають володі-
ти широким спектром педагогічних стратегій, 
що забезпечують максимальне поліпшення 
учнівських досягнень. Тому не випадково, що 
одним із ключових принципів освіти є креа-
тивність та інноваційний розвиток, які визна-
чають побудову, функціонування та розвиток 
системи педагогічної освіти у європейському 
просторі [12].

У статті 5.4. Педагогічної конституції Єв-
ропи зазначено, що «стрижневою основою 
змісту педагогічної освіти є відповідь на по-
требу збереження людської цивілізації». Зва-
жаючи на це, основними педагогічними цін-
ностями мають виступати екологічна безпека, 
милосердя, утвердження екологічного світо-
гляду, а тому роль учителя біології набуває 
особливої цінності, а його діяльність потре-
бує низки трансформацій в освітньому про-
сторі сучасного світу. Для впровадження клю-

чових стратегій успішної навчально-виховної 
діяльності вчитель біології повинен акценту-
вати увагу на формуванні навичок і вмінь кре-
ативної діяльності, як-от: візуалізація знань, 
дослідництво, діалогічність, інтегративність, 
особистісна зорієнтованість, розвивальність, 
цілеспрямованість [12].

Концепція національно-патріотичного ви-
ховання вимагає від вчителя біології оволо-
діти сучасними навичками проектної діяль-
ності та вміннями креативного мислення для 
реалізації тематичних екскурсій та організації 
нестандартних та оригінальних форм пізна-
вальної діяльності (інноватика у вивченні та 
презентації  краєзнавчого матеріалу, біогра-
фій вітчизняних вчених тощо) [7].

Важливе завдання покладається на вчителя 
біології в його освітній діяльності, адже один 
із провідних напрямів державної освітньої по-
літики відповідно до «Національної стратегії 
розвитку освіти України на 2012-2021 роки» 
є формування здоров’язбережувального се-
редовища, екологізація освіти, валеологіч-
ної культури учасників навчально-виховного 
процесу. Згідно з «Національною стратегією 
розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки» 
[10]. Oдним із ключових завдань освіти 
ХХІ сторіччя є розвиток мислення. Адже су-
часний ринок праці вимагає від випускника/
майбутнього професіонала не лише глибоких 
теоретичних знань, а  й здатності самостійно 
застосовувати їх у нестандартних, постійно 
змінюваних життєвих ситуаціях. 

Навчально-виховна діяльність вчителя 
біології детермінована низкою нормативних 
документів (Національна стратегія розви-
тку освіти в Україні на період до 2021 року 
від 25.06.2013 року. № 344/2013 [10], Галу-
зева концепція розвитку неперервної освіти. 
Наказ Міністерства освіти і науки України 
14.08.2013 № 1176 [2]), які фокусуються на 
таких основних напрямах:

1. Реалізація форм і методів організації 
навчально-виховного процесу на засадах ди-
тиноцентризму, особистої орієнтації, компе-
тентісного підходу.

2. Впровадження педагогічних іннова-
цій, цифрових технологій у засобах навчання 
і комп’ютерних навчальних програм [2].
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3. Забезпечення індивідуальної освіт-
ньої траєкторії розвитку учнів відповідно до 
особистісних потреб, інтересів та здібностей 
кожного.

4. Розвиток та підтримка системи робо-
ти з обдарованими дітьми та учнівською мо-
лоддю.

5. Перебудова навчально-виховного про-
цесу на засадах «розвиваючої педагогіки», 
спрямованої на раннє виявлення задатків у ді-
тей та їх максимальне розкриття.

6. Уміла інтеграція традиційних педаго-
гічних та новітніх інформаційно-комунікацій-
них технологій навчання.

7. Використання інтерактивних методів 
навчання та мультимедійних засобів [2].

8. Проектування особистісно-розвиваль-
ного середовища обдарованих дітей і молоді 
з урахуванням синергетичного підходу до се-
редовищних можливостей навчання-інновації 
[10].

Аналізуючи головні складові компетент-
ності педагогічного працівника варто зазна-
чити, що характерними ознаками виступають 
навички та вміння креативного мислення й 
інноватики. Поєднавши їхні структурні час-
тини, можна вирізнити кілька послідовних 
стадій творчого процесу (рис. 1) та як резуль-
тат новий, оригінальний, креативний про-

дукт педагогічної діяльності. Комунікаційна 
компетентність педагогічного працівника є 
суголосною інвестиційній теорії креативнос-
ті Р. Штернберга [17], в якій окреслюється 
важливе вміння відстоювати цінність власних 
ідей та переконувати у їх ефективності.

Ознаки творчої людини, якою ми й бачи-
мо вчителя біології: еклектична, мало догма-
тична, допитлива, постійно прагне об’єднати 
знання з різних сфер, переповнена цікавими 
ідеями, віддає перевагу новим речам на про-
тивагу вже добре знайомим, зберігає дитячу 
здатність дивуватися й захоплюватися, одно-
часно приймає та інтегрує ірраціональні ас-
пекти своєї поведінки, постійно оновлює своє 
сприйняття світу [3; 14] тощо.

Творча особистість – це особа, що харак-
теризується високим рівнем розвитку творчих 
здібностей, незвичайним творчим потенціа-
лом і схильністю до творчої діяльності. Озна-
ки творчої особистості: висока працездат-
ність та життєва енергія; домінантність уваги 
(здатність тривалий час утримувати увагу 
на певному об’єкті чи проблемі); критичне 
мислення; незалежність в думках та оцінках; 
упевненість у собі; почуття власної гідності; 
висока самооцінка; сміливість; відсутність 
страху бути висміяним; готовність ризику-
вати; внутрішня розкутість; почуття гумору; 

 рис. 1. стадії творчого процесу вчителя
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гострий розум. Як зазначає словник психо-
логічних термінів, творча особистість – це не 
особливий тип, це тип який відрізняється ба-
гатством характеристик [13].

На нашу думку сучасний креативний вчи-
тель біології має такий портрет особистісних 
якостей, зокрема він:

• володіє особливою привабливістю у 
спілкуванні та має відмінні навички ведення 
діалогу;

• здатний сформувати стійкий інтерес до 
змісту знань власного предмету та навчально-
го матеріалу інтегрованого курсу;

• має чітку  особистісну орієнтацію, яка 
виражається в методиці викладання (система 
інноваційних, інтерактивних методів), розви-
тку комунікативних здібностей та в мотивації 
учнів до навчальної діяльності;

• володіє вмінням спонукати радість від-
криття нового;

• сповідує оригінальність мислення, не-
стандартний підхід у будь якій ситуації та 
творчу самореалізацію;

• вміє створити атмосферу комфорту, до-
брозичливості та комфорту , що сприяє твор-
чому самовираженню об’єктів пізнання;

• володіє навичками емпатії;
• відкритий до змін, готовий виходити за 

межі шаблонів та традиційних схем, а також 
переформатовувати і збагачувати раніше на-
бутий досвід.

У своєму дослідженні ми погоджуємося з 
дослідженнями Н. Чувасової щодо креатив-
них якостей особистості, професійно сутніс-
них для творчої методичної діяльності май-
бутнього вчителя біології. Це, зокрема [16]:

1) мотиваційно-креативні властивості: 
мотиви, інтереси, потреба в самореалізації; 
творча позиція; 

2) емоційно-креативні властивості: ем-
патія; багатство емоційного досвіду; експре-
сивна та імпресивна емоційність; 

3) інтелектуально-креативні власти-
вості і здібності: інтуїція; здатність до пе-
ретворень; уява й фантазія; дивергентне 
мислення;прогнозування; 

4) естетично-креативні властивості та 
здібності: прагнення до краси; естетична ем-
патія; почуття форми, стилю; почуття гумору; 

5) комунікативно-креативні властивості: 
співробітництво у творчій діяльності; здат-
ність мотивувати творчість інших; акумулю-
вати творчий досвід; 

6) екзистенціально-креативні власти-
вості: позитивна «Я-концепція», нонконфор-
мізм; індивідуальний стиль діяльності.

Спираючись на вимоги сучасної україн-
ської системи вищої освіти та психолого-пе-
дагогічні дослідження ряду науковців з про-
блематики феномену креативності нами було 
сформульоване та репрезентовано у інших на-
укових працях ідеальне на наш погляд визна-
чення дефініції «креативний вчитель біології» 
(рис. 2). креативний вчитель біології – це 
(ін)новатор в своїй освітній галузі, який виріз-
няється творчою впевненістю, радикальним й 
незвичним мисленням, який щоразу знахо-
дить нові способи вирішення нових проблем, 
завдяки вмінню генерувати нові ідеї, що бу-
дуть цінними своєю оригінальністю, нестан-
дартністю, які долатимуть межі стереотипних 
рішень і шаблонів традиційного мислення.

 

рис. 2. візуальна схематизація вмінь креативного вчителя біології
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висновки, зроблені в результаті дослі-
дження та подальші перспективи. Окрес-
лений матеріал статті є досить умовним у 
процесі вивчення феномену професійної 
креативності, проблематики та її важливос-
ті у процесі навчання учнів ХХІ століття. 
Дана наукова розвідка здійснювалася впер-
ше та потребує більш детального вивчення, 
але вдалося з’ясувати актуальність даного 

питання. Професійна діяльність вчителя 
біології потребує виваженого підходу та 
врахування сучасних світових змін та ви-
мог до формування успішної особистості 
майбутнього. Безсумівно, що креативність 
як професійна компетентність педагога 
відкриває нові можливості, дає змогу гене-
рувати нові ідеї та втілювати їх на іннова-
ційному рівні.
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і зМісТ Жіночої освіТи в Україні
У статті представлено результати дослідження проблеми розвитку жіночої освіти в Україні 

крізь призму реформаційних змін в освіті у другій половині ХІХ століття. Автором схарактеризо-
вано стан шкільної освіти у цей час, передумови реформаційних змін в освіті та їх наслідки на тери-
торії України. Розкрито зміст жіночої освіти у навчальних закладах країни, специфіку й напрямки 
навчання дівчат в установах здобуття середньої освіти впродовж досліджуваного періоду.

Ключові слова: жіноча освіта, підготовка дівчат, навчальні заклади для жінок, гімназії, реформа 
системи освіти.

В статье представлены результаты исследования проблемы развития женского образования в 
Украине через призму реформ в образовании во второй половине XIX века. Автором охарактеризова-
ны состояние школьного образования в настоящее время, предпосылки реформирования образования 
и их последствия на территории Украины. Раскрыто содержание женского образования в учебных 
заведениях страны, специфику и направления обучения девушек в учреждениях получения среднего 
образования в течение исследуемого периода.

Ключевые слова: женское образование, подготовка девушек, учебные заведения для женщин, гим-
назии, реформа системы образования.

The peculiarities of the development of women’s education in Ukraine through the prism of reforming 
transformations in education in the second half of the nineteenth centuries has been revealed in the article. 
The author has analysed the state of school education at this time, the preconditions for reforming education-
al changes and their implications on the territory of Ukraine. The content of female education in educational 
establishments of the country, specifics and directions of girls’ education in institutions of secondary educa-
tion during the studied period have been found out.

Key words: women’s education, girls’ training, educational establishments for women, gymnasium, re-
form of the education system.

постановка проблеми. Незважаючи на 
досягнутий прогрес сьогодні у сфері враху-
вання гендерних відмінностей у різних сфе-
рах життя суспільства, невирішеними зали-
шається «питання забезпечення належного 
рівня доступу до освіти, її якості та конкурен-
тоспроможності в нових економічних і соціо-
культурних умовах» [6]. Особливої гостроти 
сьогодні набула «сукупність проблем щодо 
жіночої освіти в Україні: фактична нерозви-
неність системи жіночої освіти, обмеженість 
освітніх і просвітницьких програм, що базу-
ються на гендерних підходах; ігнорування 
та нівелювання статі у педагогічній теорії та 
практиці, її обмеження традиційно вузькими 
сферами професійного навчання» [3, с. 9]. 
До того ж «в Україні зберігається проблема 
нерівності прав та можливостей жінок і чо-

ловіків, що зумовлює необхідність продо-
вження активної та комплексної роботи щодо 
розв’язання проблем гендерної дискримінації 
та забезпечення реальної гендерної рівності» 
[6]. Пріоритет їх вирішення, у тому числі, 
шляхом сучасних освітніх реформ, зумовлює 
необхідність вивчення та узагальнення тео-
ретичного доробку і практичних надбань у 
галузі жіночої освіти в навчальних закладах 
України у другій половині ХІХ – на початку 
ХХ століття.

Жіночій освіті та навчальним закладам з її 
надання в Україні присвячено чимало праць 
вітчизняних дослідників і вчених (О. Аніщен-
ко, О. Бабіна, В. Вірченко, В. Добровольська, 
Л. Клевака, О. Кохановська, О. Литвиненко, 
А. Сав’юк, Н. Слюсаренко, Т. Сухенко, Т. Яко-
вишина та ін.). Науковці у ретроспективі 
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 розкривають зміст, форми і методи навчання 
у закладах для жінок, закономірності впливу 
державної політики та на його організацію та 
функціювання закладів жіночої освіти у різ-
них регіонах країни.

Метою статті є розкриття наслідків впли-
ву освітніх реформ другої половини ХІХ сто-
ліття на розвиток і зміст жіночої освіти в 
Україні.

Її трактування ми зустрічаємо у вище зга-
даних дослідженнях вітчизняних науковців. 
Так, О. Литвиненко визначає «жіночу освіту» 
як феномен педагогічної практики, що вклю-
чає систему середніх навчальних закладів для 
дівчаток, які функціонують на основі специ-
фічних освітніх програм, змісту та філософії 
освіти; як сукупність педагогічних ідей, те-
орій, концепцій, що є теоретичною основою 
діяльності жіночих середніх навчальних за-
кладів; як відповідний освітній стандарт се-
редньої освіти для жінок» [3, с. 10]. 

Отже слід акцентувати увагу на її «спе-
цифічності» або «особливості» для жіночої 
статі, адже жіноча освіта або освіта жінок у 
ХІХ столітті суттєво відрізнялася від освіти 
для чоловіків. Це пояснювалося, насамперед, 
різним становищем у тодішньому суспільстві 
обох статей. 

У цей час школа й освіта не задовольня-
ла здебільшого потреби суспільства, адже її 
станово-класовий підхід унеможливлював на-
вчання усіх без винятку верств населення. Без-
коштовним навчання було лише у початковій 
школі, тоді як середня й вища освіта передба-
чала оплату батьків. Російськомовне навчан-
ня у школах України сприяло складнощам в 
опануванні україномовними учнями навчаль-
ного матеріалу, відривало від рідної культури 
та гальмувало їх природний розвиток, а цер-
ковна опіка, що тоді майже регламентувала 
весь зміст навчання, обмежувала доступ дітей 
й молодого покоління до сучасних наукових 
знань. До характерних ознак стану шкільної 
освіти слід додати відсутність належної ма-
теріальної бази шкіл, низький організаційно-
методичний рівень, мізерна зарплатня вчите-
лів та їхня непідготовленість до викладання, 
відсутність здебільшого у них відповідної 
освіти, неприйнятні та суперечливі методи 

навчання (фізичне покарання, бездумне зау-
чування матеріалу, відірваність від реального 
життя та навчання лише по книжкам та ін.). Ці 
й інші проблеми в шкільній освіті, а також не-
узгодженість навчальних планів й програм се-
редньої ланки освіти з професійно-технічною 
та вищою освітою зумовлювали необхідність 
початку реформаційних змін.

Слід зазначити, що «реформи в галузі осві-
ти не передбачали створення жіночих серед-
ніх шкіл, проте вони прискорили їх створен-
ня, адже саме викладачі чоловічих середніх 
та вищих навчальних закладів брали активну 
участь в заснуванні жіночих інститутів та ви-
кладали в них» [8, с. 8].

Так, 5 березня 1856 року в Російській ім-
перії було видано «Высочайший указ», за 
яким запропоновано створити в губернських 
містах жіночі школи, що надавали б дівчатам 
середню освіту. В Україні ж жіночі навчальні 
заклади розпочали свою безпосередню діяль-
ність 7 січня 1860 року, коли в Києві відкри-
лося перше відкрите жіноче училище – Фун-
дуклеївське, яке у 1862 році перетворено на 
гімназію, подібні якій відкривалися по всій 
території України (Полтаві, Херсоні, Черніго-
ві). Таким чином, гімназії та прогімназії стали 
основними закладами середньої освіти для ді-
вчат. У той час «гімназії являли собою вось-
микласні навчальні заклади з підготовчими 
класами, де протягом семи років дівчата отри-
мували загальноосвітню підготовку до вчи-
тельської діяльності. Цей клас називали пе-
дагогічним і навчання в ньому здійснювалося 
за спеціальним навчальним планом, затвер-
дженим міністром народної освіти. Прогім-
назіями називали заклади, де курс навчання 
був неповним, тривав кілька років, протягом 
яких дівчата мали можливість закінчити три 
або чотири молодших класи жіночих гімназій 
[7, с. 12]. 

Про збільшення їх чисельності впродовж 
другої половини ХІХ століття у навчальних 
округах України свідчать дані, представлені у 
таблиці 1.

Слід зауважити, що на той час в Україні, 
включаючи гімназії і прогімназії, діяло понад 
20 типів закладів середньої освіти. Серед них 
були установи з різним терміном навчання, 
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конфесійні й світські школи, державні і при-
ватні, чоловічі і жіночі. Проте «доступ жінкам 
до середньої освіти і вищої був обмежений. 
Вищі навчальні заклади діяли лише в Києві, 
Харкові, Одесі, Катеринославі. В жіночих се-
редніх навчальних закладах рівень освіти був 
нижчим, ніж в аналогічних закладах для чоло-
віків» [1, с. 215].

З цих та вище акцентованих причин напри-
кінці ХІХ століття ключовим завданням діяль-
ності урядового керівництва у галузі освіти та 
органів самоврядування стало введення для 
дітей шкільного віку загальної обов’язкової 
початкової освіти. У суспільстві прийшли до 
усвідомлення її важливості та ефективності 
під час наступних ланок навчання, до того ж 
спеціального закону про загальну обов’язкову 
початкову освіту ще не було. 

Наслідками такого еволюційного стриб-
ка стало розширення мережі початкових на-
вчальних закладів, зокрема народних училищ, 
учні яких на основі класно-урочної форми 
організації навчання оволодівали знаннями з 
предметів (арифметика, Закон Божий, росій-
ська й церковно-слов’ янська мови, читання, 
письмо, природознавство, рукоділля для ді-
вчат та ін.).

Окрім училищ почали функціювати й інші 
загальноосвітні навчальні заклади, які відріз-
нялися типами, можливостями застосування 
нововведень або своїм підпорядкуванням. По-
ширеними були міністерські, земські або місь-
кі початкові школи, сільські початкові школи, 
школи грамоти, народні, церковнопарафіяльні 

Таблиця 1
кількість жіночих гімназій та прогімназій у харківському, київському та одеському 

навчальних округах 

навчальні заклади рік навчальний округ разом у  
3-х округах

російська 
імперіяхарківський київський одеський

Гімназії
1881 14 9 15 38 100
1894 17 15 20 52 161

Прогімназії
1881 35 14 21 70 178
1894 38 9 18 65 176

Загальна кількість 
гімназій та прогімназій 
і відсоток, який вони 
складали серед поді-
бних закладів Імперії 

1881 49 (17,6%) 23 (8,3%) 36 (12,9%) 108 (38,8%) 278 (100%)

1894 55 (16,4%) 24 (7,1%) 38 (11,3%) 117 (34,7 %) 337 (100%)

Джерело: [7, с. 12–13]

училища, однокласні та двокласні початкові 
училища та інші заклади, зміст й характер на-
вчання в яких, а також обсяг й предмети різ-
нились. Відповідно, й затребуваність серед 
населення цих установ була не однаковою. На 
розгортання мережі закладів загального по-
чаткового навчання збільшувалося асигнуван-
ня держави. Передбачалося охопити в першу 
чергу тих дітей (зокрема дівчат), які не мали 
можливості відвідувати школу. Таким чином, 
стара система освіти почала трансформувати-
ся та пристосовуватися до нових реформацій-
них змін. 

Ключовими засадами організації та ре-
гламентації жіночої освіти стали такі доку-
менти як «Положення про жiночi училища 
вiдомства Мiнiстерства народної освiти» 1858 
та 1860 рокiв, «Положення про жiночi гiмназiї 
i прогiмназiї Мiнiстерства народної освiти» 
1870 року та «Положення 1869 р. про жiночi 
гiмназiї та прогiмназiї для губернiй Київ-
ської, Подiльської, Волинської, Вiтебської 
та Могильовської». Останні два положення 
з деякими змiнами увiйшли до Зводу законів 
Російської iмперiї i регламентували так зва-
ні мiнiстерськi жiночi заклади аж доки вони 
не припинили своє існування [8, с. 8]. Пере-
лік постанов, що регламентували розвиток й 
зміст жіночої освіти та, відповідно, діяльність 
навчальних закладів для жінок, містило ви-
дання департаменту Міністерства народної 
освіти під назвою «Женские гимназии и про-
гимназии Министерства народного просвеще-
ния (1858–1905)». 
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На початку ХХ століття наслідками ре-
формацій в системі освіти стало відкриття в 
Україні 1357 початкових шкіл, 3-х середніх 
комерційних училищ та 33 жіночі гімназії. 
«Навчальний режим став демократичнішим. 
У низці шкіл запроваджується вивчення укра-
їнської мови і викладання нею. З’явилися 
українські підручники та граматики україн-
ською мовою. Жінкам надавалося право всту-
пу до університетів у ролі «вільних слухачок» 
[1, с. 217].

Результати досліджень [7] показали, що 
на початку ХХ століття загальний контингент 
учнів жіночих гімназій й прогімназій навіть пе-
реважав кількість учнів у чоловічих гімназіях.

Проте, у навчанні чоловіків і жінок спосте-
рігалася певна різниця. Так, наприкінці ХІХ, як 
й на початку ХХ століття, учні жіночих й чоло-
вічих навчальних закладів, зокрема, гімназій, 
вивчали дисципліни, які у них викладалися, у 
дещо різному обсязі, а окремі предмети вза-
галі були вилучені із навчального плану для 
жіночих закладів освіти. Лише близько поло-
вини навчальних предметів були однаковими, 
а тому можна уявити, що й результати освіти 
та можливості щодо подальшого навчання або 
перспективи працевлаштування у випускників 
різної статі також були не однакові. 

Різниця у навчальних дисциплінах для 
хлопців і дівчат та різний обсяг їх надання у 
чоловічих та жіночих гімназіях відповідно, 
призвів до дещо різного результату й змісту 
їхнього навчання. Як ми бачимо, дівчата вза-
галі не вивчали грецьку та латинську мови, 
а годин на інші (французьку, німецьку) для 
них навпаки, призначалося більше. Незна-
ння ж латині, основної мови науки, сприяло 
звуженню їхніх можливостей для подальшого 
навчання у закордонних вищих навчальних 
закладах.

Проте, більше годин надавалося таким 
предметам для дівчат як малювання, танці, 
гімнастика, співи, рукоділля. Адже головні за-
вдання жіночої освіти були пов’язані із реаль-
ними життєвими завданнями, їх призначен-
ням та суспільною роллю, а тому передбачали 
підготовку дівчат до практичного застосуван-
ня отриманих знань у дорослому самостійно-
му житті.

Не всі реформаторські ідеї були цілком 
прийнятними та продуктивними для розви-
тку жіночої освіти. Так, багато родин навіть 
середнього статку не мали спроможності 
сплачувати за навчання. Закритий характер 
підготовчих класів у гімназіях, «циркуляр про 
кухарчиних дітей» та інші фактори дещо стри-
мували вищезгадану реформу. Разом із тим, 
підкреслюємо й надзвичайне історичне її зна-
чення у другій половини ХІХ століття, адже 
вона сприяла охопленню середньою освітою 
більшої кількості представниць й, таким чи-
ном, надала можливості їхньої інтеграції до 
різних сфер суспільного функціювання.

Серед тенденцій, що характеризували 
еволюцію та трансформацію змісту жіночої 
освіти впродовж другої половини ХІХ – на 
початку ХХ століття в Україні слід відміти-
ти її зумовленість реформам, що призвели до 
поступового послаблення впливу церкви на 
діяльність навчальних закладів разом із поси-
ленням уваги держави до гімназійної освіти; 
розробки нових форм і методів навчання жі-
нок та залучення їх до професійної освіти; ре-
гламентування жіночої освіти документацією 
офіційного характеру (правилами, уставами, 
статутами, планами, положеннями, програма-
ми та ін.) та переважання у процесі її розвитку 
більш світського контексту.

Відтворена картина розвитку жіночої осві-
ти була характерна до початку ХХ століття, 
адже події 1917 року призвели до закриття 
більшості жіночих навчальних закладів, що 
було зумовлено намаганням радянської влади 
зрівняти права чоловіків і жінок, у тому числі, 
на здобуття освіти. 

Таким чином, результати проведеного 
дослідження та отримані статистичні дані 
щодо зростання кількості закладів навчання 
для дівчат в Україні впродовж другої поло-
вини ХІХ – на початку ХХ століття свідчать 
про значний попит на жіночу освіту та за-
клади з її надання, в першу чергу гімназії 
й прогімназії. Реформи, характерні для пе-
ріоду дослідження проблеми становлення й 
розвитку жіночої освіти в Україні, безпосе-
реднім чином впливали на зміст діяльності 
навчальних закладів для дівчат. У них фор-
мували компетентності, які безпосередньо 
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пов’язувалися із життям, виконанням клю-
чових для того часу гендерних ролей та пев-
ною мірою сприяли стереотипізації їх при-
значення у суспільстві. 

Перспективами наступних наукових розві-
док вважаємо розкриття теоретико-методоло-
гічних засад функціювання закладів жіночої 
освіти у подальші роки в Україні.
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МУзичного МисТеЦТва: ТеореТичні аспекТи
У статті висвітлюються особливості музичної діяльності молодших школярів на уроках музич-

ного мистецтва у сучасній загальноосвітній школі.
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В статье освещаются особенности музыкальной деятельности младших школьников на уроках 
музыкального искусства в современной общеобразовательной школе.

Ключевые слова: деятельность, музыкальная деятельность, урок музыкального искусства, млад-
шие школьники.

The article highlights the peculiarities of the musical activity of junior pupils at musical art lessons in the 
modern comprehensive school.

Key words: activity, musical activity, lesson of musical art, junior schoolchildren.

Двадцять перше століття тільки-но роз-
починає свою ходу. Воно досить швидко 
збагачує особистість знаннями, залучаючи 
до науково-технічного прогресу. Це сприяє 
формуванню інтелектуалів, а емоційне ви-
ховання, тобто художнє пізнання світу, за-
лишається на другому плані. Хоча дитина 
сприймає навколишній світ саме через гар-
монійне поєднання інтелектуальної та емо-
ційної сфер [1].

Теоретичну основу нашого наукового по-
шуку з даної проблеми становлять праці му-
зикознавців, педагогів-музикантів, вчителів 
музичного мистецтва, зокрема: О. Абдуліної, 
Ю. Алієва, О. Апраксіної, Б. Асаф’єва, А. Вах-
нянина, Н. Ветлугіної, Л. Горюнової, Н. Гро-
дзенської, Л. Дмитрієвої, Д. Кабалевського, 
О. Коваль, Ф. Колесси, Е. Критської, М. Ле-
онтовича, М. Лисенка, С. Людкевича, О. Ло-
бової, Л. Масол, С. Науменко, Е. Печерської, 
Г. Рігіної, О. Ростовського, М. Румер, П. Со-
кальського, Н. Стефіної, Г. Тарасова, К. Та-
расової, Т. Тарасової, В. Тушевої, В. Усачова, 
П. Халабузарь, Н. Черноіваненко, Е. Юдіна, 
Б. Яворського та інші.

Музичне виховання молодших школярів у 
сучасній загальноосвітній школі здійснюєть-
ся в процесі музичної діяльності на уроках 
музичного мистецтва. Зацікавленість учнів, 
успіх формування їх особистості засобами 
музичного мистецтва обумовлені, перш за все, 
змістом різноманітної музичної діяльності.

Завдання музичного виховання – стиму-
лювати і спрямовувати творчу фантазію мо-
лодших школярів, їх бажання виконувати, 
імпровізувати, творити в процесі колектив-
ного («клас-хор», «клас-оркестр»), групового 
(вокальний або інструментальний ансамблі), 
індивідуального музикування (сольний спів 
та гра на дитячому музичному інструменті, 
створення імпровізацій, пісень тощо) [2].

Урок музичного мистецтва – основна фор-
ма навчання молодших школярів музики [3]. 
Так, Н. Стефіна зазначає, що «сутність уроку 
музики, як і іншого уроку, полягає в органі-
зації навчально-пізнавальної діяльності шко-
лярів» [4, с. 51]. Але особливості шкільного 
уроку музичного мистецтва обумовлені спе-
цифікою музичного мистецтва, в якому осно-
вним засобом впливу на особистість є сама 
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музика. Саме тому пізнання художнього світу 
музики має органічно поєднувати свідомість 
і почуття особистості. Специфічні особливос-
ті уроку музичного мистецтва суттєво впли-
вають як на загальні моменти, так і на окре-
мі його елементи. А обумовлено це тим, що 
жоден шкільний урок не поєднує в собі так 
гармонійно наступні різновиди музичної ді-
яльності: сприймання музики, хоровий спів, 
слухання музики, музично-ритмічні рухи, ви-
вчення елементів музичної грамоти, гру на 
музичних інструментах, музичну творчість. 
Необхідно зазначити те, що кожен вид музич-
ної діяльності потребує від педагога-музикан-
та певної методики його засвоєння та оволо-
діння молодшими школярами [5].

Так, поняття «діяльність» трактується пси-
хологами як активність людини, що має усві-
домлений характер і спрямована на досягнен-
ня поставленої мети [6].

На думку О. Апраксіної, Н. Ветлугіної, 
Д. Кабалевського, Е. Печерської, Г. Тарасова, 
Б. Теплова, «музична діяльність» – це різні 
способи і засоби пізнання дітьми музичного 
мистецтва (а через нього - довкілля й самого 
себе, що сприяють загальному і музичному 
розвитку). У музично-педагогічній практиці 
сучасної загальноосвітньої школи склався тип 
уроку музичного мистецтва, який ми, зазви-
чай, називаємо комплексним, або цілісним. 
У ньому поєднуються всі раніше зазначені 
види музичної діяльності.

Узагальнюючи вищесказане, до особли-
востей музичної діяльності на уроках музич-
ного мистецтва ми відносимо: 1) «мозаїчний» 
принцип побудови уроків, що передбачає 
«мозаїчне» чергування різновидів музичної 
діяльності; 2) особливу емоційну атмосферу 
уроків музичного мистецтва, адже музика – 
це «мова почуттів»; 3) колективний вплив на 
особистість школяра: психіку, моторику, на-
стрій, емоції тощо; 4) поєднання емоційного 
і осмисленого, художнього і технічного, тобто 
музична діяльність має бути наповнена ціка-
вою навчальною інформацією, урок повинен 
бути художнім та довершеним, а не однома-
нітним і нудним; 5) переважно колективну 
форму роботи (сприймання, слухання, спів, 
виконання, гра в оркестрі, творча діяльність), 

що все ж передбачає поєднання з груповою 
та індивідуальною (музично-ритмічні рухи, 
сольний спів, гра на дитячому музичному 
інструменті, створення імпровізацій тощо); 
6) застосування гри (її різновидів), ігрових 
моментів, музично-рухових вікторин, музич-
но-рухових фізкультхвилинок тощо; 7) твор-
чий характер видів музичної діяльності, що 
тісно пов’язані з психологічним механіз-
мом – уявою, індивідуальною «переробкою» 
життєвого музичного досвіду особистості; 
8) наявність драматургії – творчого харак-
теру побудови уроку і проведення кожного 
виду музичної діяльності, відсутність шабло-
нів; 9) впровадження специфічної наочнос-
ті (репродукції картин, графічні зображення 
розспівок, тексти пісень, таблиці виразних 
характеристик музики тощо, відеофільми, кі-
нофільми, фонограми, платівки), технічних 
засобів навчання (телевізор, DVD), магніто-
фон, програвач, відеомагнітофон, комп’ютер, 
проектор), спеціального обладнання (різно-
види музичних інструментів); 10) викорис-
тання інформаційно-комп’ютерних техно-
логій мультимедіа, створення презентацій у 
Microsoft Office.

У зв’язку з вищесказаним ми вважаємо, 
що ефективність уроку музичного мистецтва 
як уроку поліфонії мистецтв полягає в тому, 
що: урок музичного мистецтва має емоційно 
впливати на учнів, організовувати їхню ху-
дожньо-пізнавальну діяльність, спонукати до 
активної і плідної музичної творчості; урок 
музичного мистецтва має наблизити учнів до 
пізнання особливостей музичного мистецтва, 
його наукових основ.

Отже урок музичного мистецтва як урок 
поліфонії мистецтв і творчості – широке поле 
для творчості молодших школярів, що може 
виявитися в різновидах музичної діяльності 
(сприйманні та слуханні музики; співі: хоро-
вому, ансамблевому, сольному; музично-рит-
мічних рухах; грі на музичних інструментах; 
творчій діяльності).

Особливості різновидів музичної діяль-
ності, їх творче спрямування – один із ефек-
тивних шляхів розвитку молодших школярів 
як творчих особистостей. Використання роз-
маїття творчих засобів, форм і методів (гра, 



142

№ 17 / 2019 р.
♦

творче завдання, імпровізація) у цій діяльнос-
ті сприятиме творчому зростанню молодших 
школярів, збагаченню знань, розвитку твор-

чих здібностей (творчої уяви, емоційності, 
фантазії, неординарності, ініціативності, ар-
тистизму).
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МУзичне МисленнЯ в конТексТі індивідУального 
виконавського сТилЮ: ТеореТичний аспекТ

Кожний виконавець, незважаючи на рівень його наукових знань про музичний твір, досить 
суб’єктивно сприймає його образний зміст, адже на це сприймання безпосередньо впливає його пси-
хічна організація. Різноманітні сторони музичного образу трансформуються психікою виконавця, у 
результаті чого кожний інтерпретатор акцентує різні його грані, створюючи такий звуковий об-
раз, який найбільше відповідає музично-слуховим уявлення виконавця та відображає риси його інди-
відуального виконавського стилю. Емоційна насиченість музичного твору є похідною від світогляду, 
індивідуального виконавського стилю та особливостей його мислення. Таким чином, специфіка осо-
бистості інтерпретатора безпосередньо впливає на осягнення авторського уявлення про художній 
образ музичного твору.

Музичне мислення виконавця проявляється в осягненні змісту музичного твору, створенні його 
неповторної інтерпретації. Розвиток музичного мислення залежить як від особливостей музичного 
сприйняття (його глибини, яскравості, переважанню зорових, слухових чи інших аналізаторів), так 
і від зовнішніх чинників – побудови занять у певній системі, використання проблемних завдань, ак-
туалізації мисленнєвого потенціалу. Специфіка музичного мистецтва полягає в тому, що всі процеси 
пізнання музичного твору відбуваються за умови його емоційного переживання. 

Функціонування індивідуального стилю музичного мислення можливе завдяки поєднанню раціо-
нальної та емоційно-інтуїтивної складової пізнання. Таким чином, розвиток музичного мислення в 
контексті виконавського стилю залежить від: 1) типу сприйняття музичних образів (як зорових, 
слухових, тактильних, сюжетних); 2) індивідуального співвідношення між раціональною та емоцій-
но-інтуїтивною складовою пізнання; 3) об'єму фахових знань та музично-слухацького досвіду і про-
являються у способі вербальної та виконавської інтерпретації музичного змісту.

Ключові слова: музичне мислення, виконавський стиль, музичний образ, інтерпретація.

Каждый исполнитель, несмотря на уровень его научных знаний о музыкальное произведение, до-
статочно субъективно воспринимает его образное содержание, ведь на это восприятие непосред-
ственно влияет его психическая организация. Различные стороны музыкального образа трансфор-
мируются психикой исполнителя, в результате чего каждый интерпретатор акцентирует разные 
его грани, создавая такой звуковой образ, который наиболее соответствует музыкально-слуховым 
представлениям исполнителя и отражает черты его индивидуального исполнительского стиля. 
Эмоциональная насыщенность музыкального произведения является производной от мировоззрения, 
индивидуального исполнительского стиля и особенностей его мышления. Таким образом, специфика 
личности интерпретатора непосредственно влияет на постижение авторского представления о ху-
дожественном образе музыкального произведения.

Музыкальное мышление исполнителя проявляется в постижении содержания музыкального про-
изведения, создании его неповторимой интерпретации. Развитие музыкального мышления зависит 
как от особенностей музыкального восприятия (его глубины, яркости, преобладанию зрительных, 
слуховых или других анализаторов), так и от внешних факторов - построения занятий в определен-
ной системе, использование проблемных задач, актуализации мыслительного потенциала. Специфи-
ка музыкального искусства заключается в том, что все процессы познания музыкального произведе-
ния происходят через его эмоциональное переживание.

Функционирование индивидуального стиля музыкального мышления возможно благодаря сочета-
нию рациональной и эмоционально-интуитивной составляющей познания. Таким образом, развитие 
музыкального мышления в контексте исполнительского стиля зависит от: 1) типа восприятия 
музыкальных образов (как зрительных, слуховых, тактильных, сюжетных); 2) индивидуального со-
отношения между рациональной и эмоционально-интуитивной составляющей познания; 3) объема 
профессиональных знаний и музыкально-слушательской опыта и проявляются в способе вербальной и 
исполнительской интерпретации музыкального содержания.

Ключевые слова: музыкальное мышление, исполнительский стиль, музыкальный образ, интер-
претация.

Each performer, regardless of his level of scientific knowledge of a musical composition, subjectively 
perceives its figurative content, since this perception is directly influenced by his psychic organization. The 
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Проблема розвитку музично-виконавсько-
го мислення привертала і привертає увагу 
багатьох дослідників. Вона отримала ши-
роке висвітлення в працях з музикознавства 
(Б. Асаф’єв, М. Арановський, М. Бонфельд, 
В. Медушевський, М. Михайлов, В. Москален-
ко, С. Шип, Б. Яворський та ін.), музичної пси-
хології (Л. Бочкарьов, А. Готсдинер, В. Петру-
шин, Г. Тарасов, Б. Теплов, Б. Цагареллі та ін.), 
теорії та педагогіки виконавства (С. Волков, 
Р. Гржибовська, В. Григор’єв, Г. Єржемський, 
С. Карась, К. Мартинсен, Г. Ципін та ін.). 

Різні трактування поняття «музичне мис-
лення» зумовлює його неоднозначність і 
пояснює відсутність у наукових джерелах 
єдиного підходу щодо його загального визна-
чення. Музична педагогіка, орієнтуючись на 
«осягнення авторського задуму і добору засо-
бів для його адекватного втілення у звучанні» 
(Н. Антонець) або на вербалізацію, категорі-
альну визначеність музичного образу з метою 
його педагогічної інтерпретації (В. Крицький, 
Н. Мозгальова, Л. Яковенко та ін.), опираєть-
ся на художньо-змістові аспекти музичного 
мислення або розглядає останнє як суто пізна-
вальний процес в умовах музичної діяльності 
(В. Остроменський, О. Ростовський, О. Руд-
ницька, Г. Ципін та ін.). Музична психоло-
гія (Л. Бочкарьов, М. Петрушин, Г. Ципін та 
ін.) зосереджує увагу на ролі художньої уяви 
та внутрішньо-слухових уявлень у музично-
творчому процесі, відводячи мисленню музи-
канта суто аналітичну функцію.

Природа музичного мислення привертала 
увагу багатьох дослідників, однак фраза, на-
писана М. Арановським понад тридцять років 
тому: «навіть у фундаментальних роботах, 
присвячених музичному мисленню, даний фе-
номен розглянуто недостатньо повно, а сенс і 
межі його застосування залишаються вельми 
розпливчастими», залишається, як і раніше, 
актуальною [1, с. 90].

Музикознавець М. Михайлов, розкрива-
ючи картину психологічного механізму му-
зичного мислення, розглядає цей феномен у 
стильовому контексті. У своїх дослідженнях 
вчений висвітлював питання стилю і музич-
ного мислення, стилю і психологічні механіз-
ми музичної творчості, значення психології 
музичного сприймання музики для стильово-
го аналізу.

В. Москаленко зазначає, що провідною 
функцією музичного мислення є музична 
творчість, яка є природною підосновою рів-
ня індивідуального стилю. Вчений обґрун-
товує поняття виконавського стилю саме 
через «музичну творчість», яка виражається 
в індивідуальній манері виконання, і обу-
мовлена його (особистим) музичним мис-
ленням [8, с. 131].

На сьогодні запропоновано цілий ряд ви-
значень поняття «музичного мислення». Одне 
з перших належить М. Михайлову, який вва-
жав, що це «мислення музично-образними 
уявленнями, засвоєними пам’яттю за допо-
могою музично-інтонаційного слухового до-

 various aspects of the musical image are transformed by the psyche of the artist, as a result - each interpreter 
emphasizes its various faces, creating a sound image that most closely matches the musical and auditory rep-
resentation of the artist and reflects the features of his individual performing style. The emotional saturation 
of a musical composition is derived from the worldview, the individual performing style and the peculiarities 
of his thinking. Thus, the specifics of the personality of the interpreter directly affects the comprehension of 
the author's perception of the artistic image of the musical work.

The musical thinking of the artist is manifested in comprehension of the musical work’s content, the cre-
ation of his unique interpretation. The development of musical thinking depends on the peculiarities of musi-
cal perception (its depth, brightness, the predominance of the visual, auditory or other analyzers), and from 
external factors - building classes in a particular system, using problem tasks, updating the thinking poten-
tial. The specificity of musical art lies in the fact that all processes of knowing a musical work occur under the 
condition of his emotional experience.

The functioning of the individual style of musical thinking is possible through the combination of a ratio-
nal and emotional-intuitive component of cognition. Thus, the development of musical thinking in the context 
of the performing style depends on: 1) the type of perception of musical images (as visual, auditory, tactile, 
plot); 2) the individual relation between rational and emotional-intuitive component of knowledge; 3) the 
volume of professional knowledge and musical-listening experience and are manifested in the way of verbal 
and performing interpretation of musical content.

Key words: musical thinking, performing style, musical image, interpretation.



145

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

свіду, результату повторних музичних сприй-
няттів» [7, с. 117]. У цьому М. Михайлов 
продовжує лінію, закладену Б. Асаф’євим, 
який стверджував, що успішність музичної 
діяльності «у значній мірі залежить від ба-
гатства асоціативних зв’язків, асоціативного 
фонду, що представляє собою систему обра-
зів попереднього досвіду, який відкладається 
у свідомості, тобто стає складовою музичної 
вистави, що визначає специфіку індивідуаль-
ного мислення» [3, с. 67].

Таким чином, обидва вчених прямо чи 
опосередковано вказують на необхідність 
формування музичного тезауруса слухових 
уявлень, обсяг яких демонструє розвиненість 
музичного мислення. Так, на думку Г. Єлі-
стратової, показниками такої розвиненості 
є: «обсяг музично-інтонаційного словника; 
загальний функціональний зв’язок усіх цих 
інтонацій, <...> розвинена уява й асоціативна 
сфера; високий ступінь оволодіння музично-
художніми емоціями, а також емоційно-во-
льова регуляція» [10, с. 59]. Подібного по-
гляду дотримується й музикознавець Л. Дис, 
що визначає «музичне мислення» як «реалі-
зований в інтонуванні процес моделювання 
системи відносин суб’єкта до реальної дій-
сності» [5, с. 39]. 

Ю. Холопов характеризує музичне мис-
лення як «оперування музичними образами, 
згідно з логікою краси і зв’язування їх у му-
зичні, звукові структури» [10, с. 62]. У цьому 
сенсі можна стверджувати, що визначення 
Ю. Холопова рівносильне і для композиторів, 
і для виконавців, у сфері впливу яких якраз і 
знаходяться динамічні, агогічні, тембральні, 
навіть звуковисотні характеристики музично-
го твору. 

На думку, Г. Ципіна музичне мислення – це 
відображення в свідомості людини музичного 
образу, під яким розуміють сукупність діалек-
тичної єдності раціонального (логічного) та 
емоційного [13, с. 137]. 

У своїх працях В. Москаленко зауважує, 
що «Музичне мислення − це оперування ета-
лонними музично-інтонаційними уявлення-
ми, призначене для вирішення конкретного 
творчого завдання» [9, с. 69]. В цьому визна-
ченні прослідковується вихід до сутнісної 

для музичного мистецтва дефініції − інтона-
ції, яка, на думку Б. Асаф’єва, відображає всі 
три етапи розвитку музичної думки: «думка, 
інтонація, форми музики − усе в постійному 
зв’язку: думка, щоб стати звуковим виражен-
ням, стає інтонацією, інтонується» [3, с. 211]. 
Тобто емоційний відгук музиканта-виконавця 
на інтонацію, глибоке розуміння її виразної 
суті – це і є початок зародження музичного 
мислення.

Характеризуючи особливості процесу му-
зичного мислення, А. Сохор вказує, що «... му-
зичне мислення ґрунтується на матеріалі, на-
працьованому суспільною практикою ... Цей 
матеріал піддається в процесі формування 
кожної композиторської мови індивідуально-
му відбору та індивідуальній обробці у відпо-
відності з соціальними та естетичними по-
зиціями автора та його орієнтацією на той чи 
інший «пласт» суспільного життя» [11, с. 64]. 
Творчий процес передбачає вибір тих елемен-
тів, що необхідні для певного твору, індиві-
дуальну їх організацію або створення нових. 
Якщо сам комплекс елементів музичної мови, 
притаманний мистецтву певного часу, зумов-
лений історичними, національними, соціаль-
ними чинниками, то характер відбору цих 
елементів – духовним складом особистості 
митця. 

Розглядаючи процес відбору засобів му-
зичної виразності композиторами, В. Меду-
шевський виходить із співставлення музичної 
мови та музичного мовлення. Музичну мову 
науковець розуміє як «...загальне, що прита-
манне різним творам, повторюється в них», 
а музичне мовлення – «продукт конкретного, 
індивідуального мислення», в якому «завжди 
виявляється психічна індивідуальність ком-
позитора та виконавця, темперамент, склад 
особистості, естетичний ідеал» [6, с. 14]. 
У процесі відбору засобів музичної мови фор-
мується індивідуальний виконавський стиль, 
що відбивається в інтерпретації виконуваних 
творів.

Виконавець академічного напрямку об-
межений рамками стабільних виразних засо-
бів музики, написаної іншим автором. Однак 
його виконавське музичне мислення визначає 
його відносну свободу у виборі виконавських 
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засобів виразності (артикуляції, штрихів, 
 динаміки, ритмодинаміки, агогіки, акценту-
ації, фонічності, вібрації, психосемантики, 
ритміки, ін.) – складових комплексної вико-
навської мови для втілення особистісного ін-
терпретаційного смислу того або іншого му-
зичного твору, які в сукупності також можуть 
утворювати досить стійку систему, а саме – 
стиль виконавський.

Як відомо, «інтерпретація (від лат. 
interpretatio – роз‘яснення. Тлумачення), 
в широкому сенсі – фундаментальна опе-
рація мислення, надання смислу будь-
яким проявам духовної діяльності людини, 
об‘єктивованим в знаковій або чуттєво-на-
очній формі» [8, с. 8].  В. Москаленко дає 
дефініцію музичного інтерпретування «як 
організованої інтелектом творчої діяльності 
музичного мислення, яке спрямоване на роз-
криття виразно-смислових можливостей му-
зичного твору» [8, с. 13].

Розглядаючи структуру процесу художньої 
інтерпретації, більшість дослідників виді-
ляє дві її основні підструктури: формування 
художньої інтерпретації в свідомості інтер-
претатора та матеріально-звукова реалізація 
ідеального уявлення у виконанні (Є. Гурен-
ко, Н. Корихалова, Ю. Кочнев, В. Крицький, 
Є. Куришев, В. Ражніков та інші). Процес 
створення виконавського задуму, «художньо-
го проектування результату виконавського 
мистецтва» [4, с. 85] ґрунтується на розумінні 
інтерпретатором предмету тлумачення. Розу-
міння передбачає розкриття та засвоєння ви-
конавцем змісту символів, знаків, художніх 
образів, а також необхідність усвідомлення 
смислового контексту в процесі інтерпретації 
[12, с. 371].

Психологічними особливостями вико-
навця обумовлена і специфіка його роботи 
над музичним твором, в якій безпосередньо 
проявляються сутнісні властивості його му-
зичного мислення. На основі власних спо-
стережень О. Віцинський виділяє два прин-
ципово різних підходи, що характеризують 
загальну структуру роботи виконавця над 
музичним твором. У першому – процес 
роботи музиканта чітко членується на три 
етапи: 1) етап первинного уявлення музич-

ного образу в цілому; 2) етап розв’язання 
суто технічних завдань, пов’язаних з авто-
матизацією; 3) етап остаточного створення 
музично-виконавського образу як синтез 
двох попередніх етапів. У представників 
другого – процес не членується на окремі 
етапи і тоді розв’язання суто технічних за-
вдань здійснюється паралельно з досягнен-
ням художньої мети у створенні музичного 
образу.

Особливу увагу у розробці проблеми му-
зичного мислення приділяв відомий педагог 
Г. Ципін. Науковець досліджував процеси 
формування музичного мислення в процесі 
навчання гри на музичному інструменті та 
сформулював основні принципи його розви-
тку у професійній музичні освіті. По-перше, 
музичне мислення є різновидом мислення 
як такого (в широкому значенні). На думку 
дослідника, специфіка музичного мислен-
ня полягає в тому, що важливу роль в ньому 
відіграє емоційна сфери. Схожі погляди зна-
ходимо в Б. Тєплова, який стверджував, що 
змістом музики є емоції. Г. Ципін акцентує 
увагу на тому, що мова йде про різні види 
мислення: образного і логічного. По-друге, 
музичне мислення, як і мислення взагалі, 
ґрунтується на знаннях, але не еквівалентне 
їм. На думку науковця, знання становлять 
інформаційний фундамент, на основі якого 
здійснюється процес розвитку музичного 
мислення. Вони не просто дають поштовх 
тим чи іншим мисленнєвим операціям, а фор-
мують їх, визначають їхній зміст і структуру. 
Г. Ципін пропонує користуватися формулою 
«мислення – знання в дії» По-третє, у про-
цесі музичного навчання всі мисленнєві опе-
рації підкріплюються виконавською практи-
кою, яка дає опору на чуттєве сприймання і 
полегшує засвоєння абстрактних схем і по-
нять [13, с. 76].

Таким чином, набуваючи потужного твор-
чого потенціалу, музичне мислення виступає 
регулятивним чинником у процесі звукової 
об’єктивації художнього образу твору, виборі 
виражальних засобів та технічних прийомів, 
зумовлює пошук нових засобів інтерпретації, 
сприяючи формуванню індивідуального вико-
навського стилю.
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