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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ЭМПАТИИ
КАК БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА И Я-КОНЦЕПЦИИ У ЗАВИСИМЫХ
ОТ АЛКОГОЛЯ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН
С РАССТРОЙСТВАМИ ПОЛОВОЙ РОЛИ
В статье представлены результаты изучения социального интеллекта и эмпатии зависимых от
алкоголя женщин с признаками расстройств половой идентификации в форме расстройств половой
роли нетранссексуального типа: трансформации полоролевого поведения и гиперролевого поведения.
Ключевые слова: социальный интеллект, зависимые от алкоголя молодые женщины, расстройства половой роли нетранссексуального типа, эмпатия.
У статті наведено результати вивчення соціального інтелекту та емпатії у залежних від алкоголю жінок з ознаками розладу статевої ідентифікації у формі розладів статевої ролі нетранссексуального типу: трансформації статеворольової поведінки й гіперрольової поведінки.
Ключові слова: соціальний інтелект, залежні від алкоголю молоді жінки, розлади статевої ролі
нетранссексуального типу, емпатія.
Presented the results of the study of social intelligence and empathy alcohol-dependent women with signs
of gender identity disorder in the form of disorders of sexual roles are not transsexual type: transformation
of sex-role behavior and hyper-role behavior.
Key words: social intellect,t addicted on alcohol young women, disorders of sexual roles are not transsexual type, empathy.

Актуальность статьи. Зависимость от алкоголя у женщин молодого возраста является
угрожающей проблемой современности и на
сегодняшний день рассматривается как кризисная социальная патология [1; 2]. Начиная
с 1980 года в мире наблюдается устойчивая
тенденция «омоложения» указанного вида
зависимости, – eё рост у несовершеннолетних женского пола [3; 4]. Снижение возраста начала употребления алкоголя и раннее
формирование зависимости в женской части
популяции нарушает и искажает процессы
психофизического созревания в ней, приводит к ранней утрате функциональности, снижению адаптационного и репродуктивного
ресурса, значимо повышает риски демографических потерь [5; 6].
Постановка проблемы. На сегодняшний
день установлено, что раннему началу употребления алкогольсодержащих напитков у
женщин способствует относительная доступность, дешевизна и легальный статус алкоголя,

а также высокая стресcогенность современного урбанистического образа жизни [2; 5].
Все чаще современные девочки употребляют
алкоголь для: 1) снижения социальной тревожности [7], 2) облегчения межличностного
коммуницирования со сверстниками [7; 8],
3) повышения результативности собственного
процептивного поведения (т.е. поведения, направленного на установление и поддержание
сексуальных контактов, включая поиск полового партнера и действия, побуждающие его к
половому акту) [9], 4) временной дезактуализации переживаний, связанных с имеющимся
полоролевым конфликтом, смягчения проявлений половой дисфории при расстройствах
половой идентификации [10; 11].
Указания на такого рода побудителей раннего аддиктивного поведения чрезвычайно
важны, так как позволяют, с одной стороны,
выделить в популяции нетрадиционную для
отечественной наркологии группу риска, состоящую из лиц, которые используют алкоголь
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в качестве модификатора и корректора собственных неадаптивных паттернов полоориентированного поведения, и с другой стороны,
актуализировать изучение социально-психологических характеристик личности, связанных
с половой ролью, значимых для планирования
терапии в указанном контингенте.
Формулировка целей статьи (постановка задач). Изучить особенности социального
интеллекта и эмпатии как базового компонента эмоционального интеллекта и Я-концепции
у молодых женщин, раннее формирование алкогольной зависимости у которых были тесно
связано с негармоничным индивидуальным
психосексуальным развитием, в частности, с
расстройством половой роли.
Изложение основного материала. На
этапе выделения групп сравнения по унифицированным критериям МКБ-10 [12] в контингентах зависимых от алкоголя и здоровых
женщин было проведено изучение частот
встречаемости лиц с расстройствами половой
идентификации и без таковых. Всего было исследовано 133 женщины с зависимостью от
алкоголя, находившихся на лечении в ОКПБ
№3 и ХОКНБ в 2012-2014 гг., и 30 здоровых женщин, жителей Харькова и Харьковской области. Средний возраст пациенток –
31,50±2,02 год, здоровых испытуемых –
30,00±1,06 лет.
У 67 (50,38%) зависимых от алкоголя женщин были установлены признаки расстройств
половой идентификации (РПИ) в форме расстройств половой роли (РПР) нетранссексу-

ального типа: трансформации полоролевого
поведения и гиперролевого поведения (табл. 1).
Трансформация полоролевого поведения в
контингенте аддиктов с РПИ в 1,3 раза встречалась чаще (p<0,01). У всех здоровых женщин без зависимости от алкоголя признаки
РПИ отсутствовали (табл. 1).
Нозологическая диагностика расстройств
половой роли проводилась соответственно
рубрике F64 (МКБ-10). Согласно указаниям
составителей МКБ-10, нетранссексуальные
расстройства половой роли, такие как гиперролевое поведение и трансформация полоролевого поведения (син. полоролевая трансформация, трансформация половой роли)
были отнесены к диагностической категории
F64.9. «Расстройство половой идентификации, неуточнённое» рубрики F64 («Расстройство половой идентификации»). В длиннике
диагноза после шифра F64.9. в скобках указывались вид расстройства половой роли:
«трансформация полоролевого поведения»
или «гиперролевое поведение». Такое формирование длинника диагноза было связано с тем, что составитель МКБ-10 не указал
отдельных шифров для подкатегорий F64.9.
Использование унифицированных критериев
позволило сформировать в контингенте женщин, зависимых от алкоголя с расстройствами половой роли следующие клинические
группы сравнения:
Первую группу составили 38 (56,72%) пациенток с коморбидной трансформацией полоролевого поведения (ТПРП).

Таблица 1
Распределение в контингентах зависимых от алкоголя и здоровых женщин /частот
встречаемости лиц с РПИ и без таковых (по критериям МКБ-10), %
Абс.ч., Отн. ч.,
Зависимые от алкоголя женщины
чел.
%
1. Без расстройств половой идентификации
66
49,621
2. С расстройствами половой идентификации
67
50,382
2.1. С трансформацией полоролевого поведения
38
28,57
2.2. С гиперролевым поведением
29
21,81
Всего:
133
100,00
Здоровые женщины без зависимости от алкоголя
1. С расстройствами половой идентификации
2. Без расстройств половой идентификации
30
100,00
Примечание: достоверность различий 1-2 p<0,001
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Вторая группа объединила 29 (43,28%) пациенток с коморбидным гиперролевым поведением (ГРП).
Тридцать здоровых женщин без зависимости от алкоголя и расстройств половой идентификации (с нормативной по медицинскому
критерию фемининной половой ролью) образовали контрольную группу (КГ).
Распределение групп сравнения по унифицированным критериям МКБ-10 представлено в таблице 2.
Группы сравнения были гомогенны по параметрам морфологического (соматического)
и гражданского пола: все испытуемые в них
имели фенотипические признаки женщин и
были записаны в паспортах как лица женского пола.
Нормативное социально-психологическое
развитие личности предполагает формирование способностей и свойств, обеспечивающих её социальную адекватность [13; 14; 15].
Такими важнейшими способностями выступают социальное воображение (моделирование) и социальный интеллект. Под первым
понимается способность человека помещать
себя в реальный социальный контекст и намечать свою линию поведения в соответствии
с таким «воображением» [14], под вторым –
способность усматривать и улавливать сложные отношения и зависимости в социальной
сфере [13; 15].
Знание характеристик социального интеллекта (СИ) необходимо для адекватного
оценивания нормативности/ненормативности социально-психологического развития
личности, её социальной адаптации и функциональности, в том числе, при реализации
полоориентированного поведения. В нашем

исследовании СИ у зависимых от алкоголя
женщин с РПР, а также здоровых женщин без
РПР изучался с помощью «Методики исследования социального интеллекта» (МИСИ),
разработанной М. O’Sullivan, W.B. Guilford
[цит. по 13], и адаптированной Е.С. Михайловой [14].
Для уточнения особенностей эмпатии как
базового компонента эмоционального интеллекта и Я-концепции у зависимых от алкоголя
женщин с РПИ и здоровых фемининных женщин, использовали опросник «Шкала эмоционального отклика» (Balanced Emotional
Empathy Scale – BEES) [16] Альберта Меграбяна (Albert Mehrabian) в модификации
Н. Эпштейна [17]. В настоящем исследовании ориентировались на дефиницию эмпатии
А. Меграбяна: «эмоциональная эмпатия – это
способность сопереживать другому человеку,
чувствовать то, что чувствует другой, переживать те же эмоциональные состояния, идентифицировать себя с ним» [17]. Методика BEES
позволяет проанализировать общие эмпатические тенденции испытуемого, такие параметры, как уровень выраженности способности
к эмоциональному отклику на переживания
другого и степень соответствия/несоответствия знака переживаний объекта и субъекта
эмпатии. Объектами эмпатии в BEES выступают социальные ситуации и люди, которым
испытуемый мог сопереживать в повседневной жизни. Опросник состоит из 25 суждений
закрытого типа – как прямых, так и обратных.
Испытуемый должен оценить степень своего
согласия/несогласия с каждым из них. Шкала
ответов (от «полностью согласен» до «полностью не согласен») дает возможность выразить
оттенки отношения к каждой ситуации общеТаблица 2

Распределение групп сравнения по критериям МКБ-10,%
Группы сравнения
1-я группа
2-я группа
Контрольная группа
Достоверность
межгрупповых различий: 1-2p<0,01

Диагноз по критериям МКБ-10
F10.200., F64.9. (трансформация
полоролевого поведения)
F10.200., F64.9. (гиперролевое поведение)
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чел
%
38

56,721

29
30

43,282
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ния. Для обработки ответов мы пользовались
рекомендованным Бланком подсчета результатов. Обработка проводилась в соответствии
с ключом. За каждый ответ начислялся от 1 до
4 баллов. Общая оценка подсчитывалась путем суммирования баллов. Степень выраженности способности личности к эмоциональному отклику на переживания других людей
(эмпатии) определялась по таблице пересчета
«сырых» баллов в стандартные оценки шкалы стенов. Полученные в ходе исследования
результаты интерпретировали в соответствии
со стандартным алгоритмом оценивания [17].
Выделяли следующие уровни выраженности
способности личности к эмоциональному отклику на переживания других людей (эмпатии): 82–90 баллов – очень высокий уровень;
63–81 балл – высокий уровень; 37–62 балла –
нормальный уровень; 36–12 баллов – низкий
уровень; 11 баллов и менее – очень низкий
уровень. Полученные данные соотносили с
известными в литературе корреляциями и интерпретациями [16; 17]: «высокие показатели
по способности к эмпатии находятся в обратной связи с агрессивностью и склонностью к
насилию; высоко коррелируют с покладистостью, уступчивостью, готовностью прощать
других (но не себя), готовностью выполнять
рутинную работу. Умение сопереживать другим людям – ценное качество, однако при
его гипертрофирофии может формироваться
эмоциональная зависимость от других людей,
болезненная ранимость, что затрудняет эффективную социализацию и даже может приводить к различным психосоматическим заболеваниям. Люди со средним (нормальным)
уровнем развития эмпатии в межличностных
отношениях более склонны судить о других
по поступкам, чем доверять своим личным
впечатлениям. Как правило, они хорошо
контролируют собственные эмоциональные
проявления, но при этом часто затрудняются
прогнозировать развитие отношений между
людьми. Люди с низким уровнем развития
эмпатии в межличностных отношениях испытывают затруднения в установлении контактов с людьми, некомфортно чувствуют себя
в большой компании, не понимают эмоциональных проявлений и поступков, часто не

находят взаимопонимания с окружающими.
Они гораздо более продуктивны при индивидуальной работе, чем при групповой, склонны к рациональным решениям, больше ценят
других за деловые качества и ясный ум, чем за
чуткость и отзывчивость».
Математическая обработка всех полученных результатов проводилась на персональном компьютере Pentium с использованием программы Excel-2000 пакета MicroSoft
Office-2000.
Достоверность и обоснованность полученных результатов и сделанных на их основе выводов обеспечены использованием
валидных и надежных психодиагностических
методик, репрезентативной выборкой; корректным применением статических методов
с использованием и-критерия Манна-Уитни,
коэффициента ранговой корреляции Спирмена, критерия Фишера.
Результаты исследования социального
интеллекта (СИ) в группах сравнения свидетельствуют о том, что зависимые от алкоголя
женщины с РПР, по первому субтесту методики, выявляющему наличие способностей к
познанию поведения людей, набрали оценки
ниже среднего: 2,14±0,94 балла (1-я группа
-2,11±0,93 (p1) балла, 2-я группа – 2,16±0,98
(p2) балла, контрольная группа – 3,19±1,56
(p3) балла, p1-p3 = 0,001, р2-р3 =0,001). Это
свидетельствует о сниженных способностях
женщин-аддиктов с РПР предвидеть последствия поведения, о недостаточном понимании
связи между поведением и его последствиями, неверном понимании последствий собственного поведения и возможных ответных
действий других.
По второму субтесту «Группы экспрессии» статистически достоверных различий
между контрольной и группами с РПР, выявлено не было, все женщины сравниваемых
групп получили стандартные оценки, отражающие средние способности к логическому
обобщению и выделению общих существенных признаков в различных невербальных реакциях человека. По третьему субтесту «Вербальная экспрессия» пациентки 1-й группы,
получили наиболее низкие оценки – 1,86±0,92
балла (р1) (соответственно во 2-й группе –
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2,03±0,92 балла (р2), р1-р2=0,872; контроль–
3,28±1,58 балла (средние способности),
р1-р3=0,001;р2-р3=0,001). Это означало, что
трансролевые женщины плохо распознавали
различные смыслы, которые могли принимать одни и те же вербальные сообщения в
зависимости от характера взаимоотношения
людей и контекста ситуации общения. Они не
могли эффективно представить себя, подытожить результат социальных интеракций, не
проявляли социальной гибкости в ситуации
общения. По четвертому субтесту «Истории
с дополнением», измеряющему способности
распознавания структуры межличностных
отношений в динамике, в группе гиперролевых женщин оценки были близки к средним
способностям (2,93±1,19 балла). Результаты
статистически достоверно не отличались от
оценок контрольной группы, хотя были относительно ниже в абсолютных значениях.
В группе трансролевых женщин были выявлены низкие оценки по четвертому субтесту
(2,36±1,21 балла (р2), в контрольной группе –
3,17±1,33 балла (р3), р2-р3=0,001). Результаты исследования женщин с трансформацией
половой роли были статистически достоверно
ниже, чем у гиперролевых женщин (2,36±1,21
балла (р1) против 2,93±1,19 балла (p2),
р1-p2=0,004). Т.е. все зависимые от алкоголя
трансролевые женщины испытывали трудности при анализе ситуаций межличностного взаимодействия. Согласно композитной
оценке (определяющей общий уровень социального интеллекта) в сравниваемых группах
СИ выше среднего уровня был выявлен у здоровых женщин без РПР (4,14±0,91балла). Общий уровень СИ у женщин с РПР, зависимых
от алкоголя, оценен как ненормативно низкий
(2,35±1,12 балла, контроль – 4,14±0,91балла).
Общий уровень СИ у пациенток с трансформацией половой роли, оценен ниже среднего и

статистически достоверно отличался от общего уровня СИ как у гиперролевых, так и у здоровых женщин (2,61±1,11балла (р2) – ниже
среднего, контроль – 4,14±0,91балла – выше
среднего, р2-р3=0,001; лица с трансформацией половой роли – 2,09±1,12 балла – низкий;
р1-р3=0,001, р1-р2=0,005).
Результаты эмпирических исследований
особенностей эмпатии как базового компонента эмоционального интеллекта и Я-концепции
у женщин, зависимых от алкоголя с расстройствами половой роли проводились по
методике «Шкала эмоционального отклика»
A. Mehrabian, N. Epstein, 1972.
Проведенное исследование уровня развития способности к эмпатии с помощью
методики «Шкала эмоционального отклика»
показало, что у большинства зависимых от
алкоголя женщин с РПИ в форме расстройств
половой роли снижена, а у части – неадекватно
повышена такая составляющая эмоционального интеллекта, как эмпатия. В контрольной
группе результаты составляют 50,65±0,56
баллов, что согласно методике, соответствует
среднему с тенденцией к высокому уровню
развития эмпатии. В группе гиперролевых
женщин результаты составляют 80,44±0,63
балла, что соответствует высокому, с тенденцией к очень высокому уровню развития
эмпатии. При этом самые низкие показатели,
соответствующие низкому уровню развития
эмпатии, были у женщин с трансформацией
половой роли (35,30±0,77 балла). Результаты
представлены в таблице 3.
Установленный низкий уровень развития
эмпатии, указывает на то, что у женщин с
трансформацией половой роли недостаточно
выражена способность к эмоциональному отклику на переживания других, прогнозированию действий других и распознаванию их
эмоциональных состояния. С другой сторо-

Таблица 3
Результаты исследования уровня развития эмпатии
у зависимых от алкоголя женщин с РПР в сравнительном аспекте, баллы, M±m
Группы сравнения
Средние значения
1-я группа, n=38
2-я группа, n=29
Контрольная группа, n=30
уровня развития
эмпатии
35,30±0,771
80,44±0,632
50,65±0,563
Примечание: достоверность различий: 1-2 – p<0,01;1-3 -p<0,01
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ны, гипертрофированный уровень развития
эмпатии у гиперролевых женщин значимо повышает риск формирования эмоциональной
зависимости от других людей, болезненной
ранимости, что затрудняет эффективное социальное функционирование.
Поскольку эмпатия как социально-психологическое свойство личности выступает «катализатором конструктивных форм общения
и взаимодействия, а также способствует торможению деструктивных и приносящих вред
способов общения» [17], можно сказать, что
все зависимые от алкоголя женщины с РПР, но
особенно женщины с трансформацией половой роли выявили неспособность к конструктивным формам общения. Кроме того, низкий
уровень развития эмпатии проявляется у зависимых от алкоголя трансролевых женщин в
том, что они дают эмоциональный отклик на
состояния партнера по общению, испытывая
противоположные по модальности переживания. Для них характерно со значительными
искажениями интерпретировать нейтрально и негативно окрашенные эмоциональные
состояния партнера. Они демонстрируют в
общении неадекватные вербальные реакции
на переживания партнера. Высокий уровень
инверсии, ситуативности и ограниченности
эмпатии проявляется в большей мере в ситуациях «ограничения», «обвинения», «отказа».
Вероятно, из-за неадекватного восприятия
и переработки эмоциональной информации,
поступающей при общении с людьми, женщины с трансформацией полоролевого поведения не способны адекватно воспринимать и
реагировать на нее, что приводит к выраженным затруднениям в общении, в частности,
с потенциальным или актуальным половым
партнером.
Выводы, сделанные в результате исследований.
1. Женщины с коморбидно протекающей
зависимостью от алкоголя и расстройством
половой идентификации (РПИ) в форме расстройства половой роли (РПР) отличались от
здоровых женщин с нормативной фемининной половой ролью как по уровню, так и по
целому ряду параметров социального интеллекта (СИ). Общий уровень СИ у зависимых

женщин с РПР характеризовался как ненормативно низкий (2,35±1,12 балла), и был ниже
чем у сексуально здоровых женщин в 1,76 раз
(p<0,001). Наиболее низкий уровень СИ среди женщин-аддиктов с РПР был установлен у
пациенток с трансформацией половой роли.
Все аддикты с РПР продемонстрировали сниженные способности предвидеть последствия
поведения, недостаточное понимание связи
между поведением и его последствиями, неверное понимание последствий собственного
поведения и возможных ответных действий
со стороны других людей, в том числе в полоориентированных ситуациях. Все трансролевые женщины плохо распознавали различные
смыслы, которые могли принимать одни и те
же вербальные сообщения в зависимости от
характера взаимоотношения людей и контекста ситуации общения. Они не могли эффективно представить себя, подытожить результат социальных интеракций, не проявляли
социальной гибкости в ситуации общения,
испытывали трудности при анализе ситуаций
межличностного взаимодействия.
2. Проведенное исследование позволило
рассматривать субнормативно сниженный
и слабоструктурированный социальный интеллект у женщин, зависимых от алкоголя
с расстройствами половой роли как маркер
негармонично протекавшего процесса индивидуальной социализации, и одновременно
как фактор, снижающий возможность успешного социального функционирования и социальной адаптации (в частности, полоролевой адаптации с партнером). Нормативный
и хорошо структурированный социальный
интеллект у сексуально здоровых женщин с
феминной (нормативной) половой ролью возможно рассматривать как маркер гармонично
осуществленной индивидуальной социализации и, как фактор, повышающий возможность
успешного социального функционирования и
социальной адаптации, в частности полоролевой адаптации с сексуальным партнером.
3. У всех здоровых женщин с нормативной (феминной) половой ролью был отмечен
средний уровень развития эмпатии, и это отличало их от женщин, зависимых от алкоголя
с расстройствами половой роли (РПР). Выяв-
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лено, что у большинства зависимых от алкоголя женщин с РПР неадекватно снижена, а у
части – неадекватно повышена такая составляющая эмоционального интеллекта, как эмпатия. Наличие ненормативно низкого уровня
развития эмпатии (35,30±0,77 балла) у аддиктов с трансформацией половой роли отражало недостаточно выраженную способность

к эмоциональному отклику на переживания
других, прогнозированию действий других и
распознаванию их эмоциональных состояния.
Гипертрофированный уровень развития эмпатии у гиперролевых женщин (80,44±0,63 балла) указывал на болезненную ранимость, но
также и на повышенный риск формирования
эмоциональной зависимости от других людей.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У США
У статті досліджено організаційні аспекти функціонування системи професійної підготовки соціальних працівників у вищих навчальних закладах США. Особливу увагу звернуто на специфіку професійного відбору кандидатів на навчання, структуру та навчальні програми підготовки фахівців.
Ключові слова: вища освіта США, професійна підготовка соціальних працівників, навчальні програми, рівні підготовки соціальних працівників.
В статье исследованы организационные аспекты функционирования системы профессиональной
подготовки социальных работников в высших учебных заведениях США. Особое внимание обращено
на специфику профессионального отбора кандидатов на обучение, структуру и учебные программы
подготовки специалистов.
Ключевые слова: высшее образование США, профессиональная подготовка социальных работников, учебные программы, уровни подготовки социальных работников.
In the article the organizational aspects of the functioning of the social workers’training in the universitiesof USA are examined. Particular attention is paid to the specific of professional selection of candidates for
the training, structure and curriculum of the training.
Key words: US higher education, training of social workers, educational programs, levels of training of
social workers.

Актуальність статті. На сьогоднішній
день професійна підготовка соціальних працівників у вищих навчальних закладах характеризується невідповідністю між вітчизняною
системою підготовки фахівців соціальної сфери й сучасними запитами суспільства щодо
надання соціальної допомоги населенню.
Вивчення й застосування досвіду підготовки
соціальних працівників у США сприятиме
створенню сучасної ефективної системи соціальної освіти Україні.
Постановка проблеми. Питання професійної підготовки соціальних працівників
знайшло відображення в роботах вітчизняних
вчених: Л. Віннікової, І. Звєрєвої, А. Капської,
Н. Максимової, Л. Міщик, В. Поліщук, І. Цимбал, та ін. Варто відзначити велику кількість
праць американських науковців щодо системи
соціальної роботи і діяльності соціальних закладів і служб (А. Абботт, М. Болдуін, Д. Крамер, Р. Спрінг, К. Уілсон та ін.). Незважаючи
на значний обсяг наукової літератури з питань зарубіжного досвіду соціальної роботи,
проблема організації професійної підготовки
майбутніх соціальних працівників у вищих
навчальних закладах США та виявлення мож-

ливостей адаптації її позитивного досвіду у
вітчизняних ВНЗ потребує більш ґрунтовного
вивчення.
Мета статті – дослідити організаційні аспекти професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у вищих навчальних закладах США та виявити можливості адаптації
її позитивного досвіду у ВНЗ України.
Виклад основного матеріалу. Система
підготовки майбутніх соціальних працівників
у вищих навчальних закладах США значно
відрізняється від вітчизняної системи професійної освіти. Метою американських ВНЗ в
соціальній сфері є підготовка кваліфікованих
фахівців, які забезпечують благополуччя і захист населення та надають ефективну, результативну і моральну допомогу клієнтам.
В процесі професійної діяльності соціальні
працівники виконують різноманітні функції.
Важливою є і терапевтична роль, і роль розробника практики соціальної роботи, роль керівника соціальної служби, адвоката, посередника тощо. Одна навчальна програма не може
забезпечити формування готовності фахівців
до реалізації зазначених функцій. Однак, якщо
студенти університету навчаться виконувати
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основні професійні завдання, вони зможуть набути інші навички в процесі професійної діяльності. Ефективність освіти залежить від самих
студентів. Навчальна програма і зусилля викладачів будуть результативними тільки в тому
випадку, якщо майбутні соціальні працівники
будуть здібними, трудолюбивими і зацікавленими в соціальній роботі.
Американська дослідниця Р. Сарі виділяє
чотири групи перспективних кандидатів для
навчання соціальній роботі. Перша група – це
молоді люди, які бажають працювати з дітьми,
людьми похилого віку, малозабезпеченими,
наркоманами, алкоголіками та іншими групами ризику. Друга група – люди з досвідом
соціальної роботи і спілкування з різними соціальними групами. Третя група – це соціальні працівники, партнери соціальної роботи,
вчителі, які потребують додаткового навчання
для підвищення кваліфікації. Четверта група –
це особи, зайняті на виробництві чи в бізнесі,
яким необхідні навички соціальної роботи у
власній професії. Це можуть бути люди, яким,
наприклад, притаманна «проблема алкоголізму
на робочому місці». Як засвідчує досвід, вони,
подолавши власні проблеми, стають хорошими
соціальними працівниками [1].
Важливим критерієм відбору кандидатів на
навчання є власне обґрунтування абітурієнтом
вибору професії соціального працівника. Заява
про вступ у ВНЗ (стандартна форма з десяти
сторінок), в якій претендент виражає свої погляди і думки (наприклад, щодо дискримінації
людей за расовими, релігійними, гендерними
та ін. ознаками), дає можливість всебічно його
оцінити.
Іншим критерієм відбору абітурієнтів є
рекомендаційні листи від викладачів, вчених,
кваліфікованих соціальних працівників, фахівців соціальних закладів і служб чи інших
осіб, здатних оцінити потенціал клієнта. Це в
освітній практиці США вважається достатньо
об’єктивним і чесним критерієм.
Активну участь у відборі претендентів на
навчання за фахом «Соціальна робота» приймають комітети, створені різноманітними
громадськими групами чи представниками клієнтів, які користуються послугами соціальних
служб. Також надають практичну допомогу

при відборі кандидатів студенти старших курсів – майбутні соціальні працівники. Вітчизняна ж система професійної освіти в останні
роки практично повністю відмовилася від характеристик на абітурієнтів, в той час, коли в
американській системі принцип професійного
відбору є одним із провідних. На нашу думку, даний підхід заслуговує уваги і може бути
адаптований в українській системі соціальної
освіти. Його застосування допоможе підвищити значимість і престижність професії соціальної роботи, що в свою чергу впливає на якість
підготовки фахівців соціальної сфери.
Дослідження організаційних аспектів функціонування системи професійної підготовки
соціальних працівників у США дозволило
встановити, що невід’ємними її компонентами
є школа і коледж. Школи соціальної роботи є
складовими коледжів (наприклад, Коледжу соціальних наук) і пропонують отримання ступеня бакалавра соціальної роботи. Підготовка
на рівні Коледжу соціальної роботи дає право
отримання випускникам ступеня як бакалавра,
так і магістра соціальної роботи. Варто зауважити, що організаційна структура університету може варіювати: школа – коледж – університет; школа – університет; коледж – університет.
Підготовка соціальних працівників у США
відзначається гнучкістю і має диференційовану, багаторівневу систему, яка передбачає: базовий університетський рівень (бакалаврат),
магістратуру і докторантуру. В процесі дослідження нами з’ясовано, що університетській
освіті може передувати початковий рівень
професійної підготовки. Таким чином, в американській системі вищої освіти можна виокремити чотири рівні підготовки соціальних
працівників.
Ступінь Партнера – це дворічна підготовка
студентів у коледжах. Даний ступінь не акредитована органом акредитації – Радою з освіти
у сфері соціальної роботи. Студенти, які закінчили коледж із ступенем партнера не є соціальними працівниками, а лише їхніми помічниками. В результаті навчання за даною освітньою
програмою студент повинен бути готовим до
навчання у вищому навчальному закладі за
спеціальністю «Соціальна робота», а також до
практичної діяльності у соціальній сфері.
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Випускник навчальної програми повинен
відповідати таким вимогам:
– знати основи соціальної роботи, її історичні аспекти, організацію та функціонування
соціальних закладів і служб;
– свідомо переносити отримані знання в
практичну діяльність;
– вміти проводити дослідження, прогнозувати розвиток соціальних процесів;
– знати етичні і правові норми, які регулюють відносини між людьми та суспільством;
– займатися самоосвітою, аналізувати свої
можливості.
У вітчизняній системі професійної освіти
поки що немає аналогів такої кваліфікації. Як
зазначають вчені, її отримання могло б відбуватися на базі медичних училищ чи коледжів [2].
Ступінь бакалавра соціальної роботи передбачає загальну підготовку фахівців до практичної діяльності в сфері соціальної роботи і є
акредитованою Радою з освіти у сфері соціальної роботи.
Бакалавр соціальної роботи повинен вміти
застосовувати навички критичного мислення в
межах контексту професійної діяльності, знати
історію професії, її актуальні проблеми, застосовувати знання і навички загальної соціальної
роботи для взаємодії соціальних систем, використовувати знання біо-психо-соціальних
факторів, які впливають на індивідуальний
розвиток і поведінку людей, використовувати
теоретичні моделі для розуміння взаємовідносин між індивідами, сім’ями, групами та
ін., аналізувати вплив соціальної політики на
клієнтів, реалізовувати наукові дослідження і
застосовувати їх результати на практиці, вміти
диференційовано використовувати комунікативні навички в залежності від групи клієнтів.
Ступінь бакалавра соціальної роботи є мінімальною вимогою до кваліфікованого фахівця
соціальної роботи. Однак, бесіди з викладачами, студентами і практикуючими соціальними
працівниками засвідчують, що в сучасному
американському суспільстві фахівці із ступенем бакалавра соціальної роботи не затребувані на ринку праці. Суспільство потребує
фахівців вищої кваліфікації. Саме ці вимоги
дозволяють розглядати перший рівень університетської освіти як методологічну основу,

мета якої полягає в підготовці особистості до
навчання протягом життя та професійної мобільності.
Ступінь магістра соціальної роботи передбачає формування готовності майбутніх
соціальних працівників до спеціалізованої
практичної діяльності. Навчальна програма передбачає вивчення тільки професійно-спрямованих дисциплін і триває один чи два роки на
денній формі і чотири роки – на заочній формі
навчання. Цей рівень освіти здобувають у коледжах і університетах. Обов’язковою вимогою до зарахування на навчання за програмою
магістратури є наявність ступеня бакалавра за
такими спеціальностями: соціальна робота,
психологія, біологія, соціологія, економіка, політологія, історія, соціальна антропологія. Середній бал додатку до диплома бакалавра повинен бути не нижче «В» (добре).
Ступінь магістра соціальної роботи є необхідною вимогою для практичної діяльності в
медичних і психіатричних установах, соціальних агентствах.
Суттєвою проблемою є те, що всі студенти,
які продовжують навчання в магістратурі мають різний початковий рівень підготовки – це
і студенти-бакалаври соціальної роботи та інших наук, і практикуючі соціальні працівники
з багаторічним досвідом роботи. Виходом із
даної ситуації є навчання за прискореною програмою бакалаврату підготовки соціальних
працівників.
Вивчення діяльності американських вищих
навчальних закладів засвідчує, що високі вимоги до кандидатів на ступінь магістра соціальної роботи є відображенням престижності
даної професії. Так, в Університеті Прибережної Кароліни із загальної кількості всіх вступників на навчання за програмою магістратури
10% зараховуються на навчання за фахом «Соціальна робота» [2].
Найвищий рівень у сфері соціальної освіти
у США – це ступінь доктора, який передбачає
готовність фахівців соціальної роботи до самостійної наукової діяльності у сфері планування, управління і реформування соціальної
політики і педагогічної діяльності. Навчання в
аспірантурі передбачає вивчення певних курсів, які завершуються іспитами і написанням
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дисертації для отримання ступеня доктора філософії у галузі соціальної роботи.
Докторські програми мають як спільні, так і
відмінні риси. Наприклад, деякі програми орієнтовані на політику, інші, в якості основної
цілі підготовки, визначають практику. Загальною метою всіх докторських програм є підготовка дипломованих фахівців для теоретичних
досліджень і викладання на рівні коледжів і
університетів.
Основною формою навчання є лекція. Для
закріплення навчального матеріалу студентів
поділяють на дискусійні групи по 15-30 осіб.
Група відвідує практичні заняття з викладачем
один чи два рази в тиждень. Після обговорення питань, викладених на лекції, студент виконує індивідуальне завдання. У переважній
більшості американських вищих навчальних
закладів відвідування занять є обов’язковим. В
основному, допускається пропуск 25% занять з
поважних причин.
За час навчання студенти періодично здають реферати, звіти, відповіді на різні питання. Іспити можна складати декілька разів для
отримання кінцевої оцінки з дисципліни. Проте ступінь (бакалавра чи магістра) присвоюється за кількістю залікових одиниць – кредитів.
Зазвичай семестровий курс оцінюється в 3-4
кредити, які студент може отримати незалежно
від пропусків і оцінок.
Метод накопичення кредитів відзначається низкою позитивних аспектів. Поперше, це можливість припинення навчання
і його поновлення на більш пізньому етапі.
По-друге, кожен навчальний курс отримує
оцінку значимості і вагомості, яка виражена в кредитах в залежності від його складності, обсягу матеріалу і роботи, яку повинен виконати студент в процесі засвоєння
дисципліни. По-третє, в кредитних годинах
виражається мінімальний обсяг навчальної
програми, необхідної для отримання певного ступеня; студент самостійно вибирає
курси, запропоновані факультетом на кожен
семестр. По-четверте, встановлюється чітка
пропорція загальнотеоретичних, природничих, загальнопрофесійних і спеціалізованих
дисциплін. Це підкреслює значимість загальноосвітнього компонента вищої освіти

на рівні бакалаврату і спеціальних дисциплін
на рівні магістратури. І, нарешті, система
кредитних годин вимагає достатньо високого
рівня відповідальності і самоорганізації студента, який повинен самостійно продумати,
скласти свою навчальну програму і визначити темпи її вивчення.
Входження України в єдиний світовий
освітній простір неможливе без прийняття загальної для всіх країн одиниці вимірювання
трудомісткості вивчення студентами кожної
навчальної дисципліни і програми в цілому. В
американській системі освіти такою одиницею
є кредит або кредитна година. Це не просто
арифметична заміна наших академічних годин.
Перехід на систему кредитів передбачає докорінне оновлення організації, науково-методичного і матеріально-технічного забезпечення
навчального процесу, однак її застосування дозволить вітчизняним вузам підвищити рівень
мобільності студентів і викладачів, забезпечить більшу привабливість освіти для іноземних студентів.
Висновки. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників у США базується
на диференційованій, багаторівневій системі, яка передбачає бакалаврат, магістратуру і
докторантуру. Навчання на рівні бакалаврату
розраховане на чотири роки і містить блок загальнотеоретичних і природничих дисциплін
(перші два роки), блоки загальнопрофесійних і спеціалізованих дисциплін. Рівень магістратури пропонує дворічний курс навчання
і спрямований на спеціалізовану підготовку у
сфері соціальної роботи. Американська система освіти базується на врахуванні етичного і
культурного різноманіття країни, що знаходить
своє відображення у навчальних планах. Весь
навчальний процес навчання передбачає вивчення і осмислення норм і принципів професії
соціальної роботи.
Варто зазначити, що представлена наукова
праця не вичерпує всю багатозначність проблеми. Предметом подальшого аналізу могли
б стати інноваційні методи та технології підготовки соціальних працівників у вищих навчальних закладах США, використання сучасних інформаційних та комунікаційних засобів
у навчальному процесі.
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МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ЯК ОСНОВА
ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
У статті розглядається поняття медіаграмотність у контексті проблеми інформаційно-психологічної безпеки. Автор пояснює медіаграмотність як властивість особистості і необхідну умову для
інформаційно-психологічної безпеки в умовах сучасного інформаційного суспільства.
Ключові слова: медіапростір, медіаграмотність, інформаційно-психологічна безпека.
В статье рассматривается понятие медиаграмотности в контексте проблемы информационнопсихологической безопасности. Автор объясняет медиаграмотность как свойство личности и необходимое условие для информационно-психологической безопасности в условиях современного информационного общества.
Ключевые слова: медиапространство, медиаграмотность, информационно-психологическая безопасность.
In the article is given concept media literacy in the context of common problems of information-psychological safety. Author explains media literacy as a property of the personality and a necessary condition for
information-psychological safety in conditions of modern information society.
Key words: media space, media literacy, information-psychological safety.

У процесі свого розвитку людство зіткнулося з необхідністю зберігати і передавати інформацію. Саме слово «informatio» (лат. мова)
означає «роз’яснення» і складається з префікса «in-» («в-, на-, при-») і дієслова «form»
(«надаю форму, створюю»), пов’язаного з
іменником «forma» («форма»), тобто буквально це «знання, яким надано певну форму».
На початковому етапі, із виникненням мови,
інформація зберігалася в мозку і передавалася безпосередньо від людини до людини – у
легендах, міфах і казках. Із виникненням писемності почалася перша інформаційна революція, що уможливила фіксацію знань у знаках і передачу їх від покоління до покоління;
друга інформаційна революція відбулася із
виникненням і розповсюдженням друкованої
книги у XV ст., адже тепер, через тиражування знань, доступ до інформації отримали широкі верстви населення; третя інформаційна
революція (кінець XIX – початок XX ст.) стала
можливою завдяки винаходу телефону, телеграфу, радіо та телебачення, що давало змогу
накопичувати інформацію у великих обсягах
і передавати її на великі відстані (саме в цей

час виник ефект «стискання простору» та поняття «глобальне село» – світ без кордонів,
близький і доступний [1; 2]; четверта інформаційна революція (70-ті рр. XX ст.) ініційована винаходом мікропроцесорної технології та
персонального комп’ютера і характеризується
переходом від механічних, електричних засобів перетворення інформації до електронних,
а найяскравіше вираження її – це, безперечно,
мережа Інтернет [3, с. 6].
Наявні зараз можливості ЗМІ у висвітленні різних аспектів політичної, економічного і
духовного життя сучасного суспільства стали
найпотужнішою зброєю у глобальній політиці, інструментом у вирішенні геополітичних завдань нарівні з військової блокадою та
економічними санкціями. Пропаганда, засоби
масової комунікації є активними учасниками
збройних конфліктів. У минулому столітті
мета пропаганди полягала головним чином
у тому, щоб демонстрацією сили вселити супротивникові страх, а самому собі надати
мужність.
Україна завжди була полем для інформаційних битв, і для підвищення ефективності
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реалізації владних стратегій використовуються найсучасніші інформаційні технології,
які допомагають перетворити суспільство в
об’єкт маніпулювання. Масовій свідомості
пропонуються твердження, котрі, нескінченно трансльовані ЗМІ, утворюють свого роду
каркас з керівних думок, настановлень та обмежень, що визначають і регламентують реакції, оцінки і поведінку публіки. Для більш
ефективного маніпулювання громадською
думкою потрібна інформація може поширюватися одночасно через друковані та електронні ЗМІ, телебачення, мережу Інтернет, чутки
тощо.
Маніпулятивним можливостям засобів масової комунікації (ЗМК) присвячені численні
дослідження. Розгляд цієї теми включено в
навчальні курси ряду гуманітарних дисциплін, наприклад, політології, соціальної психології, а також в деякі навчальні посібники.
Причини, що обумовлюють маніпулятивний
характер ЗМК, можна об’єднати в три основні групи: перша – це причини, викликані
упередженістю і суб’єктивізмом людей, що
працюють у сфері масової комунікації, тобто
ті прояви, які зумовлені їхніми індивідуально-психологічними, особистісними особливостями, політичними пристрастями і симпатіями тощо; друга – причини, викликані
політичними, соціально-економічними та організаційними умовами, у яких здійснюють
свою діяльність засоби масової комунікації,
тобто залежність ЗМК від конкретних соціальних суб’єктів. Вона може проявлятися в
двох основних формах – економічній та адміністративній. Економічна форма залежності
проявляється в тому, що ЗМК в ринкових умовах працюють на певних клієнтів, зокрема, рекламодавців, замовників з числа представників великого капіталу. Адміністративна форма
залежності проявляється в тому, що ЗМК підкоряються своїм господарям та засновникам
(в українських реаліях ці форми практично
об’єднані, адже, скажімо, більшість телеканалів перебуває у власності олігархів). Третя
група – це причини, обумовлені самим процесом функціонування засобів масової інформації. Для того, щоб привернути увагу і завоювати масову аудиторію, ЗМІ у подачі матеріалів

та підготовці повідомлень, різних програм керуються певними загальними правилами або
принципами, при цьому взяті ними на озброєння принципи відбору матеріалів часто не
дуже сумісні з глибокою аналітикою і, власне,
не сприяють створенню адекватної інформаційної картини світу.
Можна виділити п’ять таких принципів, які
в загальному вигляді можна сформулювати таким чином:1) пріоритетність (дійсна та уявна)
і привабливість теми для громадян (загроза
миру і безпеці громадян, тероризм, екологічні
та інші катастрофи тощо); 2) неординарність
фактів (інформація про всілякі екстремальні
події – голод, війни, надзвичайно жорстокі
злочини тощо домінує над висвітленням явищ
буденного, повсякденного життя); 3) новизна
фактів – повідомлення, що ще не отримали
широкої популярності; 4) успіх (політичних
лідерів, партій, цілих держав – культ зірок у
політиці, мистецтві, спорті є типовим явищем
для ЗМІ в ринковому суспільстві; 5) високий
суспільний статус. Чим вищий статус джерела інформації, тим значущішими вважаюється
інтерв’ю або передача. В силу дії цього правила найбільш легкий доступ до ЗМІ мають
особи, що займають вищі місця в політичній,
військовій, церковній або інших ієрархіях.
Слід зазначити, що характерною особливістю сучасного інформаційного середовища
постійне й стрімке розширення, особливо
бурхливо воно відбувається останнім часом,
і темпи його постійно зростають. Також в
інформаційному середовищі в інтегрованому вигляді і різноманітних, часто досить химерних поєднаннях, одночасно функціонує
інформація, яка адекватно відображає існуючий світ, а також деформована, перекручена
інформація. Тому є виключно важливим забезпечити безпеку взаємодії людини з інформаційними технологіями (інформаційним середовищем).
Вихід – у створенні внутрішніх механізмів
захисту, в наданні кожній людині здатності
до «інформаційного самозахисту» шляхом
отримання певного мінімуму знань про закони розвитку інформаційного суспільства та
основи захисту від можливих інформаційних
загроз для особистості й суспільства переваж-
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ній частині населення в системі вищої, а надалі й середньої освіти.
Отже, в умовах інформаційного суспільства, коли медіа здійснюють масовану атаку
на людську свідомість і підсвідомість, зростає
необхідність розвитку вмінь адаптуватися в
інформаційному суспільстві і особливої значимості для психолога набуває розвиток медіаграмотності (або ж медіакомпетентності).
Оксфордська енциклопедія дає цьому поняттю таке визначення: ««Медіаграмотність»
(media literacy) – процес підготовки людини,
що володіє розвиненою здатністю до сприйняття, створенню, аналізу, оцінці медіатекстів,
до розуміння соціокультурного та політичного контексту функціонування медіа в сучасному світі, кодових і репрезентаційних систем,
використовуваних медіа; життя такої людини
в суспільстві і світі пов’язанt з громадянською
відповідальністю» [6].
Медіакомпетентність у документах Ради
Європи визначено як «критичне і вдумливе
ставлення до медіа з метою виховання відповідальних громадян, здатних висловити
власні судження на основі отриманої інформації, що дає їм можливість використовувати
необхідну інформацію, аналізувати її, ідентифікувати економічні, політичні, соціальні та/
або культурні інтереси, які з нею пов’язані,
інтерпретувати і створювати повідомлення,
вибирати найбільш відповідні для комунікації
медіа, а також дає людям змогу здійснювати
їх право на свободу самовираження та інформацію, що не тільки сприяє особистому розвитку, але також збільшує соціальну участь і
інтерактивність» [5].
Згідно з дослідженнями [4], професійна
медіакомпетентность психолога – це сукупність його мотивів, знань, умінь, здібностей
(показники: мотиваційний, інформаційний,
методичний,
практико-операційний/діяльніснй, креативний), що сприяє його професійній науковій та практичній діяльності. Таким
чином, професійна медіакомпетентность психолога характеризуються наступними високими рівнями показників:
1) мотиваційного: різнобічні мотиви діяльності: емоційні, гносеологічні, гедоністичні,
моральні, естетичні та ін; прагнення до вдо-

сконалення своїх знань і умінь в галузі медіаосвіти;
2) інформаційного: систематична інформованість, обширні теоретико-психологічні знання в галузі медіаосвіти;
3) методичного: розвинені методичні уміння в галузі медіапсихології;
4) практико-операційного (діяльнісного):
систематична діяльність в процесі наукових
досліджень та практичної діяльності;
5) креативного: яскраво виражений рівень
творчого початку в діяльності (тобто прояв
гнучкості, мобільності, асоціативності, оригінальності, нестереотипності мислення, розвиненості уяви, фантазії тощо).
Оптимальним способом запобігання медіаманіпуляції може виступати цілеспрямований і послідовний розвиток знань, під якими
слід розуміти сукупність антиманіпулятивних
знань, умінь, навичок, якостей, що сприяють
усвідомленому сприйняттю, вибору, критичному аналізу, оцінці, інтерпретації, використанню текстів ЗМІ, а також виваженій
мотивації медіаспоживання та емоційній стабільності у сприйнятті медіатекстів, яка забезпечує психологічну стійкість до медіавпливу.
Сформована медіакомпетентність особистості має стати тим «захисним екраном» і тією
контрманіпулятивною мірою, яка може бути
протиставлена сучасним медійним психотехнологіям.
Бути компетентним – значить уміти мобілізувати набуті знання і досвід у певній конкретній ситуації. Є сенс говорити про компетентність лише тоді, коли вона знаходить
прояв в якій-небудь ситуації; нереалізована
компетентність, будучи потенцією, не є компетентністю.
З метою виявити рівень показників контактного та мотиваційного показників медіа
компетентності було проведено анкетування
серед шкільних психологів Києво-Святошинського районного навчально-методичного
центру практичної психології та студентів
психологічних факультетів Інституту людини
Київського університету імені Бориса Грінченка.
Було обрано закриту форму анкетування/
тестування (де після конкретного питання
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слідували кілька варіантів відповідей, з яких
потрібно було вибрати один або декілька). Це
пов’язано з тим, що в силу своєї структурованості анкети закритого типу вимагають значно меншого часу на заповнення, ніж аналоги
відкритого типу, і легше піддаються підсумковому оброблянню.
Констатація рівнів медіакомпетентності
аудиторії ґрунтується на розробленій О. В. Федоровим [4] класифікації показників медіакомпетентності. Згідно з нею відповідність
аудиторії пропонуються:
1) блок питань (анкета закритого типу) для
виявлення рівнів мотиваційного показника
медіакомпетентності аудиторії (жанрові, тематичні, психологічні, терапевтичні, емоційні, гносеологічні, моральні, інтелектуальні,
творчі та естетичні мотиви, за якими здійснюється контакт аудиторії з медіатекстами);
2) блок питань (анкета закритого типу) для
виявлення рівня контактного показника (частоти контактів з різними видами медіа) медіа
компетентності аудиторії.
Мета констатувального експерименту по
блоку № 1: виявити найбільш популярні у аудиторії мотиви (жанрові, тематичні, психологічні, терапевтичні, емоційні, гносеологічні,
моральні, інтелектуальні, творчі та естетичні)
контакту з медіатекстами; отримані дані допомагають врахувати реальні переваги аудиторії, звернути увагу на конкретні твори, жанри і теми, мотиви, які користуються успіхом у
певній аудиторії, а, отже, надають максимальний вплив (моральний, психологічний тощо.
Практична реалізація: аудиторії пропонується список жанрів і тем різних видів медіа
(преси, радіо, телебачення, Інтернету, відео/
комп’ютерних ігор), з яких потрібно вибрати
потрібні теми і жанри; респондентам пропонується також список психологічних, терапевтичних, емоційних, гносеологічних, моральних, інтелектуальних, творчих та естетичних
мотивів контакту з медіатекстами. Зі списку
потрібно також вибрати потрібні конкретним
респондентом мотиви. Знаючи медійну жанрову і тематичну спрямованість, обрану респондентом, з великою часткою ймовірності
можна припустити тип найбільш важливих
для нього інших мотивів контактів з медіа.

Приміром, якщо людина воліє розважальні,
видовищні жанри медіатекстів, то, швидше за
все, як основні мотивів його контакту з медіа
будуть названі прагнення до розваги, до рекреації, до гострих відчуттів тощо.
Мета констатувального експерименту по
блоку № 2: виявити частоту контактів аудиторії з різними видами медіа; отримані результати багато в чому показують ступінь
залученості респондентів до медіакультури,
пріоритетність вибору тих чи інших видів
медіа. Кожному респонденту пропонується вибрати характерний для нього варіант
частоти контактів з різними видами медіа
(пресою, телебаченням, радіо, Інтернетом,
комп’ютерними/відеоіграми) з декількох варіантів. Зрозуміло, що на утримання такого
роду контактів будуть впливати рівні мотиваційного показника медіакомпетентності. Однак, вочевидь, цей вплив не є прямим: тобто
наявність широкого спектра мотивів для контакту з медіа зовсім не означає, що ці контакти будуть занадто частими і навпаки.
Результати дослідження
Привабливі жанри преси. Аналіз результатів тестування студентів виявив, що найбільш
популярними у студентів-психологів є інформаційні (70,18%), аналітико-публіцистичні
(50,88%), літературні жанри преси (43,86%).
У практичних психологів результат такий же,
але значно вища зацікавленість іграми та конкурсами.
Привабливі жанри радіопередач. Переважна більшість студентів надає перевагу поп/рок
музичним радіопрограмам (63,16%). На другому місці інформаційні та аналітичні, публіцистичні передачі. У практичних психологів
до цих жанрів додаються літературно-драматичні.
Привабливі жанри телепередач. Практично всі соціологічні опитування останніх десятиліть показували домінанту популярності
кіно і серіалів на телебаченні. Наше опитування це підтвердило (92,98% серед студентів та 73,33% серед практичних психологів),
але значний відсоток і серед студентів, і серед
практичних психологів також набрали інформаційні, аналітично-публіцистичні жанри, а
також музичні передачі (поп/рок музика).
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Привабливі жанри інтернет-сайтів. Більшість студентів звертаються до Інтернету переважно за телевізійно-кінематографічними
файлами (78,95%), а також у пошуках необхідної їм інформації та аналітичних оглядів.
А ось у практичних психологів – на першому
місці пошук інформації (56,67%).
Привабливі жанри фільмів/телесеріалів.
Список бажаних жанрів у студентів очолює
комедія (84,21% серед студентів та 66,67% серед практичних психологів), далі йдуть детектив, мелодрама, фантастика, драма, трилер.
Серед практичних психологів місце драми і
трилера заступають казка та історичний жанр.
– Високим рівнем мотиваційного показника медіакомпетентності володіють респонденти, які дали позитивні відповіді на 80% –100%
варіантів своїх жанрових, тематичних, психологічних, рекреаційних, компенсаторних, естетичних і інших мотивів контактів з медіа;
– середнім рівнем мотиваційного показника медіакомпетентності володіють респонденти, які дали позитивні відповіді на 50% –79%
варіантів своїх жанрових, тематичних, психологічних, рекреаційних, компенсаторних,
естетичних і інших мотивів контактів з медіа;
– низьким рівнем мотиваційного показника
медіакомпетентності володіють респонденти,
які дали позитивні відповіді менш ніж на 50%
варіантів своїх жанрових, тематичних, психологічних, рекреаційних, компенсаторних, естетичних та інших мотивів контактів з медіа.
У результаті виявилося, що і серед практичних психологів, і серед студентів немає
тих, хто володіє високим рівнем мотиваційного показника медіакомпетентності; середній
рівень показали 0% шкільних психологів та
8,77% студентів. Низький рівень мотиваційного показника медіакомпетентності виявився у 100% шкільних психологів та у 91,23%
опитаних студентів. Проте позитивні відповіді більшість студентів дали на 29%–40% варіантів мотивів контактів з медіа, тоді як більшість шкільних психологів – на 20%–30%.
Аналіз результатів тестування щодо контактного показника виявив, що студенти надають перевагу Інтернету (91,23% користуються ним щодня), у шкільних психологів цей
показник = 41,38%. Проте 58,62% шкільних

психологів щодня дивляться телевізор, тоді
як у студентів цей показник – 40,35%. Зовсім
не користується Інтернетом 0% студентів та
3,33% шкільних психологів.
Також було проведено опитування, яке
стосувалося практико-операційного показника медіакомпетентності. На запитання «Чи
використовуєте Ви у своїй фаховій діяльності обізнаність із явищами та особливостями
інформаційного простору? (явища культури,
політики та повсякденного життя; персонажі книг, фільмів, серіалів, різноманітних шоу
тощо; ситуації, взяті із фільмів, серіалів, різноманітних шоу, новинних репортажів та Інтернету і т. д.) ствердно відповіли 80% відсотків шкільних психологів та 91,23% студентів.
Отже, не дивлячись на недостатній рівень
мотиваційного та контактного показників
медіакомпетентності і студенти, і практичні
психологи продемонстрували розуміння важливості для сучасного фахівця орієнтуватись
в сучасному медіапросторі та застосовувати
свої знання та уміння у навчальній та практичній діяльності.
Інформаційно-психологічна безпека особистості – це захищеність психіки від шкідливих інформаційних впливів, що здатні проти
волі і бажання людини змінювати її психологічні характеристики та поведінку.
Для забезпечення інформаційно-психологічної безпеки особистості існують різноманітні способи запобігання чи нейтралізації
негативного впливу інформації. Зокрема, за В.
Левицьким, це 1) «Відхід» – збільшення дистанції, переривання контакту, вихід за межі
досяжності інформаційного впливу (відмова від перегляду/прослуховування/читання
певних каналів ЗМІ, зміна неприємної теми
розмови, ухиляння від зустрічей з тими, хто
є джерелом неприємних переживань; 2) «Блокування» – контроль інформаційного впливу
(критичне сприйняття інформації, емоційне
відчуження, збільшення міжособистісного
простору під час розмови та ін.); 3) «Керування» – контроль процесу інформаційного впливу, вплив на його характеристики і джерело
(використання зворотного зв’язку – участь в
опитуваннях рейтингу популярності певних
ЗМІ тощо, вираження свого ставлення до пев-
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них видовищних заходів, використання під
час бесіди принципу «своїх не ображають,
ослаблення чи дестабілізація активності співрозмовника несподіваним відволіканням та
ін.); 4) «Зачаювання» – контроль своєї реакції
на зовнішній інформаційний вплив (відтермінування своїх реакцій, поспішних висновків та оцінок, затримка і відмова від дій та
вчинків, викликаних інформаційним впливом,
маскування, приховування своїх почуттів та
емоцій).
Уміння застосовувати різноманітні засоби
інформаційно-психологічного захисту залежно
від ситуації є одним із чинників формування
інформаційно-психологічної культури особистості, необхідної і у сфері професійної діяльності, і для особистісного функціонування
у сучасному світі. Інформаційно-психологічна
культура особистості передбачає виховання
особистої відповідальності за поширення інформації, а також вироблення культури ви-

робництва і споживання інформації, а саме:
розвиток оптимальної реакції на отриману інформацію та адекватна поведінка, формування
уміння діяти в умовах надлишкової чи недостатньої інформації, оцінювати її якість, відбирати достовірну інформацію.
Слід зазначити, що система удосконалення адаптації населення України до інформаційного суспільства та підготовки фахівців у
сфері інформаційної безпеки в Україні значно
трансформована у інформаційно-технічному
напрямі. Не розвинутим залишається інформаційно-психологічний напрям.
Тож нагальною є необхідність розроблення в нашій державі відповідної навчальної
літератури (посібники, підручники), методичних розробок (програми навчальних курсів)
для підготовки висококваліфікованих фахівців (державних службовців, політологів, правознавців, соціологів, психологів, журналістів
та представників силових відомств).
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АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ,
ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті проаналізовано та розглянуто психологічні фактори, що впливають на формування
мотивації до професійної діяльності особистості. В основу аналізу покладено психолого-педагогічний
досвід, за допомогою якого виявлено особливості формування мотивації особистості, основні шляхи її
самореалізації в професійній діяльності.
Ключові слова: мотивація особистості, мотив, діяльність, мотивація до професійної діяльності.
В статье проанализированы и рассмотрены психологические факторы, влияющие на формирование мотивации к профессиональной деятельности личности. В основу анализа положен психолого-педагогический опыт, с помощью которого выявлены особенности формирования мотивации личности,
основные пути ее самореализации в профессиональной деятельности.
Ключевые слова: мотивация личности, мотив, деятельность, мотивация к профессиональной
деятельности.
The article analyzes and describes various psychological factors affecting motivation towards professional activities of a person. Psychological and pedagogical experience is at the basis of the analysis, which helps
to reveal peculiarities of a person’s motivation, and main ways of his or her professional self realization.
Key words: individual motivation, motive, activity, motivation to the profession.

Актуальність статті. Сьогоднішній ринок
праці вимагає нової концепції професійної
підготовки фахівців, яка базується на його тісній взаємодії з ринком освіти, адже соціально
спрямований спосіб ведення виробництва й
бізнесу передбачає якісно новий рівень професійної мотивації особистості. Перед вищою
освітою постають нові завдання, пов’язані із
новими умовами соціалізації, у тому числі виховання компетентної особистості фахівця,
із розвитком таких його якостей, як високий
професіоналізм, активність, діловитість, мобільність, почуття відповідальності, уміння
працювати, швидко орієнтуватися в ситуації,
приймати самостійні рішення, поважати працю, формувати потребу в постійному оновленні знань і самовдосконаленні, розвивати
культуру міжособистісного спілкування тощо.
Формування професійної мотивації особистості є важливим фактором її конкурентоспроможності. Відомо, що мотиви, які є
рушіями діяльності, визначаються сукупністю актуальних потреб, реальні спонуки до діяльності та рівень активності в їх реалізації,
які притаманні конкретній особистості фахівця в системі взаємодії «людина-людина», не

можуть бути зрозумілими, якщо не виявлено
систему актуальних саме для цього індивіда
потреб.
Метою статті є визначення сутності мотивації особистості до професійної діяльності
Основні завдання: 1) охарактеризувати
зміст мотивації до професійної діяльності;
2) визначити умови, що забезпечують ефективний розвиток мотивації професійної діяльності особистості .
Виклад основного матеріалу. Мотивація є однією з фундаментальних проблем, як
у вітчизняній, так і в зарубіжній психології.
Її значущість для розробки сучасної психології пов’язана з аналізом джерел активності
людини, спонукальних сил її діяльності, поведінки. Відповідь на питання, що спонукає людину до діяльності, який мотив, «заради чого»
вона її здійснює, є основою її адекватної інтерпретації. «Коли люди спілкуються один з
одним ... то, перш за все, виникає питання про
мотиви, спонукань, які штовхнули їх на такий контакт з іншими людьми, а також про ті
цілі, які з більшою чи меншою усвідомленістю вони ставили перед собою [13, с. 12–13].
У самому загальному плані мотив це те, що
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визначає, стимулює, спонукає людину ведення професійної діяльності.
Складність і багатоаспектність проблеми
мотивації обумовлює множинність підходів
до розуміння її сутності, природи, структури,
а також до методів її вивчення (Б. Г. Ананьєв,
С. Л. Рубінштейн, М. Аргайл, В. Г. Асєєв,
Л. І. Божович, К. Левін, А. Н. Леонтьєв,
З. Фрейд та ін.) Істотно підкреслити, що
основним методологічним принципом, що
визначає дослідження мотиваційної сфери у
вітчизняній психології, є положення про єдність динамічної (енергетичної) і змістовносмислової сторін мотивації. Активна розробка цього принципу пов’язана з дослідженням
таких проблем, як система відносин людини
(В. Н. Мясищев), співвідношення змісту і значення (О. М. Леонтьєв), інтеграція спонукань
і їх смисловий контекст (С. Л. Рубінштейн),
спрямованість особистості і динаміка поведінки (Л. І. Божович, В. Е. Чудновський), орієнтування в діяльності (П. Я. Гальперін) і т.д.
У вітчизняній психології мотивація розглядається як складний багаторівневий регулятор життєдіяльності людини – її поведінки,
діяльності. Вищим рівнем цієї регуляції є свідомо-вольовий компонент. Дослідники відзначають, що «...мотиваційна система людини має набагато більш складну побудову, ніж
простий ряд заданих мотиваційних констант.
Вона описується виключно широкою сферою,
що включає в себе і автоматично здійснювані установки, і поточні актуальні прагнення,
і область ідеального, виконує важливу для
людини функцію, даючи їй ту смислову перспективу подальшого розвитку її спонукань,
без якої поточні турботи повсякденності втрачають своє значення» [1, с. 122]. Все це, з одного боку, дозволяє визначати мотивацію як
складну, неоднорідну багаторівневу систему
подразників, що включає в себе потреби, мотиви, інтереси, ідеали, прагнення, установки,
емоції, норми, цінності тощо, а з іншого, – говорить про полімотивованість діяльності, поведінки людини і про домінуючий мотив в їх
структурі.
Дослідники визначають мотивацію не як
один конкретний мотив, як єдину систему мотивів і як особливу сферу, що включає в себе

потреби, мотиви, цілі, інтереси в їх складному
переплетенні і взаємодії.
Основою мотивації є мотив, що є внутрішньою рушійної силою, що спонукає людину
до дії. Поняття «мотиву» співвідноситься або
з потребою (драйвом) (Ж. Ньютенн, А. Маслоу), або з переживанням цієї потреби і її задоволенням (С. Л. Рубінштейн), або з предметом потреби. Так, в контексті теорії діяльності
А. Н. Леонтьєва термін «мотив» вживається
не для«позначення переживання потреби, але
так, що означає те об’єктивне, у чому ця потреба конкретизується в даних умовах і на що
спрямовується діяльність, як на спонукає її»
[8, с. 225]. Розуміння мотиву як «предметної
потреби» визначає його як внутрішній мотив,
що входить в структуру самої діяльності.
Найбільш повним є визначення мотиву,
запропоноване одним з провідних дослідників цієї проблеми – Л. І. Божович. Згідно
Л. І. Божович, в якості мотивів можуть виступати предмети зовнішнього світу, уявлення,
ідеї, почуття і переживання, словом, все те, в
чому знайшла втілення потреба [3, с. 41-42].
Таке визначення мотиву знімає багато суперечностей у його тлумаченні, де об’єднуються
енергетична, динамічна і змістовна сторони.
При цьому підкреслимо, що поняття «мотиву» вже поняття «мотивація», яке «виступає
тим складним механізмом співвіднесення
особистістю зовнішніх і внутрішніх чинників
поведінки, який визначає виникнення, напрямок, а також способи здійснення конкретних
форм діяльності» [4].
Мотиви, пов’язані з професійною діяльністю людини, Ільїн розділяє на три групи: мотиви трудової діяльності, мотиви вибору професії і мотиви вибору місця роботи. Конкретна
діяльність визначається врешті решт всіма
цими мотивами (мотиви трудової діяльності
призводять до формування мотивів вибору
професії, а останні ведуть до мотивів вибору
місця роботи).
Мотиви трудової діяльності – це спонукальні причини, які примушують людину займатися працею.
Перша група причин – спонукання суспільного характеру. Це і усвідомлення необхідності приносити користь суспільству, це і
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бажання надавати допомогу іншим людям (що
може виявлятися в навчанні дітей, в лікуванні
хворих, в захисті своєї вітчизни і т. д.), це і
суспільна установка на необхідність трудової
діяльності («хто не працює – той не їсть»).
Друга група – здобуття певних матеріальних благ для себе та родини: заробляння грошей для задоволення матеріальних і духовних
потреб.
Третя група – задоволення потреби у самоактуалізації, самовираженню. Людина не
може бути бездіяльною за своєю природою,
а природа її така, що вона – не лише споживач, але й творець. У процесі творення вона
отримує задоволення від творчості, виправдовує сенс свого існування. До цієї ж групи
відноситься і мотив, пов’язаний із задоволенням потреби у суспільному визнанні, в повазі
з боку інших [6, с.270].
Професійна мотивація як властивість особистості є системою цілей, потреб, що спонукають людину до активного засвоєння знань,
оволодіння вміннями і навичками, свідомого
ставлення до професійної діяльності [9]. Мотивацію до професійної діяльності доцільно
розглядати в контексті загальної психологічної проблеми спрямованості особистості.
Спрямованість особистості визначають порізному. С. Л. Рубінштейн розумів її як деякі
динамічні тенденції, що визначають людську
діяльність та виявляються її цілями та завданнями як мотиви [11]. А. Н. Леонтьєв, розвиваючи ідеї С. Л. Рубінштейна, ядром особистості називав систему відносно стійких,
ієрархічних мотивів як головних спонукачів
діяльності [7]. Л. І. Божович та її колеги спрямованість особистості розуміли як систему
стійких домінантних мотивів, що визначають
цілісну структуру особистості [2]. Спрямованість особистості проявляє себе в різних
царинах людської діяльності, у професійній –
лише на певному етапі розвитку особистості
(юність) і стає в цей період життя центральним особистісним новоутворенням.
Професійна спрямованість, на думку
В. О. Зінченко, охоплює такі компоненти:
освітній, біологічний, психофізіологічний та
особистісний. Освітній компонент проявляється у спеціальних здібностях та навичках

до обраного предмета, зокрема біології, які
відображаються в навчально-професійному
процесі. Біологічний компонент містить природно-біологічні передумови професійної
спрямованості. Цей компонент ґрунтується на
формуванні професійно актуальних потреб і
здібностей особистості, засвоєнні нею соціальних цінностей, що мають виражену практичну значущість і знаходять своє відображення в професійно-прикладній діяльності.
Психофізіологічний компонент ґрунтується
на створенні найсприятливіших умов для нормального функціонування й відтворення навчально-професійної діяльності, у збереженні
здоров’я і працездатності за рахунок зниження нервово-психічного напруження, поєднання фізичної праці з розумовою, раціоналізації
режимів праці та відпочинку. Особистісний
компонент передбачає формування самоактуалізації та самореалізації в професійній діяльності особистості [5].
Мотивуючі чинники професійної діяльності умовно можна розділити на 4 групи:
1. Особисті (вроджені і сформовані) схильності і потреби в певного виду активності.
2. Соціально і культурно обумовлені мотиви як усвідомлені причини вибору професії.
3. Латентні мотиви і глибинні переживання,
породжують прагнення до обраної професії.
4. Особливості темпераменту, що безпосередньо впливають на те, як саме реалізує себе
особистість у професійній діяльності.
Сукупність цих причин утворює мотиваційний контур, який і призводить особистість
у професію. У кожному конкретному випадку
дія одних факторів відчувається сильніше, інших слабше, а деяких – може і зовсім не відчуватися.
Багатьма дослідниками відзначається тісний зв’язок мотиваційної сфери особистості з її ціннісними орієнтаціями. В. А. Ядов,
розмежовуючи соціально-психологічний та
загально-психологічний підходи до дослідження ціннісних орієнтацій, зазначає, що в
соціальній психології це сфера дослідження
соціалізації індивіда, його адаптації до групових норм і вимог, а в загальній психології –
вивчення вищих мотиваційних структур життєдіяльності [12, с.16].
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Висновки. Аналіз психологічної літератури, дозволив визначити саме поняття професійної мотивації як властивості особистості та
системи цілей, потреб, що спонукають людину до активного засвоєння знань, оволодіння
вміннями і навичками, свідомого ставлення
до професійної діяльності. Дослідники розглядають мотивацію до професійної діяльності в контексті загальної психологічної проблеми спрямованості особистості, яка охоплює
такі компоненти: освітній, біологічний, психофізіологічний та особистісний.
В ході аналізу були виявлені мотивуючі
чинники професійної діяльності, що включають в себе особисті, соціально і культурно обумовлені латентні мотиви і глибинні
переживання, та особливості темпераменту,
що безпосередньо впливають на те, як саме
реалізує себе особистість у професійній діяльності

За словами Б. Ф. Поршнєва [10, с. 344-349],
основа особистості полягає у функції вибору.
Вибір припускає перевагу одного мотиву над
усіма іншими. Але для цього повинні бути засади, і такими засадами є цінність, бо цінність –
єдина міра порівняння мотивів.
В цілому вивчення мотивації професійного вибору і системи ціннісних орієнтацій
людини може слугувати інструментом для виявлення змін, які відбуваються у відношенні
до перспектив одержання вищої освіти, професійної підготовки під впливом соціальноекономічних реалій сьогодення. Мотиви,
пов’язані з трудовою діяльністю людини, є
досить різноманітними і відбиваються у мотивах вибору професії і місця роботи, мотивах
тривалого виконання професійної діяльності
та мотивах звільнення. Конкретна професійна діяльність визначається врешті решт всіма
цими мотивами.
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МОДЕЛЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ ПСИХОЛОГІЧНИХ
ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ,
ЛЮДЕЙ ЗРІЛОГО ДОРОСЛОГО ВІКУ
У статті розглянуто питання особливостей дослідження внутрішніх психологічних чинників розвитку творчої активності вчителів, людей зрілого дорослого віку. Запропоновано модель дослідження
внутрішніх психологічних чинників розвитку творчої активності людей зрілого дорослого віку.
Ключові слова: творча активність, зрілий вік, внутрішні психологічні чинники.
В статье рассмотрены вопросы особенностей исследования внутренних психологических факторов развития творческой активности учителей, людей зрелого взрослого возраста. Предложена модель исследования внутренних психологических факторов развития творческой активности людей
зрелого взрослого возраста.
Ключевые слова: творческая активность, зрелый возраст, внутренние сихологические факторы.
The paper deals with the study of internal features of psychological factors in the development of creative
activity of people of mature adulthood. A model for the study of internal psiholgiсs factors in the development
of creative activity of people of mature adulthood.
Key words: creative activity, mature age, internal psychological factors.

Питанням дослідження розвитку людини
зрілого віку, її особистісної і творчої активності в науці займалися вчені Л. Анциферова [1]; В. Дружинін [6]; А. Подольський [2].
Г. Сухобська [5] обґрунтували позиції, що розвиток людини здійснюється протягом усього
життя, визначаючи особливості зрілого віку.
Дослідження свідчать про резервні можливості компенсаторних механізмів, накопичених
на попередніх етапах онтогенезу, що дозволяють людям зрілого віку не знижувати рівень інтелектуальних і психічних показників
(Б. Анань’єв [1]; К. Рощак [4]). Дослідники
Е. Ельконін, Л. Виготський, В. Ямницький [10]
зауважують, що у зрілому дорослому віці (4060 років) набувається життєвий досвід, реалізовуються життєві плани, формуються нові аспекти її «Я-концепції», стабілізуються основні
інтереси й емоційна сфера, погіршуються психофізіологічні функції і здоров’я, втрачається
відчуття молодості, знижується професійна

активність, посилюється інтимність у подружніх стосунках, усвідомлюєтья незворотність
фізіологічних змін і пристосуванням до них.
Перед людиною постає багато проблем [8],
від вирішення яких залежить її розвиток, де
основними з них є перехід до генеративності,
захопленості собою чи стагнації, актуалізуєтся проблема розумової гнучкості й вирішення
завдань: необхідність диференціації «Я», уникнення надмірної захопленості своїми соціальними ролями. Суттю «Я-концепції» стає самоактуалізація, зумовлена духовно-моральними
правилами і більш значущими, ніж ситуативні,
особистісними цінностями, відбувається посилення когнітивного компонента в самооцінці.
Розвиток емоційної сфери відбувається нерівномірно, емоційне життя збіднюється, послаблюються психофізіологічні функції, що
суттєво не позначається на функціонуванні їх
когнітивної сфери, не знижує працездатності,
трудової і творчої активності.
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Розвиток окремих здібностей триває протягом усього зрілого дорослого віку, особливо
тих, які пов’язані з трудовою діяльністю людини та її повсякденним життям й не втрачає
своєї повноцінності когнітивний досвід, що
забезпечує збереження, впорядкування і перетворення інформації, ефективно функціонують когнітивні схеми, семантичні і понятійні
структури [8]. Незначних змін зазнає метакогнітивний досвід, високим залишається мимовільний інтелектуальний контроль, довільний
інтелектуальний контроль знижується, що виражається у стереотипізації мислення, закритішою стає пізнавальна позиція людини, що
проявляється в однотипності осмислення проблем, нездатності враховувати погляди інших.
Високим є рівень конвергентних здібностей
(здатності розв’язувати нормативні задачі),
відчутно починає знижуватися рівень дивергентних здібностей (здатності висловлювати
оригінальні ідеї у нерегламентованих видах
діяльності), ефективно функціонують полезалежний, когнітивно простий і рефлексуючий
когнітивні стилі (способи оброблення інформації про актуальну ситуацію). Помітні зміни
у пізнавальній діяльності, функціонування
динамічного інтелекту (необхідних для опанування нових здібностей) знижується, підвищується функціонування кристалізованого
(стабілізованого) інтелекту, що виявляється у
здатностях встановлювати зв’язки, формулювати судження, аналізувати проблеми і використовувати засвоєні стратегії для розв’язання
завдань. Ці здатності формуються з досвідом,
обумовлюються рівнем освіти, спираються на
набуті протягом тривалого часу знання, що
свідчить, що у зрілому дорослому віці одним
із важливих факторів, який впливає на пізнання, є багатство життєвого досвіду, а люди, чия
трудова діяльність є досить складною і різноплановою, мають гнучкіші розумові здібності,
ніж зайняті рутинною працею. Високим рівнем інтелектуальної гнучкості відзначаються дорослі, яким у процесі роботи часто доводиться багато думати, виявляти ініціативу,
приймати самостійні рішення. Тим, хто має
необхідні для оволодіння новими знаннями,
виконання складної роботи когнітивні навички, легше пристосуватись до мінливих умов

праці (зміни технології, організації виробництва тощо), що важливо у сферах діяльності,
де динамічно змінюються професійні знання
(навчання, медицина, комп’ютерні технології,
технічне конструювання тощо).
У період зрілої дорослості активно розширюються знання, оцінюються події та інформацію в широкому контексті й попри зниження
швидкості і точності оброблення інформації,
що є наслідком біологічних змін, здатність
послуговуватися інформацією залишається
на високому рівні. Хоч когнітивні процеси у
людини зрілого віку відбуваються повільніше,
ефективність її мислення вища. Інтенсивність
інволюції інтелектуальних функцій людини
(зниження довільного ментального контролю,
дивергентних здібностей, звуження ментального простору, неадекватність ментальної репрезентації тощо) залежить від професійної
активності, обдарованості та освіти.
В роботах вчених (В. Андреєв, В. Дружинін)
[6] прояв творчої активності залежить від внутрішніх особистісних (знання, уміння, творчі
здібності, творчий потенціал, життєвий ресурс) і зовнішніх соціальних чинників (умови
психолого-освітнього середовища, особистість
викладача-психолога). Дослідження З. Фройд
[9]; А. Адлер [5]; А. Маслоу [8]; О. Сисоєва
[6]; М. Марков [3] вказують, що активність залежить від внутрішніх та зовнішніх чинників,
співвідношення яких породжує різні типи вияву активності, показує перетворення зовнішніх умов на соціально-психологічні установки,
очікування (А. Адлер [5]); мотиви особистості,
її спрямованість, здібності, ціннісно-смислові
орієнтації визначають психологічну характеристику активності, де саме індивид визначає
участь у формах цілісного вияву активності (діяльності і поведінки), її якість, як міру стосовно розв’язуваних завдань. Чинник це поняття,
похідне від поняття «чинити», «діяти», «здійснювати певний вчинок, дію», тобто «те, що
чинить, здійснює вплив, діюче», а синонімами
поняття є «фактор», похідне від латинського
слова «facere» («діяти», «виробляти», «примножувати»), та драйвер (від англ. «Driver»
є рушій) [12] це умова, що має прямий вплив
для перебігу певного явища, де зовнішні (соціальні) чинники діють на людину як стимул
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чи гальмо, тому «конкретні суспільно-історичні, соціально-психологічні умови, соціальне
середовище, навчання, виховання зумовлюють
процес прояву творчої активності» [9, с. 664].
У самоставленні особистість виявляє активність, де основними чинниками, її джерелами
і спонуками різні напрямки психології вважають: (З. Фройд [9]) вроджені інстинкти;
(К. Хорні [2]) вроджені соціальні потреби, як
почуття неспокою; соціальне почуття (А. Адлер [5]); потреба у ніжності (Г. Саллівен [6]); у
А. Маслоу [8] вроджена потреба в самоактуалізації, де особистість має природну основу, яка
виявляється в соціальному середовищі, і цей
процес є розвитком особистості; в екзистенційній психології (Е. Еріксон [5]) особистість
є самостійна сутність, що осягається лише у
співпереживанні, а чинники, які мають позитивний вплив на процес творчого розвитку, називають стимуляторами творчості, а з негативними впливами на розвиток творчої активності
називають інгібіторами, де взаємов’зок між
зовнішніми і внутрішніми чинниками є стимуляторами творчої активності й необхідною
умовою процесу прояву творчої активності [7].
С. Сисоєва [4] вважає, що творчі прояви
мають такі шість чинників, як інтелект, знання, стиль мислення, індивідуальні риси, мотивацію та зовнішнє середовище, що в свою
чергу має влючати фактори нерегламентованої поведінки, предметно-інформаційного
збагачення та наявності зразків креативної
поведінки й такі бар’єри творчого начала, як
страх оцінки іншими людьми, страх невизначеності задачі, стереотипи свідомості (вікові, статеві, статусні), занижена самооцінка,
відсутність довіри до себе. На думку вчених
(В. Гаврилюк [4]; С. Сисоєва [3]), розвиток
творчої активності забезпечує накопичення
системи знань, фонду розумових прийомів,
операцій: операція мислення (аналіз, синтез, абстракція, узагальнення, конкретизація), прийоми осмисленого запам’ятовування
(смислове групування, складання тез), загальні способи навчальної роботи (працювати з
книгою, слухати, спостерігати), перенос засвоєних знань, вмінь і навичок на вирішення
нових життєвих задач, характер, сила волі,
винахідливість, пристрасть, досвід, вміння

формулювати проблеми, самостійність, критичність, толерантність, де індивідуальність
є головним системотворчим чинником творчої
активності особистості. Психологічні чинники творчої активності об’єднані у провідні комплекси рис навколо параметрів самоактуалізації і саморозвитку (Ю. Мороз [2]).
Виходячи з попередніх теоретичних досліджень (Я. Пономарьов [5], В. Ямницький [10])
нами виявлено, що модель творчої активності людей зрілого віку складається з таких компонентів, як
Пізнавальний (почуття новизни, направленість на творчість, компетентність у
часі, самоставлення)
Емоційно-оцінний (критичність, самооцінка)
Діяльнісно-вольовий (вміння перетворювати структуру, опора на себе)
Основними змінними дослідження використовуємо: рефлексію (А. Карпов [8];
Д. Леонть’єв [8]); творчий ресурс людей зрілого віку: (креативність, творчий потенціал,
пізнавальна та художньо-естетична потреби) (П. Торренс [3]). Одним з психологічних
чинників творчої активності й передумовою
[5] пізнавальної активності є пошукова активність ([4]; [8]), як: невід’ємний прояв
життєвої активності будь-якої живої істоти,
що виконує функцію розвитку й забезпечує
адаптацію організму до динамічного зовнішнього оточення будучи гарантією його виживання та найбільш розвинена у обдарованих
особистостей. Реалізація в навчальному процесі умов прояву пошукової активності дозволяє досягти істотного переходу на рівні
більш високого розвитку пошуково-творчої
діяльності, сприяє формуванню нового смислу навчання, що полягає не тільки в набуванні
нових знань, але й у саморозвитку внутрішніх, продуктивно-творчих потенцій людини,
включення у пошукову активність привело до
зростання мобілізуючих і спадання демобілізуючих компонентів у структурі актуального
психоемоційного стану [5].
У [7] пізнавальну активність визначають
як вибіркову пізнавальну спрямованість людини на предмети і явища, як складне психологічне утворення, яке об’єднує пізнавальну,
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власної життєдіяльності; критичність особистості проявляється через смислову оцінку існуючого й набутого досвіду, а зовнішнім проявом
здатності перетворювати структуру об’єкту
є генерування ідей, що неможливо без вміння
аналізувати, порівнювати, узагальнювати, виділяти головне, класифікувати, описувати, вибудовувати нові зв’язки в об’єктах і системах,
висувати гіпотези, доводити їх правомірність.
На основі теоретичних узагальнень в межах
проєкуємої моделі розгортання творчої активності людей зрілого віку визначаємо якісні
характеристики показників і критеріїв творчої
активності на високому, средньому і низькому
рівнях, у результаті чого отримуємо рівневу
модель прояву даної якості.
Високий рівень творчої активності вчителів, людей зрілого віку характерне прагнення
до незалежності, активності, досягненню бажаного, подолання труднощів на шляху реалізації власних цілей; властиво усвідомлювати і
приймати свої не тільки позитивні, а й негативні сторони, тобто творчо осмислювати й активно проходити своє життя. Таких людей відрізняє стійкий пізнавальний інтерес, що виникає
поза залежністю від зовнішніх обставин та
вимог, у них є ідея і бажання втілити її. Мотив
і мета діяльності співпадають, що приводить
до отриманню творчого освітнього продукту, а не формального результату. Організація
творчої діяльності характеризується високим
ступенем самостійності на всіх етапах.
У вчителів, людей з середнім рівнем прояву
творчої активності за шкалами діагностики
рівня прояву творчої активності, пізнавальний інтерес виникає ситуативно, художньоестетичні потреби проявляються час-від часу.
Власне «Я» таких людей як правило нестійке, критичність проявляється вибірково, потребує зовнішньої мотивації. Самооцінка
діяльності відбувається в основному за готовим набором об’єктивних показників, поряд з
змістовною оцінкою важлива і емоційна. При
невідповідності оцінки їх очікуванням може
відбуватися відчудження від діяльності. Люди
схильні покладатися на думки авторитетних
людей без попередньої критичної оцінки. При
решенні проблемної задачі використовують
тривіальный підхід.

емоційну та вольову сфери особистості; це
потреба людини займатись саме тою діяльністю, що приноситиме задоволення, тобто,
пізнавальна активність є чинником активності особистості, під впливом якого інтенсивно
протікають усі психічні процеси, а діяльність
стає продуктивною і творчою. Дослідження
провідної ролі рефлексії у процесах розвитку
підтверджено у роботах [8], вбачаючи рефлексію активним внутрішнім особистісним
процесом, що забезпечує породження нових
сенсів й розвиток суб’єктності, будучи «смисловим центром внутрішньої реальності людини і усієї її життєдіяльності в цілому» [8, с. 22],
а внутрішній діалог є основним механізмом
рефлексії; [8] рефлексія розглядається як
«найважливіша регулятивна складова особистості, що дозволяє їй свідомо вибудовувати
свою життєдіяльність» [8. с. 77].
Креативність ([5]; [6]; [7]) складається
з критеріїв, як схильність до ризику, допитливість, складність та уява [7, с. 31] і «чим
вища оцінка людини, що відчуває позитивні
почуття до себе, тим більш творчою, допитливішою, з уявою, здатною піти на ризик
і розібратися в складній ситуації вона є».
Креативній [4] особистості притаманні такі
характеристики, як самостійність суджень,
упевненість у собі, вміння знаходити позитиви в труднощах, естетична орієнтація і здатність ризикувати [7], де схильність до ризику
проявляється у відстоюванні суб’єктом своїх
ідей, не звертаючи уваги на реакцію інших;
ставити перед собою високі цілі і намагатися
їх здійснити.
Ми схиляємося до принципу досліджень
(М. Рожков [6]; А. Кушнарьова [7]; О. Цапліна [3] та ін.), що реалізація творчої ініціативи
залежить від рівня розвитку якостей, спвіввідносних з основними етапами творчої діяльності, де почуття новизни визначається
характером виникнення і ступенем стійкості
пізнавальної потреби; провідними характеристиками направленості на творчість виступають мотиви творчої діяльності й вміння
організувати власну діяльність, оскільки саме
ці критерії визначають можливість подальшого
розвитку пізнавального інтересу і переростання його в реальну діяльність нової організації
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Низький рівень реалізації творчої активності характеризується відсутністю пізнавального інтересу; люди активні лише на
початкових етапах діяльності, через шаблонність мислення здатність до генерації ідей не
проявляється; повністю залежні від оціночних суджень інших; відсутність здатності до
самостійного ціле покладання й прогностичних вмінь не дозволяє оцінити результати своїх досягнень; діяльність не є результативною,
в цілому, прийняття себе меньш позитивно і
залежно від оцінки й дій інших.

Окреслені нами рівні та критерії творчої
активності, її зовнішні прояви дозволяють
вбачати певний рівень прояву творчих якостей вчителів, людей зрілого віку. Отже, нами
проведено теоретичне дослідження творчої
активності особистості вчителів зрілого віку
та її особливостей, визначено зміст та структуру даного явища, а також детально проаналізовано та виділено внутрішні психологічні
чинники розвитку творчої активності вчителів, людей зрілого віку, як адаптацію, рефлексію та творчий особистісний ресурс.
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старший преподаватель кафедры иностранных языков
Одесской национальной академии пищевых технологий

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В работе рассматривается познавательная активность студентов в процессе обучения иностранному языку профессиональной направленности. Также рассматриваются современные средства обучения иностранному языку и эффективность их применения при обучении языку специальности, использование информационных технологий и технологий автономного образования в процессе
обучения иностранному языку в техническом вузе.
Ключевые слова: познавательная активность студентов, технологии автономного обучения,
иностранный язык профессиональной направленности, метод проектов.
У роботі розглядається пізнавальна активність студентів у процесі навчання іноземної мови
за професійним спрямуванням. Також розглядаються сучасні засоби навчання іноземної мови та
ефективність їх застосування при навчанні мови спеціальності, використання інформаційних
технологій і технологій автономного навчання в процесі навчання іноземної мови в технічному вузі.
Ключові слова: пізнавальна активність студентів, технології автономного навчання, іноземна
мова професійної спрямованості, метод проектів.
The cognitive activity of students in the course of training a foreign language for professional purposes
is considered in the paper. Also modern tutorials to a foreign language and efficiency of their application are
examined. The use of information technologies and technologies of autonomous education in the course of
training a foreign language in technical college are also discussed.
Key words: cognitive activity of students, technologies of autonomous education, foreign language for
professional purpose, project method.

Актуальность проблемы. В настоящее
время образовательный процесс находится
в стадии информатизации. В последнее время возросло количество исследований по использованию информационных технологий и
технологий автономного образования в процессе обучения иностранному языку в вузе.
Современные интеграционные процессы
открывают перед студентами возможности
ознакомления и непосредственного участия
в различных аспектах и сферах достижений
человечества. Поэтому, первоочередной задачей в данном процессе является изучение и
владение иностранным языком, как средства
общения и является важным инструментом
интеграции студентов, средством открытия и
познания мира и инноваций в профессиональной деятельности.
На современном этапе многие ученые занимаются проблемой изучения иностранного
языка в неязыковых вузах на нефилологиче-

ских специальностях, а также разработкой
методик и переводом технической терминологии, согласно специфики направленности
специализации технического профиля, среди
которых А.Б. Тарнопольский, И.Н. Гришина,
Г.А. Емельянова.
Постановка проблемы. Цель обучения
иностранным языкам в высших технических
учебных заведениях направлена на овладение
языковой компетентностью по иностранному
языку для общения во всех основных сферах
человеческой деятельности. При этом определенное внимание должно уделяться изучению
языка специальности, иначе говоря, языку
профессионального общения.
Особую актуальность приобретает профессионально-ориентированный подход к
обучению иностранного языка в технических
вузах, который предусматривает формирование у студентов способности иноязычного общения в конкретных профессиональных, де-
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ловых, научных сферах и ситуациях с учетом
особенностей профессионального мышления.
Под
профессионально-ориентированным
понимается обучение, основанное на учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, диктуемого особенностями
будущей профессии или специальности [8: 5].
Оно предполагает сочетание овладения профессионально-ориентированным иностранным языком с развитием личностных качеств
обучающихся, знанием культуры страны изучаемого языка и приобретением специальных
навыков, основанных на профессиональных и
лингвистических знаниях.
Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку признается в настоящее время приоритетным направлением в
обновлении образования.
Появилась настоятельная необходимость
по-новому взглянуть на процесс обучения вообще и на обучение иностранному языку в
частности.
Иноязычное общение становится существенным компонентом профессиональной
деятельности специалистов.
Иностранный язык является эффективным
средством профессиональной и социальной
ориентации в неязыковом вузе. При изучении
профессионально-ориентированного языкового материала устанавливается двусторонняя связь между стремлением студента приобрести специальные знания и успешностью
овладения языком.
Учет специфики профилирующих специальностей должен проводиться по следующим направлениям: работа над специальными текстами, изучение специальных тем для
развития устной речи, изучение словаря-минимума по соответствующей специальности,
создание преподавателями пособий для активизации грамматического и лексического материала обучающихся [7].
Проблема формирования системы профессиональной языковой подготовки будущих специалистов при обучении в неязыковых вузах в настоящее время характеризуется
многоаспектностью. В научной и научно-методической литературе иностранный язык
как учебный предмет в системе высшего про-

фессионального образования раскрывается
авторами с различных позиций: проблемы
обучения иностранному языку в высшей школе как средству общения (И.Л. Бим, Н.Н. Гез,
И.А. Зимняя), проблемы формирования коммуникативных умений средствами иностранного языка (В.Л. Кузовлев, В.Г. Костомаров,
А.А. Леонтьев, Е.И. Пассов), формирование
профессиональной направленности (Л.Ш. Гегечгори, Н.И. Гез, М.А. Давыдова, Б.К. Есипович, Р.П. Мильруд), коммуникативный подход
в обучении иностранному языку (И.Л. Бим,
А.Н. Леонтьев, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова).
Целью обучения иностранным языкам в
неязыковых вузах является достижение уровня, достаточного для практического использования иностранного языка в будущей профессиональной деятельности.
Профессионально-ориентированное обучение предусматривает профессиональную
направленность не только содержания учебных материалов, но и деятельности, включающей в себя приемы и операции, формирующие
профессиональные умения. Профессиональная направленность деятельности, во-первых,
требует интеграции дисциплины «иностранный язык» с профилирующими дисциплинами; во-вторых, ставит перед преподавателем
иностранного языка задачу научить будущего
специалиста на основе межпредметных связей использовать иностранный язык как средство систематического пополнения своих профессиональных знаний, а также как средство
формирования профессиональных умений и
навыков; в-третьих, предполагает использование форм и методов обучения, способных
обеспечить формирование необходимых профессиональных умений и навыков будущего
специалиста [6: 39].
Именно изменение мотивации изучения
иностранных языков и разработка методик
по её изучению сделали возможным проведение разноплановых исследований в этом
направлении как одного из путей расширения межпредметной и межпрофессиональной
подготовки, базируясь на зарубежном опыте,
где знание языка является обязательным элементом чтения, перевода и общения на языке оригинала. Это и послужило смещению
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акцентов на использование языка в реальном
профессиональном общении со специалистами соответствующей сферы знаний. На этом
основании исследователи и преподавателипрактики сделали вывод, что поскольку сферы общения юристов отличается от особенностей коммуникации врачей, то и овладение
иностранным языком должно базироваться на
специфических профессиональных потребностях каждой отрасли науки. Следовательно,
английский язык находит свое применение в
общении различных профессий, то в обучении можно моделировать процесс их реальной коммуникации, сузив широкий диапазон
языка до конкретных потребностей студентов
различных специальностей и тем самым облегчить процесс овладения иностранным языком для профессиональных целей.
Главным и приоритетным заданием изучения иностранных языков является развитие
коммуникативных навыков и способностей,
т.е. обучение языку как реальному способу
общения между специалистами разных стран
в разных областях знаний.
Эффективность процесса обучения и его
конечного результата определяется методически обоснованною и целесообразной системой практических упражнений. Знания
по иностранному языку включают в себя как
усвоенную готовую информацию, так и знания, получаемые в процессе поиска информации. Усваиваемый лингвистический материал
можно подавать в учебном пособии, как традиционными формами заданий, так и творческими упражнениями на заданную проблемную тематику (Tasks for independent and
individual work, e.g. Find information about…
and make a report; Express your opinion about
the following problems…; Find and present
information on different ways of…). При разработке лексических упражнений следует обратить внимание на то, что предметом обучения
должны стать понятия и выражения, составляющие язык данной специальности, необходимые для инженеров-энергетиков, инженеров информационных технологий, экологов,
инженеров-теплофизиков. Огромное внимание следует уделять работе над лексикой, которая подается преимущественно в словосо-

четаниях, стойких, регулярно употребляемых
блоках, при помощи которых создается (строится) язык специалиста как письменный, так
и устный (exhaust gases, photochemical smog,
sooty air, blanket effect, unleaded petrol, etc.).
Готовясь со студентами к освоению лексики,
следует делать акцент на упражнения, целью
которых является выучить основы словообразования, ознакомить с системой синонимов и антонимов, развивать языковую догадку на основе интернациональной лексики
и элементов словообразования, установить
ассоциативные связи на основе родного языка (synonyms: combustion-burning, antonyms:
pollution-treating, to resist (v) – resistance (n) –
resistant (adj), false friends of an interpreter:
specific, sphere, original,).
Упражнения, развивающие умение распознавать лексические единицы по формальным признакам, быстро находить структурно-семантические различия иностранного и
родного языка, заставляют студентов путем
активного поиска приходить к самостоятельным выводам, осознанию и устойчивому запоминанию подаваемого материала.
Овладение студентами лексическим материалом иностранного языка по специальности
требует от преподавателя разработки словарейминимумов, основанных на наиболее часто
применяемых в специальных текстах общенаучных и специально-научных образований
«заготовок», необходимых для четкой и точной
передачи учебно-научной информации.
Несмотря на то, что в последнее время, все
большее предпочтение отдается устной речи,
значение чтения остается очень важным, поэтому этот вид речевой деятельности позволяет студенту не только черпать информацию,
но и создает средства овладения устной и
письменной иностранном языке.
Преподавание иностранного языка для
студентов нефилологических специальностей
требует сосредоточения внимания и усилий на
чтении литературы по специальности. Целенаправленное чтение является необходимым
условием приобретения студентами за сравнительно небольшой промежуток времени
достаточного уровня коммуникативной компетенции в профессиональной деятельности.
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Профессиональная направленность в обучении чтению отражает не только тематику
текстов, но и характер пред-текстовых и после-текстовых упражнений, является основой
выполнения учебных действий. Методические материалы по изучению иностранных
языков должны базироваться на текстовых
упражнениях, носить проблемный характер,
содержать в себе вопросы, на которые в учебнике нет готового ответа, таким образом, создается проблемная ситуация. Именно такие
упражнения ставят студентов в интеллектуальный «тупик», побуждают к анализу и направляют их усилия понять и оценить текстовую информацию и найти ответ (e.g. compare
the phenomena…, explain the meaning of the
term…, etc.).
Используя исследования, сделанные учеными в области изучения иностранных языков на неязыковых специальностях высших
учебных заведений, стоит отметить, что это
сложный и неоднозначный процесс, который
требует очень взвешенной и кропотливой работы. Каждая специальность по-своему уникальна и неповторима, а потому, имеет свою
специфику изучения иностранных языков,
основываясь на профильном понятийном аппарате и «специальных целях».
В условиях современного этапа развития
общества в значительной мере актуализируется проблема подготовки специалистов-инженеров, ориентированных на повышение
своего профессионального уровня. Формирование высокого уровня профессиональной
компетентности становится одной из основных функций процесса подготовки будущих
инженеров, что предусматривает поиск новых
организационно-методических средств и технологий качества подготовки специалистов.
Качество подготовки специалистов технического профиля в значительной степени
зависит от содержания образования, методов
и приемов обучения, а также организации познавательной деятельности. Эффективность
современных средств, методов, педагогических технологий зависит от личной активности студентов в процессе формирования у
них знаний, умений, навыков. Обучение не
будет развивающим, если оно не вносит из-

менений в личностную структуру. Изменения
в личностной структуре происходят только в
том случае, когда студент действует по внутреннему наитию. Действие, усвоенное принудительно, нарушается сразу же, как только
изменяются условия. Действие, усвоенное
по внутренним порывам, остается и при изменении условий, т.к. вплетается в структуру
личности. Поэтому момент понимания необходимости стимулирования познавательной
активности и заинтересованности студентов в
ходе учебных занятий является очень важным
и необходимым условием успешного обучения иностранному языку в неязыковом вузе.
В связи с переходом к новой образовательной парадигме невозможно реализовать
основные установки современного образования без включения проектной деятельности студентов в образовательный процесс,
т.к. «Одним из путей повышения мотивации
активности учебной деятельности является
включение учащихся в исследовательскую и
проектную деятельность». В основе теории
проектного обучения лежат идеи единства
развития, обучения и воспитания, а также
создание условий для самостоятельного приобретения знаний, где нужно обеспечить переход от воспроизведения к мышлению и пониманию [10: 85].
Метод проектов возник во второй половине XIX века в США. В его основу были положены прагматические идеи американского
философа и педагога Д. Дьюи (1859-1952). Он
отмечал, что обучение должно осуществляться на активной основе, в детях необходимо
стимулировать личную заинтересованность
в приобретаемых знаниях, которые должны
пригодиться в реальной жизни [5].
Специфической особенностью проектной
деятельности является ее активизирующее
влияние на развитие творческой направленности личности и обеспечение творческого
характера освоения действительности [1].
Метод проектов – это система учебно-познавательных приемов, которые позволяют
решить ту или иную проблему в результате
самостоятельных или групповых действий
обучаемых. Метод проектов стимулирует потребность учащегося в самореализации, са-
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мовыражении, в творческой деятельности;
реализует принцип сотрудничества учащихся
и взрослых, позволяет сочетать групповую и
индивидуальную работу. М.П. Воюшина подчеркивала, что при организации проектной
деятельности учащийся попадает в ситуацию
выбора, т.к. самостоятельно решает принимать или не принимать участие в проекте, какой проект выбрать, с кем работать в группе и
т.д. А «поставить учащегося в ситуацию выбора чрезвычайно важно для его личностного
развития, поскольку там, где есть осознанный
выбор, формируется ответственность, рождается интерес» [3: 24].
Если рассматривать метод проектов как
педагогическую технологию, то она предполагает взаимодействие проблемных, исследовательских, поисковых, творческих задач.
В процессе проектной деятельности происходит приобретение учеником собственного
знания, а не переданных учителем абстрактных научных фактов. Учащийся оказывается
в такой ситуации, где они не только получают
теоретические знания, но и должны объяснять
каким образом они получили данный результат. В данной ситуации активно развивается
творческая активность, познавательные навыки, умения конструировать самостоятельно
полученные знания.
Но какой бы вид проектной деятельности
не был реализован, необходимо чтобы сама
деятельность по реализации проекта была бы
некой интригой, вызывающей интерес учащихся. Участие в проекте должно стать для
них событием, а не просто еще одной скучной
обязанностью. Для этого необходимо, чтобы
учащийся хорошо осознал, в чем конкретно
проявляется поставленная задача, ее суть. В
ином случае весь ход поиска и решения будет
бессмысленным, даже если при помощи преподавателя проект будет проведен правильно. Следовательно, проекты должны носить
учебно-познавательный и исследовательский
характер.
Например, для студентов специальности
холодильные машины и установки предлагаем проекты: «Measurements», «Application of
Refrigeration in Industry», «Science and Space
Exploration», «The History of Refrigeration».

Для студентов, изучающих нефтегазовое дело
«Oil Fields in Ukraine», «The Structure of Oil
Rigs». Для специальности «Компьютерные
науки» – «The History of Computer», «The
Outstanding Names in Computer Building».
Для студентов-экологов – «Global Warming»,
«Acid Rains», «The Latest Achievements in
Environmental Protection». Для студентов всех
специальностей – составление словаря-минимума по специальности.
Например, при работе над проектом
«Global Warming» с последующей презентацией, мы применяем такой алгоритм:
1. Определяем тему проекта – «Global
Warming».
2. Цель проекта – исследование проблемы
глобального потепления.
3. Обсуждаем структуру проекта, составляем примерный план работы.
4. Поиск информации: работа с различными источниками информации – Интернет,
книги, журналы, газетные статьи.
5. Анализируем собранную информацию,
координируем действия участников проекта.
6. Систематизируем и анализируем полученные данные;
7. Подготовка презентации проекта – рефераты, видеофильмы, показы и т.п.
8. Демонстрация результатов проекта (защита проекта).
9. Коллективное обсуждение проекта, выводы.
Brainstorming Tasks. Эти задачи помогают понять вообще, что является процессом
глобального потепления, чем вызван, которые могут быть его последствия. Эту работу
можно организовать как самостоятельную
(скрытой координацией) – студенты сами составляют тезисы и обсуждают их, отвечают на
вопросы преподавателя и членов группы.
Categorizing. Эта работа позволяет студентам проанализировать информацию, полученную по данной тематике: является ли
она полезной, является ли это действительно
возможным проявлением глобального потепления, и что из этого является реакцией человечества на эти проявления. Такие задачи
поощряют студентов к умению анализировать
информацию, отделять первоначальные фак-

37

№ 6 / 2015 р.

♦

ты от последствий. Также задача настроены
на то, чтобы сделать тему исследования более
личностной, показать, как процесс глобального потепления уже повсеместно касается жизни человека.
Надо сказать, что работа над проектом –
это, в первую очередь, самостоятельная работа студентов над решением какой-либо проблемы, требующей умения поставить задачу,
наметить способы ее решения, спланировать
работу, подобрать необходимый материал. Таким образом, в процессе этой деятельности
студенты развивают свои интеллектуальные
способности и такие черты характера как целеустремленность, настойчивость, трудолюбие,
получает определенные учебные навыки, овладевает знаниями, умениями, что обеспечивает
социальную и профессиональную адаптацию
в обществе и является очень важным в сегодняшнем мире, постоянно меняется.
Проектная деятельность активно формирует и развивает регулятивную и познавательную
деятельность, т.е. планирование, прогнозирование и целеполагание, а также выдвижение
и формулирование гипотезы, определение направлений и способов поиска информации, ее
критическая оценка, систематизация и классификация. Во время работы над проектом
продолжается развитие и формирование познавательных функций посредством анализа,
синтеза, обобщения полученной информации,
выявления причинно-следственных связей,
построения логических цепочек умозаключений, аргументирования и доказательства. Что
касается регулятивных функций, здесь развиваются такие умения как планирование процесса проведения научно-исследовательских и
исследовательско-проектных работ, осуществление контроля, коррекции и оценивания полеченных результатов [4; 6; 7; 8; 9].
Решение познавательно-практических задач также позволяет сделать востребованными знания, умения и навыки, полученные
в процессе всего обучения. Практическое их
применение способствует осмыслению процесса обучения учащимися и формирует действия смыслообразования, самоопределения
и, в некоторых случаях, нравственно-логического оценивания из личностной группы УУД.

Итогами проектной деятельности следует
считать не столько предметные результаты,
сколько личностное развитие студентов, формирование и развитие умения сотрудничать в
коллективе и работать самостоятельно, уяснение специфики творческой исследовательской
и проектной работы.
Кроме того, внедрение проектной деятельности в обучении иностранному языку профессионального общения во многом способствует усилению мотивации самой учебной
деятельности. Интеграция естественнонаучных знаний, а, в нашем случае, естественнонаучных с гуманитарными, полученная в результате проектной деятельности, позволяет
улучшить качество учебного процесса и повысить успешность обучения студентов. Включение самостоятельной работы в процессе обучения, в первую очередь, направлена на учебную
мотивацию, усиление интереса к обучению. От
проектной деятельности учащиеся получают
творческий импульс, желание расширять свои
знания, стремиться к саморазвитию [2; 4; 5; 9].
Выводы. Научно-методический аспект
активизации учебно-познавательной деятельности студентов предусматривает разработку
вариативных методических систем обучения,
охватывающих построение и техническое обеспечение мотиваций, подбор содержания, методов, приемов, организационных форм рационального объединения преподавания педагога
и самообучения студента, подготовку системы
дифференцированных упражнений, в частности профессионально полезных и необходимых, для будущего специалиста, определение
ориентиров учебно-познавательной деятельности.Научно-методический аспект активизации
учебно-познавательной деятельности студентов предусматривает разработку вариативных
методических систем обучения, охватывающих
построение и техническое обеспечение мотиваций, подбор содержания, методов, приемов,
организационных форм рационального объединения преподавания педагога и самообучения
студента, подготовку системы дифференцированных упражнений, в частности профессионально полезных и необходимых, для будущего
специалиста, определение ориентиров учебнопознавательной деятельности.
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ОСОБИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ
УЧНІВ МОЛОДШОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
У статті розглянуто питання особливостей дослідження соціально-психологічних факторів навчальної успішності учнів молодшого та середнього шкільного віку. Запропоновано модель дослідження соціально-психологічних факторів навчальної успішності учнів молодшого та середнього шкільного
віку.
Ключові слова: творча активність, шкільний вік, психологічні фактори.
В статье рассмотрены вопросы особенностей исследования социально-психологических факторов
успешности обучения учеников младшего и среднего школьного возрастраста. Предложена модель исследования соципльно-психолгических факторов успешности обучения учеников младшего и среднего
школьного возраста.
Ключевые слова: творческая активность, школьный возраст, психологические факторы.
The article discusses characteristics of the study of social and psychological factors of success of training
of students of junior and middle school age. A model study psiholgic factors of success of training of students
of junior and middle school age.
Key words: creative activity, school age, psychological factors.

Проблема навчальної успішності викладена
в працях Б. Г. Ананьєва, Л. І. Божович, І. С. Кона,
М. І. Лісіна, А. І. Липкиной, У. Джемса,
Е. Еріксона [3], де обговорюються такі питання, як її мотивація, структура, можливості, закономірності формування, успішність
навчання розглядається як найважливіше
особистісне утворення, що приймає безпосередню участь в регуляції людиною своєї
поведінки і діяльності, як автономна характеристика особистості, її центральний компонент, що формується за активної участі самої
особистості і відображає якісну своєрідність
її внутрішнього світу [3]. Є дослідження в
експериментальній конкретизації мікровікових та індивідуальних особливостей розвитку психологічних детермінант навчальної
успішності молодших школярів: пізнавальних (сприймання ритмічного малюнку інформаційних сигналів, обсягу слухової та зорової
пам’яті, логічного мислення, операції уза-

гальнення і навичок автоматизації розумових
дій ) та моторико-дієвих (моторна активність
і властивості уваги); у розкритті динаміки
внутрішньофункціональних взаємозв’язків
структури пізнавальної сфери учнів початкових класів; у виявленні домінуючих факторів
внутрішньофункціональних структур психологічних детермінант (атенційних та мнемічних) навчальної успішності молодших школярів. Як особистісному утворенню навчальній
успішності відводиться центральна роль у загальному контексті формування особистості:
її можливостей, спрямованості, активності,
суспільної значимості.
Отже, в дослідженнях вирішуються проблеми, з одного боку, зв’язки успішності навчання особистості і самооцінки, з іншого –
самосвідомості і самооцінки. У вивченні
впливу, який оцінки вчителя надають на дитину А.І. Ліпкіна [3] зазначає, що у навчальновиховному процесі формується установка на
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оцінку своїх можливостей, як одного з основних компонентів самооцінки, наголошуючи
про необхідність «враховувати при аналізі
просування дитини в навчанні не тільки його
інтелектуальні якості і особливості засвоєння
системи знань, але й ті складні опосередкування розумової роботи дитини, особистісні
характеристики, які у концентрованій формі
виражені в його самооцінці»[3, с. 7].
Для успішності навчання і виховання важливо формувати в учнів адекватну оцінку своїх
досягнень, зміцнювати їхню віру в свої сили,
що може підтримувати прагнення працювати
самостійно, творчо. Розвиток самосвідомості
у дитини в молодшому шкільному віці проявляється в тому, що у дітей поступово зростає
критичність, вимогливість до себе. У молодшому шкільному віці відбувається перехід
від конкретно-ситуативної самооцінки (оцінки своїх дій, вчинків) до більш узагальненої,
зростає і самостійність самооцінки. Тож,
провідна діяльність у молодшому шкільному
віці – навчальна. Як основну потребу в період початкового навчання виділяють потребу
в суспільно значущій діяльності, якою і є навчання у школі. Основні новоутворювання даного вікового періоду пов’язані з подальшим
розвитком і вдосконаленням довільності дій,
тобто самоконтролем, виникненням рефлексії та внутрішньої позиції. Особливості мислення: переважає наочно-образне мислення з
елементами абстракції; іде подальший розвиток внутрішнього плану дій; до кінця періоду
доступне усвідомлення своїх власних розумових операцій, що надають допомогу в самоконтролі.
Основним видом діяльності підлітка, як
і молодшого школяра, є вчення, але зміст і
характер навчальної діяльності в цьому віці
істотно змінюється. Підліток приступає до
систематичного оволодіння основами наук
[10]. Образи, уявлення продовжують займати
велике місце в розумовій діяльності підлітка.
Для підлітків, як і для молодших школярів,
характерна установка на запам’ятовування
матеріалу, ніж на обмірковування й глибоке
осмислення [10]. Тож, характерними віковими
особливостями підліткового віку є: посилена
увага до власного внутрішнього світу, розви-

ток мрійливості, свідомий відхід до реальності у фантастику, авантюризм, втрата зовнішніх авторитетів, опора на особистий досвід,
моральний критицизм, негативізм; зовнішні
форми навмисною неповажності, запально
недбалість, зарозумілість, ригоризм, самовпевненість, любов до пригод, подорожей;
бурхливий вияв нових почуттів, прокидаються з статевим дозріванням. Отрочний період
не дає ще досвіду соціальної активності, до
якої дитина прагне. Цей процес соціалізації
носить болісний характер, піднімаючи на поведінковий рівень формуються як позитивні,
так і негативні якості дитини.
Отже, на основі проведених теоретичних
досліджень, визначаємо навчальну успішність
учнів молодшого та середнього шкільного
віку, як інтегральну характеристику особистості учня, що визначається його самооцінкою, пізнавальною, соціальною та творчою
активністю у вигляді продуктивної навчальної діяльності та творчого рішення проблеми.
Навчальна успішність залежить від певних соціально-психологічних факторів, що
визначають зміст та інтенсивність перебігу
даного процесу. Дослідження соціально-психологічних факторів навчальної успішності
учнів молодшого та середнього шкільного віку
проводилося такими вченими, як [6], [7]. Дослідження вказують, що навчальна успішність
залежить від внутрішніх та зовнішніх чинників, співвідношення яких породжує різні типи
вияву навчальної успішності, показує перетворення зовнішніх умов на соціально-психологічні установки, очікування [8], спрямованість,
здібності, ціннісно-смислові орієнтації, де
саме індивид визначає участь у формах цілісного вияву діяльності, її якість, як міру стосовно розв’язуваних завдань. Фактор це поняття,
похідне від поняття латинського слова «facere»
(«діяти», «виробляти», «примножувати»), «чинити», «здійснювати певний вчинок, дію»,
тобто «те, що чинить, здійснює вплив, діюче»
[7]. У роботах Б. Г. Ананьєв, О. М. Леонтьєв,
С. Л. Рубінштейн [12] розглядаються питання,
пов’язані з особливостями самооцінок та навчальної успішності, їх взаємозв’язком з оцінками оточуючих. У молодшому шкільному віці
створюються сприятливі умови для інтенсив-
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ного розвитку когнітивного компонента, для
інтелектуалізації ставлення до себе. Лінійне
відображення в самооцінці дитини відносини
дорослих починає долатися, опосередковане
власним знанням себе, у процесі навчання дитина опановує понятійними формами мислення і значно просувається в інтелектуальному
відношенні. Мислення в поняттях, зазначав
Л.С. Виготський, приносить дитині «розуміння дійсності, іншого і себе» [4]. Другий компонент – оцінний – відображає ставлення людини
до себе в цілому або до окремих сторін своєї
особистості, діяльності і проявляється в самоповазі, самооцінці та рівні домагань, включаючи самооцінку, що є однією зі складових самосвідомості людини й пов’язана зі ставленням
до себе або окремим своїм якостям.
Самооцінка розглядається за рядом параметрів, як за рівнем вона може бути висока (завищена), середня (адекватна), низька (занижена),
за співвідношенням з реальною успішністю,
вона може бути адекватна і негативна (низький
рівень самоповаги, вона формує негативне ставлення до своєї особистості). Третій компонент
«Я-концепції» – регулятивний, що визначає
можливість саморегуляції, здатність людини
приймати самостійні рішення, керувати своєю
поведінкою, контролювати його, відповідати за
свої вчинки. Самооцінка функціонує в основних
формах: як загальна і приватна (парціальна, або
конкретна), де приватні самооцінки відображають оцінку суб’єктом своїх конкретних проявів
і якостей: вчинків, дій, відносин, можливостей,
фізичних даних, що можуть носити як ситуативний, так і узагальнений характер [10]; загальну
самооцінку розглядають як одновимірну змінну,
що відображає прийняття чи неприйняття особистістю себе, тобто позитивне або негативне
ставлення до всього того, що входить у сферу
«Я», що зводить її сутність до емоційно-ціннісного відношення особистості до себе; її когнітивний компонент, особливості його розвитку
та функціонування випадають з поля зору дослідників. Тож, самооцінка є складним утворенням, системним за своєю природою: вона є
цілісною і одночасно багатоаспектною, в різні
види діяльності, форми та рівні спілкування, в
когнітивне, моральне і емоційний розвиток особистості [3].

Усі психічні процеси у молодшому шкільному віці – сприйняття, пам’ять, мислення,
уява, мова – вже пройшли досить довгий
шлях розвитку. В цей період молодший школяр тільки починає опановувати рефлексією,
як здатністю оцінювати власні дії, вмінням
аналізувати зміст і процес своєї розумової діяльності. Виходячи з цього, у дітей починає
формуватися самооцінка, що на думку Л.С. Виготського [4], дозволяє людині спостерігати себе з боку власних почуттів, внутрішньо
диференціювати «Я» чинне, розмірковуюче і
оцінююче. Характерною рисою пізнавальної
активності є її предметна спрямованість на
виявлення та відкриття нового, невідомого та
на його засвоєння [3]; пізнавальну активність
визначають як вибіркову пізнавальну спрямованість людини на предмети і явища, як
складне психологічне утворення, яке об’єднує
пізнавальну, емоційну та вольову сфери особистості; це потреба людини займатись саме
тою діяльністю, що приноситиме задоволення, тобто, пізнавальна активність є фактором
навчальної активності особистості, під впливом якого інтенсивно протікають усі психічні
процеси, а діяльність стає продуктивною.
Роботи соціологів (А. Айвазян, С. Салліван та ін.) [3] свідчать, що успішність дитини у навчанні залежить від таких факторів,
як культура оточення, сімейні статки, рівень
освіти батьків, можливість додаткових занять
та ін. Експерти міжнародних порівняльних
досліджень PISA (Programme for International
Student Assessment) і TIMSS (Trends in
Mathematics and Science Study) стверджують,
що «Діти з сімей з більш високим сімейним
культурним капіталом демонструють вищі
освітні результати» [7]. О. Сачаво спростувала думку про залежність успішності дитини
як від рівня культури, так і від доходів сім’ї
[7]. Так, ні рівень культури, ні побутовий
комфорт, ні кількість книг на полицях, ні наявність грошей на послуги репетиторів, ні навіть пияцтво одного з батьків не впливають
безпосередньо на успішність дитини. Більший
вплив на успіхи в школі мають спілкування з
бабусями і дідусями, цінності сім’ї, сімейні
свята, особиста задоволеність і професійна
самореалізація батьків [6]. Дослідники [7] ви-
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явили, що важливими є фактори, на які раніше ніхто не звертав уваги, бо 50% відмінників
і хорошистів живуть в одній квартирі з бабусями і дідусями й неважливо, де при цьому
діти готують уроки, чи на кухонному столі або
на письмовому та живуть вони в комунальних
квартирах або окремих: в комунальних квартирах трієчники і відмінники живуть в рівних
частках. Однак 40% трієчників при цьому взагалі не зустрічаються з бабусями і дідусями.
У сім’ях 73% відмінників вдома зберігається
більше 200 книг, але 75% сімей трієчників
теж заявили, що їх сімейна бібліотека складається з 100 книг. Сім’ї 5% відмінників і 6%
трієчників володіли великими бібліотеками.
У малозабезпечених сім’ях з доходом до 2,5
тисяч гривень на людину виявилося більше
відмінників, ніж трієчників. З цих сімей вийшли 26% всіх трієчників і 30% всіх відмінників! Майже однакова кількість відмінників
і трієчників – 25% і 21% відповідно – виходять з сімей з доходом більше 20 000 рублів на
кожного члена сім’ї. Більше число хорошистів
та відмінників – 67% у початковій і 73% в середній школі – живуть у сім’ях, де завжди відзначаються сімейні свята. У сім’ях більшості
трієчників сімейні свята відзначаються рідко
або відзначаються зовсім. Соціологи побачили стійку закономірність: чим вищий дохід
сім’ї і чим нижче культура сімейних свят, тим
нижче оцінки дитини. І навпаки: чим вище
культура сімейних свят по відношенню до доходів сім’ї (середнім або навіть низьким) тим
вище успішність школяра, а послуги репетиторів, курсів, суми вкладених в них грошей
не приносять результатів у вигляді гарних
оцінок, якщо при цьому відсутня повноцінне
спілкування батьків і дитини в сім’ї. Так 56%
батьків відмінників і хорошистів працюють,
за їх словами, для самореалізації, отримуючи
задоволення від своєї професійної діяльності.
У трієчників батьки в 80% працюють «заради
грошей», а факт пияцтва батьків не є визначальним для поганого навчання і якщо батьки знаходять у собі сили визнати проблему і
намагатися працювати над нею, це впливає
позитивно на успішність дитини. На шкільні
успіхи дитини на всіх ступенях навчання безпосередньо впливають цінності його сім’ї [7].

Дослідження навчальної успішності учнів
молодшого та середнього шкільного віку [3]
вбачають критеріями навчальної успішності вміння перетворювати структуру об’єкту
пошуку, почуття новизни та критичність. На
основі проведених досліджень, визначаємо
структуру навчальної успішності учнів та рівневу модель її прояву:
Когнітивний компонент (пошукова та пізнавальна потреба).
Емоційний компонент (критичність, самооцінка).
Діяльнісний компонент (вміння перетворювати структуру об’єкту пошуку).
Високий рівень навчальної успішності.
Характерне прагнення до незалежності, активності, подолання труднощів на шляху реалізації власних цілей; стійкий пізнавальний
інтерес, що виникає поза залежністю від зовнішніх обставин та вимог, мотив і мета діяльності співпадають, що приводить до отримання
якісного освітнього продукту, а не формального результату. Організація учбової діяльності
характеризується високим ступенем самостійності. Соціальні мотиви діяльності є сенсотворчими. У учнів з середнім рівнем прояву
навчальної успішності пізнавальний інтерес
виникає ситуативно, пізнавальні потреби проявляються час-від часу. Самооцінка діяльності
відбувається за готовим набором об’єктивних
показників, поряд з змістовною оцінкою важлива і емоційна. Низький рівень реалізації навчальної успішності характеризується відсутністю пізнавального інтересу; активність лише
на початкових етапах діяльності, визначаємих
вчителем; критичність на низькому рівні, діяльність не результативна.
Отже, нами проведено теоретичне дослідження питання соціально-психологічних
факторів навчальної успішності учнів молодшого та середнього шкільного віку, визначено
вікові особливості особистості учнів молодшого та середнього шкільного віку, детально розглянуто проблему питання навчальної
успішності учнів молодшого та середнього шкільного віку, соціально-психологічні
фактори навчальної успішності, розроблено
структуру навчальної успішності та її соціально-психологічних факторів.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОЗДОРОВЧОЇ ФУНКЦІЇ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
В УМОВАХ СУЧАСНОГО ДНЗ
У статті розглянуто питання дослідження особливостей забезпечення реалізації оздоровчої функції фізичного виховання в умовах сучасного ДНЗ. Проаналізовано основні оздоровчі завдання фізичного
виховання дітей дошкільного віку. Запропоновані основні сучасні засоби впливу на здоров’я дитини.
Ключові слова: фізичне виховання, діти дошкільного віку, оздоровчі завдання та засоби.
В статье рассмотрены вопросы исследования особенностей обеспечения реализации оздоровительной функции физического воспитания в условиях современного ДОУ. Проанализированы основные оздоровительные задачи физического воспитания детей дошкольного возраста. Предложены основные
современные средства воздействия на здоровье ребенка.
Ключевые слова: физическое воспитание, дети дошкольного возраста, оздоровительные задачи и
средства.
The article discusses studies of the research of features ensuring the implementation of health functions
of physical education in the modern kindergarten. The basic task of improving physical education of preschool
children. The basic modern means of influence on child health.
Key words: physical education, pre-school children, recreational tasks and tools.

Актуальність статті. Актуальною проблемою сьогодення є стрімке зростання погіршення здоров’я дітей та низька опірність
організму хворобам. Тому питання оздоровчої
функції фізичного виховання дітей особливо
загострилося. Зокрема у низці державних нормативних документів (Конституція України,
Закон України «Про дошкільну освіту», Закон України «Про охорону дитинства» та ін.)
окреслені обов’язки держави щодо піклування про збереження та зміцнення здоров’я дітей
дошкільного віку, забезпечення їхнього психологічного та фізичного розвитку [3, с. 142].
З метою розв’язання цих питань спрямовується науковий та педагогічний потенціал
сучасної освіти. Серед яких питання раннього формування культури здоров’я, так як дошкільний вік є вирішальним у формуванні
фізичного і психічного здоров’я людини.
Постановка проблеми. Під здоровим способом життя ми розуміємо активну діяльність
людей, спрямовану на збереження і покращення здоров’я. Тому життєдіяльність дитини в дошкільному навчальному закладі повинна бути спрямована на таку ж мету. Основою
чого є: щотижневі пізнавальні, фізкультурні

та інтегровані заняття, партнерська спільна
діяльність педагога і дитини протягом дня.
Тому педагогу необхідно правильно сконструювати освітньо-виховний процес за всіма
напрямами розвитку дитини, які забезпечують
залучення її до основних життєвих цінностей,
і передусім, – до цінностей здорового способу життя. Зміцнення і збереження власного
здоров’я для дитини дошкільного віку передбачає такі знання: правил гігієни і догляду за
своїм тілом; найбільш небезпечних чинників
ризику для здоров’я і життя, про те, як будова
людського організму, які органи потребують
особливого захисту; про власний фізичний
розвиток, рівень фізичної підготовленості.
У сучасній психолого-педагогічній літературі проблемам збереження здоров’я,
формування здорового способу життя дошкільників приділяють увагу О. Богініч,
Е. Вільчковський, О. Дубогай, Н. Денисюк
та ін. Дослідники визначили основне завдання, що стоїть перед вихователями – зробити
життєдіяльність дітей дошкільного віку оптимально активною, насиченою різноманітними
видами діяльності, а отже цікавою і корисною.
Організація навчально-виховного процесу
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має ґрунтуватися на основній закономірності
побудови навчального процесу – нерозривному зв’язку та тісній взаємозалежності між
провідними педагогічними категоріями: навчанням, вихованням, розвитком та здоров’ям
[2, с. 19].
Мета статті – проаналізувати особливості забезпечення реалізації оздоровчої функції
фізичного виховання дітей дошкільного віку в
умовах сучасного ДНЗ.
Виклад основного матеріалу. Організація
роботи з фізичного виховання в сучасному
дошкільному навчальному закладі потребує
удосконалення та інновацій. Про це свідчить
наявність значної кількості дітей із дисгармонійним фізичним розвитком, а також із недостатнім розвитком основних рухів та фізичних
якостей. Фіксується досить високий відсоток
дітей, які часто хворіють на респіраторні захворювання та мають хронічні недуги.
Недостатній фізичний розвиток і низька
фізична підготовленість дошкільнят здебільшого пояснюється зниженням їх рухової активності, потреба дітей у рухах задовольняється лише на 30-50% [6, с. 43].
Однак однією з головних причин дитячих
хвороб є відсутність оздоровчої спрямованості освітньо-виховного процесу взагалі та
з фізичного виховання, зокрема. В більшості
дошкільних навчальних закладів певні форми
роботи з фізичного виховання дітей не спрямовані на формування їхньої фізичної досконалості (міцного здоров’я, гармонійного
фізичного розвитку, рухової підготовленості, розвитку фізичних якостей), а спрямовані
на формування в них стереотипної кількості
рухів. Щоб усунути ці недоліки, слід приділити основну увагу організації фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах,
де було б передбачено правильну побудову та
організацію та активізацію рухового режиму,
надання йому оздоровчого спрямування, дієвий педагогічний контроль і своєчасну профілактичну роботу.
У межах активного рухового режиму щоденний обсяг рухової активності, рекомендований для дітей молодшого дошкільного віку,
становить 3-4 години, для старших дошкільників – 4-5 годин [5, с. 35].

Тому у дошкільних навчальних закладах
слід керуватися сучасним підходом до організації фізичної культури та необхідно враховувати запровадження значної кількості оздоровчих технологій, варіативних та додаткових
програм.
Відтак, М. Єфименко вважає, що «традиційна методична структура заняття з фізичної культури, що розпочинається активним
навантаженням (ходьбою та бігом) і передбачає мало не солдатську «муштру» (з шикуваннями-перешикуваннями), абсолютно не
відповідає можливостям і потребам дитячого
організму та віковим особливостям малюків»
[4, с. 10]. Тому науковець пропонує враховувати «еволюційний підхід до побудови занять,
що передбачає театралізовано-ігрову форму
їх проведення» (структура заняття ніби відтворює еволюцію тваринного світу й людини: риби –земноводні-плазуни-ссавці-птахипримати-людина прямостояча-людина), що
дасть можливість «тренувати тіло дитини від
тім’ячка до п’ят, задіювати майже всі групи
м’язів» [4, с. 10].
Тому на сьогодні фізичне виховання дітей
дошкільного віку все більшою мірою перетворюється у важливу культурну цінність,
воно стимулює високу активність особистості у всій їхній життєдіяльності. Оздоровчі
функції фізичного виховання розкриваються
та конкретизуються в основних завданнях фізичного виховання, залежно від вікових особливостей дітей.
Основи здоров’я людини закладаються
саме в дошкільний період, тому що діти в цьому віці досить пластичні та сприйнятливі до
засобів фізичної культури.
Оздоровчі завдання фізичного виховання
спрямовані на охорону життя та зміцнення
здоров’я дитини, всебічний фізичний розвиток, загартування та удосконалення функцій
організму дітей, підвищення фізичної та розумової працездатності.
Тому для забезпечення їх вирішення педагогам необхідно сприяти створенню відповідних умов (раціонального режиму дня,
харчування та ін.), урізноманітнення організаційних форм фізичного виховання (заняття,
ранкова гімнастика, рухливі ігри тощо), під-
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вищення рухової активності дітей протягом
дня та ін.
Основним результатом вирішення оздоровчих завдань повинно бути покращання фізичного стану дитини, її фізичного розвитку, підвищення захисних властивостей та стійкості
організму до різних захворювань, опірності
до негативних умов зовнішнього середовища.
Дошкільники мають біологічну потребу в
рухах, вони одержують насолоду від самого
процесу виконання фізичних вправ. Позитивні
емоції, інтерес та задоволення, які викликають
у дітей заняття фізичними вправами, поступово переходять у звичку систематично займатися фізкультурою, брати участь в рухових іграх.
Потім ця звичка стає стійкою потребою, яка
продовжує зміцнюватися в шкільні роки, тому
особливого значення має рухова діяльність як
форма активізації рухового режиму.
Рухова діяльність дітей, самостійна чи
спланована педагогом має оздоровчий ефект.
Коли вона збагачена сюжетно-ігровим змістом, що зацікавлює і стимулює дітей, сприяє
покращенню емоційного стану, стає незамінним засобом зміцнення здоров’я дітей [1, с.
32]. Здоров’я природно обумовлено комплексним удосконаленням морфо-функціональних властивостей організму, яке забезпечується завдяки систематичній руховій діяльності
дитини. Оптимальний розвиток цих якостей
сприяє покращанню будови тіла дитини, формуванню правильної постави, легкості ходьби
та бігу, чіткості виконання загальнорозвиваючих вправ та основних рухів.
Активні рухи дитині необхідні для повноцінного розвитку як їжа, повітря і сон. При
недостатній руховій активності порушується
обмін речовин, погіршуються функції дихання, травлення та ін., тому з метою запобігання та профілактики доцільно впроваджувати
спортивно-оздоровчу ходьбу, яку також бажано виконувати в ігровій формі [7, с. 18].
Слід пам’ятати ще одне завдання оздоровчої функції фізичного виховання – формування правильної постави, яка є не тільки
естетичною необхідністю, а й оптимальною
умовою для роботи серцево-судинної, дихальної та травної систем та позитивно впливає на
самопочуття дитини.

У дітей дошкільного віку постава ще не
сформована остаточно. Фізіологічні вигини
хребта у дітей формуються до шести-семи років. Структура кісткової тканини хребців ще
не завершена, хребет дуже еластичний. Тому
за несприятливих умов зовнішнього середовища можуть виникнути різні порушення
постави, які характеризуються такими ознаками: голова опущена, спина зігнута, плечі
висунуті вперед, що в майбутньому може призвести до викривлення хребта. З цих причин
виявлення початкових форм порушень постави та їх профілактика найефективніші саме в
дошкільному віці.
Досить важливо враховувати, що на порушення постави великий вплив має статико-динамічна функція стопи. Навіть невелика
зміна її форми може стати причиною деформації, порушення правильного положення
таза, хребта і, як наслідок, патологічних дефектів постави.
Тому з метою запобігання та профілактики плоскостопості необхідно дотримуватися вимог організації життєдіяльності дітей у
дошкільному навчальному закладі та в сім’ї,
дотримуватися основних гігієнічних вимог
(режим дня, харчування, сон, правильний підбір меблів та ін.), систематичне виконання
необхідних коригуючих та профілактичних
фізичних вправ.
Враховуючи провідне значення ігрової діяльності для особистісного зростання дитини,
руховий режим у дошкільному навчальному
закладі має насичуватися руховими іграми.
Важливе місце у системі фізичного виховання дошкільників належить загартуванню
дітей, яке розглядається як підвищення опірності організму, розвиток здатності швидко і
без шкоди для здоров’я пристосовуватися до
різноманітних впливів зовнішнього середовища (підвищення або зниження температури
повітря, вологості, руху повітря та ін.).
Загартовуючі заходи в ДНЗ та вдома розвивають здатність швидко та без значних
функціональних змін пристосуватися до змін
зовнішнього середовища, покращують обмін
речовин, серцево-судинну діяльність, поліпшують функціональний стан м’язів, центральної нервової системи, сприяють зміцненню
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імунної системи, підвищенню опірності організму до різних захворювань, покращують
емоційний стан дітей та їхній фізичний розвиток.
Загартовані діти значно краще витримують
різкі зміни температури, мають гарний апетит,
більш активні, врівноважені та життєрадісні.
Досить ефективними загартовувальними засобами є: ходьба босоніж «стежками
здоров’я» (загартовування, елементи рефлексотерапії, профілактика плоскостопості); повітряні ванни (полегшена одяг, сон без
майок), полоскання порожнини рота і горла
кип’яченою водою кімнатної температури,
обмивання обличчя та рук (до ліктя) прохолодною водою, ходіння босоніж під час підготовки до сну та ін. [5, с. 34].
Крім традиційних прийомів збереження,
зміцнення та формування здорового способу
дітей в ДНЗ використовуються такі сучасні
здоров’езберігаючі технології: технології збереження і стимулювання здоров’я: стретчинг,
ритмопластика, динамічні паузи, рухливі і
спортивні ігри, релаксація, технології есте-

тичної спрямованості, пальчикова гімнастика, гімнастика зорова, дихальна гімнастика,
гімнастика бадьорить, коригуюча гімнастика,
гімнастика ортопедична; технології навчання
здорового способу життя: фізкультурне заняття, проблемно-ігрові (ігротренінги та ігротерапія), комунікативні ігри, заняття з серії
«Здоров’я», самомасаж; корекційні технології: арттерапія, технології музичного впливу,
казкотерапія, технології впливу кольором,
технології корекції поведінки, фонетична і
логопедична ритміка.
Висновки. У пошуках шляхів модернізації освітньо-виховної діяльності з питань
оздоровчої функції фізичного виховання
необхідно створювати сприятливі умови для
зміцнення здоров’я дітей шляхом широкого використання традиційних, інноваційних
здоров’ятворчих та здоров’язберігаючих технологій в дошкільній освіті, тому що турбота про здоров’я, про потребу виховувати у
дитини мотивацію на здоровий спосіб життя,
повноцінний і всебічний розвиток – це найважливіше завдання сучасного вихователя.
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РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ЯК ЗАСОБУ
ГРОМАДЯНСЬКО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВНЗ
У статті обґрунтовано актуальність громадянсько-патріотичного виховання сучасної молоді,
важливість застосування в цьому процесі активних форм, методів та засобів впливу, зокрема методу
проектів, здійснено актуалізацію досвіду роботи з громадянсько-патріотичного виховання у вищому
навчальному закладі.
Ключові слова: громадянсько-патріотичне виховання, метод проектів, вищий навчальний заклад.
В статье обоснована актуальность гражданско-патриотического воспитания современной молодежи, важность применения в этом процессе активных форм, методов и средств воздействия, в частности метода проектов, осуществлено актуализацию опыта работы с гражданско-патриотического воспитания в высшем учебном заведении.
Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание, метод проектов, высшее учебное заведение.
The article deals with actuality of public and patriotic upbringing of the youth, impotence of use of active
forms, methods and means of influence in this process, in particular method of projects, actualization of experience with public and patriotic upbringing in higher education institution.
Key words: public and patriotic upbringing, method of projects, higher education institution.

На сучасному етапі Україна проходить
складний шлях формування громадянського
суспільства. На думку сучасного філософа
М. П. Требіна, поняття «громадянське суспільство» дає характеристику якісного стану
суспільства в цілому з точки зору його самоорганізації, ступеня розвитку демократії,
реалізації прав і свобод людини як громадянина, виконання громадянами своїх політичних, громадянських обов’язків, усвідомлення
себе як носіїв суверенітету, джерела влади, як
свідомих суб’єктів політичної діяльності, як
людей, відповідальних за наслідки своїх дій,
майбутнє своєї країни та світової спільноти
в цілому [7, с. 161]. Обов’язковою умовою
становлення українського громадянського
суспільства сьогодні є виховання у молодого
покоління економічних, політичних, правових, культурних і моральних якостей та спроможностей.
Важливим у цьому процесі є також виховання в сучасної людини нормального природного патріотизму – національного і державного – на основі поваги до національної
історико-культурної спадщини; піднесення
рівня суспільної свідомості, а також подо-

лання явищ соціальної пасивності, оскільки
справа не тільки в наявності демократичних
установ і процедур та інформованості населення, але й в умінні жити в умовах демократії, користуватися її благами, в готовності до
постійного удосконалення політичної системи у відповідності зі зміною конкретно-історичних умов.
Дослідженням проблеми громадянського
виховання займалося багато відомих вчених
ХХ століття, зокрема Г. Ващенко, М. Грушевський, О. Кузьменко, А. Макаренко, С. Русова,
Г. Сорока, В. Сухомлинський та інші.
Сутність патріотизму, його конкретно-історичний характер, шляхи формування патріотичних почуттів, цінностей у школярів,
студентської молоді розглядають сучасні науковці М. Боришевський, М. Бургін, І. Бех,
О. Вишневський, Т. Дем’янюк, В. Кремень,
І. Кучинська, В. Лозова, В. Поплужний, Б. Павленик, Г. Троцко, М. Рагозін, О.Сухомлинська,
Т.Умурзакова, К. Чорна, які переконливо доводять, що процес управління системою громадянсько-патріотичного виховання вимагає
постійного аналізу, науково-творчого обґрунтування, визначення, практичного забезпе-
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чення та розробки інноваційних технологій
його здійснення.
Ідея громадянсько-патріотичного виховання особистості втілена в державних документах, зокрема в Законі України «Про
освіту», Державній національній програмі
«Освіта (Україна ХХІ століття)», Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ
столітті, у Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, основними
завданнями яких є: формування студента
як патріота України; виховання почуття вірності традиціям свого народу; виховання
у студентів моральних якостей та духовної
культури на основі національних та християнських цінностей; формування політичної,
економічної та правової культури, поваги до
Законів України, державної символіки, рідної
мови; трудове виховання; пропаганда здорового способу життя; впровадження сучасних
демократичних відносин між вихователем та
вихованцем як одного із засобів формування
вільної людини [3].
Оскільки громадянсько-патріотичне виховання набуває нині особливого значення,
то виникає гостра потреба у визначенні основних засад, форм і методів, що цілеспрямовано та ефективно забезпечували б процес
розвитку і формування громадянина, тобто
особистості, в якій органічно поєднуються
високі моральні чесноти, громадянська зрілість, патріотизм, професійна компетентність, почуття обов’язку й відповідальності
перед своєю Батьківщиною.
Успіх виховання залежить від того, в якому соціальному оточенні перебуває людина у
тому віці, коли перед нею широко й глибоко
відкривається світ людських взаємин. Основними інститутами соціалізації та центрами
громадянсько-патріотичного виховання є
сім’я й навчальний заклад. Зважаючи на те,
що основним завданням сучасного вищого
навчального закладу відповідно до Закону
України «Про вищу освіту» є формування
особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження
в учасників освітнього процесу моральних
цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового

способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах [2],
а також взявши до уваги думку психологів,
які стверджують, що саме студентський вік
характеризується найбільш сприятливими
умовами для психологічного, біологічного і
соціального розвитку; найвищою швидкістю
пам’яті, реакції, пластичності у формуванні
навичок; становленням характеру та інтелекту; активним розвитком морально-ціннісних
й естетичних почуттів; швидкими темпами
освоєння соціальних ролей дорослого; формуванням і закріпленням схильностей та інтересів; визначенням життєвих цілей і прагнень, сучасний вищий навчальний заклад
необхідно розглядати як соціокультурний
осередок виховання сучасної молоді.
Сьогодні у виховній роботі зі студентською молоддю вищі навчальні заклади у
своєму арсеналі мають різні форми: безпосередню навчальну, виробничу діяльність,
участь у громадських справах. Дбаючи про
створення оптимальних умов для виховної
роботи, навчальний процес поєднують з вихованням, зважають на дієвість і впливовість
великого спектру форм діяльності, які сприяють формуванню всебічно розвиненої особистості. Це навчальні заняття, практика, наукові гуртки, творчі студії, екскурсії, походи,
різноманітні форми і види суспільно-корисної праці та ін.
На думку сучасних вітчизняних та зарубіжних науковців, сучасний університет –
це проектноорієнтований університет. Тому
останнім часом реалізація навчально-виховного процесу у ВНЗ ґрунтується на принципах проектної роботи. У даній статті ми поставили за мету презентувати метод проектів
як засіб громадянсько-патріотичного виховання через опис власного досвіду роботи зі
студентською молоддю.
Сьогодні, коли молода українська держава переживає політичну і економічну кризи,
інші проблеми, які неодмінно з’являються у
переломні для суспільства часи, коли визначаються орієнтири, відбувається переоцінка
цінностей. У вищих навчальних закладах
проводиться ряд заходів метою яких є формування вільної, активної і, головне, творчої
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особистості, яка здатна не лише правильно зорієнтуватися в нових умовах, досягти повної реалізації власних здібностей та
можливостей, а й здійснити цілеспрямовані
перетворення навколишньої дійсності на користь усього суспільства. В контексті даної
проблеми нами було запропоновано та проведено громадянсько-патріотичний проект
«Україна починається з мене!». Учасниками проекту стали науково-педагогічний та
студентський колективи. Основною метою
було визначено: формування у молоді рис
громадянина Української держави, набуття
молодим поколінням соціального досвіду,
розвиток духовної, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової та екологічної
культури. Відповідно до мети було поставлено завдання: забезпечити умови для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;
формувати національну свідомість і людську
гідність, любов до рідної землі, свого народу,
бажання працювати задля розквіту держави,
готовності її захищати; культивувати найкращі риси української ментальності – працьовитості, індивідуальної свободи, толерантності; формувати у студентів самостійність,
ініціативність, креативність, вміння самоорганізації та усвідомлення власної ролі у
розбудові української державності; здійснювати науково-методичний супровід реалізації громадянсько-патріотичного виховання;
створити та наповнити інформаційні ресурси
університету з проблеми формування громадянського суспільства в Україні.
Після реалізації проекту очікували таких
результатів:
– освітньо-виховний аспект: сформованість у студентів високих моральних цінностей, патріотизму, етнічної та національної
свідомості, любові до рідної землі, родини,
народу, бажання сприяти історико-культурному розвитку України; виховання дисциплінованості, сумлінності та чесності,
державної символіки; сприяння протидії негативним впливам і явищам, які існують у
сучасному суспільстві;
– соціально-просвітницький аспект: поширення серед молоді знань про державу,

сприяння вияву поваги до її історії, турботи
про сучасне і майбутнє; використання освітньо-виховного простору міста для духовного, інтелектуального й фізичного розвитку
молоді;
– освітньо-маркетинговий аспект: на
основі розробки відеопрезентацій і просвітницьких заходів для дітей, формувати позитивний імідж вищого навчального закладу як
центру розвитку успішної, конкурентоспроможної, національно-свідомої особистості з
активною громадянською позицією;
– методико-технологічний аспект: удосконалення шляхів патріотичного виховання
в умовах тісної взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного процесу в ВНЗ.
Робота з реалізації проекту тривала упродовж місяця і будувалася у кілька етапів:
На першому етапі визначено тему проекту, відібрано необхідні джерела інформації.
На цьому ж етапі було сформовано творчу
групу, яка визначалася за принципом інтересу до проблеми. Щоб добитись позитивного результату, викладачі університету уже на
першому етапі приєднались до визначення
орієнтовного змісту і структури проекту,
який планувалося реалізувати згодом лише
самими студентами, не виключаючи координуючої ролі кураторів. Відчуття зайнятості у постановці проблеми та визначення
загальних шляхів реалізації мети зробили
цю працю особливо важливою для кожного
студента. Академічні групи були ознайомлені із загальним задумом і метою проекту, однак наступна його розробка покладалася на
самих студентів, їхні інтереси, пріоритети.
Це посприяло формуванню мотивації роботи
над проектом, яка сприяла вирішенню усіх
пов’язаних з ним необхідних завдань.
Варто відзначити, що за домінуючим видом діяльності студентів даний проект є
творчим, за предметно-змістовою галуззю –
міжпредметний, за характером координації
– з відкритою координацією, за характером
контактів – внутрішній, за кількістю учасників – груповий, за тривалістю – середньої
тривалості.
На другому етапі було вибудовано план
індивідуальної та колективної організації ро-
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боти на основі аналізу та творчої переробки
отриманої інформації. Відбувся розподіл завдань між учасниками. Визначилася схема їх
взаємодії, планування порядку роботи. Варто
зауважити, що кожна академічна група студентів працювала за своїм планом реалізації проекту. Саме на цьому етапі у студентів
з’явилася можливість проявити себе в різних
видах діяльності, виявити здібності, свої
уподобання, разом з тим показати уміння
корегувати свої плани відповідно до планів
інших членів групи. За нашими спостереженнями студенти працювали злагоджено,
організовано і, що важливо, – з оптимізмом.
Фіксація результатів роботи, яка проводилася на цьому етапі, здійснювалась у різних
формах: відеозапис, розробка самостійних
сценаріїв, фотозйомка. Тут студенти виявили
не лише свій художньо-естетичний смак, а й
уміння працювати з сучасними технічними
засобами збереження інформації, використовувати інформаційні технології.
На третьому етапі було проведено захист
проекту у формі загальнофакультетського заходу, на якому академічні групи презентували
самостійно створені відеофільми-звіти. Сумлінно та творчо студенти підійшли до складання цього звіту, який описує як траєкторію
руху проектної думки, так і цікаві епізоди
роботи, які всім запам’ятались. Знаходження компромісних рішень, колективна праця,
її спільний результат мали важливе значення поряд зі здобутими конкретними знаннями, уміннями, враженнями, сформованими
моральними якостями, громадянськими поглядами, патріотичними переконаннями, які
передбачалися завданнями проекту. Оформлений у вигляді сценарію, чи у вигляді твору-міркування, добірки світлин, набраний та
роздрукований хоча б у одному екземплярі за
допомогою звичайної видавничої системи, такий звіт став достатньо вагомим «продуктом»,
одержаним у результаті проектної роботи,
який підтверджує його педагогічну цінність.
Отже, організація виховної роботи в
університеті сьогодні потребує постійного
вдосконалення, пошуку і приведення в дію
нових форм впливу на студентів, відпрацювання нових методик. Як показує досвід,

серед багатьох активних методів виховного
впливу (як то прес-конференція, заочна граподорож, усний журнал, жива газета тощо)
ефективним бачиться саме метод проектів,
що за належної організації дає змогу його
учасникам виявити свої здібності, творчий
потенціал, ініціативність та самостійність
максимально. Адже саме в умовах активного
пошуку та дослідження, що забезпечуються
проектною роботою, на перший план виступає випереджуючий розвиток самої людини,
формування творчої особистості, яка проектує й організовує власне життя і доцільно
перетворює навколишній світ.
Поряд із методом проектів варто використовувати й інші активні методи виховання, які
спонукають молодь до самостійності, прояву
творчості, самовдосконалення. Разом з тим,
потрібно активізувати традиційні види діяльності, зберігаючи кращі досягнення минулого.
Тоді очікувані результати будь-якого виховного впливу неодмінно стануть реальністю.
Сучасний вищий навчальний заклад слід
розглядати сьогодні як соціокультурний осередок, функції якого не обмежуються підготовкою людини до професійної діяльності.
У вищій школі однією з найголовніших функцій є виховна. Повноцінну, цілісну, свідому
особистість можливо виховати тільки завдяки
правильно організованій системі виховання.
Громадянсько-патріотичне виховання студентської молоді повинно здійснюватися на
підставі системного підходу щодо організації та проведення аудиторної та позанавчальної роботи, а також у тісній взаємодії всіх
суб’єктів навчально-виховного процесу ВНЗ.
Оскільки показниками рівня громадянсько-патріотичного виховання студентів є
їхня участь у заходах патріотичного спрямування, вияв поваги до своєї держави, бажання працювати не тільки для задоволення
власних потреб, але й в ім’я процвітання
рідної країни, підвищення її авторитету серед інших країн світу, – з упевненістю можна
стверджувати, що застосовуючи у своїй роботі зі студентами різноманітні активні методи виховного впливу, зокрема метод проектів, ми досягнемо переконливої мети у
виховному процесі.
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МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ
У статті предметом розгляду є поняття моделювання. Здійснено аналіз наукових джерел, що
містять відомості щодо поняття моделювання. Висвітлено сутність поняття «моделювання», «модель». Розкрито різні види моделей.
Ключові слова: моделювання, модель, розвиток мовлення, діти дошкільного віку, дошкільна освіта.
В статье предметом рассмотрения является моделирование. Совершен анализ научных источников, содержащие сведения относительно моделирования. Определена сущность понятий «моделирование», «модель». Раскрыты различные виды моделей.
Ключевые слова: моделирование, модель, развитие речи, дети дошкольного возраста, дошкольное
образование.
The subject of the article is of modeling. Scientifia saurces are analized, that contain information concerning of modeling. The essense of such notions as «modeling», «model» are exposed.
Key words: pre schoolchildreh, development of speech,

Актуальність. Ідеї модернізації дошкільної освіти спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку кожної дитини.
Оволодіння рідною мовою є одним з найважливіших надбань дитини в дошкільному віці –
найбільш сензитивному до засвоєння мови,
що є джерелом різнобічних знань, засобом
мислення, мовлення, духовного збагачення
дошкільника.
Питання підвищення ефективності процесу розвитку мовлення дітей дошкільного віку
висвітлено у працях відомих педагогів та психологів: А. Богуш, М. Вашуленко, Л. Виготського, Н. Гавриш, С. Гончаренко, Д. Ельконіна, О. Люблінської, Ф. Сохіної, Л. Федоренко
та інших.
Роль навчання у засвоєнні дитиною рідної
мови підкреслили велети педагогічної думки – К. Ушинський, С. Русова, Є. Тихєєва,
О. Усова, Л. Пеньєвська та інші.
Сучасні підходи до навчання мови і розвитку мовлення розкрили М. Вашуленко,
Є. Соботович, О. Шахнарович та інші.
Постановка проблеми. Саме в мові розкривається процес і результати мислення, а
оформлена в мові думка краще усвідомлюється, стає точнішою. Через слово дитина пізнає
довкілля, природу, побут, суспільні явища.
Виховання різнобічно розвинутої особистос-

ті неможливе без удосконалення мовлення як
важливого інструменту пізнання дійсності і
засобу спілкування.
Тому, з огляду на це, важливе місце в розвитку мовлення дітей дошкільного віку посідає моделювання.
Формулювання цілей статті. Метою даної
статті є розкриття сутності поняття « моделювання» у розвитку мовлення дошкільників.
Виклад основного матеріалу. Мовлення –
це особлива форма діяльності дитини, особливий результат її зусиль в освоєнні життєвого
простору. Наслідуючи способи мовленнєвого
спілкування того середовища, яке його оточує, дитина сприймає та переймає їх як єдино
правильні й незмінні. Варіативність виникає
на виході дитини з родинного оточення в інше
середовище, коли з’являється потреба в спілкуванні з іншими дітьми, дорослими, що й
стає початком набуття життєвого досвіду.
Сучасна дослідниця Н. Гавриш зазначила,
що розвиток мовлення – це "цілеспрямоване формування в дітей певних мовленнєвих
навичок та вмінь (правильної звуковимови,
доречного добору або поєднання слів інших
мовних і позамовних засобів, використання
слів у певній граматичній формі тощо), які забезпечують функціонування процесу мовлення відповідно до мовних форм [1, с. 12].
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Зауважимо, що розвиток мовлення –
складний психічний процес, що не зводиться
до простого відтворення дитиною почутого
мовлення. Він обумовлений розвитком діяльності спілкування з дорослими та однолітками. Отже, мовлення – це своєрідна форма пізнання людиною предметів , явищ дійсності та
засіб спілкування людей між собою. Розвиток
мовлення в дитини ─ це процес оволодіння
рідною мовою, умінням користуватися нею як
засобом пізнання навколишнього світу, засвоєння досвіду, набутого людством.
Розвиток мовлення дітей є складним процесом, тому моделювання системи роботи з
розвитку мовлення дітей дошкільного віку неможливе без урахування лінгводидактичних
та методичних основ раціональної організації
цієї діяльності.
Перш за все з’ясуємо зміст такого вихідного поняття, як модель. До поняття «модель» у
науково-педагогічній літературі існують різні
підходи.
Так, у словнику іншомовних слів подано
таке визначення: "модель –зразок, примірник
чого-небудь; тип, марка, зразок конструкції;
схема для пояснення якогось явища або процесу [9, с. 443].
Уточнюючи загальноприйняте визначення
моделі, Смирнова Є.Е. підкреслює, що модель
– це описовий аналог діяльності, який у формалізованих конструкціях відображає її найважливіші характеристики [5, с. 17].
Кожна модель має фіксувати найголовніші
риси об’єкта вивчення. У залежності від засобів побудови моделі розподіляються на такі:
матеріальні, ідеальні.
До матеріальних належать моделі, що втілені у металі, склі тощо. За їхньою допомогою вивчається структура, характер, сутність
об’єкта.
До ідеальних віднесено наочно-образні,
вербальні, знакові (символічні) та математичні (перфокарти, програми формули, графіки)
моделі [7, с. 64].
Всі моделі, як матеріальні, так й ідеальні,
можуть бути створені внаслідок глибокого
розуміння функцій і властивостей, які вони
моделюють. Модель завжди виступає як аналогія і є проміжною ланкою між висунутими

теоретичними положеннями та їх перевіркою
у реальному педагогічному процесі.
Моделі можуть бути предметні та предметно схематичні, статистичні і динамічні, грубі
і точні, безперервні і дискретні, дослідницькі
і демонстраційними, навчальними, прогностичними, аналітичними, аналоговими, символічними [2; 4]. Усіх їх об’єднує головне призначення – замінити в процесі інформації сам
об’єкт.
У доробку В. Штофа поняття «модель»
визначається як «уявна або матеріально реалізована система, що в процесі відображення
або відтворення об’єкта дослідження може замінити його таким чином, що її вивчення розкриває нам нову інформацію про цей об’єкт»
[11, с. 52]. Він зазначає, що педагогічна доцільність моделі виявляється в тому, що за «її
допомогою можна виділити актуальні та перспективні завдання навчально виховного процесу, виявити, вивчити і науково обґрунтувати
умови можливого зближення між вірогідними, очікуваними й бажаними змінами об’єкта,
який вивчають» [11, с. 113]. Отже, виявлення
досліджуваних об’єктів за допомогою моделі
називають моделюванням.
В енциклопедії з педагогіки за редакцією
С. Рапацевича подано таке тлумачення: «модель – це система об’єктів або знаків, що відтворює деякі суттєві властивості системи оригіналу; вона є узагальненим відображенням
об’єкта, результатом абстрактного практичного досвіду, а не безпосереднім результатом
експерименту» [6, с. 323].
У педагогічних джерелах знаходимо різні
уявлення про моделі:
– модель як зразок досвіду, в якому переосмислюється педагогічна діяльність і досвід
навчання;
– модель як систематизована форма інноваційного експерименту;
– модель як організаційна система, що розвиває культурні норми тощо [10].
У навчальному посібнику «Методи системного педагогічного дослідження» звернено увагу на те, що моделювання складається
з моделей [3].
Моделі в педагогічних дослідженнях виконують певні функції: ілюстративні, по-
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яснювальні, передбачу вальні, трансляційні
[3, с. 54].
«Моделювання – це теоретичне чи практичне дослідження об’єкта, в якому безпосередньо вивчають не власне об’єкт пізнання, а
допоміжну штучну або природну систему, яка
перебуває в певному об’єктивному відношенні із об’єктом пізнання, здатна його заміняти
в певному аспекті та яка в процесі його дослідження урешті решт дає інформацію саме про
модельований об’єкт» [8, с. 143].
У широкому розумінні моделювання дозволяє глибоко пізнати сутність об’єкта дослідження.
Отже, моделювання, як форма відтворення дійсності, – це невід’ємний елемент будьякої цілеспрямованої діяльності і являє собою
один з основних методів пізнання, способів
існування знань.
Під моделюванням розуміють побудову
моделей реально існуючих об’єктів (предметів, явищ, процесів), заміну реального об’єкта
його копією, дослідження об’єктів пізнання
на їх моделях, а модель характеризують як деякий спрощений аналог об’єкта, функціонування якого за певними параметрами подібно
до функціонування реального об’єкта. Моделі
об’єктів реальної дійсності застосовуються
для представлення (репрезентації) матеріальних предметів; пояснення відомих фактів; побудови гіпотез; отримання нових знань про
об’єкти, що досліджуються; прогнозування та
управління.
Робота з моделлю дозволяє поліпшити
її внутрішні властивості і одержати більше
знань, ніж під час роботи з реальним об’єктом.
Оскільки діти рано оволодівають вмінням
заміщення об’єкта у грі. І це дасть нам можливість перенести ці вміння в навчання і застосувати моделі у навчанні дітей мовлення.
Психологічні дослідження О. Запорожця,
О. Леонтьєва, М. Подд’якова, Л. Венгера дозволяють стверджувати, що ще в дошкільному віці формується загальна пізнавальна здатність дитини – здібність до опосередкування,
одним із видів якого є здібність до наочного
моделювання.
У нашому дослідженні ми використали
педагогічне моделювання на заняттях з розви-

тку мовлення як наочно практичний метод навчання. У навчанні дітей дошкільного віку ми
використовували різні види моделей:
– предметні моделі, в яких зберігаються конструктивні особливості, пропорції,
взаємозв’язок частин, об’єктів картинки;
– предметно схематичні моделі, в яких вагомі ознаки і зв’язки виражені за допомогою
предметів замінників, графічних знаків – план
кімнати, схема описової розповіді, схема послідовності подій у художньому творі, піктограми.
Елементами моделей виступили: геометричні фігури; символічні зображення предметів (умовні позначки, силуети. Контури,
піктограми); плани та умовні позначки, використані в них, контрастна рамка – прийом
фрагментарного розповідання
На нашу думку, моделювання – це метод
дослідження об’єктів на їх моделях.
Метод моделювання завжди передбачає
наявність трьох складових елементів: об’єкт
пізнання (оригінал), дослідника (суб’єкта),
модель.
Взаємозв’язки між ними є не природними,
а складними соціальними відношеннями. Ми
вважаємо, що основне призначення моделей
– це полегшити дитині відтворити почуте, побачене, придумане.
Зауважимо, що в основі методу моделювання як наочно практичного методу навчання лежить принцип заміщення реальних предметів іншими предметами, зображеннями,
умовними знаками.
Висновки. Таким чином, метод моделювання є ефективним засобом рішення проблеми розвитку інтелекту й монологічного
мовлення дитини. Завдяки моделюванню діти
дошкільного віку навчаться узагальнено уявляти суттєві ознаки предметів, зв’язку й відношення в реальній дійсності. Саме моделювання стимулюватиме краще запам’ятовування
змісту нового матеріалу, розвиток творчості,
уяви, фантазії, образності мислення, від якого, залежититме яскравість і образність мовлення. Використання схем-моделей допоможе
дітям старшого дошкільного віку послідовно
оволодівати вміннями та навичками в складанні розповідей.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ
КОЛИШНІХ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ У КОНТЕКСТІ
ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ
У статті розглянуті показники соціально-психологічної адаптованості учасників бойових дій,
розглянута специфіка прояву у даної групи респондентів, а також поаналізовано взаємозв’язки соціально-психологічної адаптованості та ПТСР учасників бойових дій.
Ключові слова: соціально-психологічна адаптація, ПТСР, бойові дії, травматичні події та посттравматичні реакції.
В статье рассмотрены показатели социально-психологической адаптированности участников боевых действий, рассмотрена специфика проявления у данной группы респондентов, а также
поаналізовано взаимосвязи социально-психологической адаптированности и ПТСР участников боевых действий.
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, ПТСР, боевые действия, травматические события и посттравматические реакции.
In the article the socio-psychological adaptability of the combatants, the peculiarities of manifestations
in this group of respondents, as well as peanalty the relationship of socio-psychological adaptation and PTSD
combatants.
Key words: socio-psychological adaptation, PTSD, fighting, traumatic events and posttraumatic
reactions.

Актуальність дослідження. Як свідчить
психологічна практика, під впливом психотравмуючого досвіду учасники бойових дій починають страждати на психічні розлади та зазнавати
труднощів у процесі адаптації до мирного життя. Військовослужбовці, виконуючи особливі
функції, виявляються найбільш уразливими у
фізичному й моральному відношеннях і несуть
основну вагу всіх наслідків збройних конфліктів. Дана проблематика актуальна для сучасної
України як країни, що переживає нестабільний
період тривалих бойових дій у форматі АТО.
Результатом порушення процесу адаптації є ряд
психічних розладів, зокрема, постстресовий
психічний розлад (ПТСР).
Наслідки невдалої адаптації до умов мирного життя багатьох військовослужбовців, які
проходили службу в районах воєнних конфліктів, доводять актуальність цієї проблеми.
Вказані аспекти визначають актуальність вивчення показників та соціально-психологічної
адаптації, можливих проявів дезадаптації як
умови пошуку ефективних шляхів реабілітації учасників бойових дій [3].

Постановка проблеми. У сучасній психологічній науці різні аспекти та наслідки психотравмування особового складу в армії вивчали: Н. А. Агаєв, Г. А. Акімов, О. С. Лобастов,
Г.Л. Кіндрат, А. М. Тураходжаєв, Р. Гринкер,
Д. Шпігель (наслідки бойових психічних
травм під час світових війн); В. С. Гічун,
В. В. Ковтун, А. Г.Маклаков, Ю.Є.Лях (медико-соціальні аспекти реабілітації військовослужбовців); В. С. Березовець, С. В. Захарик,
В. В. Знаков, О. М., В.В. Стасюк (наслідки бойових психічних травм під час воєнних конфліктів та особливості реабілітації військовослужбовців) [1; 4].
У військовослужбовців в період відстрочених ПТСР існує безліч проблем у спілкуванні
й взаємодії з іншими людьми, виникають конфліктні відносини в родинах і з друзями, стають нормою алкоголізм і наркоманія, зростає
кількість суїцидальних спроб [2].
Усі ці прояви – свідчення крайньої соціально– психічної дезадаптації людини.Таким
чином виникнення екстремальності, так само
як і її зняття, змушує особистість перейти до
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Методики дослідження:
1. Міссісіпська шкала для оцінки посттравматичних реакцій.
2. Шкала оцінки впливу травматичної події (Impact of Event Scale-R – IES-R).
3. Методика виявлення нервово-психічної
рівноваги, ризику дезадаптації в стресі „Прогноз» Санкт-Петербургської воєнно-медичної
академії.
4. Методика діагностики соціально-психологічної адаптації К.Роджерса і Р.Даймонда.
Виклад основного матеріалу. Емпіричне
дослідження особливостей соціально-психологічної адаптованості колишніх учасників
бойових дій здійснювалось на базі „Спілки
ветеранів Афганістану» в м. Ірпінь. У емпіричному експерименті прийняли участь 46 колишніх учасника бойових дій в Афганістані.
Отже, можна сказати, що особи, в яких
підвищений рівень емоційних переживань
екстремальних подій і ситуацій, а саме 11%,
мають тенденцію до гострої емоційної реакції на все, що якимось чином нагадує про те,
що трапилося, схильність повертатися до неприємних спогадів і заново переживати подію
минулого. Можливі труднощі при необхідності вступати в емоційно близькі відносини
з іншими людьми. 56% респондентів мають
середній рівень посттравматичних реакцій і
33% мають низький рівень. Це означає, що ці
особи маєть не значні посттравматичні реакції або взагалі вони відсутні
За показниками таблиці можна сказати, що
особи, які отримали високі бали по субшкалі
„вторгнення» (19%) схильні заново пережива-

принципово нового типу адаптації – реадаптації. Процес реадаптації та пристосування до
нових, мирних умов життя має як типологічні,
так і індивідуальні закономірності, вивчення
яких є актуальним для сучасної загальної, соціальної, військової та кризової психології.
Постановка завдання.
Предмет дослідження – показники соціально-психологічної адаптованості колишніх
учасників бойових дій.
Мета дослідження – визначити показники соціально-психологічної адаптованості
колишніх учасників бойових дій з врахуванням специфіки їх зв’язків з посттравматичним
стресовим розладом.
Основні завдання емпіричного дослідження:
1. Встановити показники соціально-психологічної адаптованості колишніх учасників
бойових дій;
2. визначити наявність та специфіку прояву ПТСР у колишніх учасників бойових дій;
3. виявити взаємозв’язки між показниками
соціально-психологічної адаптованості та проявами ПТСР у колишніх учасників бойових дій.
Таблиця 1
Показники посттравматичних реакцій
колишніх учасників бойових дій
за Міссісіпською шкалою
Рівень постКількість
Показники
травматичреспондентів у відсотках
них реакцій
Високий
5
11%
Середній
26
56%
Низький
15
33%

№
1.
2.
3.

Показники шкали оцінки впливу травматичної події
Найменування показРівень
Кількість
Кількість
ників впливу травмапоказника
балів
респондентів
тичної події
Субшкала «вторгнення»
Високий
35 – 25
9
Середній
24 – 14
22
Низький
13 – 0
15
Субшкала «уникання»
Високий
40 – 30
4
Середній
29 – 19
14
Низький
18 – 0
28
Субшкала «фізіологічна
Високий
35 – 25
0
збудливість»
Середній
24 – 14
17
Низький
13 – 0
29
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Таблиця 2
Показники
у відсотках
19%
48%
33%
9%
30%
61%
0%
37%
63%

№ 6 / 2015 р.

♦

ти все те, що трапилося при будь-якому нагадуванні про травматичному подію (ситуацію)
з високим ступенем інтенсивності. Окремі
картини подій, що відбулися, можуть раптово з’являтися в свідомості особистості проти
її волі, супроводжуючись при цьому важкими
переживаннями, пов’язаними з тією ситуацією. 48% респондентів мають середній рівень і
33% мають низький рівень. Це означає, що ці
особи мають не значні переживання, пов’язані
з тією ситуацією або взагалі вони відсутні.
Високі бали за субшкалою „уникання»
притаманні лише 9%, які характеризуються спрямованістю особистості на уникнення
всього, що могло б нагадати про те, що трапилося. 30% респондентів мають середній рівень і 61% мають низький рівень. Це означає,
що ці особи мають не значну спрямованість
на уникнення всього, що могло б нагадати про
те, що трапилося, або взагалі вона відсутня.
За субшкалою „фізіологічна збудливість»
високі показники не були виявлені, що, безумвно, характеризує позитивні тенденції щодо
ретроспективного аналізу травматичних подій. 37% респондентів мають середній рівень,
тобто мають не значну тенденцію періодично
відчувати неприємні фізичні відчуття в ситуаціях, які чимось нагадуючих травматичні
події: пітливість, порушення дихання, нудоту,
почастішання пульсу. І переважна більшість
респондентів не мають даного показника прояву травматичних ситуацій– 63% вибірки.

ситуативний характер, ризику дезадаптації як
системно явища немає.
Методика діагностики соціально-психологічної адаптації К. Роджерса і Р. Раймонда.
Кожен з показників соціально-психологічної
адаптації передбачає оцінку в системі трирівневої градації: норма, вище норми, нижче
норми. У таблиці для зручності були представлені лише ті градації показників, які були
виявлені у респондентів дослідження.
За показниками, що зображені в таблиці 4,
можна сказати, що особи, у яких середній тестовий показник адаптації 57% мають помірну
пристосованість до умов взаємодії з оточуючими людьми в системі міжособистісних відносин. Тенденція до збігу цілей і ціннісних
орієнтацій особистості з результатами, які
досягаються в процесі спілкування. Наміри, в
основному, збігаються з вчинками, задуми – з
втіленнями, спонукання до дії – з його підсумками.
Особи, у яких високий тестовий показник
самоприйняття 83%, мають позитивну самооцінку своїх особистісних якостей, задоволені собою, впевнені, що можуть подобатися
оточуючим, цікаві і привабливі для інших як
особистості.
Респонденти, у яких середній тестовий
показник прийняття інших 20%, мають помірну терпимість до інших людей, до їх слабкостей і недоліків, сдавати як позитивні, так і негативні оцінки особистостям та особливостям
їх поведінки, прагнуть до збереження деякої
дистанції в спілкуванні.
Особи, у яких низький тестовий показник
емоційної комфортності -41%, відчувають
тривожність, стурбованість, напруженість,
мають деяку емоціональну неврівноваженість.
Респонденти, у яких високий тестовий
показник інтернальності 70%, мають переважання внутрішньої мотивації над зовнішньою, вимогливі до себе, уміють керувати собою і власними вчинками, мають тенденцію
до попереднього продумування своїх вчинків,
самокритичні, схильні шукати причини своїх
невдач в самому собі.
Особи, у яких середній тестовий показник
домінування -43%, мають помірне прагнення

Таблиця 3
Показники ризику дезадаптації учасників
бойових дій за методикою «Прогноз»
Рівень ризику
Кількість
Показники
дезадаптації респондентів
у%
Високий
0
0
Середній
13
28
Низький
33
72
За показниками методики можна сказати,
що не було виявлено осіб, для яких нервовопсихічні зриви вірогідні, особливо в екстремальних умовах. 28% респондентів мають
середній рівень і 72% мають низький рівень.
Це означає, що в цих осіб нервово-психічні
зриви малоймовірні, вони мають обмежений,
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впливати на інших, переконувати їх у своїй думці, відстоювати свої позиції , що іноді
може поєднуватися з поступливістю, піддатливістю зовнішньому впливу.
За допомогою показників кореляції (критерій Пірсона) були визначені взаємозв’язки
між соціально-психологічною адаптованістю
та ПТСР колишніх учасників бойових дій.
Показники соціально-психологічної адаптації мають прямі статистично значущі прямі зв’язки з показниками посттравматичного
стресового розладу. Чим вищий показник нервово-психічної рівноваги, адаптації, прийняття
себе, прийняття інших, емоційного комфорту,
домінування, внутрішньго контролю, тим нижчий рівень показників ризику дезадаптації в
стресі, посттравматичних реакцій, фізіологічної збудливості, вторгнення. Також високі показники дезадаптивності мають значущі прямі

зв’язки з показниками високого рівня вираженості показників посттравматичних реакцій.
Висновки дослідження. Посттравматичний
стресовий розлад (ПТСР) посідає центральне
місце у підході до проблем соціально-психологічної реабілітації та адаптації учасників бойових дій. Психологічна допомога та медична реабілітація дозволять полегшити процес адаптації
військовослужбовців, приймавших участь у бойових діях до умов мирного часу.
За методикою діагностики соціально-психологічної адаптації К.Роджерса і Р.Раймонда
можна відмітити тенденцію щодо широкого
представлення амбівалетного прояву основних показників: адаптивність/дездаптивність, прийняття/неприйняття себе, прийняття/неприйняття інших, емоційний комфорт/
емоційний дискомфорт. Крім того, привертає
увагу схильність респондентів до надмірно-

Таблиця 4
Показники соціально-психологічної адаптації учасників бойових дій
Показники
Кількість
Показники
Рівень показника
соціально-психологічної адаптації
респондентів у відсотках
Адаптивність
Вище норми
20
43%
Норма
26
57%
Дезадаптивність
Норма
38
83%
Нище норми
8
17%
Прийняття себе
Вище норми
38
83%
Норма
8
17%
Неприйняття себе
Норма
14
30%
Нище норми
32
70%
Прийняття інших
Вище норми
37/9
80%
Норма
20%
Неприйняття інших
Норма
14
30%
Нище норми
32
70%
Емоційний комфорт
Вище норми
25
54%
Норма
21
46%
Емоційний дискомфорт
Норма
19
41%
Нище норми
27
59%
Внутрішній контроль
Вище норми
32
70%
Норма
14
30%
Зовнішній контроль
Норма
20
43%
Нище норми
26
57%
Домінування
Вище норми
21
46%
Норма
20
43%
Нище норми
5
11%
Підлегле вість
Норма
30
65%
Нище норми
16
35%
Ескапізм
Норма
13
28%
Нище норми
33
72%
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го, вище норми, внутрішнього та зовнішнього
контролю, до домінування та ескапізму.
За Міссісіпською шкалою можна сказати,
що незначна кількість респондентів 5 осіб
(11% вибірки) мають підвищений рівень емоційних переживань екстремальних подій і ситуацій, схильні до гострої емоційної реакції
на все, що якимось чином нагадує про травматичні події, що зумовлює втрату витриманості
і самовладання, тривогу, внутрішню напруженість, зниження працездатності, порушення
сну. Для переважної більшості респондентів
(56%) такі прояви мають ситуативний характер, а для 33% вони виявляються дуже рідко і
мають поодинокий, а не системний характер.
За показниками шкали оцінки впливу
травматичної події привертають увагу показники шкали «вторгнення»: значна кількість
респондентів характеризуються схильністю
до постійного або епізодичного переживання
травматичних подій минулого з високим ступенем інтенсивності. Крім того, достатньо високі показники має параметр „уникання», що
свідчить про спрямованість респондентів на
уникнення всього, що могло б нагадати про
те, що трапилося. Показники за субшкаліою
„фізіологічна збудливість» представлені домінуванням низьких показників, що свідчить
про тенденцію відчувати поодинокі ситуативні неприємні фізичні відчуття (пітливість,
порушення дихання, нудоту) в ситуаціях, які
чимось нагадуючих травматичні події.

Рівень вираженості показників соціальнопсихологічної адаптації залежить від рівня
вираженості показників посттравматичного
стресового розладу. Чим вищий показник нервово-психічної рівноваги, адаптації, прийняття себе, прийняття інших, емоційного комфорту, домінування, внутрішньго контролю,
тим нижчий рівень показників ризику дезадаптації в стресі, посттравматичних реакцій,
фізіологічної збудливості, вторгнення, тобто
схильності заново переживати все те, що трапилося, при будь-якому нагадуванні про травматичну подію (ситуацію), уникнення всього,
що могло б нагадати про те минулі травматичні події. Також високі показники дезадаптивності, неприйняття себе, неприйняття інших,
емоційного дискомфорту, есканізму пов’язані
з високоим рівнем вираженості показників
посттравматичних реакцій, фізіологічної
збудливості, вторгнення, уникання.
Представлені результати дослідження дають картину типових проявів ПТСР у колишніх учасників бойових дій, визначають перспективи психокорекційної роботи з метою їх
успішної соціально-психологічної адаптації,
а також рокзкривають закономірності психічних рекцій особистості на травматичні події,
що зберігають свою актуальність протягом
довгого тривалого часу. Вище вказані моменти також дозволяють будувати модель психопрофілактичної та психоконсультативної роботи з учасниками бойових дій АТО.
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КОРЕКЦІЯ З ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ
У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ
У статті розглянуто проблему необхідності виховання у дітей молодшого шкільного віку норм
толерантності. Окрема увага звертається на те, що починати дану роботу потрібно якомога раніше
під постійним контролем та керівництвом вчителя. Також зазначено, що в умовах інклюзивної освіти толерантність є усталеною нормою поведінки, яку суспільство не завжди, а то й рідко, проявляє
по відношенню до дітей та людей з особливими потребами.
Ключові слова: корекція, толерантність, молодші школярі, інклюзивна освіта, вчитель, виховання.
В статье рассмотрена проблема необходимости воспитания у детей младшего школьного возраста норм толерантности. Особое внимание обращается на то, что начинать эту работу нужно как
можно раньше под постоянным контролем и руководством учителя. Также отмечено, что в условиях инклюзивного образования толерантность является установившейся нормой поведения, которую
общество не всегда, а то и редко проявляет по отношению к детям и людям с особыми потребностями.
Ключевые слова: коррекция, толерантность, младшие школьники, инклюзивное образование,
учитель, воспитание.
The article examines the problem of upbringing norms of tolerance in children of primary school. We paid
special attention that the work of upbringing junior pupils should start as soon as possible under the constant
supervision and guidance of a teacher. The article tells that in terms of inclusive education tolerance is like
established norm of behavior which society does not always or rarely demonstrates to children and people with
disabilities.
Key words: correction, tolerance, junior pupils, inclusive education, teacher, upbringing.

Актуальність статті. Кожна людина, незалежно від соціального статусу, національності чи релігії, бажає жити у суспільстві
серед культурно-вихованих громадян. Рівень
моральності кожної особистості складає загальне уявлення про країну як таку. Вивчення даного питання є надзвичайно важливим і,
водночас, цікавим, нова інформація здатна доповнити і скоригувати вже отримані дані або
ж повністю заперечити їх. Саме тому безліч
педагогів та науковців його дослідженню присвячують власне життя.
Аналізуючи рівень виховання дорослої людини, неможливо не звернути увагу на період її
дитинства, який вплив здійснювали і яку роль
відігравали в ньому батьки та близьке оточення. Дитинство вирізняється з-поміж інших
періодів, адже дорослу людину, в порівнянні
з дитиною, набагато важче, а то й практично
неможливо переконати у тому, що робити, як
чинити, чого не можна. Менші нащадки, якщо
й мають певні відхилення у вихованні, що суперечить загальним моральним нормам, після
вчасного виявлення піддаються корекції.

Постановка проблеми. Діти з особливими освітніми потребами – та категорія дітей,
яких суспільство не завжди сприймає позитивно, але котрі, залежно від виду порушення,
мають такі ж права, що й інші. До цього списку входить і забезпечення якісною освітою,
що надасть дитині можливість існувати на
рівні з своїми однолітками. Звичайно, на даний момент, існують проблеми впровадження
інклюзивної освіти, одна з яких напряму залежить від фінансового фактору. Та не дивлячись на це, більш важливим є те, як звичайні
громадяни сприймають, співпрацюють, взаємодіють не лише з дітьми, але з людьми зазначеної категорії.
У сучасному світі інколи важко говорити
про нормальні стосунки між абсолютно здоровими людьми, не беручи до уваги громадян
та дітей з різноманітними порушеннями. Інклюзія ж покликана змінити їх погляди за допомогою толерантності, як прояву доброзичливих, чистих, відкритих відносин.
Основні проблеми виховання толерантності відображені у працях видатних фі-
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лософів (М. Бердяєв, Р. Валітова, Ф. Вейс,
У. Джеймс, О. Довгополова, В. Зарка, М. Золотухін, А. Камю, П. Кінг, М. Конше, Р. Крісті, В. Лекторський, Ж.-П. Сартр, В. Соловйов,
К. Ясперс), соціологів (Г. Бутигін, Е. Дюркгейм, Г. Зіммель, О. Конт, С. Оксамитна,
В. Портянкіна, О. Швачко), психологів
(Б. Ананьєв, О. Асмолов, І. Бех, С. Бондирєва, Д. Колесов, С. Клепцова, О. Кононко,
О. Леонтьєв, М. Ліпман, В. Маралов, А. Маслоу, О. Петровський, К. Роджерс, В. Сітаров, У. Солдатова, Л. Шайгерова), педагогів
(Я. Коменський, Я. Корчак, А. Макаренко,
М. Монтессорі, В. Сухомлинський, Л. Толстой,
К. Ушинський, С. Френе, Р. Штайнер та ін.) [2].
Дослідження сутності й особливостей
впровадження інклюзивної освіти у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів присвячено праці
В. Бондаря, А. Колупаєвої, І. Кузави, В. Липи,
Ю. Найди, В. Синьова, Н. Софій, В. Тарасун,
М. Шеремет та ін. Розвиток методики інклюзивного навчання поповнили власними напрацювання Л. Вавіна, С. Литовченко, Г. Мерсіянова, Т. Скрипник, І. Сухіна, Ю. Рібцун,
О. Таранченко, О. Чеботарьова та ін. науковці
і педагоги-практики.
Мета статті: проаналізувати процес корекційної роботи з виховання толерантності у
дітей молодшого шкільного віку, що перебувають в умовах інклюзивної освіти.
Виклад основного матеріалу. З приходом
дитини до школи на плечі вчителя лягає неабияка відповідальність. Разом з тим адаптаційний період є одним з найважчих як для
педагога, самих дітей, так і, певною мірою,
для їх батьків. Школярі потрапляють в нове
середовище, з новими правила, де їх оточують
нові люди та інші учні. В умовах інклюзивної
освіти ще однією проблемою є відношення
у двосторонньому порядку: здорові школярі
і дитина з особливостями і, навпаки, учень з
особливими потребами та здорові однолітки.
Навчання дітей у школі покликане забезпечити реалізацію тристоронньої мети: розвинути, виховати, навчити, де виховний аспект
є досить важливим, в принципі, як й інші.
Кожна дитина, відповідно до індивідуальних
особливостей, на момент навчання у почат-

ковій школі вже володіє певними знаннями
та відповідним рівнем виховання, що сформувався, безпосередньо, під впливом батьків.
Тому першочерговим завданням вчителя є діагностика культури поведінки, морального рівня розвитку усіх дітей, результати якої можна
отримати вже після спостереження кількох занять. При цьому необхідно звертати особливу
увагу на те, як діти спілкуються між собою,
як взаємини панують в класному колективі й
за його межами.
Після проведених спостережень потрібно
виконати дещо важче завдання: спланувати
роботу виховних занять з учнями. Простіше,
коли в дітей приблизно однаковий рівень вихованості, інша справа, коли потрібно в індивідуальному порядку працювати з окремими
школярами. І третім, найважливішим і, разом
з тим, найскладнішим етапом є втілення спланованого в реальність. На цьому і будується
виховний аспект молодших школярів, що відбувається на протязі усього навчання в початковій школі.
Виховання дітей в умовах інклюзивної
освіти залежить від певного ряду факторів,
найголовнішими з яких є ставлення вчителя
та школярів до дитини з особливостями, їх
бажання співпрацювати та взаємодіяти. Лише
завдяки спільним зусиллям, можливо отримати позитивний результат. Так як інклюзія невідривно пов’язана з поняттям толерантності,
варто звернути неабияку уваги та почати якомога раніше розвивати уявлення про неї у всіх
школярів комплексно.
На питання про те, що являє собою толерантність, толерантні відносини між людьми,
не кожен учень-початківець дасть відповідь.
Проте необізнаність дитини не означає, що
вона не володіє тими чи іншими якостями.
Ще змалечку батьки прививають своїм чадам
різні якості, звички, певною мірою, формують
їхню поведінку. Тому окремі елементи толерантної поведінки закладені у кожного, суть в
тому, чи їх розвивають, чи їх змінюють у протилежному напрямку.
Толерантність по своїй суті – це не якість,
а стан особистості. Тому однією з особливостей виховання толерантності є двоєдність
готовності та підготовленості дитини до спів-
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існування з іншими людьми та прийняття їх
такими, якими вони є. Інша річ те, що школою
не вичерпується, в ній не замикається сфера
прояву толерантності, і сама школа занурена у
більш широке соціальне середовище, чинники якого менш доступні педагогічному впливові. І водночас вони є не менш значимими
для розвитку дитини та її толерантності, ніж
школа [4, с. 7-8].
Оскільки виховання в наш час зосереджене в школі, тому саме на школу, вчителя лягає
основний тягар відповідальності за подальшу
долю людства. Педагогічні колективи мають
придивитися до самих себе, до того, як організовано шкільну справу: чи відповідає сучасна школа новим історичним вимогам, чи
потребує докорінних змін увесь навчальновиховний процес та перепідготовка педагогічних кадрів. Успіхи в шкільному вихованні
можливі лише за умови, коли в стосунках між
дітьми, вчителями, дітьми й учителями, між
школою і сім’єю запанують довіра, співпраця,
доброзичливі, щирі, гуманні, людяні взаємини, коли школа й учитель подолають, відкинуть геть вияви авторитаризму, покарань, конфліктів [1, с. 5].
Не можна змусити дитину змінити її погляди на певну проблему, навіть якщо вони
негативні. Справа не в тому, щоб дитина визнала те, чого раніше не визнавала, полюбила те, чого раніше не сприймала, – вона має
право на власне ставлення. Справа в іншому
і більш складному: толерантність може й повинна забезпечити її суб’єктові та об’єктові
ситуацію гармонійного співіснування; виховання ж толерантності покликане допомогти дитині успішно прийти до цієї ситуації.
Учні, що мають різні характери і темпераменти, уявлення та очікування, манеру поведінки, вимушені приймати або навіть терпіти
шкільні порядки, вчителя, когось у класі. Як
зазначає Б. Вульфов, «процес виховання толерантності мусить бути обопільним». Звичайно, створити таку ситуацію дуже непросто, але можливо. І при цьому відбувається
взаємозбагачення досвіду толерантності, що
створює емоційно-інтелектуально-моральне
поле, на базі якого формується позитивний
досвід спілкування [4, с. 7].

Корекційна робота з виховання толерантності не представляє собою складного процесу, коли всі учасники першочергово налаштовані на позитивний результат. Постійний
контроль з боку вчителя, залучення до цієї
справи батьків, перевірка одержаних знань та
уявлень щодо норм толерантної поведінки на
практиці, виконання різноманітних мотиваційний та корекційно-розвивальних вправ –
все це допоможе наблизитись до ідеалу вихованого громадянина своєї країни.
Для формування природної внутрішньо
сили та впевненості у собі як основи толерантного ставлення до себе та інших у школі перш
за все необхідно вчити дітей слухати себе,
внутрішній голос своєї інтуїції. Але труднощі
виконання цього завдання полягають у тому,
що дитину змалку вчать слухати кого завгодно, окрім себе. Та й як можна її навчити тому,
чого дорослі не вміють? У цьому й полягає
головна проблема. Не вулиця, не агресивне
телебачення, а, насамперед, батьки, вчителі,
вихователі формують толерантне чи нетолерантне світосприйняття дитини [4, с. 8].
Толерантність це дуже багато того, що людина робить, бачить, спостерігає щодня, навіть не
звертаючи на це уваги. Колись Вольтер зауважив,
що «не згоден із тим, що хтось каже, але віддасть
своє життя, захищаючи чиєсь право висловити
свою думку». Змушувати себе поважати те, що
абсолютно не притаманне нашому світогляду,
переконанням, смаку, – в цьому і є суть толерантності. Її вища міра – це визнати, що є люди, які
можуть думати чи діяти інакше [3, с. 3].
Висновки. Отже, для того, аби жити у
культурно-вихованому суспільстві, в першу
чергу, потрібно починати з себе, дорослого
населення. Діти є наступниками своїх батьків,
який приклад ним подають, так, в результаті,
діти і вчиняють. Толерантність – поняття не
нове, можливо кожен розуміє по-різному, але
його суть і мета одна: змінити суспільну думку
щодо відношення до інших людей, їх манер,
зовнішнього вигляду, поглядів на життя тощо.
В умовах інклюзивної освіти це невід’ємний
елемент стосунків, як стала манера, прояв поведінки, котрі означають норму і що не потребує особливого ажіотажу та уваги. Так є і не
може бути інакше.
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Корекція з виховання толерантності молодших школярів, а ще й в умовах інклюзії потребує
неабияких сил, терпіння, а, головне, бажання
від вчителя. Увесь корекційний процес проходить під його керівництвом, відповідальність
за отримані позитивні чи негативні результати

теж на ньому. Тому дуже важливо якомога раніше виявити недоліки у вихованні школярів і як
би важко не було, намагатися їх виправити. Як
результат – дитина, за поведінку та вчинки якої
не соромно, а, навпаки, приємно, що майбутнє
саме за толерантними людьми.
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ОРГАНІЗАЦІЯ СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
НА РІВНІ «ВИКЛАДАЧ-СТУДЕНТ» У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті проаналізовано одну із пріоритетних організаційно-педагогічних умов підготовки студентів вищих навчальних закладів до самоосвітньої діяльності, а саме організацію суб’єкт-суб’єктної
взаємодії на рівні «викладач-студент», використовуючи такі наукові підходи, як: особистісно орієнтований, компетентнісний, суб’єктно-діяльнісний, акмеологічний, креативний, культорологічний,
технологічний.
Ключові слова: самоосвітня діяльність, суб’єкт-суб’єктна взаємодія, наукові підходи, організаційно-педагогічні умови.
В статье проанализировано одно из приоритетных организационно-педагогических условий подготовки студентов высших учебных заведений к самообразовательной деятельности, а именно организацию субъект– субъектного взаимодействия на уровне "преподаватель-студент", используя такие
научные подходы, как: личностно ориентированный, компетентностный, субъектно-деятельный,
акмеологический, креативный, культорологический, технологический.
Ключевые слова: самообразовательная деятельность, субъект– субъектное взаимодействие, научные подходы, организационно-педагогические условия.
In the article one of priority organizationally-pedagogical terms of preparation of students of higher educational establishments is analysed to self-educational activity, namely organization of co-operation at level
„teacher-student», using such scientific approaches, as: personality oriented, technological and others like that.
Key words: self-educational activity, scientific approaches, organizationally-pedagogical terms.

Постановка проблеми. Модернізація системи вищої освіти в контексті євроінтеграції
зумовлює посилення уваги українського суспільства до підвищення рівня фахової підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах на компетентнісній основі.
Професійну компетентність суб’єктів
учіння визначають технологічна, методична,
контрольно-діагностична, технічна, проектна
функції і типові задачі професійної діяльності. Важливою складовою її формування є підготовка студентів вищих навчальних закладів
до самоосвітньої діяльності, яка потребує пошуку ефективних форм, видів і методів щодо
її організації й здійснення.
Результати освітньої практики останніх років
засвідчують, що вища школа інтенсивно працює
над забезпеченням таких педагогічних умов, у
яких студент є головним суб’єктом учіння, а навчальний процес зорієнтований на формування
його готовності до активної самоосвітньої діяльності, яка ґрунтується на суб’єкт-суб’єктній
взаємодії на рівні «викладач-студент».

Аналіз досліджень і публікацій. У педагогічній науці і практиці спостерігається
підвищений інтерес до проблеми організації
та навчально-методичного забезпечення самоосвітньої діяльності студентів вищих навчальних закладів і пов’язану з ним значну
кількість досліджень. Так загальнодидактичні
основи самоосвіти, зокрема, вивчали С. Архангельський, Ю. Бабанський, Н. Кузьміна,
В. Сластьонін; сутність, структуру та зміст
самоосвіти – О. Кочетов, П. Пшебильський;
питання професійної самоосвіти – М. Заборщикова, І. Наумченко; проблеми теорії і практики самостійної пізнавальної діяльності –
М. Солдатенко, П. Підкасистий; проблеми
сутності й структури самостійної роботи –
Б. Єсипов, Г. Гнітецька; проблеми використання різних підходів до організації самостійної роботи майбутніх фахівців – Л. Онучак,
Я. Галета, С. Кустовський, Л. Черчата.
У працях вітчизняних і зарубіжних учених
виявлено і проаналізовано різноманітні умови, що впливають на перебіг та ефективність
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навчального процесу, а саме: соціальні, політичні, економічні, матеріально-технічні, організаційні, психолого-педагогічні, методичні
та інші.
Метою статті є охарактеризувати одну
із пріоритетних умов підготовки майбутніх
фахівців до самоосвітньої діяльності, а саме
організацію суб’єкт-суб’єктної взаємодії на
рівні «викладач-студент».
Мета дослідження конкретизується у таких завданнях:
– розкрити зміст поняття «умова»;
– охарактеризувати заявлену організаційно-педагогічну умову, використовуючи наукові підходи.
Основна частина. Для здійснення характеристики означеної педагогічної умови підготовки майбутніх фахівців до самоосвітньої
діяльності проаналізуємо поняття «умова».
У Тлумачному словнику С. Ожегова заявлена
дефініція визначена як «обставина, від якої
що-небудь залежить; вимога, що ставиться
однією зі сторін, які домовляються; усна чи
письмова згода про що-небудь, домовленість;
правила, що встановлені в будь-якій сфері
життя, діяльності; обставини, від яких залежить що-небудь» [1]. У Новому тлумачному
словнику української мови поняття «умова» тлумачиться як «необхідна обставина,
яка робить можливим здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь» [2]. Поняття «педагогічні умови» вчені
А. Алексюк [3], А. Аюрзанайн [4] розуміють як чинники, що впливають на процес
досягнення мети, при цьому поділяють їх на
зовнішні (позитивні стосунки викладача та
студента; об’єктивність оцінки навчального
процесу; місце навчання, приміщення, клімат)
та внутрішні, або індивідуальні (індивідуальні властивості студентів: стан здоров’я, риси
характеру, досвід, уміння, навички, мотивація). А. Семенова визначає педагогічні умови
як обставини, від яких залежить і за яким відбувається цілісний продуктивний педагогічний процес професійної підготовки фахівців,
що опосередковується активністю особистості, групою людей [5].
У процесі аналізу заявленої умови нами
використано такі наукові підходи, як: осо-

бистісно орієнтований, компетентнісний,
суб’єктно-діяльнісний, акмеологічний, креативний, культорологічний, технологічний.
У науково-педагогічній літературі підхід розглядається як сукупність способів, прийомів,
розгляд чого-небудь, впливу на кого-, щонебудь, ставлення до кого-, чого-небудь [6].
Особистісно орієнтована освіта спрямовується на розширення можливостей вибору
особистісного життєвого шляху, саморозвиток особистості і передбачає таку модель навчання, в якій особистість з її індивідуальними особливостями, здібностями й нахилами
знаходиться в центрі уваги викладача.
Сутність особистісно орієнтованого навчання розкривається в процесі самоосвітньої
діяльності, оскільки організація особистісно
орієнтованого навчання майбутніх фахівців
розглядається нами як процес створення таких умов, які б сприяли активному розширенню їхньої комунікативної компетенції та
становленню суб’єктності учасників навчально-виховного процесу у системі «викладачстудент».
У процесі організації самоосвітньої діяльності майбутніх фахівців ми зважили на
такі їхні якості, як уміння вчитися та бажання вчитися, і дійшли висновку, що вони розвиваються за умови сформованості позитивного емоційно-ціннісного ставлення як до
процесу діяльності, так і до її результату, при
цьому важливе значення надається персоналізації, самоідентифікації, самореалізації та
професійному саморозвитку суб’єктів учіння
і розвитку їхньої професійної компетентності,
оскільки визначальною сферою професійної
діяльності майбутніх фахівців є не просте накопичення знань, умінь і навичок, а формування уміння вчитися, оволодіння навичками
пошуку інформації, здатності до самонавчання упродовж життя.
У цьому контексті співзвучною є ідея
компетентнісно орієнтованої освіти. Тому в
процесі організації самоосвітньої діяльності
майбутніх фахівців визначальним є використання компетентнісного підходу, який тісно
пов’язаний з особистісно орієнтованим і діяльнісним підходами до вивчення проблеми
самоосвітньої діяльності, оскільки стосуєть-
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ся особистості суб’єкта учіння, може бути
реалізованим і перевіреним тільки в процесі
її виконання кожним студентом зокрема. Він
потребує трансформації змісту самоосвіти –
перетворення його з моделі для «всіх» студентів на суб’єктивні надбання одного студента,
яке можна виміряти.
Сутність поняття «компетентнісний підхід» визначає термін «компетентність», який
у психолого-педагогічній літературі розглядається як ступінь кваліфікації працівника, що
дозволяє йому успішно вирішувати задачі, які
стоять перед ним; визначає здатність працівника якісно і безпомилково виконувати свої
функції як у звичайних, так і в екстремальних умовах, успішно освоювати нове і швидко адаптуватися до умов, що змінюються. У
педагогічній науці і практиці виділяють такі
види компетентності: функціональна (професійна) компетентність (характеризується
професійними знаннями та умінням їх реалізовувати, професійною придатністю); інтелектуальна компетентність (виявляється у
здатності до аналітичного мислення та здійснення комплексного підходу до виконання
своїх обов’язків); ситуативна компетентність
(означає уміння діяти відповідно до ситуації);
часова компетентність (відображає уміння раціонально планувати і використовувати робочий час); соціальна компетентність (передбачає наявність комунікативних і інтеграційних
здібностей, уміння підтримувати відносини, впливати, домагатися свого, правильно
сприймати та інтерпретувати чужі думки, висловлювати до них ставлення, вести бесіди
тощо. Вона містить: знання етики ділового
спілкування; уміння запобігати і вирішувати
конфлікти; уміння користуватися інформацією; уміння тактовно вказувати на недоліки,
коректно робити зауваження, викликати довіру тощо) [7]. Компетентнісний підхід розвиває здібності самостійно вчитись та закріплювати навчальні досягнення.
Сутність суб’єктно-діяльнісного підходу розкривається через реалізацію в процесі
організації самоосвітньої діяльності низки
завдань, зокрема, таких, як: вчити майбутніх
фахівців усьому тому, що знадобиться їм у
професійній діяльності; орієнтувати не тіль-

ки на засвоєння знань, але й на способи цього засвоєння, мислення і діяльності, розвиток
пізнавальних здібностей і творчого потенціалу студента. Цей підхід протистоїть методам
і формам механічної передачі готової інформації, монологічності викладача, пасивності студента. Принципи цього підходу мають
пронизувати всі процесуальні аспекти самоосвітньої діяльності – пізнання, осмислення,
сприйняття, закріплення, практичного застосування отриманих знань, умінь і навичок.
Загальновідомо, що діяльність суб’єкта
навчання – основний фактор його розвитку
і самовизначення. У зв’язку з цим особливого значення мають активні творчі методи
навчання, дослідницькі проблемні методи,
проектні методи, дискусії, ділові ігри, проблемне консультування, форми творчої організації навчання, перехід від інформаційнопояснювального навчання до діяльнісного,
розвивального, забезпечення вільної пошукової діяльності студента у великих масивах
інформації.
Загальновідомо, що важливим джерелом
оновлення методичної роботи є акмеологія –
наука, яка вивчає особливості досягнення людиною професійної досконалості [8]. У процесі підготовки і здійснення самоосвітньої
діяльності майбутніх фахівців ми переконались, що більшість завдань мають мати особистісно-професійну – акмеологічну характеристику. Завдання особистісно-професійного
розвитку полягають у тому, що суб’єктам навчання слід усвідомлювати пізнавальні мотиви, перетворювати навчання у внутрішню потребу, а творче переосмислення дійсності має
стати для них провідним. Саме акмеологічний
підхід дозволяє поєднати завдання особистісного та професійного розвитку для вирішення
їх засобами методичної роботи. Оскільки особистість в акмеології розглядають не в статичному, а у функціональному стані, то акмеологічний підхід спрямовує майбутніх фахівців
на пошук розв’язання проблем професійного
становлення.
Використання акмеологічного підходу до
вирішення заявленої проблеми передбачало
реалізацію творчого потенціалу студентів через застосування методів самоспостереження,

69

№ 6 / 2015 р.

♦

самопізнання, самооцінки, самоаналізу, саморефлексії в процесі організації самоосвітньої
діяльності. Цілком зрозумілим є той факт, що
сучасне суспільство очікує на креативних спеціалістів, які самостійно мислять, прагнуть
до успіху й уміють самостійно будувати своє
життя. Креативність студентів проявляється
у таких особистісних рисах, як: відповідальність, загальна ерудиція, гнучкість розуму,
креативність мислення, нестандартність вирішення завдань, оволодіння новими інформаційними технологіями, методиками й видами
професійної діяльності, здатність до рефлексії та саморозвитку, культура мови тощо.
При цьому очевидною стає неспроможність традиційної педагогіки відповідати новим соціокультурним та економічним умовам. Означений підхід забезпечує відхід від
усталених штампів, стандартів щодо сприйняття професійних норм, правил, інструкцій; здатність генерувати нові ідеї; стимулює
інтелектуальний розвиток і розвиток креативних здібностей студентів, розкриття особистісного креативного потенціалу; орієнтує
на співробітництво й співтворчість у процесі
розв’язання навчальних проблем; активізує
сприйняття, міркування, осмислення, систематизацію й узагальнення знань.
У процесі теоретичного обґрунтування
означеної умови підготовки майбутніх фахівців до самоосвітньої діяльності у вищих
навчальних закладах використано технологічний підхід, який розглядається нами як
сукупність методів, форм, прийомів навчання, тотожних їм моделей управління, підпорядкованих визначеній меті, що гарантують
позитивний результат. Як свідчать результати освітньої практики, технологічність стає
сьогодні домінуючою характеристикою діяльності викладача, означає перехід на якісно
новий щабель ефективності, оптимальності,
наукомісткості освітнього процесу. Технологічний підхід спонукає науково-педагогічних
працівників до удосконалення організаційно-педагогічних умов щодо організації самоосвітньої діяльності майбутніх фахівців як
основи результативної самоосвіти; формує у
них прагнення будувати її на інтенсивній, тобто максимально науковій, а не на екстенсивній

(такій, що веде до невиправданої витрати сил,
часу, ресурсів) основі.
У ході аналізу наукових підходів нами
було виокремлено культорологічний підхід.
Культура (система традицій, звичаїв, цінностей, взірців діяльності, настанов) задає певну
програму життя, що закріплюється в накопиченому соціально-історичному досвіді, і є
процесом неперервної творчої самореалізації
особистості.
Є. Бондаревська головні цінності культурологічної особистісно зорієнтованої освіти
бачить у вихованні цілісної людини культури,
здатної організовувати своє життя у формах
культурного буття, оволодіти культурними
цінностями і загальнолюдськими нормами,
сприяти розвиткові конкурентоспроможного майбутнього фахівця [9]. Вона визначає
концептуальні ознаки культурологічного підходу, а саме такі, як: 1) ставлення до дитини
як до суб’єкта життєдіяльності, здатного до
культурного саморозвитку й самовизначення;
2) розуміння ролі педагога як посередника
між дитиною і культурою, здатного ввести у
світ культури і підтримати дитячу особистість
в її індивідуальному самовизначенні у світі
культурних цінностей; 3) бачення освіти як
культурного процесу, рушійними силами якого є особистісні смисли, діалог і співробітництво його учасників у досягненні цілей їхнього культурного саморозвитку; 4) ставлення до
школи як до цілісного культурно-освітнього
простору, де живуть і відтворюються історичні культурні зразки життя дітей і дорослих,
продукуються цінності, здійснюється виховання людини культури [9].
Засвоєння особистістю культури передбачає засвоєння нею способів практичної діяльності і навпаки. Будь-який істотний результат
діяльності впливає на становлення і розвиток
професійної культури фахівця. У процесі діяльності оновлюються цінності, змінюються
їх якісні і кількісні характеристики.
Повага до особистості студента, його гідності, орієнтація на складний, але неповторний його внутрішній світ обумовила необхідність подолання авторитарності у стосунках
на рівні «викладач-студент». Ми свідомі того,
що концепція суб’єкт-суб’єктної взаємодії
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удосконалює систему вищої освіти. Сутність
її полягає в тому, що студент є суб’єктом змін,
співучасником педагогічного процесу.
Спільними ознаками суб’єкт-суб’єктної
взаємодії, що базується на ідеї співробітництва, є: прагнення до реалізації мети;
активне ставлення до спільної діяльності;
взаємозв’язок видів діяльності учасників навчально-виховного процесу; спроможність
досягати результату; чіткий розподіл функцій,
прав та обов’язків, відповідальності; узгодженість дій, низький рівень конфліктності;
планомірність діяльності, здатність до управління і самоуправління; гуманістичний стиль
відносин (довіра, доброта, взаємодопомога,
самостійність).
Визначаючи готовності суб’єктів освітньої
діяльності до такої взаємодії, ми з’ясували, що
взаємодія вимагає певного стану – «налаштування». Готовність викладача до взаємодії – це
його внутрішня налаштованість: розуміння навчально-виховних задач, оцінка їх значення,
знання способів вирішення, уявлення про вірогідні ускладнення тощо; почуття відповідальності, впевненість в успіху; потреба успішно
виконувати завдання, інтерес до процесу їх
вирішення, прагнення добитися успіху і реалізувати себе з найкращого боку; мобілізація
сил, подолання невпевненості, сумнівів. Педагогічна взаємодія вимагає наявності у викладача певних особистісних і професійних якостей,
таких, як: любов і повага до студентів, доброта, любов до фахового предмета, комунікабельність, толерантність, уміння спілкуватися,
ввічливість, творчість, повага до студентів і вимогливість до них, визнання особистості студента, комунікативність, емоційна стійкість,
креативність тощо. Викладач має володіти
такими педагогічними уміннями, як розвиток
самостійності суб’єктів учіння у процесі реалізації та здійснення самоосвітньої діяльності,
педагогічне керівництво; розвиток їхньої активності, мислення і волі; впевненість, урівноваженість у стосунках і виразність спілкування, уміння взаємодіяти тощо.
Вивчення професійних якостей сучасного
викладача вищого навчального закладу показало, що на перше місце суб’єкти учіння поставили такі чесноти викладача, як людяність,

на друге – доступність у спілкуванні, на третє
– знання предмета викладання, а якість викладання – на четверте місце. Наступні місця
розподілилися за такими якостями, як: повага
до студента, чесність, зовнішній вигляд, справедливість, вимогливість тощо. Таке ранжування якостей викладача свідчить про те, що
для адаптації студентів до нових умов навчання, саме людяність, привітність викладача для
них дуже важлива. Це необхідно враховувати
в процесі організації самоосвітньої діяльності
майбутніх фахівців.
Таким чином, позитивний вплив на студентів мають викладачі, які не лише володіють
сучасною методологією педагогіки, досконало знають свій предмет, а людяні й доступні у
спілкуванні. Взаємодія вимагає і від студентів
певних особистісних якостей, таких, наприклад, як: ініціативність та активність, відповідальність, самостійність (самовизначення,
самореалізація), гідність, критичність, комунікативність тощо.
Висновок. У процесі дослідження нами
було визначено завдання, які допомагають реалізувати суб’єкт-суб’єктну взаємодію у процесі реалізації та здійснення самоосвітньої
діяльності майбутніх фахівців. Це такі, як:
створення атмосфери довіри між викладачем
і студентом; забезпечення співробітництва у
процесі прийняття рішень між учасниками
навчально-виховного процесу; актуалізація
мотиваційних ресурсів навчання; прагнення
до самореалізації і самовираження суб’єктів у
навчальному процесі; удосконалення техніки
спілкування; розвиток активності студента;
надання допомоги в його особистісному становленні і розвитку; уточнення даних про загальний рівень розвитку суб’єктів учіння і на
цій підставі визначення характеру необхідних
майбутніх впливів; формування у майбутніх
фахівців активного прагнення до змін, новацій, перетворень; організація самостійного пошуку суб’єктами учіння ситуацій, які б
найбільше відповідали настрою на самовизначення та самореалізацію.
Отже, у здійсненні та реалізації самоосвітньої діяльності майбутніх фахівців важливу
роль відведено викладачу як посереднику між
особистістю та суспільством у сфері освіти.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ДІЛОВОГО
СПІЛКУВАННЯ ФАХІВЦІВ МЕНЕДЖМЕНТУ
У статті розглянуто деякі аспекти спілкування в менеджменті. Наголошується на важливості
умінь професійно-ділового спілкування, в тому числі й іншомовного, сучасних фахівців менеджменту.
Ключові слова: менеджмент, професійно-ділове спілкування, комунікативні вміння.
В статье рассматриваются некоторые аспекты общения в менеджменте. Акцентируется внимание на важности умений профессионально-делового общения, в том числе иноязычного, современных
менеджеров.
Ключевые слова: менеджмент, профессионально-деловое общение, коммуникативные умения.
This article deals with some aspects of communication in the field of management. Special attention is
paid to professional business skills of managers, including foreign language skills.
Key words: management, professional business communication, skills of communication.

Актуальність статті. Менеджмент є складним соціальним явищем, на яке впливають
економічні, соціальні, політичні, національнодемографічні та інші фактори. Парадигма менеджменту весь час змінюється, оновлюється
відповідно до розвитку соціально-економічних
умов суспільного виробництва. Менеджмент
розвивався від системи реактивної адаптації до
системи управління на основі прогнозування
змін, впливу на них. Від ефективності менеджменту в значній мірі залежать результати діяльності підприємства чи установи.
Постановка проблеми. Упродовж останніх років вітчизняні вчені (Б. Андрушкін,
І. Кулініч, Л. Орбан-Лембрик, Я. Стрельчук,
Ф. Хміль та інші) досить інтенсивно працюють над дослідженням різних аспектів менеджменту, проте вважаємо, що особливості
комунікативних процесів у менеджменті поки
що науковцями не розкриті в достатній мірі.
Ще менше дослідженими залишаються питання іншомовного спілкування фахівців менеджменту.
Метою статті є аналіз особливостей професійно-ділового спілкування фахівців менеджменту, в тому числі й іншомовного.
Виклад основного матеріалу. Чільне місце в менеджменті посідають комунікативні

процеси, оскільки ефективність професійної
діяльності менеджера в значній мірі залежить
від володіння вміннями ділової комунікації
(проведення ділових бесід, переговорів, зустрічей, дискусій, телефонних розмов тощо).
Відзначимо, що термін «ділове спілкування» почав широко використовуватися в наукових джерелах тільки впродовж останніх
десятиріч. Його вживання зумовлено тим, що
існують деякі сфери людської діяльності, в
яких взаємовідносини людей, їх міжособистісні контакти стають професійно значимими,
тобто, спілкування з фактора, який супроводжує відповідну діяльність, перетворюється
в професійно значимий компонент цієї діяльності. Звичайно, в першу чергу це стосується професій «людина – людина»: педагогів,
психологів, соціальних працівників, медиків,
юристів, менеджерів та інших.
Вчені (І. Герчикова, О. Канюк, Ф. Хміль
та ін.) відзначають, що ділові відносини між
людьми можуть бути: діалогічні (один партнер сприймає цілісний образ іншого як бажаного партнера взаємодії на основі визнання
його належності до певної спільноти, до якої
він зараховує і себе); антидіалогічні (один або
обидва партнери взаємодії сприймають один
одного, принципово заперечуючи при цьому
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будь-яку спільність між ними); індиферентні
(відсутність у партнерів будь-якої зацікавленості до взаємодії, хоч за сприятливих умов
при таких відносинах можливий формальний
контакт). Крім цього, ділове спілкування має
специфічні ознаки, зумовлені процесами виробництва і керівництва колективною працею. Воно завжди має чітку спрямованість,
і основним завданням його є продуктивне
співробітництво. У звичайному спілкуванні,
як правило, не ставляться конкретні завдання,
його можна припинити в будь-який момент.
Слід підкреслити, що на сьогоднішній
день серед учених немає єдності у визначенні
ділового спілкування.
Г. Бороздіна під діловим спілкуванням
розуміє процес взаємозв’язку і взаємодії, під
час яких відбувається обмін інформацією і
досвідом, що передбачає досягнення певного
результату, вирішення конкретних проблем,
реалізацію певних завдань [1, с. 56].
Ю. Жуков характеризує ділове спілкування як окремий вид спілкування, метою якого
є встановлення ділових зв’язків людей для
здійснення необхідної спільної діяльності .
Автор наголошує на формуванні професійної
компетентності у процесі ділового спілкування [2; 51].
Л. Столяренко наголошують, що діловим
спілкування можна вважати в тому випадку,
коли інтереси справи стають більш значимими, ніж можливі особистісні протиріччя
[3, c. 322].
Інші дослідники тлумачать ділове спілкування як своєрідний стиль спілкування, для
якого характерна орієнтація на конструктивне
вирішення проблеми. Характерними рисами
ділового стилю спілкування є : врахування
позиції партнера; визначення позиції сторін
ставленням до проблеми, яка обговорюється,
а не особистісними взаєминами; прагнення
досягти позитивного результату в процесі
спілкування та ін.
І. Кулініч вважає, що ділове спілкування –
це двосторонній або багатосторонній процес,
зумовлений необхідністю здійснення управлінських функцій через налагодження відносин, зворотного зв’язку. Специфіка ділового
спілкування визначається тим, що воно вини-

кає на підставі і з приводу певного виду діяльності [4, с. 230].
Слід відзначити, що зазвичай учені розглядають ділове спілкування в площині виробництва і виробничих взаємовідносин. Проте
відома російська дослідниця М. Лісіна вживає цей термін і стосовно дітей, розглядаючи
ділове спілкування як одну з важливих форм
спілкування дітей, яка виражається в прагненні дитини до практичного співробітництва з
дорослими в конкретних ситуаціях діяльності
Л. Харченко наголошує, що спілкування
є найважливішою соціальною потребою людини, поза реалізацією якої сповільнюється,
гальмується, а іноді й деформується соціальне буття особистості, її взаємовідносини з
суспільством [5, с. 183].
Аналіз наукової літератури свідчить,
що більшість науковців вказують на тісний
зв’язок ділового спілкування з професійною
діяльністю, професійним спілкуванням, з чим,
звичайно, варто погодитися. Проте деякі з них
вважають, що «ділове спілкування» – поняття
дуже широке і часто виходить за межі професійної діяльності. Так, Н. Михайловська зауважує, що сфера ділового спілкування посідає
особливе місце серед інших сфер. По-перше,
вона має місце в будь-якій галузі (виробничій, або не виробничій), по-друге, передбачає
можливість контактів на рівні комунікації між
різними галузями і сферами, що надзвичайно
важливо сьогодні внаслідок поглиблення міжгалузевих зв’язків [6, с. 73].
Безперечно, ділове спілкування дуже тісно
зв’язане з професійним спілкуванням, проте,
на нашу думку, ці поняття не тотожні.
Професійне
спілкування
менеджера
обов’язково передбачає і використання елементів ділового спілкування. Очевидно, не
буде перебільшенням стверджувати, що професійне спілкування фахівців менеджменту
не може існувати без ділового, адже для вирішення завдань професійної діяльності вони в
переважній більшості випадків використовують різні форми ділового спілкування (ділові
бесіди, ділові наради, ділові переговори, телефонні розмови з організаціями, чи окремими
індивідами, спілкування електронною чи звичайною поштою тощо).
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Відомий російський учений Р. Немов наголошує, що ділове спілкування, зазвичай,
включене як окремий аспект в певну професійну діяльність і слугує засобом підвищення
якості цієї діяльності. Його змістом є те, чим
зайняті люди, а не ті проблеми, які торкаються їх внутрішнього світу [7, с. 134].
Таким чином, очевидно, ділове спілкування можна розглядати як спілкування, цілі якого
визначаються цілями тієї професійної діяльності, в яку воно входить як складова частина,
тому вважаємо можливим використання терміну професійно-ділове спілкування.
Дійсно, у переважній більшості випадків
вживання терміну професійно-ділове спілкування є цілком правомірним. Та все ж в окремих випадках мова може йти тільки про ділове
спілкування, а в інших тільки про професійне.
Наприклад, два фахівці менеджменту на зарубіжній виставці обговорюють нові зразки
продукції відомої зарубіжної фірми, які представлені на виставці. Це, безперечно, професійне спілкування, але в даному випадку воно
не є чітко вираженим діловим, оскільки тут не
вирішуються якісь виробничі проблеми, відсутня спрямованість комунікації на кінцевий
позитивний результат, має місце просто обмін
думками. Інша справа, якби в процесі цього
обговорення фахівці вирішували питання, чи
варто їх фірмі закупити дану продукцію, в якій
кількості, за якою ціною, хто буде відповідати
за проведення операції, коли починати переговори стосовно поставок продукції тощо.
Тоді можна говорити про професійно-ділове
спілкування. В іншому випадку, навпаки, відбувається ділове спілкування двох фахівців
менеджменту, але воно не пов’язано безпосередньо з їх професійною діяльністю. Наприклад, два співробітники фірми обмінюються
думками щодо їх спільної майбутньої закордонної поїздки на міжнародну конференцію.
В процесі бесіди узгоджуються дати поїздки,
її тривалість, транспортні засоби, місце проживання, теми виступів на конференції тощо.
Незважаючи на те, що спілкування відбувається в контексті професійної діяльності, це –
переважно ділове спілкування, яке передбачає
певний результат комунікативної взаємодії,
врахування позицій співрозмовника.

Отже, з огляду на все вищезгадане, можна
визначити ділове (професійно-ділове) спілкування як складний, багатоплановий процес
взаємодії ділових партнерів для вирішення
конкретних проблем і організації ділового
співробітництва. Це специфічна форма контактів і взаємодії людей, які зазвичай представляють не лише самих себе, але й свої організації. Воно охоплює обмін інформацією,
пропозиціями, ідеями, мотивацією з метою
розв’язання конкретних проблем як усередині
організації, так і за її межами, а також укладання договорів, угод, контрактів, чи налагодження інших відносин між підприємствами,
фірмами, організаціями.
Ділове спілкування характеризується досить високим рівнем формалізації. Основний
мотив цієї діяльності випливає з необхідності
задоволення важливих матеріальних, соціальних, духовних, професійних потреб особистості. Ця діяльність має свої власні засоби,
зв’язана з іншими видами людської діяльності, їй властивий специфічний кінцевий продукт – рішення (прийняті в процесі спілкування), інформація (отримана або передана),
досягнутий рівень інтеграції партнерів.
На думку вчених (Л. Зубенко, І. Кулініч,
М. Філоненко та ін.), ділове спілкування в менеджменті передбачає:
– наявність певного офіційного статусу
суб’єктів спілкування;
– спрямованість на налагодження взаємовигідних контактів та підтримку зв’язків між
представниками взаємозацікавлених організацій;
– відповідність певним загальновизнаним і
загальноприйнятим правилам і нормам;
– передбачуваність ділових контактів, які
попередньо плануються, окреслюється їх
мета, зміст і можливі наслідки;
– конструктивність характеру взаємовідносин, їх спрямування на вирішення конкретних завдань, досягнення певної мети;
– узгодженість рішень, домовленостей та
подальша організація взаємодії партнерів;
– професійно-особистісна значущість кожного партнера;
– діяльність, якою зайняті люди, а не їх
особисті проблеми.
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Розширення міжнародних зв’язків України
і поглиблення євроінтеграційних процесів зумовлює підвищення вимог до професійної підготовки вітчизняних фахівців. Для успішного
розвитку економіки і забезпечення конкурентноспроможності на європейському і світовому
ринку потрібні спеціалісти, які мають високий
рівень фахової підготовки і володіють вміннями іншомовного особистісного і ділового спілкування, міжкультурної взаємодії.
Володіння вміннями іншомовного спілкування є особливо необхідним для менеджерів – п
орівняно новій для України спеціальності.
Успішна професійна діяльність менеджерів в міжнародному економічному просторі
передбачає наявність у них вмінь іншомовного ділового спілкування (усного і письмового)
: уміння працювати з друкованою продукцією
на іноземній мові за спеціальністю, включаючи пошук потрібної інформації, переклад
спеціальної наукової літератури, реферування, вести ділову переписку : листи, контракти,
факси тощо, брати активну участь у діловому
спілкуванні на міжнародних ділових зустрічах, переговорах. Таким чином, майбутній
економіст-менеджер повинен володіти умін-

нями : а) говоріння: діалогічне і монологічне
мовлення з використанням найбільш уживаних лексико-граматичних засобів в основних комунікативних ситуаціях неофіційного
і офіційного спілкування; основи публічного
мовлення (усне повідомлення, виступ, доповідь; б) аудіювання: розуміння діалогічного і
монологічного мовлення в побутовій сфері і
професійної комунікації; в) читання : читання
і розуміння текстів з профілю спеціальності,
інструкцій, рішень, угод ; г) письма : написання листів, резюме, повідомлень, протоколів,
рефератів, тез, біографії та інших письмових
документів.
Висновки. Таким чином, успішна професійна діяльність менеджера неможлива без
умінь професійно-ділового спілкування, які є
складовою професійної компетентності. Для
сучасного менеджера іншомовна комунікативна компетентність є важливим показником
його професіоналізму. Елементарними вміннями іншомовного професійно-ділового спілкування фахівці менеджменту повинні оволодіти під час навчання у вищому навчальному
закладі і вдосконалювати їх в процесі професійної діяльності.
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ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СПРИЙНЯТТЯ
ОСОБИСТІСТЮ ВАЖКИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЙ
Визначено сутнісні ознаки важких життєвих ситуацій. Виявлено вплив вікового фактору на
зміну індивідуального сприйняття окремих показників важких життєвих ситуацій. Показано, що
з віком відбувається оптимізація особистісно-ситуаційного взаємодії при переживанні життєвих
труднощів.
Ключові слова: особистість, ситуація, особистісно-ситуаційне взаємодія, життєдіяльність, вікові особливості, дорослість, індивідуальне сприйняття ситуації.
Определены сущностные признаки трудных жизненных ситуаций. Выявлено влияние возрастного фактора на изменение индивидуального восприятия отдельных показателей трудных жизненных
ситуаций. Показано, что с возрастом происходит оптимизация личностно-ситуационного взаимодействия при переживании жизненных трудностей.
Ключевые слова: личность, ситуация, личностно-ситуационное взаимодействие, жизнедеятельность, возрастные особенности, взрослость, индивидуальное восприятие ситуации.
Intrinsic attributes of difficult vital situations are certain. Influence of the age factor on change of individual perception of separate parameters of difficult vital situations is revealed. It is shown, that with the
years there is an optimization of personal-situational interaction at experience of vital difficulties.
Key words: person, situation, personal-situational interaction, ability to live, age features, adult people,
individual perception of a situation.

Актуальність статті. У житті кожної
людини можуть бути ситуації, які кваліфікуються в психологічній та клінічній практиці
як «важкі життєві ситуації»; вони включені в
безперервний процес життєдіяльності. Сама
по собі життєдіяльність особистості, з одного
боку, – це процес реалізації активності особистості, а з іншого, – життєдіяльність конкретної особистості протікає для неї в низці
окремих ситуацій.
Мета статті. Дослідження індивідуального сприйняття ситуаційних характеристик
особистістю.
Виклад основного матеріалу. У психології поняття «ситуації» розглядається як система зовнішніх по відношенню до індивіда
умов, що спонукають і опосередковують його
активність.
На думку В.А. Петровського, «ситуація»
включає в себе і «суб’єктний компонент» який
виражається у вимогах і позиціях суб’єкта по
відношенню до самого себе [7, c. 12].
За твердженням Б.Ф. Ломова, «ситуація
як психологічне явище» являє собою систему
подій, оскільки вона не зберігається в незмін-

ному вигляді, а постійно перетвориться під
впливом поведінки суб’єкта, а, отже, «ситуацію» необхідно інтерпретувати крізь призму
«властивостей і особливостей того, хто в цій
ситуації діє» [5, c. 246].
Н.Г. Осухова визначає «ситуацію» як систему об’єктивних і суб’єктивних елементів,
які об’єднуються в життєдіяльності суб’єкта
в певний часовий період [6, c.4].
Л.Ф. Бурлачук, Є.Ю. Коржова, що «ситуація» як природний сегмент соціального життя,
який визначається залученими в неї людьми,
місцем дії, сутністю діяльності [1, c. 4; 3, c. 7].
З аналізу уявлень про поняття «життєва
ситуація» випливає, що у своєму поведінці
людина діє не відповідно прагнення власної
внутрішньої природи, а відповідно логіці ситуації. Ситуація часто не залишає людині вибору, змушуючи діяти згідно власних уявлень.
Вивчаючи закономірності організації поведінки особистості в ситуації, К. Левін припустив, що поведінка є функція від особистісних
і ситуаційних змінних [4, c. 32]. Роль впливу
таких змінних в психологічному просторі
етапу дорослішання особистості вивчалися
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В. А. Худіком [9, c. 10]. Було встановлено, що
на поведінку впливають як індивідуальні особливості особистості, так і певні характеристики ситуації. Однак, виходячи з зазначених
підстав, досить складно прогнозувати поведінку особистості в ситуації: в об’єктивно
схожих ситуаціях схожі за особистісним характеристикам люди поводяться по-різному.
У нашому дослідженні під «ситуацією» розуміється обмежена в часі і просторі дискретна одиниця життєдіяльності людини, взята
відносно окремої особистості, і складається
з об’єктивних (номінальних) і суб’єктивних
(оціночно відображених в індивідуальній свідомості) різнорівневих характеристик.
З метою дослідження індивідуально-вікових особливостей сприйняття особистістю
параметрів життєвих ситуацій було проведено емпіричне дослідження. Вибірку склали
жителі м. Києва у віці 18-45 років. Всього в
дослідженні взяли участь 294 особи, з них 119
чоловіків і 175 жінок у віці 18-45 років.
Віковий період дорослості в психологічній науці характеризується як стабільний,
стійкий, коли розвиток всіх фізіологічних і
психологічних функцій досягає оптимуму і
відкривається можливість для найбільш високих інтелектуальних, професійних і творчих
досягнень [10, c. 10].
На думку В. І. Слободчикова, віковий період – це як щабель індивідуалізації, особистість
на цій стадії саморозвитку стає відповідальною за власну суб’єктність, відокремлюючи
від образу себе в очах найближчого оточення,
долаючи професійно-позиційні та політичні
детермінації покоління [8, c. 38].
На думку О. В. Хухлаєва, активне встановлення контакту із зовнішнім світом через
освоєння світу внутрішнього і розвиток духовної активності – основне завдання розвитку
в зрілості.
Таким чином, дорослість – це віковий період, коли особистість досягає оптимуму у
взаємодії з навколишнім світом і, як наслідок
– стійкості особистісно-ситуаційного взаємодії. Саме тому вказаний вік представляється
найбільш відповідає мети виявлення найбільш загальних закономірностей активності
особистості в життєвих ситуаціях і, зокрема,

особливостей індивідуального сприйняття
особистістю ситуаційних параметрів.
З метою виявлення динаміки впливу вікового фактору на сприйняття особистістю
ситуаційних параметрів в чоловічій і жіночій підвибірках були визначені вікові підгрупи випробуваних відповідно до періодизації
В.І. Слободчикова: перша вікова підгрупа – 1826 років; друга вікова підгрупа – 27-32 роки;
третя вікова підгрупа – 33-45 років [8, c. 39].
Для емпіричного дослідження життєвих
ситуацій нами розроблена методика багатовимірної оцінки життєвих ситуацій. Список
пунктів анкети, використовуваної в нашому
дослідженні життєвих ситуацій і особистісно-ситуаційного взаємодії, складається з чотирьох блоків, відповідних рівням організації
активності особистості в життєвих ситуаціях:
1) фізіологічний: сила активації суб’єкта
(вимірюється прямим оцінюванням в 10-бальною шкалою); модальність емоційних станів
суб’єкта (вказується категорія «емоційний
дискомфорт», «емоційний комфорт», «нейтральне емоційний стан»); ступінь інтенсивності емоційного переживання (вимірюється
прямим оцінюванням в 10-бальною шкалою);
2) ментальний: загальний рівень значимості ситуації (вимірюється прямим оцінюванням в 10-бальною шкалою); ступінь
бажаності ситуації (вимірюється прямим оцінюванням в 10-бальною шкалою); частота повторюваності ситуації (вимірюється прямим
оцінюванням в 10-бальною шкалою); тиск
(сила впливу) ситуації (вимірюється прямим
оцінюванням в 10-бальною шкалою); залишковий тиск ситуації (вимірюється прямим
оцінюванням в 10-бальною шкалою); область
впливу ситуації (вказується категорія «самооцінка», «життєвий простір», «звички і переваги суб’єкта»); щільність ситуації (вимірюється
прямим оцінюванням в 10-бальною шкалою);
якість цілісного образу ситуації (вказується
категорія «предметний» або «афективний»);
3) поведінковий: вибір однієї (чи кількох)
узагальнених стратегій змістовно відповідних
розглянутим типам активності з запропонованого списку;
4) рефлексивний: ступінь звикання суб’єкта
до ситуації (вимірюється прямим оцінюванням
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в 10-бальною шкалою); ефективність протидії
суб’єкта ситуації (вимірюється прямим оцінюванням в 10-бальною шкалою); рівень підконтрольності ситуації суб’єкту (вказується
категорія «повний контроль», «контроль здебільшого», «контроль меншої частини», «повна
не підконтрольність»); просторове співвіднесення суб’єкта і ситуації (вказується категорія
«суб’єкт відчуває себе в центрі», «суб’єкт відчуває себе на периферії» або «суб’єкт відчуває
себе за межами ситуації»); результативність застосовуваної поведінкової стратегії (вказується
очікуваний результат); ефективність застосовуваної поведінкової стратегії (вимірюється прямим оцінюванням в 10-бальною шкалою).
На підставі аналізу психологічної літератури можна виділити два найбільш загальних
класу життєвих ситуацій: повсякденні і виходять за рамки повсякденності. Оскільки невідповідність розряду повсякденних ситуацій
в основному базується на їх емоціогенності,
то в свою чергу клас ситуацій, що виходять за
рамки повсякденності, може бути поділені на
умовно позитивні (значущі) і умовно негативні (важкі) ситуації.
В. Н. Мясищев в концепції відносин особистості запропонував поняття значущої ситуації, підкресливши при цьому вразливість
личності до певних факторів середовища.
Є. І. Головаха і А. А. Кроник вказують на
ознаки значущих ситуацій: ситуації, що набувають статус життєво-важливих подій, які
супроводжуються специфічними формами
переживання часу і стають «віхами на життєвому шляху людини» [2, с. 13].

При цьому принциповою відмінністю
значущих і важких ситуацій виступатиме неможливість для особистості продовжувати
життєдіяльність в усталеній моделі. Ця характеристика (перешкода для повноцінного
здійснення життєдіяльності) виділяє життєві
труднощі серед ситуацій, виходять межі повсякденності. Відчувається людиною перешкода у важких ситуаціях не зачіпає екзистенційних проблем, не містить загрози життю,
здоров’ю. Ця характеристика обмежує важкі
ситуації по відношенню до екстремальних ситуацій або ситуацій кризи.
Таким чином, доцільно виділяти три основні класи ситуацій: 1) з умовним рівновагою
взаємодіючих сил – повсякденні; 2) з видимим
дисбалансом взаємодіючих сил – значущі;
3) з критичним неузгодженістю взаємодіючих
сил – ситуація життєвих труднощів.
Всього випробовувані назвали 634 важких життєвих ситуацій. В обох підвибірках
в якості життєвих труднощів позначаються
ситуації негативного взаємодії з соціальними
об’єктами і ситуації переживання негативних
психічних станів. У чоловічій підвибірці серед найбільш стресогенних виявляються ситуації прийняття відповідальності та ситуації
переживання тиску ззовні (нав’язані обставини), а також ситуації відсутності бажаних (або
необхідних) речей, у жіночій підвибірці – ситуація самокритики (коли людина незадоволений собою і результатами своєї активності) і
ситуації негативних змін до життєдіяльності.
Для виявлення вікових особливостей
сприйняття особистістю ситуацій життєвих

Таблиця 1
Вплив фактору віку на сприйняття характеристик важких життєвих ситуацій
Чоловіки
Жінки
частота повторюваності (р = 0,09)
загальний рівень значимості (р = 0,09)
щільність ситуації (р = 0,01)
щільність ситуації (р = 0,09)
ступінь звикання суб’єкта до ситуації (р = 0,00) ступінь звикання суб’єкта до ситуації (р = 0,06)
ступінь бажаності (р = 0 , 00)
тиск (сила впливу) ситуації (р = 0,02)
залишковий тиск (р = 0,00)
залишковий тиск ситуації (р = 0,02)
ступінь інтенсивності емоційного
просторове співвіднесення
переживання (р = 0,00)
суб’єкта і ситуації (р = 0,01)
область впливу ситуації (р = 0,00)
результативність застосовуваної поведінкової
стратегії (р = 0,00)
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труднощів був проведений статистичний аналіз з використанням Н-критерію КраскаллаУоллеса. Для отримання більш диференційованих результатів аналіз проводився окремо
по підвибірках чоловіків і жінок.
Статистичний аналіз в підвибірках чоловіків та жінок дозволив виявити вплив фактору
віку на сприйняття наступних характеристик
важких життєвих ситуацій (таблиця.1.):
Висновки, зроблені в результаті дослідження. У підвибірці чоловіків найбільш
уразливими до впливу життєвих труднощів
виявляються випробовувані другої вікової
підгрупи (27-32 роки). У цих випробовуваних найбільш високі показники переживання
щільності ситуації, залишкового тиску і інтенсивності негативних емоційних станів. У той
же час і без того низький рівень бажаності наявної ситуації у чоловіків другої вікової групи виявляється гранично мінімальним. Крім
того, саме випробовувані цієї групи частіше
за інших вважають свою поведінку нерезультативною, що говорить про їх невпевненість
у своїх можливостях впоратися з виниклими
життєвими труднощами.
Випробовувані першої вікової групи
(18-26 років) більш впевнені у своїх силах,
вони частіше сприймають ситуацію як виклик
їх самооцінці. Проте вони не завжди критичні до виникаючих труднощів, тому частіше
сприймають фактично різні ситуації як повторювані і звичні.
Чоловіки старшої вікової групи (33-45 років) більш ефективні у взаємодії з життєвими
труднощами, вони сприймають виникаючі
труднощі диференційовано і їх поведінка вибудувано відповідно до вимог наявної ситуації. Крім того, вони сприймають скрутну ситуацію не як загрозу їх самооцінці, а більшою
мірою як фактичні життєві обставини, тобто
відносяться до них більш відсторонено, що і
дозволяє їм більш результативно організувати
свою поведінку.

У підвибірці жінок зберігається схожа
динаміка. Жінки другої вікової групи (27-32
роки) більш гостро переживають силу впливу і щільність ситуації. Однак вони частіше
сприймають кожну важку ситуацію як нову,
що дозволяє цим випробуваним вибирати
найбільш ефективні поведінкові стратегії.
Тому у них в порівнянні з жінками першої вікової групи значно знижено переживання залишкового тиску ситуації.
Жінки першої вікової групи (18-26 років)
частіше сприймають життєві труднощі як особистісно значущі. Тому, незважаючи на високу результативність обраних ними стратегій
поведінки, вони переживають високий залишковий тиск ситуації і після фактичного виходу
із ситуації.
Як і в підвибірці чоловіків, жінки старшої
вікової групи (33-45 років) у важких життєвих
ситуаціях здатні найбільш ефективно організувати свою активність. Так, вони сприймають
виникаючі життєві труднощі більш відсторонено і частіше визначають своє місце в ситуації
не в центрі що відбувається, а як би з боку – на
периферії. У той же час вони не відсторонюються повністю від того, що відбувається, тому
реалізують свої поведінкові стратегії найбільш
ефективно, що дозволяє їм якісно знижувати
силу впливу і залишковий тиск ситуації.
Таким чином, в нашому дослідженні виявлено гендерно диференційований вплив фактору віку на індивідуальне сприйняття особистістю важких життєвих ситуацій. З віком
життєві труднощі сприймаються особистістю
більш відсторонено, людина частіше диференційовано сприймає ситуативно і навіть
власний особистісний простір. Накопичений
досвід взаємодії з важкими життєвими ситуаціями дозволяє особистості більш ефективно
вибудувати свою лінію поведінки і домогтися відносно себе значущих особистісних результатів в опануванні виникаючих перешкод
життєдіяльності.
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ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ОБДАРОВАНИХ ПІДЛІТКІВ
ЗА КРИТЕРІЄМ КРЕАТИВНОСТІ
У статті розглянуто проблему ціннісних орієнтацій обдарованих дітей в контексті критерію
креативності. Експериментальним шляхом було виявлено особливості взаємозв’язку ціннісних орієнтацій та рівня креативності у підлітковому віці. Визначено, що у дітей з різним рівнем креативності є як схожі (низькі рангові значення традицій, високі рангові значення безпеки), так і відмінні
(самостійність, конформність, стимуляція, досягнення, влада, гедонізм, універсалізм, доброта) ціннісні орієнтації.
Ключові слова: ціннісні орієнтації, рівень креативності, обдаровані діти.
В статье рассмотрена проблема ценностных ориентаций одарённых детей в контексте критерия креативности. Експериментальным путём было обнаружено особенности взаимосвязи ценностных ориентаций и уровня креативности в подростковом возрасте. Обнаружено, что у детей с разным
уровнем креативности есть как общие (низкие ранговые значения традиций, високие ранговые значения безопасности), так и различные (самостоятельность, конформность, стимуляция, достижение,
власть, гедонизм, универсализм, доброта) ценностные ориентации.
Ключевые слова: ценностные ориентации, уровень креативности, одарённые дети.
In this article it was considered the problem of the most valuable orientations of the talented children in
the context of the criterion of the creativity. It was revealed the peculiarities of the correlation of the valuable orientations and the standard of the creativity in the adolescent age by the experimental way. It the
established that the children with different level of creativity have as very much alike (the low rank sense of
traditions, the high rank sense of safety), and so differ (as independence, conformation, stimulation, achievements, power, hedonism, universalism, kindness) valuable orientations.
Key words: valuable orientations, level of creativity, exceptional children.

Актуальність теми зумовлена об’єктивною
потребою життя, адже творча активність обдарованих дітей виступає головним адаптивним
ресурсом суспільства у кризові епохи, однак
самореалізація поза соціумом неможлива, вона
завжди здійснюються у певному соціальному
середовищі і тому активується, відносно тих
рис людини, які підтримуються чи принаймні
не заперечуються суспільством, згідно із своїми потребами і цінностями.
Обдарована дитина має специфічні світосприйняття та ціннісні орієнтації, які впливають на її стосунки з оточуючими людьми.
Майбутньому вчителю особливо важливо проаналізувати процес соціалізації таких учнів та
пов’язані з ним труднощі. Дана проблема знайшла своє відображення у сучасних публіка-

ціях. Так, проблему соціалізації обдарованої
дитини досліджували О.О.Вельдбрехт, О.І. Кульчицька, О.С. Парц, Н.С. Лейтес, Л. Сворд,
[3,6, 7, 8, 9]. До проблеми ціннісних орієнтацій обдарованої дитини зверталися О.А. Богпомочева, Н.С. Лейтес [2,8]. Діагностика креативності наявна у працях Д.Б. Богоявленської,
В.М. Дружиніна, О.І. Щелбанової [1, 4, 10].
У даній роботі буде виявлено взаємозв’язок
ціннісних орієнтацій обдарованих дітей та
рівня креативності.
Мета дослідження: теоретичний та експериментальний аналіз взаємозв’язку ціннісних
орієнтацій обдарованих дітей та рівня креативності.
Ми припустили, що існує взаємозв’язок
ціннісних орієнтацій та рівня креативності.
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В роботі використані такі методи як теоретичний аналіз; статистична обробка даних;
порівняння та систематизація результатів;
тест для визначення креативності Торренса;
методика Шварца («Профіль особистості»)
для визначення цінностей особистості на рівні індивідуальних пріоритетів.
Виклад основного матеріалу. Серед особливостей обдарованих дітей найчастіше виділяють такі: інтенсивність емоцій як інший
спосіб переживання [9, с.93], філософський
образ світу (активний характер усвідомлення світу як взаємопов’язаного цілого і розуміння місця людини у цьому цілісному світі)
[2, с. 17-19], активна життєва позиція (прагнення для творчого пошуку, поглиблений інтерес
до власної особистості і навколишнього світу)
[2, с. 17-19; 7, с. 65; 9, с. 91-92], цілеспрямованість у досягненні мети [3, с. 17; 8]. На думку
О.С. Парца, випередження є нормою для обдарованих дітей [7, с. 69]. У зв’язку з цим науковці визнають, що розвиток креативності як
суттєвої ознаки обдарованості є важливим ступенем психологічного пристосування людини
до існування в епоху постіндустріального глобального суспільства [3].
Виокремлюючи особливості розвитку особистості обдарованих дітей, доцільно згадати
про їх ціннісні орієнтації. Ціннісні орієнтації –
інтеріорізовані особистістю цінності соціальних груп, котрі є результатом соціалізації
[5, с. 5].
При вивченні окремих індивідів використовується як поняття «ціннісної орієнтації»,
так і поняття «цінності». Ціннісні орієнтації –
інтеріорізовані особистістю цінності соціальних груп. Тобто, цілком правомірно говорити
про цінності особистості як про її ціннісні
орієнтації [5, с. 5]. Можна виокремити основні характеристики цінностей:
1. Цінності – це переконання, проте вони
не є об’єктивними ідеями. Коли цінності активуються, то змішуються з почуттями [5, с. 10].
Оскільки обдаровані діти живуть інтенсивним
емоційним життям з глибокими переживаннями [9, с.93], то цей факт є доволі суттєвим.
2. Цінності – це бажані людиною цілі і образ поведінки, який сприяє досягненню цих
цілей [5, с. 10].

3. Цінності не обмежуються окремими діями і ситуаціями.
4. Цінності виступають як стандарти, які
керують вибором чи оцінкою вчинків, людей,
подій [5, с. 10]. У такому випадку вони можуть
пояснити критичне ставлення обдарованих дітей до навколишнього світу [3, с. 16].
5. Цінності впорядковані за важливістю
відносно один одного [5, с. 10].
Виклад основного матеріалу. Для визначення взаємозв’язку ціннісних орієнтацій обдарованих дітей та рівня креативності
було проведено дослідження серед учнів 9-10
класів Криворізької загальноосвітньої школи
№12 кількістю 31 особа. Досліджуваним були
запропоновані тест для визначення рівні креативності Торренса [6] та методика Шварца
(«Профіль особистості») для визначення цінностей особистості на рівні індивідуальних
пріоритетів [8].
Після опрацювання результатів тесту
для визначення рівня креативності Торренса (згідно із атласом типових малюнків за
В.Н. Дружиніним) респонденти були розподілені за значенням індексу оригінальності та
значенням індексу унікальності. Для зручності отримані результати варто занести до таблиці № 1 ( за тестом креативності Торренса).
Таблиця № 1
Рівень креативності досліджуваних
% респонІндекс
Індекс унідентів
оригінальності
кальності
6,45 %
0,00
0,00
6,45 %
0,48
0,00
9,68 %
0,58
1,00
19,35 %
0,67
1,00
35,49 %
0,76
2,00
16,13 %
0,95
4,00
6,45 %
1,00
Більше 4
Наступна частина дослідження полягає у
порівнянні значень типів цінностей на рівні індивідуальних пріоритетів (за методикою
Шварца «Профіль особистості») у обдарованих та звичайних дітей. Школярі з високим
рівнем креативності (індекс оригінальності
від 0,95 до 1) складають 22,58 %. Отримані результати щодо значень типів цінностей для них
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можна представити у вигляді таблиці № 2 (за
методикою Шварца « Профіль особистості»).

Школярі, рівень креативності яких низький
та нижче середнього (індекс оригінальності
від 0 до 0,58) становлять 22,58%. Отримані результати щодо значень типів цінностей для них
можна узагальнити у вигляді таблиці № 4.

Таблиця № 2
Значення типів цінностей у школярів
з високим рівнем креативності
Середні
Рангові знапоказники
чення типів
значень типів
Тип
цінностей на
цінностей на
цінностей
рівні індирівні індивідуальних
відуальних
пріоритетів
пріоритетів
Конформність
1,43
6
Традиції
0,6
10
Доброта
1,1
8
Універсалізм
2,23
5
Самостійність
3,32
1
Стимуляція
2,42
3
Гедонізм
0,85
9
Досягнення
2,321
4
Влада
1,18
7
Безпека
2,8
2

Таблиця № 4
Значення типів цінностей у школярів,
рівень креативності яких низький
та нижче середнього
Середні
Рангові знапоказники
чення типів
значень типів
Тип
цінностей на
цінностей на
цінностей
рівні індирівні індивідуальних
відуальних
пріоритетів
пріоритетів
Конформність
3
2
Традиції
1,5
9
Доброта
3,13
1
Універсалізм
2
7
Самостійність
2,3
6
Стимуляція
2,66
5
Гедонізм
2,83
3
Досягнення
1,62
8
Влада
1,16
10
Безпека
2,8
4

Учні, рівень креативності яких перевищує
середній (індекс оригінальності від 0,67 до
0,76) становлять 54,84%. Значення їхніх типів
цінностей варто занести до таблиці № 3.

Можна помітити, що для всіх досліджуваних пріоритетною цінністю є безпека, а до
найменш значимих цінностей потрапляють
традиції, тож їх можна не розглядати при виявленні відмінностей.
Аналізуючи отримані дані, можна помітити, що для дітей з високим рівнем
креативності пріоритетними цінностями є
самостійність,стимуляція (ранги 1, 3), значне місце посідає також досягнення (ранг 4).
Низька значимість надається владі, доброті,
гедонізм (ранги 7, 8, 9). Оскільки найбільше
значення надається самостійності, то можна
говорити про наявність самоконтролю і самоуправління, а також про потребу у автономії
та незалежності. Стимуляція виникає через
потребу у різноманітності і глибоких переживаннях для підтримки оптимального рівня
активності.
Досягнення як особистий успіх через прояв компетентності відповідно до соціальних

Таблиця № 3
Значення типів цінностей
у школярів, рівень креативності
яких перевищує середній
Середні
Рангові знапоказники
чення типів
значень типів
Тип
цінностей на
цінностей на
цінностей
рівні індирівні індивідуальних
відуальних
пріоритетів
пріоритетів
Конформність
2,37
4
Традиції
1,75
8
Доброта
2,75
1
Універсалізм
2,16
6
Самостійність
2,75
1
Стимуляція
2,5
3
Гедонізм
2,33
5
Досягнення
2
7
Влада
1,33
9
Безпека
2,6
2
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вимог також займає чільне місце (ранг 4),
проте знаходиться нижче за стимуляцію (ранг
3) Тобто, креативні діти акцентують увагу
на процесі своєї роботи, а не на соціальному
схваленні. Влада (ранг 7) займає найнижчі значення серед цінностей, а отже соціальний статус чи престиж, контроль чи домінування над
людьми і засобами для даної категорії опитаних не має особливого значення. Універсалізм
(розуміння, терпимість, захист добробуту всіх
людей і природи) займає значно вище місце у
системі цінностей (ранг 5), ніж доброта ( ранг
8) До цінностей, які мають низьке значення,
належить і гедонізм ( ранг 9) – (задоволення,
насолода від життя). Можливо, креативні діти
мають більш песимістичний погляд на світ, чи
знаходять задоволення від певної творчої діяльності, відмежовуючись від реальності.
Для дітей, рівень креативності яких перевищує середній, пріоритетними цінностями є
самостійність, доброта, стимуляція (ранги 1,
1 ,3); значне місце займає конформність(ранг
4). Низька значимість надається досягненням,
влади ( ранги 7, 9). У респондентів даної групи
самостійність все ще займає провідні позиції,
що можна також пояснити віковою приналежністю до юнацтва, проте пріоритетну позицію
разом з тим займає і доброта, що свідчить
про турботу про людей, з якими респондент
перебуває у особистих контактах. До речі,
універсалізм (ранг 6) у даної категорії учнів
втрачає свою значимість порівняно з добро-

тою (ранг 1), що говорить про направленість
на конкретну людину . Як і у випадку з високо
креативними дітьми, стимуляція (ранг 3) відіграє доволі важливу роль, проте досягнення
(ранг 7) мають низьке значення. Досягнення
зазвичай ведуть за собою соціальне схвалення, тож учні з високим рівнем креативності,
хоча й більше уваги приділяють внутрішньому світові, проте більше потребують визначення оточення, адже часто не знаходять його,
ніж школярі з меншим рівнем креативності,
які не відчувають дефіциту соціального схвалення. У зв’язку з цим варто відмітити, що у
респондентів, рівень креативності яких перивищує середній , доволі значне місце посідає
конформність (ранг 4). Тобто, у такому випадку дитина має менше шансів викликати непорозуміння чи обурення оточуючих, що у свою
чергу зменшує можливість появи конфліктної
ситуації.
Для учнів, рівень креативності яких нижче
середнього та низький, пріоритетними цінностями є доброта, конформність, гедонізм
(ранги 1, 2, 3). Низька значимість надається
універсалізму, досягненням та владі (ранги
7, 8, 10). Як бачимо, хоча самостійність (ранг
6) все ще має доволі вагоме значення, проте
школярі даної групи вже не включають її до
системи найважливіших цінностей. Це може
свідчити або про надання переваги іншим цінностям, або про неготовність до самоконтролю та саморегуляції.

Таблиця № 5
Рангові значення типів цінностей на рівні індивідуальних пріоритетів
у дітей з різним рівнем креативності
Тип цінностей
Конформність
Традиції
Доброта
Універсалізм
Самостійність
Стимуляція
Гедонізм
Досягнення
Влада
Безпека

Високий рівень
креативності
6
10
8
5
1
3
9
4
7
2

Середній рівень
креативності
4
8
1
6
1
3
5
7
9
2
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рівень креативності
2
9
1
7
6
5
3
8
10
4
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Найважливішим пріоритетом виступає доброта (ранг 1). Проте універсалізм потрапляє
у групу найменш значних цінностей, що говорить про неготовність співчувати чи розуміти
абстрактну людину, прагнення не замислювати
над глобальними, філософськими проблемами.
Вагоме місце посідає конформність, яка означає, готовність відповідати соціальним очікуванням. З одного боку, це свідчить про прийняття існуючих норм та поглядів, а з іншого
– про відсутність власних чітких переконань
чи неготовність їх висловити (це підтверджується тим, що самостійність (ранг 6) у даної
групи респондентів значно втратила свої позиції). Гедонізм ( ранг 3) у такому випадку як
одна із найголовніших цінностей говорить про
направленість особистості не на процес, а на
результат (отримання насолоди), а також про
вміння отримувати задоволення від життя. До
найменш значних цінностей потрапляють досягнення ( ранг 8) та влада (ранг 10). Цікаво,
що діти з більш високим рівнем креативності
зараховували до цієї категорії лише владу, звертаючи більшу увагу на досягнення. Це може
підтвердити, що школярі з нижчим рівнем
креативності комфортніше почувають себе у
соціумі, тож не потребують додаткового схвалення. До речі, діти з високим рівнем креативності, хоча й зараховують владу до найменш
значимих цінностей, проте надають її значно
вище місце, ніж дві попередні групи (можливо,
прагнення домінувати над засобами і людьми).
У дітей, рівень креативності яких низький та
нижче середнього, традиції також потрапляють до найменш значимих цінностей, незважаючи на те, що конформність займає високі
позиції. Можливо, одна категорія дітей готова
пристосуватися до вимог групи, проте не буде
приймати абстрактні символи, ритуали, звичаї
і ідеї, які існують у культурі, через свою вікову
категорію. Отримані дані варто узагальнити у
вигляді таблиці № 5.
Висновки: діти з високим рівнем креативності найголовнішим ціннісним пріоритетом
вважають самостійність (зі зменшенням креативності самостійність хоча й залишається
важливою, проте втрачає свої позиції), що свідчить про самоконтролю та самоуправління.
Значна увага відводиться стимуляції, яка по-

лягає у потребі різноманітних і глибоких переживань для підтримання активності. Зважаючи
на те, що досягнення (особистий успіх через
прояв компетентності відповідно до соціальних норм) знаходиться нижче за стимуляцію,
можна говорити про те, що креативні діти акцентують увагу на процесі своєї роботи, а не на
соціальному схваленні. Проте варто зазначити,
що у школярів із нижчим рівнем креативності
досягнення займає значно нижчі позиції.
Дана особливість може пояснюватися тим,
що учні з високим рівнем креативності, хоча
й зосереджені на внутрішньому світові, проте більш потребують визнання оточення, адже
часто не знаходять його, ніж їхні звичайні
ровесники, які не відчувають дефіциту соціального схвалення. Виходячи з цього факту,
можна пояснити наступну суперечність. З одного боку, креативні діти (як і інші учні) до
найменш значних цінностей зарахували владу, проте порівнюючи їхню позицію до влади
з показниками менш креативних учнів, стає
очевидно, що зі збільшенням креативності
зростає значення цієї цінності. До цього варто додати, що діти з високим рівнем креативності, на відміну від своїх ровесників, менш
схильні до конформізму, тож прагнуть довести свої «ідеї» не через співробітництво, а через тиск, домінування над засобами і людьми
у вигляді влади. Діти з високим рівнем креативності до найменш значних цінностей відносять доброту, тоді як їх ровесники надають
їй пріоритетного значення. З іншого боку, учні
нижчим рівнем креативності набагато менш
уваги приділяють універсалізму. Аналізуючи
дані показники, варто згадати, що обдаровані діти через схильність до інтроспекції, зосередженість над філософськими проблемами
здатні співчувати у глобальному масштабі,
проте через проблеми з соціалізацією не можуть проявити аналогічні почуття до конкретних осіб. З іншого боку, діти з нижчим рівнем
креативності не здатні зрозуміти абстрактних
людей, а прагнуть турбуватися про повсякденну взаємодію з близькими людьми в умовах
процвітання групи. Під час дослідження було
виявлено, що існує взаємозв’язок ціннісних
орієнтацій та рівня креативності як суттєвої
ознаки обдарованості.
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА
У статті розглянуто питання психологічного аналізу професійної діяльності адвоката. Наведена професіограма діяльності адвоката, яка відображає загальну структуру професійної діяльності, її
цілі, способи, а також якості особистості професіонала, необхідні для її успішного здійснення. Представлена структура іміджу особистості адвоката.
Ключові слова: професійна діяльність, професіограма діяльності адвоката, імідж особистості
адвоката.
В статье рассмотрен вопрос психологического анализа профессиональной деятельности адвоката. Приведена профессиограмма деятельности адвоката, которая отражает общую структуру профессиональной деятельности, ее цели, способы, а также качества личности профессионала, необходимые для ее успешного осуществления. Представлена структура имиджа личности адвоката.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, профессиограмма деятельности адвоката,
имидж личности адвоката.
In article questions of psychological analysis of the profession activity of lawyer. The following professiograme of a lawyer, which reflects the general structure of professional activity, its objectives, methods and professional personality necessary for its successful implementation. The framework image individual lawyer.
Key words: professional activity, professiograme activity a lawyer, image of the individual lawyer.

Актуальність статті. Правова захищеність
особистості – одна з фундаментальних ознак
правової держави, яка передбачає наявність системи ефективних юридичних засобів реалізації
і захисту прав особистості. У цій системі особливе місце належить адвокатурі, покликаній
здійснювати захист прав, свобод та законних інтересів громадян. Сильна, незалежна адвокатура здатна чинити істотний вплив на всі сторони
життєдіяльності держави, активно допомагати
формуванню її як правової держави [2].
За визначенням І.В. Бризгалова «адвокат
повинен добре знати особистість підзахисного, його психологію, мотиви злочину, причини
та умови скоєння злочину. Тільки вивчивши,
проаналізувавши і зробивши висновки про
особистість підзахисного, логічно обміркувавши власну лінію захисту, адвокат може досягти позитивних результатів у правозахисній
діяльності. Захисник повинен мати моральне
право брати участь у вирішенні питань правосуддя, оцінювати вчинки людей, розкривати їх
психологічний зміст. А це означає, що адвокат

повинен бути принциповим, чесним, непримиренним до порушення прав і законних інтересів підзахисного» [3, с. 38-39].
Постановка проблеми. Досліджуючи діяльність адвоката можна звернути увагу на те,
що вона є однією з професій, яка насичена високим рівнем екстремальності та професійного стресу. Успішна діяльність адвоката багато
в чому залежить від уміння спілкуватися, від
підходу до підзахисного, взаємодії з суддею,
слідчим, прокурором. Особливу роль відіграє
також організаційна діяльність адвоката: підготовка до процесу; складання плану; застосування прийомів та засобів, сформованих практикою і професійним досвідом [4].
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Розглянути питання психологічного аналізу професійної діяльності
адвоката, навести професіограму діяльності
адвоката, представити структуру іміджу особистості адвоката.
Виклад основного матеріалу. Професійна діяльність адвоката характеризується над-
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звичайною різноманітністю, які вирішуються.
Ця діяльність у першу чергу пов’язана з нормами права, й окремі її види містять наступні
поняття: правозастосовна діяльність, правозахисна діяльність.
Психологічний аналіз роботи адвоката дозволив виділити наступні етапи: формування
загальної концепції; розробка тактики захисту; застосування (реалізація) захисту та комунікативний зв’язок з учасниками процесу.
На першому етапі основне місце посідає реконструктивна діяльність адвоката. Такі психологічні якості, як пам’ять, мислення (аналітичне й синтетичне), уява реалізуються як на
першому, так і на другому етапах діяльності.
На третьому етапі в комунікативній діяльності адвоката виокремлюються: психологічний
контакт із підзахисним, який відбувається в
основному ще до початку судового процесу
під час приватних бесід; психологічний контакт зі складом суду та іншими учасниками
судового процесу; при цьому реалізуються
якості адвоката як судового оратора [3, с. 39].
Як зазначають О. Ю. Поклонська та С. В. Компанейцев, наукові розробки у сфері адвокатської діяльності сприяють формуванню так
званого образу адвоката в оновленому форматі української юриспруденції. Суттєвим
фактором виступають морально-ділові якості
адвоката, які дозволяють розкритися йому як
професіоналу. «Стандарти адвокатської діяльності, викладені у формі професіограми,
розглядаються у галузі юриспруденції як прогресивний крок у розвитку та вдосконаленні
засад адвокатської діяльності» [6, с. 385].
Так, С.Д. Гусарев, О.Д. Тихомиров під професіограмою пропонують розуміти науково обґрунтовані норми й вимоги до видів діяльності
та якостей особистості спеціаліста, які дозволяють йому ефективно виконувати вимоги професії, отримувати необхідний для суспільства
продукт і разом з тим створюють умови для розвитку особистості самого робітника [5].
На думку О.В. Синєокого, необхідність
розробки професіограми (психограми) адвоката дозволяє досягати ряд цілей: 1) ефективного професійного відбору осіб, які бажають
працювати в адвокатурі; 2) науково обґрунтованого відбору студентів для навчання даної

юридичної прикладної спеціалізації; 3) контрольованого психологічного супроводу адвоката в період його адаптації до роботи [7].
У структурі особистості адвоката О.В. Синєоким виділяються такі групи властивостей:
світоглядні (ставлення до загальновизнаних
соціальних цінностей, основних прав і свобод
особистості; правова свідомість – ставлення
до права, закону, держави; політична зрілість;
принциповість; правильне розуміння свого громадського обов’язку; висока загальна
культура; всебічна духовна та інтелектуальна
розвиненість; етичні й моральні властивості: милосердя, співчуття, співпереживання,
почуття вірності, честі, гідності); інтелектуально-розумові (загальні професійні знання;
здатність вирішувати типові і нестандартні
розумові завдання; здатність до навчання;
спостережливість; здатність концентруватися
на предметі пізнання; сприймати інформацію
в процесі комунікації); психологічні (розвиненість вольового начала; співвідношення конформності й нонконформності; психологічна
сприйнятливість (емпатія); правдивість; комунікативність; самооцінка; терпіння; певна
ступінь мужності як готовність протистояти
реальним і уявним загрозам); загальнокомунікативні (знання психології та навички роботи з людьми); фізичні властивості (вік; стан
здоров’я; стомлюваність; деякі індивідуальні
фізичні властивості – зір, рухливість тощо);
загальноюридичні (належна загальна юридична культура; глибоке знання законодавства
і практики його застосування; загальноюридичні практичні навички – уміння досліджувати факти, знаходити і тлумачити закони,
складати юридичні документи, усні виступи)
[7]. Зазначені якості адвоката можуть бути
структуровані як: провідні, істотні, незначні.
Робота адвоката, що розглядається як специфічний вид правозахисної діяльності, може
бути представлена у вигляді схеми-моделі,
слугуючи прикладом професіограми, що відображає основні функції й етапи діяльності
адвоката (рис. 1).
Юридична діяльність адвоката має перелік особливостей, що визначаються специфікою взаємодії в системі «людина – право –
людина». Розробка професіограми адвоката
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має теоретичний і практичний інтерес, тому
що сприяє чіткому визначенню й розумінню ролі професійно важливих властивостей
особистості фахівця, організації адекватного

профвідбору, вихованню й самовихованню
психологічних якостей, необхідних для забезпечення високої ефективності професійної
діяльності.

Рис. 1. Схема професіограми діяльності адвоката (за С.П. Бочаровою)
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Адвокат повинен володіти соціально-психологічною компетентністю здатністю взаємодіяти з оточуючими його людьми, умінням орієнтуватися в соціальній обстановці,
адекватно відображати психічні особливості
й стан інших людей, вибирати оптимальні
способи спілкування з ними, здатність до соціальної комунікації (рис. 2).
У праці адвоката мотивація відіграє визначальну роль, забезпечуючи належний рівень професійної активності та регулюючи
поведінку фахівця, що дозволяє досягти значних результатів у професійній діяльності. На
думку Л.О. Скабеліної, «мотиви професійної
діяльності адвоката можуть бути різними, у
тому числі: мотив розуміння призначення про-

фесії (прагнення до справедливості, захист
прав громадян, побудова правового суспільства); мотив надання допомоги іншим людям
(альтруїзм); мотив престижу професії в суспільстві; мотив соціального співробітництва в
суспільстві; мотив самореалізації у професії,
досягнення успіху» [8, с.19]. Приступаючи до
виконання тієї або іншої складової професійної діяльності, адвокат повинен усвідомлювати й суб’єктивно-емоційно переживати її ціну
з точки зору соціальної значущості. Використовуючи класифікацію мотивів професійної
діяльності В.Л. Васильєва [4], важливо зазначити, що саме «адекватний» тип мотивації сприяє ефективному вирішенню правових
завдань і формуванню професійно важливих

Рис. 2. Схема взаємодії адвоката в професійній діяльності
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якостей адвоката таких як, ініціативність,
самоконтроль у прийняті рішень, орієнтованість на професійні досягнення, професійна
відповідальність, цілеспрямованість. Професійна спрямованість є однією з найважливіших передумов формування професіоналізму
адвоката. Не сприяє ефективній професійній
діяльності адвоката мотив уникнення невдач,
мотив влади (схильність керувати соціальним
оточенням, упливати на поведінку інших людей), мотив самоствердження [8]. Поведінка
фахівців такого типу мотивації відзначається
активністю, спрямуванням зусиль щодо створення позитивного іміджу (рис. 3).
Щоб ефективно виконувати свою діяльність, сучасний адвокат повинен володіти цілим рядом психологічних якостей, необхідних
для даної професії: соціальна зрілість, високий рівень правосвідомості, соціальної відповідальності, домінування соціально значущих
мотивів професійної діяльності, адекватна
професійна мотивація, професійна культура.
Ці якості складають основні категорії психічних процесів:

1. Когнітивні: система наукових психологічних знань про людину й соціальну взаємодію
людей, система адекватних уявлень про свій
внутрішній психічний світ та індивідуальні
якості, глибокі професійні знання розвинений
інтелект, гнучке творче мислення, висока розумова працездатність, аналітичний склад розуму,
прогностичні здібності, активне сприйняття, хорошу пам’ять, стійка увага, розвинена уява.
2. Емоційні: чуйність до людей, розвинена
емпатія й уміння співпереживати, багатство й
дієвість переживань, емоційна стабільність,
чуйність, доброзичливість, великодушність,
милосердя, почуття власної гідності.
3. Вольові: здатність протистояти зовнішньому тиску, стримувати негативні емоційні
впливи й сильні переживання, не допускати
зривів діяльності при значних психічних навантаженнях, самоконтроль, витримка, наполегливість у ствердженні моральних цінностей і обстоюванні моральних принципів,
надійність [1].
У діяльності адвокатів особлива увага надається показникам сформованості інтелекту-

Рис. 3. Структура іміджу особистості адвоката
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альних процесів, оскільки творчий характер
роботи адвоката проявляється в тому, що, керуючись нормами права, він вибирає найбільш
підходящі прийоми і способи дій, методи роботи, які відповідають конкретній ситуації по
кримінальній справі. Професійний адвокат
повинен уміти переконати оточуючих у своїй
правоті (в юридичному контексті), але ця переконаність повинна базуватися на чіткому розумінні сутності проблеми, правильному прочитанні та тлумаченні законодавства. Розумові
операції в основному є дискурсивними, тобто
носять строго логічний характер, при якому переважає знання принципових схем їх вирішення, знання адвокатом найбільш оптимальних
рішень у подібних ситуаціях по різних кримінальних справах. Творчий початок у вирішенні професійних розумових завдань визначається також досвідом, який розширює межі
теоретичних уявлень, роблячи їх багатшими,
глибшими й більш різнобічними. Досвід адвокатської діяльності сприяє більш швидкому і
правильному вирішенню розумових завдань –
виявлення таких шляхів їх вирішення, які дозволяють з мінімальними витратами досягти
поставленої мети. Досвід практичної діяльності дозволяє в багатьох випадках згорнути функцію аналізу, відмовитися від перегляду всіх
прийомів вирішення конкретного завдання,
обравши найбільш оптимальну в даних умовах
схему. Для адвоката характерна евристичність
у розумових процесах, пов’язаних з вирішенням практичних завдань. Він на певному етапі
дає позитивний ефект, оскільки дозволяє вирішувати поставлені завдання.
Адвокат повинен мати високорозвинене
теоретичне, логічно-доказове мислення, тому
що основним змістом його розумової роботи є
аналіз і узагальнення фактів, розуміння їхньої
сутності та причин, передбачення їх наслідків. Даний тип мислення припускає наявність
у адвоката таких якостей розуму, як глибина,
широта, мобільність, критичність, цілеспрямованість, самостійність, креативність [8].
Професійна пам’ять адвоката у своїй довгостроковій формі здатна зберігати значні обсяги професійних юридичних знань, а також
точно використовувати ці знання у плані оперативної (короткочасної) пам’яті [1].

Найважливішою стороною діяльності адвоката є комунікативні процеси – уміння досягати контакту й організовувати спілкування
з людьми. Комунікативній діяльності у роботі
захисника належить одне з провідних місць,
визначаючи рівень його професіоналізму. Реалізуючи свої комунікативні здібності, адвокат
повинен бути тонким майстром ведення діалогу, досвідченим полемістом. Досвід кращих
правозахисників свідчить, що саме завдяки
високому рівню професіоналізму, заснованому на належній правовій і психологічній культурі, у процесі діалогу адвоката з підзахисним
та учасниками судочинства встановлюється
необхідний контакт, що сприяє розкриттю істини. До числа професійно важливих комунікативних якостей адвоката варто зарахувати
такі, як: соціальна активність; екстравертивність; вербальна ерудиція; сугестивність; емпатія [7].
Високі вимоги висуваються до культури
мовлення адвоката, що складає його "риторичний інструментарій". Мовлення є інтелектуальним засобом формування, теоретичного узагальнення і практичного вираження
думок правознавця. Мовлення є необхідним
засобом спілкування адвоката з колегами, зі
всіма учасниками судового процесу, засобом
виступу в суді. Захисна промова адвоката виголошується під час судових суперечок. Вона
відбиває кульмінаційний момент психологічного конфлікту в судовому процесі і має
величезний соціально-психологічний ефект.
При публічній промові адвоката дуже важливим є "ефект присутності", що розглядається
у трьох основних аспектах: технічному, емоційному і змістовому. Оволодінню всіма зазначеними аспектами професійного мовлення
сприяє загальномовна грамотність адвоката,
психологічне тренування, вивчення ораторського мистецтва [1].
Протягом рішення типових завдань не
тільки вдосконалює спеціальні (у даному випадку – юридичні) знання, але й формує професійні звички, певний склад мислення, стиль
спілкування. Так, професійна деформація адвоката, який спеціалізується на певній категорії справ, призводить до появи у його лексиці безлічі розумових і мовленнєвих штампів.
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Мовні штампи більш опукло можуть сприйматися оточуючими, але все-таки менш небезпечні, а розумові можуть послужити тим
негативним каталізатором, який виступить як
домінантний фактор зміни особистості адвоката. Тому найбільш імовірно, що чим менше
шаблону в діяльності адвоката, тим більш вірогідний правильний підхід у пошуках істини
по справі, тому творчий аспект праці накладає
відбиток на особистість адвоката.
Враховуючи особливості професійної діяльності адвокатів, до емоційно-вольових
професійно значущих якостей особистості
адвоката можна зарахувати: стійкість до стресу, високий рівень самоконтролю, підвищену
працездатність в екстремальних ситуаціях,
стриманість, відповідальність, терплячість,
гнучкість, розвинені адаптивні властивості
нервової системи.
Характерна особливість адвокатської діяльності – це наявність у ній оціночних психічних процесів, метою яких є визначення
своєї позиції, свого ставлення (позитивного
чи негативного) до заяви, події, факту, кримінальної справи в цілому. Найчастіше оціночний процес з боку адвоката – це розгорнуте зіставлення фактичних даних конкретної
справи з оціночними критеріями – правовими
нормами. У ряді випадків оціночне судження
залежить від безпосередньої, часом несвідомої реакції.
Іноді вибір визначається емоційною привабливістю тієї чи іншої альтернативи. Оціночне судження специфічне тим, що воно
залежить не лише від об’єктивної ситуації,
що склалася у зв’язку з конкретною кримінальною справою, а й від потреб, інтересів і
намірів адвоката, від його особистісних переваг. У більшості випадків діяльність адвоката супроводжується негативними емоціями,
з необхідністю їх пригнічувати, а емоційна
розрядка, як правило, буває хронологічно відстроченою.
Зазначені когнітивні, комунікативні та
регуляторні професійно важливі якості виявляються в діяльності адвоката у формі індивідуальних особливостей особистості, які
можуть мати у своєму генезисі як природні, так і соціальні детермінанти. До першо-

го можна включити типологічні властивості
нервової системи (риси темпераменту), що не
визначають повною мірою, але певним чином
упливають на успішність оволодіння конкретною професією, вимагають наявності сильної,
урівноваженої і лабільної нервової системи.
До соціально опосередкованих індивідуальних особливостей адвоката варто зарахувати
такі якості: риси характеру, спрямованість, загальні і професійні здібності, інтелектуальну,
правову, психологічну культуру як потенціал
успішності праці [1].
На думку В.В. Бедь професійна майстерність адвоката проявляється насамперед у
вмінні «вплинути на внутрішнє переконання
суддів, здійснити психологічний уплив на інших учасників судового процесу й отримати
необхідний результат. Такі вміння дозволяють керувати цим процесом не на інтуїтивному рівні, а послідовно та цілеспрямовано»
[2, с. 9].
Адвокат повинен уміти орієнтуватися в
численних правових нормах і прецедентах,
вибудовувати лінію захисту в залежності від
плинних обставин і швидко, при з’ясуванні
нових фактів, вносити в неї зміни. Тому використання шаблонності в мисленні та вирішенні розумових задач у діяльності адвоката призводить до низьких результатів праці
правозахисника. Специфічна особливість діяльності адвоката полягає у процесуальній
самостійності представників цієї професії,
їх персональній і, часом, підвищеній відповідальності за свої дії. Таким чином, буде цілком обґрунтовано помітити, що для того, щоб
бути адвокатом, не потрібні якісь спеціальні
природні задатки. Нездатність до цієї роботи
обумовлена не відсутністю здібностей, а особливостями виховання, у ході якого не були
сформовані необхідні якості.
Відмінності в характері здібностей проявляються при виконанні різних видів адвокатської роботи по кримінальній справі. Так, один
адвокат краще проявляє себе у слідчі діях, у
результаті яких зацікавлений його клієнт, але
гірше працює з документами або речовими доказами. Інший відшкодовує обмеженість своїх
здібностей в ораторському мистецтві гострою
спостережливістю, що проявляється як при
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вивченні матеріалів кримінальної справи, так
і при допитах потерпілих, свідків у судовому
засіданні. Тому схильністю адвоката до виконання певного виду роботи, правової допомоги
певній категорії справ, у яких найповніше виявляється його здібності, не можна ігнорувати.
Висновки, зроблені в результаті дослідження.
1. Адвокатська робота належить до тих
видів діяльності, успіх і навіть видатні досягнення в якій пов’язані із загальним високим
розвитком особистості та зі спеціальними здібностями. Специфічною особливістю професійної діяльності адвоката є нестандартний та
творчий підхід до рішень, які приймаються в
залежності від конкретної ситуації.
2. Результати психологічних досліджень
свідчать, що на психологічну діяльність адвоката впливають наступні соціально-психо-

логічні фактори: індивідуальний характер;
безпосередність взаємодії з колегами, присутність неформальних взаємин; високий рівень
відповідальності.
3. Професіограма діяльності адвоката відображає як загальну структуру професійної
діяльності, так і її цілі, способи, а також якості особистості професіонала, необхідні для її
успішного здійснення. Професіограма покликана сформувати розуміння про саму адвокатську діяльність та особливості, притаманні
характеру її реалізації.
4. Професійна цілеспрямованість – це найважливіша характеристика особистості адвоката. Адвокат повинен усвідомлювати свої
можливості, які відповідають вимогам професії, усвідомлювати труднощі, з якими доводиться стикатися у професійній діяльності,
бути готовим до них.
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РОЗВИТОК ТВОРЧОСТІ СТУДЕНТА – ПЕРЕДУМОВА
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЛЮДИНИ
У статті розглядаються особливості розвитку творчої особистості студентів вищих навчальних закладів, розкриваються основні принципи стимулювання творчої активності, креативність
та ознаки творчості студента.
Ключові слова: креативність, творчість, творча особистість, ознаки творчості студента.
В статье рассматриваются особенности развития творческой личности студентов высших
учебных заведений, раскрываются основные принципы стимулирование творческой активности, креативность и признаки творчества студента.
Ключевые слова: креативность, творчество, творческая личность, признаки творчества студента.
The article describes features of the development of a student’s creative personality in Higher educational
institutions, reveals basic principles of promotion of creative activity, creativity and features of student’s
creativity.
Key words: creativity, creation, creative personality, features of student’s creative personality.

В умовах розбудови української державності, становлення України як демократичного
суспільства на міжнародній арені все актуальнішою постає проблема розвитку творчої особистості її громадян. У зв’язку з цим виявлення
і розвиток творчої особистості має, безперечно, велике значення як для державотворення,
так і для самореалізації конкретної людини.
Система освіти в усі часи характеризувалася тим, що була орієнтована на підготовку
не просто спеціалістів, а людей, які б відповідали певним соціальним потребам сучасності. Особливо це стосується тих навчальних
закладів, які забезпечують процес підготовки вчительських кадрів, адже саме вчитель
здійснює зв’язок поколінь, саме від нього великою мірою залежить майбутнє нашого суспільства.
Зауважимо, що важливою функцією сучасного навчального процесу є творче засвоєння
суми знань. Тому, одним із найважливіших
завдань, що постають перед нами, є формування творчої активності студентів. Адже час
вимагає висококваліфікованих спеціалістів,
які творчо ставляться до своєї справи, здатні
особистою працею сприяти успішному розвитку науки, техніки, виробництва [4, с. 5].
Мета статті – проаналізувати можливості
розвитку творчої особистості студентів в на-

вчальному процесі вищого навчального закладу як передумови формування інноваційної
людини.
Виклад основного матеріалу. У сучасних
умовах людина повинна сприймати величезний обсяг інформації, осмислювати її і на основі здобутих знань самостійно розв’язувати
нові, складніші завдання. І якщо сьогоднішній студент – завтрашній випускник –
буде мати глибокі та міцні знання, вміти їх застосовувати в різних практичних ситуаціях,
то він зможе стати конкурентоспроможним
на ринку праці, максимально реалізує свої потенційні можливості.
Важливою характеристикою сучасної людини є креативність – здатність до творчості.
Життя доводить, що в складних умовах, які
постійно змінюються, найкраще орієнтується людина творча, креативна, здатна до використання нових ідей, нових підходів. Творчий
потенціал можна розвивати впродовж усього
життя людини.
Аналіз досить великого масиву літератури з проблем творчості, яка останнім часом
уже виділилась у самостійний напрям на межі
психології, педагогіки, філософії та інших
наук, дає змогу зробити висновок про те, що
для здійснення соціально-економічних перетворень, розв’язання надзвичайно-складних
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та нових завдань людині сьогоднішнього, а
тим більше завтрашнього дня, вже не просто бажано, а необхідно оволодіти творчими
вміннями, стратегіями і тактиками як інструментарієм не тільки у професійній, а навіть у
повсякденній діяльності.
Розглядаючи розвиток творчої особистості
студентів у навчальному процесі, слід відмітити, що саме поняття «творчість» розуміється багатьма вченими як «діяльність», «процес», «конструктивний принцип пізнання»,
«самореалізація».
А.М. Єрмола розглядає творчість як діяльність: «Творчість – це діяльність, результатом
якої є створення нових матеріальних та духовних цінностей. Вона передбачає наявність в
особистості цінностей, мотивів, знань і умінь,
завдяки яким створюється продукт, що відрізняється новизною, оригінальністю й унікальністю» [4, с. 71].
Творчість – це діяльність, яка складається
зі створення істотно нового; процес з постановки і рішення проблем, нестандартних задач. Творчість – це діяльність, яка на основі
реорганізації наявного досвіду і формування
нових комбінацій знань породжує нове. Творчі ідеї з’являються, коли особистість відчуває
потребу щось змінити, вдосконалити. Процес
творчості поєднує в собі традиції і новаторство [2, с. 39].
Творча особистість – це, з одного боку,
суб’єкт творчих соціальних відносин і свідомої творчої діяльності, а з іншого – причина
творчої діяльності та соціально-творчих значущих дій, що здійснюються в певному соціальному середовищі [7, с. 125].
Творча особистість характеризується наявністю у неї «… здібностей, мотивів, знань
і вмінь, завдяки яким створюється продукт,
який відрізняється новизною, оригінальністю» [2, с. 40].
Ось чому так важливо переконати студентів – майбутніх вчителів у важливості розвитку власної творчості і креативності.
Проблема розвитку педагогічної творчості
сягає далекого минулого. Ще в античні часи
про важливість вияву творчості в педагогічній
діяльності говорили Арістотель, Квінтіліан,
Платон, Сократ та інші мислителі того часу.

У знаменитій праці чеського педагога
Я.А. Коменського «Велика дидактика» червоною ниткою проводиться думка про те, що
успіх у педагогічній діяльності забезпечується перш за все творчим ставленням до справи.
Саме цю позицію Я.А. Коменського розділяв і
підтримував й І.Г. Песталоцці.
У ХVІІІ столітті німецький філософ
І. Кант, аналізуючи проблему творчості в навчанні, робить висновок, що вона є спільним
результатом свідомої і несвідомої діяльності
людини. А його колега Шеллінг доповнює,
що творчість є найвищою формою людської
діяльності.
Одночасно з мислителями Заходу дослідженням творчості займались і такі відомі
вітчизняні психологи, педагоги як М.І. Пирогов, В.О. Сухомлинський, Л.М. Толстой,
К.Д. Ушинський, М.І. Чернишевський та багато інших. Вони відмічали, що творчість є
проявом особистості, що без відповідної розумової і моральної роботи людини над собою
в педагогічній справі неможливе просування
вперед [1, с. 19].
Визначення творчої особистості, її структури, характеризується великою варіантністю, яка зумовлюється тим, що творча особистість є категорією теорії особистості, теорії
діяльності, теорії творчості. Значну роль для
розвитку творчої особистості відіграє її спрямованість, в якій виражається основний зміст
людини як суспільної істоти, ініціативність,
впевненість та комунікативність.
Перш за все, прикладом розвитку творчої
особистості студента повинні стати навчальні
заняття у вузі. Викладач повинен подбати про
усунення психологічної інерції, яка є бар’єром
під час створення та застосування нового.
Такими психологічними бар’єрами можуть бути:
– боязнь видатися некомпетентним, що породжує боязнь критики;
– боязнь ідеального як чогось недосяжного, нереального;
– невміння сприймати об’єкт у незвичній
функції, тобто творча сліпота.
Для усунення цих бар’єрів необхідно дотримуватися основних принципів стимулювання творчої активності, які передбачають:
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– підтримання здатності студентів до творчості;
– неприпустимість несхвальної оцінки
творчих спроб;
– терпимість до незвичних ідей і запитань,
необхідність відповідати на всі запитання студентів.
Також необхідно спиратись на положення
Л. Виготського про те, що студент приймає
програму навчання тією мірою, наскільки
ця програма стає його власною. Отже, щоб
студент сприйняв навчальні цілі, навчався й
творчо розвивався, необхідно:
– розвинути пізнавальний інтерес, активне
мотивоване емоційне ставлення до предмета;
– використовувати активні методи, нестандартні форми уроків, занять, інноваційні педагогічні технології.
З метою розвитку творчості студентів на
навчальних заняттях потрібно використовувати активні форми вивчення лекційного
матеріалу, коли студенти беруть участь у дидактичних вправах, рольових, ділових іграх,
розв’язують педагогічні задачі. Саме в процесі активної пізнавальної діяльності розкриваються творчі можливості студента, відбувається їх реалізація та розвиток. За таких умов
виникає необхідність підготовки студента до
усвідомлення рівня власної творчої діяльності, формування потреби аналізувати власний
досвід.
Разом з тим, творча педагогічна діяльність
є діяльністю дослідницькою. Творчий студент
спирається на досягнення педагогічної науки,
розкриває закономірності педагогічного процесу, прогнозує результати своєї діяльності.
Творчий студент педагогічного вузу – це
творча особистість з високим ступенем розвиненості мотивів, характерологічних особливостей і творчих умінь, що сприяють успішній
творчій педагогічній діяльності, і яка, внаслідок спеціальної професійної підготовки та
постійного самовдосконалення набуває знань,
умінь і навичок педагогічної праці, оволодіває
уміннями формування творчої особистості
учня у навчально-виховному процесі.
Розглядаючи поняття «творчість», не
можна обминути таке поняття, як «креативність». А.М. Єрмола зазначає: «Сьогодні

креативність є сталою категорією, визначилися кілька основних аспектів її дослідження: предметно-процесуальний та рефлексивний (процес вирішення творчого завдання);
продуктивно-результативний та соціальноуправлінський (умови креативного розвитку, самовираження й непрямого управління
творчим процесом навчання й виховання)»
[3, с. 71].
Таким чином, можемо виділити такі основні параметри креативності:
1) оригінальність – здатність продуціювати незвичні відповіді;
2) семантична гнучкість – здатність запропонувати нове використання об’єкта;
3) образна гнучкість – здатність бачити в
об’єкті нові ознаки;
4) спонтанна гнучкість – здатність продуціювати різноманітні ідеї в нерегламентованих ситуаціях.
Здатність творчого студента до педагогічної
творчості характеризується не тільки високим
рівнем педагогічної креативності, а й набутими
психолого-педагогічними знаннями, уміннями
та навичками, які забезпечують ефективність
його взаємодії з учнями [7, с. 97].
Таким чином, ми можемо виділити такі
ознаки творчості студентів:
– високий рівень соціальної і моральної
свідомості;
– розвинені інтелектуально-логічні здібності;
– проблемне бачення;
– творча фантазія, розвинуте уявлення;
– специфічні особистісні якості;
– комунікативні здібності;
– високий рівень загальної культури [7, с. 99].
Висновки. У кінцевому підсумку наголосимо про те, що розвиток творчості студентів
має бути цілеспрямованим, методологічно
обґрунтованим процесом. При цьому ефективність та результативність забезпечується
всією логікою побудови змісту навчального
процесу, стилем навчання і виховання, відповідними організаційними формами та прийомами. І від того, як викладач і студент будуть
враховувати їх у своїй діяльності залежатиме
рівень професіоналізму і духовності майбутнього фахівця.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ
В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ США
У статті розглянуто питання забезпечення освіти національних меншин в США. Проаналізовано особливості полікультурної освіти, зокрема, білінгвального навчання в навчальних закладах.
Ключові слова: національні меншини, полікультурна освіта, білінгвальне навчання, США.
В статье рассмотрены вопросы обеспечения образования национальных меньшинств в США.
Проанализированы особенности поликультурного образования, в частности, билингвального
обучения в учебных заведениях.
Ключевые слова: национальные меньшинства, поликультурное образование, билингвальное
обучение, США.
This article deals with the questions of education of the national minorities of USA. The main peculiarities
of multicultural education and bilingual learning are analyzed.
Key words: national minorities, multicultural education, bilingual learning, USA.

Актуальність статті. Україна є поліетнічною країною і питання міжетнічних відносин
завжди були важливим для неї, але особливої
актуальності вони набули останнім часом,
коли в значній мірі загострилися політико-ідеологічні, етнічні, мовні, релігійні відмінності
серед різних верств населення, внаслідок чого
в окремих регіонах країни виникає міжнаціональна напруга, конфлікти.
Постановка проблеми. Проблема міжетнічних відносин розглядається в працях
багатьох вітчизняних учених (В. Кузьменко,
І. Мигович, В. Нікітюк, В. Попов, Т. Рудницька, Г. Солдатова та ін.). Проте багато аспектів проблеми національних меншин в умовах
трансформації суспільства, безперечно, вимагають подальшого дослідження. До них,
зокрема, належить питання забезпечення
освіти національних меншин, яке може бути
успішно вирішено тільки в процесі реалізації державою політики полікультурності. В
цьому плані викликає інтерес досвід зарубіжних країн. Особливо важливим вважаємо
досвід США, оскільки етнічні проблеми, в
тому числі й освіта етнічних меншин, є тут
надзвичайно актуальними. США відрізняються від звичайних багатонаціональних держав
рядом особливостей, однією з яких є той факт,
що національно-державна освіта в цій країні
складалася не в рамках окремих етносів, а ім-

мігрантів – вихідців з різних країн, представників різних культурних груп.
Метою даної статті є аналіз особливостей полікультурної освіти в США, зокрема,
білінгвального навчання.
Виклад основного матеріалу. Політика
полікультурності є складовою державної політики США. Ця політика передбачає толерантне відношення політичної влади до питання пристосування різних етнічних груп
до загальнодержавних норм і пропонує зняти
історичну напруженість між громадянською
культурою та етнічною культурою.
Мета полікультурності – створення відкритого суспільства, в якому представники
всіх груп (соціальних, культурних, етнічних)
мають можливості для саморозвитку, самоактуалізації зі збереженням унікального культурного походження [1].
Необхідність толерантного співіснування
великих і малих етнічних і національних спільнот породжує потребу нової системи освіти і
виховання, яка дозволить враховувати національні (етнічні) розбіжності, буде включати
багато типів, моделей і ціннісних педагогічних
орієнтацій, адекватних світогляду і запитам різних етнокультурних груп населення. Адекватне відображення цих ідей в освіті – об’єктивна
потреба багатонаціональних держав, що й зумовило розвиток полікультурної освіти.
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Зазвичай, полікультурну освіту розуміють
як таку, що сприяє формуванню в особистості
готовності до активної діяльності в сучасному соціокультурному середовищі, збереженню нею власної ідентичності, прагненню до
поваги та розуміння інших культурно-етнічних спільнот, умінню жити в мирі і злагоді
з представниками різних расових, етнічних,
культурних, релігійних груп. Водночас, багато вчених (М.Бахтін, О.Гуренко, І.Миговитч
та ін.), розглядаючи полікультурну освіту,
вважають її важливою складовою виховання,
що, на нашу думку, цілком правомірно, або ж
навіть вживають термін полікультурне виховання як самостійний.
Основою теорії полікультурної освіти
(Дж. Бенкс, С. Ньєто, К. Смітер) є ідея гармонійного поєднання етнічного і загальнонаціонального у розвитку особистості, при цьому
заперечується повний сепаратизм (культурний плюралізм) і абсолютна інтеграція (теорія
асиміляції). Концептуальною ідеєю багатокультурної освіти, на думку Дж. Бенкса, стала
«освітня рівність», тобто рівність в отриманні
достойної освіти для всіх членів суспільства,
незалежно від походження, кольору шкіри,
релігії, мови [2].
Полікультурна освіта є компонентом загальної освіти й спрямована на краще розуміння інших культур, сприяння встановленню
позитивних відносин та взаєморозуміння між
представниками різних культур країни, вихованню в дусі ненасильства й віротерпимості.
В США полікультурна освіта часто називається білінгвальною освітою чи білінгвальним навчанням. Її суть у використанні двох
мов, одна з яких є англійською, у якості засобу
навчання для однієї й тієї ж групи учнів відповідно до чітко організованої програми, що
охоплює увесь учбовий план або ж його частину, включаючи викладання історії та культури рідної мови.
Дана програма покликана розвивати почуття власної гідності дітей та гордості за
приналежність до обох культур. Як видно з
визначення, акцент ставиться не тільки на
функціональному вивченні мови, але і на
культурному компоненті, що уможливлює
трактування білінгвального навчання як бі-

культурного. Визнання етнічної культури дитини школою сприяє позитивній мотивації до
навчання і створює додаткові можливості для
її самореалізації в освітньому процесі.
Під білінгвальною освітою розглядається
така організація навчання, коли стає можливим використання більш ніж однієї мови як
мови викладання. Друга мова, таким чином,
є не тільки об’єктом вивчення, але одночасно
засобом спілкування та мовою викладання.
Основна відмінність білінгвальної освіти
від традиційної полягає в тому, що мова викладання сама по собі є не тільки засобом для
викладання та навчання, але його метою.
Існує багато моделей, програм і визначень
білінгвального навчання. С. Ніето [3] в загальних рисах визначає білінгвальне навчання як
навчальну програму, що має на меті використання двох мов пояснення у процесі отримання освіти. Це визначення доволі широке і
включає багато варіацій. Наприклад, дитина,
що говорить в’єтнамською мовою, може вивчати зміст базових предметів рідною мовою,
одночасно вивчаючи англійську мову за програмою English as a Second Language (ESL).
Даний підхід, названий білінгвальне навчання, базується на ідеї, що мова і культура учнів
можуть стати вагомим внеском в їх освіту.
У США основною метою білінгвального
навчання є розвиток компетенцій і письменності у сфері англійської мови. Виходячи з
цього, програма ESL є необхідним компонентом усіх білінгвальних програм, оскільки
має на меті пояснення рідною мовою змісту
предметів. Однак, при ізольованому введенні
програму ESL не можна віднести до білінгвального навчання, оскільки рідна мова учня
не використовується для пояснення навчального матеріалу. Учні, що навчаються за даною
програмою, можуть відставати з інших предметів, оскільки вони не розуміють пояснення
повністю. Їх навчання може зводитися тільки
до вивчення англійської мови до того часу,
поки вони не навчаться повноцінно використовувати її в житті.
Очевидно, що програма білінгвального навчання більш ефективна, ніж просто програма
ESL, і не тільки в плані вивчення англійської
мови. Даний висновок був підтверджений ба-
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гатьма дослідженнями, включаючи спеціалістів Центру дослідження освіти, різноманіття
та якості освіти. Подібний суперечливий висновок можна пояснити, якщо уявити, що
учень має тривалий час для вивчення змісту
предметів паралельно з детальним поясненням на англійській мові.
Школярі будують свої знання, базуючись
на попередньому досвіді письменності, але
подібна ситуація не характерна для програм
ESL, оскільки навчання, в основному, будується на вивченні англійської граматики, фонетики та інших аспектів лінгвістики, поза
контекстом використання повсякденної мови.
Було виявлено, що результати навчання школярів, які відвідували білінгвальні програми,
кращі, ніж результати школярів-носіїв мови
з математики, читання, мов та орфографії.
Сучасні дослідження підтвердили перевагу білінгвальних програм (Wayne Thomas
& Virginia Collier National).
Залежно від структури та мети білінгвальних програм, можна виділити «слабкі»
та «сильні» форми білінгвального навчання. (Baker С. & Jones S. P., Encyclopedia of
Bilingualism and Bilingual Education Clevedon,
Eng: Multilingual Matters, 1998).
До слабких форм автори (Baker С.& Jones
S. P.) відносять перехідні (transitional) програми, що є найбільш поширеними в США. У
випадку, коли метою білінгвальної програми є
перехід на навчання тільки на другій мові, такі
програми називаються перехідними. Навчаючись у рамках даної моделі, учням пояснюють
зміст навчальних предметів рідною мовою, в
той час як вони вивчають англійську як іноземну мову. Як тільки їх вважають готовими
до переходу на одномовну програму, їх переводять з білінгвальних програм на основний
потік (mainstream). До рідної мови вдаються
лише з метою найшвидшого переходу до навчання англійською мовою. Крім того, існує й
обмеження у часі, на білінгвальних програмах
навчаються впродовж трьох років. Дане обмеження було встановлено у 1971 році у штаті
Массачусетс (перший штат, який запровадив
білінгвальне навчання).
Навіть при жорсткому формулюванні виявилося необхідним для збереження якості

навчання підтримувати і в деякій мірі розвивати рівень володіння дитиною рідною
мовою. Обмеження значимості першої мови
уповільнювало загальний розвиток й засвоєння програми. Також перехідні програми є
єдино можливими у випадку, коли загальною
рисою всієї аудиторії є слабе володіння мовою
навчання (державною мовою), причому перша мова у дітей може бути різною.
Дані програми впродовж 2-5 років готують дитину для переходу в так званий основний потік (mainstream), де дитину вже будуть
навчати виключно державною мовою. Для
такої тимчасової програми характерна визначена мовна ієрархія, коли у свідомості дитини закріплюються поняття шкільної мови
і домашньої (мови спільноти). Хоча школа
частково в межах можливого звертає увагу на
рідну культуру дитини, традиції, ці дії у кращому випадку зводяться до деякої підтримуючої теорії – розвиток рідної культури не спостерігається. У рамках перехідних програм
зазвичай з класом працюють два вчителі (або
є асистент), які непомітно допомагають дітям
долати чисто мовні проблеми.
Розвиваюче або підтримуюче білінгвальне навчання відноситься до «сильної» версії,
оскільки воно забезпечує більш тривалий і
свідомий підхід. Так само, як і в перехідній
моделі, учням пропонується засвоєння предметів рідною мовою, вивчаючи при цьому англійську як другу мову. Відмінність полягає в
тому, що школярам і студентам не встановлюються часові рамки участі у програмі. Мета
полягає у розвитку комунікативної компетенції на двох мовах шляхом використання обох
мов для викладання предметів. Чим більше
часу учні залишаються в програмі, тим більш
двомовними вони стають. Навчальний план
є збалансованим і учні вивчають предмети у
рівній пропорції як рідною, так і англійською
мовою.
Ще одна «сильна» версія білінгвального навчання – це «двостороння» (two-way
bilingual model) білінгвальна модель, метою
якої є отримання учнями академічної освіти,
принаймні, на двох мовах. При цьому якість
освіти повинна бути настільки високою, щоб
гарантувати випускнику повноцінне майбут-
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нє у сучасному двомовному середовищі. Дана
модель пропонує сумісне навчання школярів,
рідною мовою яких є англійська. та учнів, які
розмовляють іншою мовою. Мета цих програм – розвивати білінгвальну компетенцію,
підвищити академічну успішність, позитивне
крос-культурне сприйняття і ставлення учнів.
Даний підхід пропонує спільне навчання, широке використання методів наставництва та
тьюторства, оскільки передбачається, що у
кожного школяра є особливі знання й уміння, якими він повинен поділитися зі своїми
однокласниками. Як правило, дані програми
не мають часових обмежень , але іноді двосторонній підхід може бути частиною перехідної програми і, таким чином, набувати всі
її характеристики. Двосторонні білінгвальні
програми в США мають функцію збережен-

ня мовного спадку й різноманіття держави, а
також покращення відносин між представниками різних етнічних спільнот.
Висновки. Ідеї полікультурності закладені в найголовніших законодавчо-правових
документах з питань освіти в Україні: Законі
України про освіту, Національній доктрині
розвитку освіти, Законі про дошкільну освіту, Законі про загальну середню освіту, Державному стандарті базової й повної середньої
освіти, Законі про позашкільну освіту, Законі
про вищу освіту, Концепції гуманітарної освіти України, Концепції національного виховання, Концепції громадянського виховання
та інших. Проте дуже важливо, щоб ці ідеї не
просто декларувалися, але й були реалізовані
на практиці з урахуванням зарубіжного досвіду.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ШВЕЦІЇ
Проаналізовано шведський досвід у сфері підготовки вчителів іноземних мов. У статті розглянуті система обов’язкової освіти Швеції, її специфіка, чітка визначеність змісту навчання нормативними державними документами, добір навчальних дисциплін, покликаних сприяти формуванню
соціокультурної компетентності, основні аспекти педагогічної підготовки у багатопрофільних університетах Швеції.
Ключові слова: університети Швеції, учитель іноземних мов, іншомовна підготовка, обов’язкова
освіта, педагогічна підготовка, Швеція.
Проанализирован шведский опыт в сфере подготовки учителей иностранных языков. В статье
рассмотрены система обязательного образования Швеции, ее особенности, четкая определенность
содержания обучения нормативными государственными документами, подбор учебных дисциплин,
призванных способствовать формированию социокультурной компетентности, основные аспекты
педагогической подготовки в многопрофильных университетах Швеции.
Ключевые слова: университеты Швеции, учитель иностранных языков, иноязычная подготовка,
обязательное образование, педагогическая подготовка, Швеция.
Teachers’ foreign language education experience of Sweden is analyzed. The article considers the system
of compulsory education in Sweden, its peculiarities, a clear determination of the content of training regulations state documents, selection of subjects designed to promote socio-cultural competence and the main
aspects of pedagogical training in multy-branch universities of Sweden.
Key words: universities on Sweden, foreign language education training, compulsory education,
pedagogical training, Sweden.

Актуальність дослідження. Сучасні перетворення у світі змінили інфраструктуру
суспільства в бік його демократичності та
полікультурності, що призвело до активізації національної самосвідомості етносів за
нових соціокультурних обставин, визначило
потреби в розробці системи цінностей, смислів і призначення іншомовної лінгвістичної
освіти. Сьогодні ми спостерігаємо трансформацію техногенної цивілізації, коли основу
моделі людського існування починають складати загальнопланетарні принципи мислення,
орієнтовані на взаємопов’язану політику в
галузі культури, освіти, науки та комунікації
з метою забезпечення рівноваги між прогресом, інтелектуальним розвитком і моральним
удосконаленням людини. Культурні зв’язки
між державами і народами стали надзвичайно актуальні. Їх розвиток досяг таких масштабів, які дозволили визнати, що культурна
комунікація народів стала невід’ємною частиною життя світового співтовариства. За даних

умов велику значимість має педагогічна підготовка вчителів іноземних мов.
Європейська компанія EF у 2012 р. провела широкомасштабне дослідження: в усіх
куточках планети були опитані сотні тисяч
людей, щоб з’ясувати, чи добре вони володіють англійською. Результати експертизи EF
оцінювали за допомогою специфічного показника – ЕF English Proficiency Index 2012
(індексу EF). Перше місце в дослідженні EF
зайняла Швеція з індексом 68,91 [5]. Отже,
авторитено засвідчено, що саме в Швеції найкращі викладачі англійської. Зазначені фактори й визначають актуальність дослідження
концептуальних засад університетської підготовки вчителів іноземних мов у Швеції.
Наукова розробленість проблеми. Історія вітчизняної й зарубіжної педагогіки дає
численні приклади тривалої роботи по визначенню витоків, змісту й організації іншомовної лінгвістичної освіти взагалі і у вузах
зокрема. Концепції зарубіжних дослідників
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У. Маккі, Ф. Куммаста, М. Шеннона, К. Тайлі,
В. Сафонової, О. Леонтьєва, Є. Верещагіна,
В. Костомарова, роботи вітчизняних науковців Т. Кошманова, В. Базуріна, І. Гушлевської, Л. Пуховської, О. Жижко, Н. Абашкіної,
М. Леврінц, Л. Зязюн, О. Озерської, Л. Черній [2] довели, що мова є не тільки засобом
спілкування, а й засобом залучення учня до
культурних цінностей інших народів, засобом
досягнення знання й розуміння культур. Вітчизняними вченими здійснено різноаспектні
порівняльно-педагогічні дослідження освітніх реалій різних країн: США, Канади, Мексики, Угорщини, Японії, Франції, Великобританії, Німеччини, Фінляндії [1, с. 4].
Досвід Швеції вивчений недостатньо. Специфіку шкільної освіти розглядали Р. Ніфарін,
І. Луговська, доуніверситетську професійну підготовку – Е. Ісмаїлов, розвиток змісту
шкільної іншомовної освіти вивчала Л. Мовчан, досвід реформування початкової школи –
О. Ярова, проблему навчання іноземних мов у
школі – Б. Остранд, Г. Ерікссон, Т. Ліндблад,
У. Лундстрем та ін. [3].
Метою статті є дослідження сучасних
концептуальних засад університетської підготовки вчителів іноземних мов у Швеції, виокремлення особливостей професійного навчання майбутнього вчителя.
Викладення основного матеріалу дослідження. Cучасна Європа активно відстоює
свої цінності, культурне й мовне розмаїття.
Ці тенденції поєднуються з процесами глобалізації світового співтовариства. Загальновизнаним є факт, що англійська мова є «мовою
номер один» у міжнародному спілкуванні.
У Швеції 90% часу, витраченого на вивчення
іноземних мов, приділяється вивченню англійської [6].
Шведська система освіти складається з
таких етапів: дошкільна – для дітей до 6 років, дошкільна класна – 6 років, обов’язкова
школа – від 7 до 16 років, гімназія – від 16
до 19 років, дослідний університет, вища народна школа або вища професійна освіта –
від 18-19 років. Усі ці етапи системи освіти в
Швеції є добровільними, крім дев’яти років
обов’язкової школи [7]. Освіта у Швеції є безкоштовною, адже фінансується з державного

бюджету, тому є доступною для усього населення країни. Англійська мова є обов’язковим
предметом з четвертого класу (вік 10 років),
але кожен муніципалітет може своїм рішенням зробити її обов’язковою у більш ранньому віці, тому багато дітей вчать англійську з
першого року в школі (6-7 років). Офіційні документи, що регламентують шведську
освіту, визначаються парламентом та урядом.
Завдання Національного агентства з освіти
(«Skolverket») – активна діяльність для досягнення завдань, визначених державою.
Акцент у змісті навчання іноземних мов у
Швеції робиться на комунікативному та багатомовному навчанні через необхідність забезпечення громадянам Швеції повноцінного
членства в ЄС, через мобільність на ринку праці, з метою навчання, туризму та культурного
обміну. Мотивація до оволодіння іноземними
мовами простежується на суспільному рівні,
адже держава активно проводить політику
мультилінгвізму. Вивчення мов відбувається
шляхом опанування шведської мови як рідної
для шведів, або іноземної для національних
меншин, оволодіння англійською мовою як
обов’язковим предметом, а також опанування
другою іноземною (німецькою, французькою,
іспанською) [1, с. 121]. Усі школи зобов’язані
пропонувати курси французькою, німецькою
та іспанською мовами, а другою іноземною
може бути інша – це залежить від бажань
учнів та відповідних учителів. Обсяг англійської як основного предмета, вивченого в повному обсязі, 100 кредитів із 2500. Додаткові
100 кредитів є необов’язковими [2, с. 67].
У Швеції більше 40 вищих навчальних
закладів – старих і нових багатопрофільних
університетів, спеціальних інститутів та місцевих університетських коледжів місцевого
значення. Перший шведський університет
був заснований в Упсалі в 1477 р. Усі університети діють на основі єдиної правової бази
та структури рівнів навчання, але самостійно
обирають зміст і напрям навчання, дослідницької діяльності [7]. Якість і стандарти вищої освіти постійно контролюються Державним агентством вищої освіти.
Навчання передбачає три етапи. Студенти
можуть обирати окремі курси і комбінувати
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їх у рамках програми першого ступеня вищої
освіти. Диплом (Högskoleexamen) присуджується по отриманні мінімум 80 залікових одиниць (два роки навчання). Такий диплом можна отримати у всіх вузах. Ступінь бакалавра
(Kandidatexamen) припускає наявність 120 залікових одиниць, що відповідає трьом рокам
навчання. Тривалість навчання залежить від
спеціальності: на факультетах гуманітарних,
природничих та соціальних наук, а також на
стоматологічному факультеті в Швеції вчаться три роки, на фармацевтичному і юридичному – 4, на медичному – 5,5 років. Протягом одного року, як правило, необхідно отримати 40
залікових одиниць. Через рік або два здається
Magisterexamen – еквівалент ступеня магістра (160 залікових одиниць). Крім загальних
академічних програм навчання, по завершенню яких видається диплом, існує близько 50
професійних дипломів (Yrkesexamen), для
отримання яких потрібно набрати 40-220 одиниць залежно від специфіки навчання. По закінченню таких програм випускники можуть
отримати ступінь доктора медицини, магістра
наук в галузі машинобудування або сільського
господарства, бакалавра педагогіки з правом
викладання в середній школі.
Другий ступінь вищої освіти передбачає
отримання ступеня ліценціата (Licentiatexamen)
за наявності принаймні 120 балів, після першого ступеня вищої освіти потрібно ще 80 балів
(два роки навчання і дослідницької діяльності,
включаючи більше об’ємну дипломну роботу).
Цей ступінь може присуджуватися як проміжний при навчанні за програмою на здобуття
ступеня доктора наук (Doktorsexamen, аналог
ступеня PhD). Для отримання останньої при
наявності 120 балів після першого ступеня
необхідно провчитися як мінімум ще чотири
роки. Навчання включає семінари, методичні
курси, читання літератури, а також проведення наукового дослідження. Докторська дисертація повинна описувати проведену наукову
роботу і включати результати дослідження.
Обов’язковою вимогою є публікація і офіційний захист дисертації.
Здобуття педагогічної підготовки в університетах є мультидисциплінарним. Це зумовлено тим, що у школах Швеції до 7 кла-

су всі предмети викладає один учитель, тому
майбутньому вчителю необхідно опанувати
декілька предметів. Навчання відбувається
у формі лекцій і практичних (семінарських)
занять. Більшість матеріалу відводиться на
самостійну роботу. Контроль успішності
студентів здійснюється за системою балів
(кредитів) [2, с. 89]. Сучасні програми педагогічної підготовки складаються з трьох
компонентів: загальнопедагогічної підготовки, предметного спрямування і спеціалізації.
«Загальнопедагогічна підготовка» включає
вивчення дидактики, дидактичного аналізу і
написання науково-дослідної роботи. «Предметне спрямування» передбачає вивчення
тих дисциплін, які викладатиме вчитель у
школі. «Спеціалізація» передбачає поглиблене вивчення окремих дисциплін, включаючи
загальнопедагогічні, адже ця програма спрямована на самостійне визначення студентів
щодо етапу шкільної освіти й типу шкіл, де
вони прогнозовано працюватимуть [1, с. 165].
Існуюча система вчительських ступенів (мистецька освіта, обов’язкова шкільна освіта, фізична освіта, музична освіта, середня шкільна
освіта тощо), змінена в 2001 р., тепер представляє систему, в якій усі вчителі опановують основну компетенцію, разом з обраною
спеціалізацією в обраних предметах та вікових групах [4].
У своєму дослідженні Фріцзун і Ларссон
(2012) аналізували зміст і методи, використовувані вчителями англійської мови Швеції, а
також переспективи розвитку комунікативних
навичок учнів [5]. Висновок вразив дослідників: усі вчителі, які брали участь у дослідженні, використовують різні методи й акцентують
увагу на різних аспектах навчання. Викладачі
також інтерпретують сенс іномовного спілкування по-різному. Автори зазначили, що результати дослідження не можуть бути узагальнені. На нашу думку, логічним є висновок, що
дотримання освітніх стандартів, досягнуте
через добір специфічних методів та прийомів
викладання, які найбільше пасують окремому
педагогу або групі учнів, і дають оптимальні результати по вивченню іноземної мови.
Відсутність примусової уніфікації в методах
викладацької діяльності вчителів іноземних
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мов, що базується на керівних принципах, визначених органами освіти, дозволяє виявити
креативність учителя, максимально реалізувати особистісні здібності й фахові навички. Ряд
спостережень класної роботи вчителів іноземних мов Швеції, аналіз навчального матеріалу, підручників, показують, що домінуючим є
комунікативний метод навчання на уроках у
школі. У комунікативній діяльності наявне бажання спілкуватися і яскраво виражена функція передачі інформації. Учителі намагаються
побудувати свою роботу так, щоб заповнювалась інформаційна прогалина між учасниками
бесіди. Те, що говориться, більш важливе, ніж
те, як це сказано.
У Швеції, щоб стати вчителем в
обов’язковій школі або гімназії, заявник
зобов’язаний мати університетський диплом
у галузі освіти. Існують, однак, деякі інші
можливості працювати вчителем іноземної
мови, але вони є швидше винятком (якщо
особа має диплом про вищу освіту і сертифіковано засвідчене знання іноземної мови, то
за рішенням школи й муніципалітету людина
може бути прийнята на роботу з випробувальним терміном) [2]. Учителі іноземних є співробітниками муніципалітетів.
Учитель іноземних мов, крім фахових проесійних знань, повинен також засвоїти програму педагогічної освіти, основний зміст
якої зосереджений на типі навчання в країні
(або його еквівалентах з іншої скандинавської
країни або країни ЄС) [7]. Уся педагогічна
освіта в Швеції – університетського рівня,
здобувається, відповідно, в університетах або
університетських коледжах. Тривалість підготовки залежить від того, чи буде спеціалізуватися вчитель у навчанні початкової, основної школи, grundskola або в старших класах
середньої школи, гімназії, а також залежно від
вибору предметів й становить від 3,5 до 4,5
років. На вступ до університетів мають право особи, які завершили національну трирічну програму старшої школи або еквівалентної шведській зарубіжну загальну середню
освіту або здобули еквівалентні знання через
інші види діяльності. Щоб мати право на навчання у вищих навчальних закладах, учень,
закінчивши гімназію, повинен мати позитив-

ні оцінки щонайменше з 90 % дисциплін від
числа повної програми [6].
Будь-який вуз Швеції, що здійснює педагогічну підготовку, надає додаткові конкретні
знання, які муніципалітети, школи або коледжі вважають необхідними для своїх фахівців
(відповідно до попереднього замовлення, їм
надається право стежити за ходом підготовки). Вони можуть, наприклад, вимагати знання в окремих предметів для старших класів
середньої школи або з професійної галузі відповідно.
Обов’язкові і факультативні предмети підготовки майбутніх учителів іноземної мови залежать від програми навчання. Принаймні, 60
кредитів (1,5 роки навчання) є обов’язковими
для студіювання досліджень у галузі освіти,
включаючи практичний досвід роботи в школі
вчителем. 40 кредитів професійного навчання та
практики є невід’ємною частиною педагогічної
освіти. Це включає в себе практичний досвід
у школі чи гімназії під час навчання (практика
проходить під керівництвом досвідченого вчителя в школі). Відвідування країни досліджуваної мови є формально обов’язковим тільки для
вчителів старших класів середніх шкіл. Усі університети та університетські коледжі самі вирішують, коли і в який спосіб вони будуть здійснювати обмін з установами інших країн.
Програма підготовки вчителів складається
з трьох добре інтегрованих блоків: загальнопедагогічні знання (загальні теми для всіх студентів, що охоплюють ключові блоки, такі, як
навчання, спеціальна педагогіка, соціалізація,
фундаментальні цінності, а також міждисциплінарні дослідження з предмета (мінімум
– 60 кредитів)), знання в галузі освіти, спрямовані на об’єкт (ті предмети, які майбутній
учитель має намір викладати (принаймні, 40
кредитів)); спеціалізація для доповнення й
поглиблення раніше набутих знань (принаймні, 20 кредитів). Щоб отримати викладацьку
кваліфікацію, студенти повинні мати знання
та навички, необхідні для реалізації мети дошкільної, шкільної освіти і освіти дорослих,
брати участь у розробці заходів відповідно до
чинних правил і керівних принципів.
Висновки та результати дослідження,
перспективи подальших розвідок у пропоно-
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ваному напрямку. Концептуальними засадами
підготовки майбутніх учителів іноземних мов
у Швеції є відповідність освітнім стандартам,
наявність грунтовної теоретичної бази й тривалої практичної діяльності під керівництвом
досвідченого викладача. Показово, що майбутні вчителі одразу орієнтуються на комунікативні методи викладання іноземних мов.
Обов’язкове стажування в крані носіїв мови
дозволяє знати вимову, фразеологію тощо,
культурні та ментальні особливості народу.
Учитель обов’язкової школи навчає дітей у

традиціях минулого та відповідно до сучасних
тенденцій, що обумовлено потребою мобільності на ринку праці та міжкультурної взаємодії, що зумовлює особливі вимоги до особистості вчителя. Перспективними напрямками
дослідження вважаємо студіювання питань
змісту педагогічної освіти майбутніх учителів
іноземних мов, форм та методів підвищення
кваліфікації педагогів, сприяння міжкультурному обміну в країнах, мови яких вивчають
майбутні фахівці педагогічної галузі, індивідуалізація навчання учнів шкіл Швеції.
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «КУЛЬТУРОЛОГІЯ»
У ВИЩИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДАХ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ
Значення формування гармонійно розвинутої особистості зростає з кожним днем. Стратегія сучасної освіти передбачає розвиток таких якостей особистості, які формують її широкі пізнавальні
інтереси, моральність, гуманістичний потенціал, культуру, тому пріоритетним напрямком всієї
навчально-виховної, позаудиторної діяльності педагогів – є спрямування на підготовку нової генерації трудівників, здатних не тільки оволодіти знаннями, а й використовувати в своїй професійній діяльності. Сьогодні особливо гостро стоїть проблема формування творчої активності майбутнього
спеціаліста, розвитку його професійної пізнавальної потреби в збагаченні свого інтелектуального потенціалу, виховання висок розвинутої особистості. Мета даної публікації – на основі узагальнення
традиційної і сучасної методики визначити роль самостійної роботи студентів у навчальному процесі, окреслити форми її організації, запропонувати різні методи самостійної навчальної роботи та
форми контролю її виконання. Особливо треба звернути увагу на завдання з міжпредметних зв’язів,
а також ті, що пов’язані з формуванням професійних навичок та умінь. Невід’ємним компонентом
таких завдань має стати розв’язання конкретних ситуацій роботи , спрямованих на розвиток самостійного мислення та вміння застосовувати набуті знання на практиці.
Ключові слова: активізація, пізнавальна діяльність, самостійна робота, міжпредметний зв’язок,
проблемна ситуація.
Значение формирования гармонически развитой личности растет с каждым днем. Стратегия современного образования предполагает развитие таких качеств, которые формируют познавательные интересы, нравственность, гуманистический потенциал, культуру. Поэтому приоритетным
направлением всей учебно– воспитательной, внеаудиторной деятельности педагогов является направленность на подготовку новой генерации работников, способных не только приобрести знания,
но и использовать их в своей трудовой деятельности. Сегодня остро стоит проблема формирования
творческой активности будущего специалиста, развития его профессиональной познавательной потребности в накоплении своего интеллектуального потенциала, воспитания высоко развитой личности. Цель данної публікации – на основе обобщения традиційной и современної методики определить роль самостоятельної работи студентов в учебном процессе, наметить формы ее організації,
предложить разные методы самостоятельної учебної работи и формы контроля ее выполнения. Особенно нужно обратить внимание на задания по межпредметным связям, а также те, которые связаны с формированием профессіиональных навыков. Неотъемлемым компонентом таких заданий может быть решение конкретных ситуаций, направленных на развитие самостоятельного мышления
и умения использовать полученные знания на практике.
Ключевые слова: активизация, познавательная деяльность, самостоятельная работа, межпредметные связи, проблемная ситуация.
The value of the formation of harmoniously developed personality is growing every day. The strategy of
modern education involves the development such qualities as is forming the educational interests, morality,
humanistic potential and culture. Therefore, a priority in the teacher’s practice – in educational, extracurricular activities is aimed at training a new generation of workers that can not only acquire knowledge, but
also to use them in their work. Today, the acute problem of formation of creative activity of future specialist,
professional development of cognitive needs, in the accumulation of intellectual potential, nurturing of the
individuality. The purpose of this publication – on the basis of generalization of traditional and modern
techniques – to determine the role of independent work of students in the learning process, to determine the
form of its organization, to offer different methods of independent study and forms of control of its implementation. Especially need to pay attention to the task of interdisciplinary communication and those, which
relate to the forming of professional skills. An integral component of these tasks may be a solution of concrete
situations designed to develop independent thinking and the ability to use this knowledge in practice.
Key words: activation, cognitive activity, independent work, interdisciplinary communication, problem
situation
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«Воспитание не только должно развивать
разум человека и дать ему известный объем
сведений, но должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без которого жизнь его не
может быть ни достойной, ни счастливой»
К.Д. Ушинский
1. Постановка проблеми
Самостійна робота – це форма навчальної
роботи, яка забезпечує високу професійну підготовку спеціалістів, формує уміння самостійно підвищувати свій науковий рівень, а також
при необхідності самостійно вирішувати певні
проблеми. Актуальність цієї проблеми зростає, особливо сьогодні, коли згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки України за № 1/9 –
304 від 17.06 2002 р. «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах у 2002/2003 навчальному році» зменшується аудиторне навантаження до 30 годин годин
на тиждень і рекомендовано планувати проведення самостійної роботи студентів під керівництвом викладачів, виникає необхідність в
організації самостійної роботи студентів з вивчення нового учбового матеріалу.
Ця форма роботи має багато позитивного,
а саме: вона сприяє розвитку самостійності суджень, здібності до аналізу отриманого
матеріалу, усвідомленню його та активізації
пізнавальної ініціативи і творчого мислення
студентів.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Роль зацікавленості в навчанні визнавали видатні педагоги – Коменський і Песталоці, Жан – Жак Русо, К. Д. Ушинський,
Л. М. Толстой, А.С.Макаренко, Н.К.Крупська,
В.О. Сухомлинський.. Свій досвід з проблеми виховання стійкого інтересу до отримання
знань висвітлили в своїх роботах такі видатні
викладачі, як М. Гузик.С. Лисенкова, В. Шаталов, Т. Комарова та багато талановитих педагогів.
Ця проблема вже давно хвилює багатьох
дослідників, педагогів, методистів і надихає
їх на створення наукових робіт з цієї дидактичної категорії.. Вперше поняття «самостійна робота» зустрічається в роботах таких
авторів, як Ю. К.Бабанський, Левіна І. І., Промоторова Н. В., Тюнін В.А., Мороз О.І.

З найбільш поширеним визначенням самостійної роботи можна познайомитись у Педагогічній енциклопедії. Різноманітні форми і
методи самостійної роботи відображені в виданнях Підкасистого П .І., Степанова О. М.,
Розенберга Н. М. і Дутко Е. М., Фіцули М. М.,
Чеботарьова А .А, Осипової Т. Ю. та інших.
Навіть окремі колективи викладачів багатьох навчальних закладів склали колективну
роботу з цієї проблеми (Миколаївське державне училище культури, Одеське училище мистецтв і культури ім. К.Ф.Данькевича,
Одеський Державний морський університет та інші.). Необхідно відмітити публікації
Паюла М.В., Тимченка О.Т., Черних В.П.,
Трубачової С.Е.
3. Мета статті.
Головною метою самостійної роботи студентів є аналіз закріплення, розширення, поглиблення отриманих знань студентами.
Основна передумова забезпечення успіху
в вирішенні цієї проблеми – оволодіння мистецтвом пробудження пізнавальної діяльності студентів, розвиток зацікавленості щодо
отримання знань і потреби в самонавчанні
тому, що з точки зору науки психології, засвоюються тільки ті знання, що людина отримала
самостійно, усвідомила та пропустила через
себе.
4. Виклад основного матеріалу.
Процес навчання – головне джерело
систематичного впливу на студентів , на їх
думки,сферу мислення, психічного стану і
властивості особистості. Тому саме в процесі навчання зароджуються і формуються
пізнавальні інтереси та потреба в знаннях,
мотиваційна сфера і система пізнавальних
цінностей. Визначна роль в цьому процесі
викладача. Добре пояснення учбового матеріалу запроваджує слухачів в світ початкової
наукової зацікавленості, але тільки в поєднанні з самостійною роботою воно здібне надати
необхідний педагогічний ефект. Тому завжди
треба пам’ятати про триєдину задачу навчання – „навчити», „розвинути» і „надихнути» на
повсякденну працю, систему самонавчання.
Щоб досягнути найкращого результату необхідно враховувати ступінь попередньої підготовки студентів, тому необхідно диферен-
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ційно підходити до підбирання дидактичного
матеріалу. Створюються завдання першого,
середнього та підвищеного ступеню складності для того, щоб всі студенти змогли справитися з роботою.
Важливо також, щоб питання, які виносяться на обговорення несли в собі пошукове
спрямування. Доцільно використовувати роботу з формування таких навиків, як критичне
мислення, здібності аргументувати свою позицію, а саме : розвиток вмінь порівнювати,
виділяти головне, аналізувати, узагальнювати,
надавати визначення, робити висновки тощо.
Це може бути порівнювальна характеристика культури різних народів в певний час
їх існування під впливом різних історичних
ситуацій, враховуючи історичні, географічні, політичні умови розвитку того чи іншого
народу. Наприклад, особливість культури нашого регіону, специфіка мови та традицій населення Одеси та Одеської області.
Крім того, необхідно навчити студентів
працювати з літературою, комп’ютерними
програмами, вміти виділяти головне, аналізувати прочитане, володіти правильною літературною мовою, для цього важливо допомогти
студентам оволодіти навичками лектора –
пропагандиста, привчати студентів до культури слухання не тільки себе, а і інших, вмінню
рецензувати і аргументовано висловлювати
свої зауваження.
Щоб активізувати цей процес треба вибирати таку послідовність форм і методів
організації занять, яка сприяє наростанню
активності пізнавальної діяльності студентів
поступово від заняття до заняття., поширюючи діапазон робіт творчого характеру. Однією з найефективніших форм актуалізації
творчого мислення студентів є семінарське
заняття. Якщо перші семінари рекомендовано
проводити у формі опитування, то на старших
курсах можна практикувати семінари з письмовою роботою, з підготовкою допровідей, а
потім перейти і до семінарів-бесід з обговоренням 1-2 письмових рефератів. В процесі
цієї роботи студент набуває навичок дослідницької діяльності, вчиться логічному розподілу матеріалу, а виступаючи з доповіддю
вчиться ораторській майстерності. Для успіш-

ного проведення семінару викладач перш за
все повинен розробити план заняття, який
визначає ключові проблеми в нових аспектах,
потім розробити методичні рекомендації для
студентів, в яких пповинні бути проблемні завдання, пропозиції щодо організації дискусії,
а також список необхідної та додаткової літератури.
Залежно від способу проведення можна
виділити такі види семінарів:
Семінар – бесіда, який проводиться в формі розгорнутої бесіди з участю всіх студентів
за всіма питаннями семинару, з активним обговоренням теми шляхом прослуховування
виступів деяких студентів, доповнення, рецензування та розв’язанням проблемних ситуацій.
Семінар – заслуховування та обговорення доповідей і рефератів припускає попередній розподіл тем між студентами і підготовку
їми доповідей та рефератів. Це більш складна
форма , але вона підвищує зацікавленість до
навчального предмету, виявляє особливості
виступаючого, його відношення до подій навколишнього життя.
Такі роботи потребують більш ретельного
розгляду, тому одночасно призначаються опоненти, які знайомляться з роботою заздалегідь, і готують відзив. Після виступу опонентів включаються всі слухачі. Заключне слово
викладача з оцінкою референта , опонентів та
інших виступаючих завершує семінар.
Семінар – диспут припускає колективне
обговорення проблеми в формі діалогу всіх
учасників, формує розумову активність, вміння вести полеміку, захищати свої погляди та
переконання, лаконічно і ясно висловлювати
свої думки. З метою узагальнення і систематизації знань доцільно в систему лекцій і семінарів включати обліково – узагальнюючі
заняття за окремими розділами програми, які
роблять процес навчання більш цілеспрямованим і ефективним. Зразок.
Семінар № 3
Культура епохи Відродження
1. Які головні концепції Відродження?
2. Приведіть культурно –історичну періодизацію Відродження в Італії та Північній
Європі.
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3. Охарактеризуйте основні риси Відродження на відміну від культури Середньовіччя.
4. Який вплив на культуру Відродження
мала антична культура?
5. Поясніть у чому відмінність середньовічного і ренесансного світосприйняття?
6. Кого звуть «титанами» Відродження і
чому? З якими з них Ви знайомі?
7. В чому сутність Реформації?
Література:
1. 1 Баткин Л.И Итальянское Возрождение
в поисках индивидуальности. – М., 1989.
2. Гуковский М.А. Итальянское Возрождение. – М.,Л., 1990.– т.1,2
3. Карэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. – М., 1986
4. Культура эпохи Возрождения и Реформации. – Л., 1981
Для розвитку активізації мислення можна
запропонувати студентам як тему для обговорення висловлення якогось видатного філософа з тим, щоб студенти надали свою точку
зору стосовно цього висловлення.
Наприклад, при вивченні теми «Матеріальна і духовна культура» підійде висловлювання Р. Тагора: Материальное и духовное обратно пропорциональны друг другу – полнота
одного сразу же начинает исключать другое».
Ця форма роботи дає можливысть студентам
навчитись аргументовано відстоювати свою
думку.
Поряд з цими формами самостійної роботи студенти полюбляють індивідуальну форму, яка передбачає позааудіторну самостійну
роботу з виконання домашнього завдання.
Така робота може бути розрахована на закріплення, поглиблення учбового матеріалу,
а можуть бути завдання попереджувального,
перспективного характеру.
Особливий інтерес викликають теми, де
можна використати міжпредметні зв’язки.
Навчальна дисцспліна «Культурологія»,
безпосередньо об’єднав в собі всі гуманітарні
дисципліни, пов’язана з такими предметами,
як «Філософія», «Соціологія», «Всесвітня історія», «Історія образотворчого мистецтва» та
інші мистецтвознавчі дисципліни, що дозволяють узагальнити духовні пошуки людства
на протязі століть.

Серед запропонованих завдань слід включати і міжпредметні, виконання яких допоможе студентам скоординувати вже здобуті знання, звести їх в чітку систему.
Міжпредметні завдання можуть бути репродуктивні, пошукові, проблемні, можуть розкривати двопредметні, багатопредметні зв’язки, але
вони повинні ураховувати рівень підготовленості студентів і не бути занадто складними.
Зразок.
Теми міжпредметних завдань:
1. Взаємозв’язок між всіма видами мистецтва (історія образотворчого мистецтва, світова музична література, світова та зарубіжна
література,). Ілюстрацією цього питання може
стати театр, як синтез ввіх видів мистецтва.
2. Традиційна весільна обрядовість, її роль
та значення в житті народу (народознавство,
народне ужиткове мистецтво, народна музична творчість). В цьому питанні можна запропонувати студенту висвітлити у своїй роботі
особливості весільної обрядовості тієї місцевості, де він проживає.
3. Художній образ в мистецтві (живопис,
музика, література) та засоби художньої виразності.
4. Усна народна творчість – невичерпна
скарбниця народної мудрості (регіональні
особливості народної творчості).
5. Історичне та художнє значення античного театру (порівнювальна характеристика
грецького і римського театру, а також театру
інших народів, особливо східних).
6. Міфологія в мистецтві (живопис, скульптура, музика, декораційно-ужиткове мистецтво).
7. Біблійні сюжети в творах світового мистецтва (іконопис, скульптура, церковна музика).
8. Роль Одеси у формуванні вітчизняної
музичної культури (історичний ескурс в розвиток музичної культури Одеси на протязі всієї історії міста і сьогодення).
До кожної з цих тем викладач складає разом зі студентом план, за яким буде проводитись робота (список контрольних питань з визначенням актуальності і основної ідеї теми,
аналізу головних її аспектів , підведення висновків, а також список рекомендованої літератури).
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Зразок.
Семінар №1
Роль Одеси в розвитку вітчизняної
музичної культури (2 години)
1. Характерні риси портрету Одеси.
2. Одеса театральна.
3. Одеса музична.
4. Народження українського театру в Одесі.
5. Улюбленці Терпсіхори і Аполона (історія театру опери та балету).
6. Театр музичної комедії (історія народження театру).
7. Музична освіта в Одесі.
8. Центр культурного життя (філармонія).
9. «Тот, кто рожден был у моря» (видатні
одесити – музиканти, співаки, артисти, а також ті, що приїздили з концертами до Одеси).
Література:
1. Д.Атлас «Старая Одесса» Одесса «Ласми» 1992 с. 306
2. Волощук, Ю.Михайлюк, В. Снисаренко
«Возрождаем театр– сказку» Одеса Астропринг 2003. с.159
3. В. В. Голота «Театральна Одес» Київ
«Мистецтво»
4. А.Горбатюк «Хоть джаз и не родился в
Одессе» Одесса издательство «Черноморье»
с.32
5. Л.Утьосов «С песней по жизни» Гос.
Издательство «Искусство» Москва 1961
с. 207
6. «Одеське музичне училище» сбірник
статей Одеса ОКФА 1997 с.180. 7. «Одеська
консерваторія . «Забуті імена, нові сторінки»
сбірник статей Одеса ОКФА 1994 с. 245
7. А.Ясень, В.Максимов «Театры Одессы»
фотоочерк Одесса 1976 с.31.
Ця тема досить об’ємна, тому її можна
розподілити між кількома студентами. Завершувальним етапом цього семінару може бути
екскурсія містом.
Важливий етап екскурсії – це підсумкова
бесіда з обговоренням отриманої інформації
( іноді це може бути письмова робота).
Отримав консультацію у викладача з питань оформлення роботи, опрацювання літератури, студент починає пошукову діяльність.

Самостійна робота потребує від студентів вміння працювати з літературою і іншими джерелами інформації, навичок складання узагальнюючих конспектів та рефератів.
Тему реферату студент обирає за власним бажанням, але викладач знайомить студента з
методикою роботи над рефератом, допомагає
скласти план, пояснює, як правильно оформити роботу. Теми для рефератів пнеобхідно
підібрати з програми, але вони повинні вмістити в собі можливість висловити особисту
думку автора.
З предмету «Культурологія» теми можуть
бути такими:
1. Висвітліть суть поняття «національна
культура».
2. Міфологія стародавніх слов’ян та її характерні риси.
3. Українське бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво.
4. В чому специфіка національного іконопису ХУІІ – ХУІІІ ст.?
5. Основні риси розвитку української
культури у другій половині ХХ століття
4. Висновки.
Проаналізувавши результати в ході проведення самостійних робіт студентів, можна
зробити такі висновки, що в системі оволодіння навчальним матеріалом, самостійне
виконання роботи дає студентам можливість
глибше усвідомити новий матеріал і встановити зв’язок з уже вивченим, сприяє подальшому накопиченню знань, розширює кругозір, формує навички та вміння, активізує
мислення, стимулює пізнавальний інтерес
щодо культури, здатність на творчу діяльність
у всіх сферах громадського життя, допомагає
формуванню високорозвинутої особистості,
особливо засобами мистецтва, зокрема театрального, яке одночасно впливає на розвиток ораторських здібностей, на пластику рук,
формує художній смак. Існують і такі форми
позаудиторної роботи, як факультативи, турніри, вікторини, брей-ринги, дебати тощо.
Досвід роботи дозволяє зробити висновок, що впровадження самостійної роботи
в навчальний процес дає відчутний ефект у
питаннях підготовки спеціалістів сучасного
рівня.
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здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних умов
кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технології в освіті
Національний університет біоресурсів і природокористування

ОБГРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ
У ФОРМУВАННІ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-МЕХАНІКІВ
У статті виокремлено провідні теоретичні підходи, які дають можливість охарактеризувати
формування фахової компетентності майбутніх техніків-механіків та наведено методику реалізації обґрунтованих педагогічних умов.
Ключові слова: підготовки техніка-механіка, фахова компетентность, педагогічні умови.
В статье выделены ведущие теоретические подходы, которые дают возможность охарактеризовать формирование профессиональной компетентности будущих техников-механиков и приведена
методика реализации обоснованных педагогических условий.
Ключевые слова: подготовка техника-механика, профессиональная компетентность, педагогические условия.
The article highlights the leading theoretical approaches that enable to describe the formation of professional competence of future technicians-mechanics and the methods of implementation of sound pedagogical
conditions.
Key words: training a mechanic, professional competence, pedagogical conditions.

Актуальність проблеми. Проблема формування фахової компетентності сьогодні
розглядається у психолого-педагогічних дослідженнях як мінімум з двох позицій. Перша
з них пов’язана з вимогами Болонської декларації та європейських документів про освіту,
якими визначено перелік основних компетентностей, якими має оволодіти людина в
процесі соціалізації. Друга позиція передбачає розгляд професійних компетентностей
майбутнього фахівця на основі компетентнісного підходу, досить добре розробленого в сучасній педагогічній науці. Учені стверджують
[2; 3], і з цим варто погодитися, що перший
підхід є більш глобальним, другий – більш
спеціальним.
Досвід зарубіжних країн свідчить про існування різних систем професійної освіти та
підходів до їх побудови залежно від соціальних запитів від різних галузей господарства.
Спільним для них виявляється прагнення підготувати у сфері вищої освіти професіонала,
наділеного комплексом професійних компетентностей і уміннями швидкої адаптації на
ринку праці. Значущим для України і бажаним
для запозичення є досвід участі роботодавців

у процесі професійної підготовки фахівців
для сфер їх майбутньої діяльності, що суттєво
впливає на формування фахової компетентності під час навчання.
Проблема формування фахової компетентності з другої позиції можна з’ясувати із сутності педагогічних підходів:
Компетентнісний підхід в освіті визначається добором цілей та змісту освіти шляхом
визначення результатів професійної підготовки у вигляді сукупності компетентностей випускників. Крім того, компетентнісний підхід
можна представити як метод моделювання результатів професійної підготовки та їх представлення як норм якості освіти у навчальних
закладах різного рівня акредитації.
Системний підхід дає можливість виявити
компоненти системи та відповідні зв’язки між
ними; визначити основні фактори впливу на
систему формування фахової компетентності
майбутніх техніків-механіків, оцінити місце
системи як підсистеми у загальній системі
підготовки фахівців в аграрному коледжі; визначити окремі елементи системи, на які буде
здійснено вплив; вивчити процес управління
процесом фахової підготовки майбутніх тех-
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ніків-механіків; впровадити одержані результати в практику.
Діяльнісний підхід до розвитку фахової
компетентності визначає, яким саме набором
дій майбутнього фахівця створюється та чи
інша компетентність. Навчання розглядається
як особливий вид діяльності, в якому присутні
два протилежні, але взаємопов’язані процеси –
викладання та учіння. Викладання – це цілеспрямований вид діяльності педагога; учіння –
цілеспрямоване засвоєння студентом знань,
умінь, навичок, соціального досвіду з метою
їх використання у майбутній практичній професійній діяльності.
Особистісно-орієнтований підхід до формування фахової компетентності майбутнього
фахівця потребує перебудови змісту освіти в
коледжі з розрахованого на всіх, на такий, що
враховує суб’єктивні надбання кожного і ці
надбання можна моніторити й порівнювати.
Варто зазначити, що методологічні підходи щодо формування чи розвитку певних педагогічних об’єктів, процесів чи явищ реалізуються через певні педагогічні умови.
1. Оновлення змісту навчальних предметів
у системі підготовки техніка-механіка шляхом
розробки програм з дисциплін фахового циклу.
2. Розробка модульних курсів, які мають
єдину термінологію, спільні окремі змістові
елементи, що забезпечує певну наступність у
формуванні фахової компетентності від курсу
до курсу, від однієї навчальної дисципліни до
іншої.
Мета статті – враховуючі обґрунтовані
педагогічні умови формування фахової компетентності майбутнього техніка-механіка визначити методику їх реалізації
Провідними теоретичними положеннями
нашої концепції формування фахової компетентності майбутнього техніка-механіка є обґрунтовані педагогічні умови, які мають бути
забезпечені у педагогічному процесі аграрного коледжу відповідною методикою.
Оновлення змісту навчальних дисциплін
здійснювалося відповідно вимог, систематизованих нами у вигляді таких методичних положень:
– зміст дисциплін теоретичної і практичної
підготовок має бути структурованим, виходя-

чи з логіки побудови системи професійної
діяльності техніка-механіка;
– основою визначення необхідності й достатності дидактичних одиниць навчального
матеріалу повинна бути навчальна програма
дисципліни;
– теоретичні основи професійної діяльності техніка-механіка мають відображати сучасні досягнення в галузі науки, техніки й технології виробництва;
– при доборі змісту освіти необхідно враховувати закономірності, принципи, технологію педагогічного процесу;
– системотвірним компонентом змісту
кожного модуля, дидактичної одиниці навчального матеріалу повинен бути ціннісноцільовий орієнтир;
– дедуктивна основа побудови змісту повинна забезпечувати основні закони при навчанні логіці – від загального до часткового;
– при проектуванні гуманістичної спрямованості навчання фахових навчальних
дисциплін варто відбирати такий зміст, який
дозволяв би студентам усвідомлювати його
суспільну значимість і особистісний смисл;
– при доборі змісту навчання необхідно
враховувати передбачувані здатності студентів до продуктивної навчально-пізнавальної
діяльності;
– експериментальна, дослідницька основа
змісту професійної освіти вимагає врахування
необхідності проведення перетворень на кожному навчальному занятті, на всіх його стадіях і фазах кожної стадії.
В основу розробки модульних курсів нами
були покладені наступні ознаки спільності:
– техніко-технологічний (схожість та
близькість технологічних процесів; принципів
дії основного обладнання, машин та механізмів; застосовуваних засобів праці; продуктів
праці; видів та властивостей використовуваних матеріалів; в економічному обґрунтуванні
діяльності, її організації та управлінні нею; в
забезпеченні безпечних умов праці; у вимогах
щодо охорони навколишнього середовища; у
забезпеченні нормальних ділових стосунків
між робітниками);
– дидактичний (схожість та близькість у
сукупності загальноосвітніх, загальнопро-
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фесійних, загальноспеціальних, спеціальних
знань та умінь майбутнього техніка-механіка;
– психологічний (схожість та близькість
психічних та психофізіологічних властивостей, а також соціально-психологічних якостей
особистості фахівця).
З урахуванням сучасних умов розвитку
аграрно-технічної освіти нами використовуються наступні принципи проектування навчально-програмної документації: науковість;
фундаментальність; гнучкість та варіативність; системність; доступність; єдність та
взаємозв’язок загальної, політехнічної та спеціальної освіти; діагностичність; діяльнісна направленість професійної освіти; національний
характер професійної освіти; уніфікація; випереджувальний характер професійної освіти. Коротко зупинимося на суті деяких з них.
Принцип гуманізації. Передбачає звернення
до особистості студента, створення необхідних
і рівноправних умов для навчання, виховання,
розвитку у відповідності до інтересів, схильностей та можливостей кожного. Реалізація принципу обумовлюється значним підвищенням
ступеня діагностичності усіх форм відображення змісту навчання; наявністю в новій моделі
навчального плану відповідних компонентів та
факультативних курсів; варіативністю навчальних планів; виділенням в освітніх стандартах
професійно значущих властивостей та якостей
майбутнього техніка-механіка, які необхідно
розвивати та формувати у студентів у процесі
їх професійної підготовки в аграрних коледжах.
Принцип фундаментальності. Передбачає
виокремлення у змісті підготовки техніка-механіка поряд із загальноосвітнім і загальнопрофесійний компонент, який є основою (фундаментом) для формування спеціального соціального
досвіду особистості. Даний компонент має налічувати сукупність фахових дисциплін, які обумовлюють можливість формування досвіду
студентів у інваріантних галузях діяльності:
технології, техніки, матеріаловедення, графіки,
економіки, організації та управління, охорони
праці, екології, основ психології та етики ділових стосунків і ін.
Принцип гнучкості та варіативності. Його
здійснення має забезпечувати можливість найбільш повного обліку специфіки конкретного

регіону, відмінних особливостей конкретного
навчального закладу аграрно-технічної освіти,
можливість варіативної зміни змісту освіти в залежності від змінюваних умов.
Принцип системності. Передбачає органічний взаємозв’язок та цілісність усіх форм педагогічного проектування змісту підготовки техніка-механіка. Системність окремих навчальних
програм передбачає компонентно-циклову
структуру, на основі якої проектується зміст
підготовки техніка-механіка як логічна система
знань, навичок та умінь.
Принцип доступності. Доступність під час
відбору та структурування навчального матеріалу передбачає, що матеріал, який вивчається, за змістом та обсягом, а також за методами
викладання відповідає віку, фізичним силам та
пізнавальним можливостям тих, хто навчається,
рівню їхньої підготовленості.
Принцип єдності та взаємозв’язку загальної, політехнічної та спеціальної освіти. Передбачає таку побудову навчальних планів та
програм, яка забезпечувала б оптимальність
міжкомпонентних, міжциклових, міжпредметних зв’язків.
Принцип діагностичності. Передбачає виділення та конкретизацію вимог до професійних
знань та умінь; визначення необхідних рівнів засвоєння матеріалу, що вивчається; діагностичне
завдання цілей вивчення кожної теми навчальної програми; конкретний виклад змісту кожної
теми.
Принцип діяльнісної спрямованості підготовки техніка-механіка. Передбачає безпосередній зв’язок вимог до знань та умінь тих, хто
навчається і здобуває ту чи іншу кваліфікацію,
із змістом діяльності, розуміння важливості не
лише формування знань (гностичний підхід),
але й здібностей щодо їх активного застосування на практиці.
Принцип випереджувального характеру
аграрно-технічної освіти. Передбачає випереджувальний характер рівня професійного
розвитку особистості студента (який включає
загальний, загальнопрофесійний, спеціальний
компоненти) у порівнянні з рівнем розвитку виробництва.
Не зайве вказати, що стандартизація аграрної вищої освіти спрямована на досягнення
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необхідного рівня якості підготовки фахівців-аграрників і зовсім не виключає творчий
підхід в оволодінні студентами професійною
компетентністю. Мова про те, що стандартами передбачено виконання техніками-механіками стереотипних, діагностичних та евристичних класів задач. Відповідно, навчальний
матеріал може бути засвоєним студентом на
рівних рівнях. Найчастіше до таких рівнів
учені відносять: впізнавання, відтворення,
евристичний, творчий [5, 4, 1, 6]. Наприклад,
на початкових, найелементарніших рівнях
оволодіння навчальним матеріалом студент
може впізнати, розрізнити, ідентифікувати
об’єкти чи явища. При цьому його діяльність
є репродуктивною, алгоритмічною, «з підказкою». Щоб досягти цього рівня, студенту, як
правило, достатньо хоч раз сприйняти нову
інформацію: вислухати пояснення викладача,
прочитати підручник, побачити показ трудового прийому чи технологічної операції. При
цьому студент називає об’єкти, подані наочно, висловлює загальні судження, розрізняє
об’єкти, називає явища, оперуючи відомими
поняттями. Важливим є те, що для формулювання індивідуальних навчальних завдань
маємо використовувати дієслова завершеного
виду, зокрема: розрахувати, описати, назвати, розрізнити, виписати, повідомити, визначити, і т. ін. Наприклад: користуючись довідником, розрахуйте виліт маркера посівного
агрегату у складі зернової сівалки СЗ-3,6; назвіть складові корпуса плуга.
Другий рівень засвоєння знань виявляється
у точному чи близькому до точного відтворенні
змісту навчального матеріалу. З позиції теорії
поетапного формування розумових дій і понять
можна стверджувати: студент застосовує раніше
засвоєну орієнтовну основу дії при виконанні
типового завдання за методикою, правилом чи
алгоритмом, що відтворюється по пам’яті (знання-копії). При цьому навчальні завдання конструюються з такими дієсловами завершеного
виду, як: встановити, розкрити, пояснити,
визначити тощо. Наприклад: поясніть дії комбайнера у випадку вмикання світлової і звукової сигналізації в польових умовах; визначить
зміну інтенсивності витрат зерна за показами
п’єзоелектричного датчика.

Першим рівнем продуктивної діяльності є
третій рівень засвоєння змісту навчального матеріалу (рівень умінь). У завданні, розрахованому на третій рівень володіння знаннями, формулюється лише мета. При цьому не вказується ні
на умову, ні на дії, які необхідно виконати для
досягнення мети. Від студента вимагається
«додумати» ситуацію, встановити, які дії необхідно здійснити для розв’язання завдання. Для
конструювання навчальних завдань цього рівня
використовуються такі дієслова, як: вибрати,
порівняти, виміряти, зробити висновок, продемонструвати, розрахувати, вивести, згрупувати, довести, визначити, класифікувати,
перевірити тощо. Наприклад: доведіть, чому
прямолінійність руху посівного агрегату є домінантною агротехнічною вимогою при сівбі
цукрового буряка. Не зайве вказати, що такі завдання є проблемними.
Найскладнішим рівнем засвоєння досвіду є
творчий, четвертий рівень, який має ознаки продуктивної діяльності дослідницького характеру.
На цьому рівні студент сам формулює мету, деталізує її, здійснює пошук умов і дій для її досягнення. У результаті такої пошукової діяльності
студент діє «без правил», але у відомій йому
галузі, створюючи нові правила. Для конструювання творчих навчальних завдань використовуються такі дієслова завершеного виду, як:
спроектувати, запропонувати, видозмінити,
удосконалити, спрогнозувати, сконструювати,
модифікувати, модернізувати, змоделювати,
перетворити, тощо. У процесі експериментальної роботи студентам пропонувалися, наприклад, такі творчі завдання: запропонуйте спосіб
зменшення витрат води при хімічному захисті
посівів сільськогосподарських культур; оптимізуйте технологічну карту вирощування кукурудзи на зерно за економічними показниками;
запропонуйте технологію збирання зернових
культур в стадії воскової спілості зерна з використанням молотарок.
Творчі завдання на виробничу практику:
за результатами щоденного спостереження
відзначте основні поломки вузлів, деталей зернозбирального комбайна (посівного агрегату,
агрегата для хімічного захисту посівів, бурякозбирального комбайна тощо) та запропонуйте
рішення щодо їх усунення.
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Висновки. У змісті підготовки майбутніх
техніків-механіків необхідно не тільки надавати можливість студентам засвоювати необхідні
професійні знання та уміння, а й систематично
і об’єктивно оцінювати рівень їх засвоєння. Натомість аналіз педагогічної практики переконує,

що сучасний навчально-виховний процес недостатньо реалізує особистісно-розвивальну концепцію, положення компетентнісного підходу,
чітко регламентує усі кроки просування студента у здобутті професійних знань на шкоду його
особистісному саморозвитку.
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ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІО МЕКСИКИ ТА ЙОГО ВПЛИВ
НА ОРГАНІЗАЦІЮ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В КРАЇНІ
У статті висвітлюється розвиток дистанційного навчання за допомоги ЗМІ в Мексиці крізь призму політичних, соціально-гуманітарних чинників розвитку держави. Університетське ТБ – основа
суспільного ТБ.
Ключові слова: телебачення, радіо, теленавчання, дистанційне навчання, Мексика.
В статье освещается развитие дистанционного обучения с помощью СМИ в Мексике сквозь
призму политических, социально-гуманитарных факторов развития государства. Университетское
ТВ – основа общественного ТВ.
Ключевые слова: телевидение, радио, телеобучения, дистанционное обучение, Мексика.
The development of distance learning with the help of the media in Mexico through the prism of political,
social and humanitarian factors in the development of the state is covered in the article. University TV is the
basis of the public TV.
Key words: television, radio, tv learning, distance learning, Mexico.

Постановка проблеми. Розвиток системи дистанційного навчання й телевізійного
зокрема, важко зрозуміти без аналізу трьох
площин розвитку Мексики. По-перше, це політична система, ліво-національного спрямування, що заохочує розвиток школи, науки та
культури; по-друге, регіональні відмінності з
наявністю важкодоступних місць (географічна відірваність населених пунктів) і сильною
варіацією в рівнях освіти, доходів тощо, в різних районах. По-третє, прагнення жителів до
міграції та еміграції в сусідні США і Канаду,
що спрямовує кабельне та супутникове ТБ, а
також радіо, національний сегмент інтернету,
на підтримку їх зв’язку з батьківщиною; надання допомоги освіті громадян, що перебувають за межами країни; пошуку в діяльності
електронних ЗМІ потенціалу національної
ідентифікації.
Наприкінці ХХ ст. склалася сучасна система освіти Мексики. Початкова школа 1–6
клас. З 7 класу неповна середня школа (здають вступний іспит). Серед навчальних закладів цього ступеня виокремлюють школи з
академічною й технічною освітою. Після закінчення неповної школи (9 класу) вже можна
йти працювати. Зазначимо, що тільки у 90-х
рр. ХХ ст. неповна середня освіта в Мексиці стала обов’язковою. Діти що йдуть в на-

ступні три класи і закінчуються вже повну
школу переслідують дві цілі – підготуватися
до вступу до ВНЗ (академічна школа) і стати
фахівцями початкового рівня в різних сферах діяльності (це т.зв. школи технології і
комерції). Є й школи змішаного типу, в яких
викладання академічної програми поєднане
з професійним навчанням. Після закінчення
12 класу випускники підготовчих шкіл отримують атестат зрілості (диплом бакалавра –
bachillerato propedéutico), випускники шкіл
технології і комерції – атестат професійного
технолога (título de técnico profesional), випускники шкіл змішаного типу – подвійний
диплом бакалавра (bachillerato – bachillerato
tecnológico bivalente). У Мексиці налічується кілька сотень вищих навчальних закладів:
університети й коледжі. Вступ до ВНЗ Мексики часто здійснюється на підставі отримання
повної середньої освіти за профілем, схожим
з обраною спеціальністю. Інакше абітурієнту
пропонується або здати вступні іспити, або
пройти спеціалізацію. Основна академічна
вчена ступінь ліценціат (licenciado) – аналог
ступеня бакалавра в більшості західних країн
(від 3 років навчання із захистом дипломної
роботи). Наступна вчена ступінь – магістр
(Maestria, 2–3 роки). Ступінь доктора наук –
найвищий (дисертація і захист) [4]. Система
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вищої освіти Мексики (SES) представлена
більш як 1500 державними і приватними установами різних типологічних профілів: університети, автономні університети, технологічні
університети, технологічні інститути, дослідницькі установи, установи післядипломної
освіти, педагогічні вищі навчальні заклади
та ін. Саме у ВНЗ держави зародилося університетське телебачення яке згодом стало
основою для суспільного телебачення за північноамериканською моделлю – де воно розуміється як освітнє ТБ. Л.В. Тішкина пише: «В
Мексиці такими каналами є ТБ УНАМ і Онсе
ТБ, що належать двом ведучим ВНЗ країни –
Національному Автономному Університету
Мексики та Національному Політехнічному
Інституті відповідно. Ці університетські канали змогли перетворитися в організації, що надають якісний телепродукт для мексиканській
аудиторії, який отримує премії на національних та міжнародних конкурсах. Також цей
продукт знаходиться на високому технічному
рівні» [13] . Загалом же телебачення в країні
розважальне (І.Єжов): «У передачах робиться
наголос на стандартні розважальні програми –
професійний бокс, футбол, а також бій биків.
Ось чому телебачення в Мексиці розвивається як засіб розваги глядачів. Серйозні життєві
проблеми його хвилюють куди менше» [5].
Аналіз сучасного стану освіти у Мексиці
з урахуванням географічного аспекту був розглянутий в роботі Т. Г. Цуканової [8]. Вона
проаналізувала відмінності в умовах і рівнях
розвитку освіти, специфіку розміщення контингентів учнів, а також навчальних закладів та засобів масової інформації (преси, радіо, телебачення), що розглядаються в якості
«інфраструктури освіти» [6]. Для кращого
розуміння процесів дистанційного теленавчання треба розглядати й історію власне ЗМІ
Мексики. Без комплексного розгляду всіх цих
факторів, на наш погляд, неможливо дослідити особливості медіанавчання в країні.
Аналіз літератури. Досвід застосування
медіаосвіти в Мексиці вивчали вітчизняні та
іноземні дослідники (Жижко О. А., Шуневич
Б.І., Шумаєва С.П., Комарова І.І., Федоров
А.В., Новикова А.А., Jamison, D.T.., Klees,
S.J. and Wells, S.J., Dock A.) [3;6;13;14;15].

Методи і організаційні прийоми дистанційного навчання в початковій, середній і вищій школі аналізувалися І. Комаровою, Т. Цукановою,
A. Bosch, L. Wolff.
Мета статті. Дослідити формування медіанавчання (зокрема телевізійного) в Мексиці
як політико-економічного та соціально-гуманітарного процесу в історичній перспективі.
Основний виклад. Після Мексиканської
революції яка мала антиімперіалістичний,
антиколоніальний та реформістський характер, (1910–1917) в країні встановлюється
режим сильної президентської влади. Часто
його описують як «революційний кауділізм».
Початок кауділізму пов’язують з діяльністю
президентів Альваро Обрегона (1920–1924)
та Плутарко Еліаса Кальеса (1924–1928). Демократичні свободи були багато в чому формальними. Кауділізм повинен був забезпечити у післяреволюційній ситуації соціальну і
політичну стабільність, а також проведення
реформ. «Революційний кауділізм» на словах проголошував концепцію надкласової єдності суспільства, однак на практиці він став
виразником інтересів середньої та дрібної
буржуазії. Серед селян розподілялися землі
великих землеволодінь – латифундій [9, с.437;
12, c. 68–69]. Міністр освіти Хосе Васконселос розгорнув широку освітню програму
серед сільського населення. Він сприяв культурному розквіту країни 1920-х рр. Найстарішою програмою з освіти дорослих та неформального професійно-технічного навчання
бідних сільських мешканців є «Культурні місії» (Misiones Culturales), що розпочала свою
діяльність у 20-і рр. ХХ ст. Метою програми
є інтегральний розвиток соціально-економічних маргіналів села через надання їм базової
освіти та професійно-технічної підготовки
із сільськогосподарських, тваринницьких,
будівельних спеціальностей, ковальських,
гончарних, плотницьких ремесел, в організації й управлінні малими підприємствами
(сільськогосподарськими, тваринницькими,
виноробними тощо), у сфері послуг та організації відпочинку, з косметології й перукарства, з крою та шиття, із санітарії та першої
медичної допомоги [4]. «Культурні місії» нині
діють за підтримки Міністерства національ-
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ної освіти і Національного інституту освіти
дорослих через Центри базової освіти для
дорослих (Centros de Educación Básica para
Adultos – CEBAS), які встановлюються у селах з кількістю мешканців, менше 2500 осіб.
Місії діють у кожному селі тільки 3 роки, а
потім пересуваються в інше місце.
Після революції 1910–1917 рр. наголос
робився на світську освіту, релігійна школа
піддавалась утискам. Права церкви різко обмежувалися: експропріювали власність, скасовувалися монастирі і релігійне навчання,
священики позбавлялися виборчих прав, їм не
можна було говорити про політику в храмах
[8, с. 94–95]. Практичною реалізацією антирелігійних настанов з 1926 р. зайнявся новообраний президент Плутарко Еліас Кальєс.
Але уже в липні 1926 р. піднімається повстання прихильників церкви – в переважній масі
селян («крістерос»). Їх гнів логічно спрямовувався проти представників уряду (їх били
і навіть вбивали), спалювали також світські
школи [2, с. 241]. Повстання забрало життя 90
тис. людей: урядових військ і крістерос [16, p.
59]. У 1928 р. релігійним фанатиком з числа
незадоволених був вбитий новообраний президент – відомий своїм антиклерикалізмом
Альваро Обрегон [7, c. 271]. Врегулювання
конфлікту стало можливим при участі міжнародних посередників, насамперед США
та Ватикану в 1929 р. при президенті Еміліо
Портес Хіле. У 1935–1939 рр. був новий виступ крістерос, але меншого розмаху, при
цьому знову близько 300 світських сільських
учителів були вбиті [2, с. 25]. Уряд Кальеса
оголосив новий етап «триваючої революції»
– будівництва розвиненої економіки і суспільства соціальної справедливості, заснованого
на соціальному співробітництві робітників,
селян і національних підприємців. Позиції
іноземного капіталу піддалися обмеженню,
насамперед це торкнулося нафтової промисловості. Подібні дії викликали конфлікт з
урядом США [12, с. 75]. У сфері промислової
праці уряд пішов на поступки профспілкам:
лідери основного профцентру зайняли адміністративні пости в уряді, а робітники отримали
8 годинний робочий день. До кінця 1920-х рр.
стали відновлювати відносини з США. Кон-

флікт з американськими нафтовими компаніями був в цілому погашений. Падає вплив
профспілок. Вирішено було консолідувати
різнорідні політичні та соціальні сили, що підтримують доктрину революційного кауділізма
в один великий політичний проект, свого роду
мегапартію – Національно-революційну партію (НРП, створена в тому 1929 р. з ініціативи
президента Кальеса). Туди увійшли і робітники, і буржуазія, і селяни, військові. Раніше постійних партій не було, вони створювалися до
виборів і символізували різні політичні концепції. Президенту Кальєсу вдалося залучити
в партію всі впливові мексиканські політичні
групи, але в цій новій партії мало було незалежних лідерів, які могли б опонувати президенту. Виключалася фракційність, а кожен
держслужбовець платив у фонд партії особливий внесок. Економічна криза 30-х рр. ХХ ст.
змусила країну шукати контактів з розвиненими західними країнами. У кінці 1920-початку
1930-х рр. в країні зароджується радіо. Воно
будується за мережевим принципом – через
об’єднання приватних регіональних станцій,
як у США. У 1930 р. Еміліо Аскаррага Віадуретта заснував радіостанцію XEW–AM (La
Voz de la América Latina desde México) першої
національної радіостанції з національним покриттям. Пізніше – це національна радіомережа. На її хвилях були і освітні, та культурні
передачі. Однак спеціалізовані передачі для
школярів почнуться вже після Другої світової війни в 1946 р. – Radio Sutatenza by Acciоn
Communitaria Popular.На утримання цих передач виділяла гроші, як уряд і католицька церква. Найбільше радіошколу слухали на селі.
Слухали діти та дорослі.
НРП висуває на посаду президента генерала Ласаро Карденаса (1933). Л. Карденас
розгортає реформи, які дещо повторюють
курс 1920-х рр. На селі визнається цінність
колективної праці. З 1934 по 1940 рік селянам-спільнотникам було передано 18,4 млн
га землі. Частка спільнотників серед сільськогосподарського населення збільшилася з
15,5% в 1930 р. до 41,8% в 1940 р. Частка громад («ехідо») в орних землях зросла з 13,3%
до 47,4%. [11, с. 251]. У ряді промислових
галузей введений був 40-годинний робочий

122

Український психолого-педагогічний науковий збірник

♦

тиждень та система колективних договорів.
У 1936 р. був створений єдиний національний профспілковий центр – Конфедерація
Трудящих Мексики (КТМ) – 1, 5 млн членів
[12, с.103]. Зауважимо, що ліве спрямування
політики країни не приводило до її включення в орбіту СРСР чи міжнародних організацій
на кшталт Соцінтерну чи Комнітерну. Разом з
тим, на радіо передавали радянську та російську народну музику (І.Єжов).
Уряд Карденаса зробив кроки з подолання масової неписьменності, особливо серед
корінного населення. Виросло число шкіл,
технічних училищ, був створений робітничий
університет [12, с. 104].
18 березня 1938 р. Ласаро Карденас приступив до експропріації власності іноземних нафтових компаній, що призвело до
загострення відносин з США і Великобританією [12, с.104]. Дипломатичні відносини
з Великобританією були зовсім розірвані.
У ході націоналізації була створена державна
нафтова компанія «Пемекс», яка стала далі
грати важливу економічну і політичну роль.
При цьому країна вимушено контактувала з
Німеччиною, Італією і Японією. Цей процес
перервався з початком Другої світової війни,
коли почалося зближення з США і антигітлерівської коаліцією. У 1942 р американомексиканський конфлікт був врегульований
договором. Прямі капіталовкладення США
зросли з 316 млн дол. в 1946 р. до 787 млн в
1957 р. США також займали монопольне становище в мексиканській зовнішній торгівлі
[12, c. 141]. НРП з 1946 р. стала інституційно-революційною партією (ІРП). В державі
декларувався плюралізм, хоча він був фасадним, бо ІРП займала домінуючі позиції:
інші партії були слабкі та залежні від влади.
ІРП підкреслювала свій «національний» характер, стояла на соціал-демократичних засадах, виступала на позиціях «перманентної
революції». Після війни формується буржуазна права Партія національної дії (ПНД) –
опозиційна до ІРП. Після війни почався період економічного зростання «мексиканське
економічне диво»: виконувалася програма
індустріалізації. Країна ставала з аграрної –
індустріально-аграрною.

В цей час в країні і з’явилося телебачення.
Це сталося в 1950 р. («Канал 5»). Телебачення в Мексиці – приватне, система цілісного
суспільного мовлення склалася нещодавно.
Провідна приватна компанія на ринку «Телевіса». Це спадкоємець радіомережі XEW. Її
активи нині XEW–TV Canal 2 (Канал зірок),
XHTV–TV Canal 4 (нині FOROtv) і XHGC–
TV Canal 5. Канал FOROtv (Форум ТБ) розпочав роботу зі станції XHTV в Мехіко 31
серпня 1950 р. Тепер це флагманська станція
мережі й телеканал широкого програмування. У 1960-х рр. були відомі програми «24»
з ведучим Х.Заблудовським і «Чашка кави»
(ранкова). Нині широко відомі новинні та публіцистичні передачі: Matutino Express (Ранковий експрес), A las Tres ( 15.00, ведуча-якір
Паола Рохас), Hora 21 (вечірні новини 21.00,
якір Карла Іберія Санчес), El Centro del Debate
( Центр дискусій), Es La Hora De Opinar (Година для думок), Versus (щоденні спортивні
новини), Fractal (технічні інновації), Noticias
DF (Місцеві новини з Мехіко, якір Енріке
Кампос), Por el Planeta (екологічна програма).
Canal de las Estrellas (Канал зірок, старт з 21
березня 1951) – на каналі багато теленовел,
розважальних програм, спортивних трансляцій. В 1968 р. відкривають незалежну станцію
Television Independiente de Mexico (TIM), але
вона власного каналу не мала, співпрацючи з
регіональними станціями (25 % телеринку).
Згодом вона теж переходить під контроль
«Телевіси» під ім’ям Galavisión, згодом Gala
TV. В розкладі мовлення поширені теленовели, драми, ток-шоу, новини. Найвідоміша
програма Las Noticias por Adela (Новини з
Аделою [Міча Зага]) Телебачення будується за мережевим принципом – флагманська
станція, укладає договори на ретрансляцію
з місцевими студіями або купляє їх. Місцеві
студії додають власні програми до загального
розкладу [5; 16].
І Єжов пише про мексиканське радіо
1970-х рр. : «Радіостанції Мексики можна
розділити на комерційні, університетські та
урядові. Найбільш великими комерційними
радіо спільнотами є столична «Радіо Кадена
насьональ», «Радіо програмас де Мехіко» (з
великою кількістю станцій), «Фоменто де ра-
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діо СА–Мехіко» і «Радіо 6.20 – Мехіко». Найбільшою некомерційної радіостанцією Мексики є станція Національного автономного
університету Мексики «Радіо Універсідад»...
Міністерству Народної освіти належить станція «Радіо едукасьон», в програми якої включаються і найрізноманітніші музичні номери,
і передачі освітнього характеру ... найбільша
урядова радіостанція – ХЕВ знаходиться в
Гвадалахарі, ... «Радіо Мунісіпаль» керує мерія м Мехіко» [5]. Іномовлення «Радіо де Мехико» транслює пропагандистські та культурно-освітні програми.
У 1950–60-і рр. в країні спостерігалося зростання асигнувань на освіту. Виросло
число студентів, що нагадувало процеси в
післявоєнній Європі. Університети експериментують з медіа навчанням. 2 березня 1959
р. в ефір виходить Canal 11 – флагманська
станція мережі, що належить Національному
політехнічному інституту (Instituto Politécnico
Nacional) в Мехіко. Вона запустила в ефір перший некомерційний освітній і культурологічний телеканал в країні. Його перша передача
була навчальною – урок з математики, передана з невеликої телестудії в Каско-де-СантоТомас, північному районі Мехіко. [13;18]
З 1986 по 1996 рр. канал називався Once TV, а
в період 1996–2012 рр.: Once TV México. Зараз Canal Once [1].
Незважаючи на успіхи в економіці, через
неадекватний розподіл матеріальних багатств,
проблеми у сфері освіти та соціального забезпечення швидко зростаючого населення в
1950–60 рр не вирішувалися належним чином.
У 1968 р. – Мексика отримує право на проведення Олімпійських ігор. На спорудження
спортивних об’єктів йшли великі інвестиції,
тоді як широкі маси народу перебували в бідності. Внаслідок загальної незадоволеності
президентом Діасом Ордаса народився студентський рух. Спочатку його вимоги зводилися до більшої зайнятості молоді та поваги
до університетської автономії, але далі воно
отримало соціальну протестну спрямованість
проти політичного режиму, який заважав розвитку плюралістичної демократії. 2 жовтня
1968 р. за десять днів до відкриття олімпіади на Майдані Трьох Культур в Мехіко, була

розстріляна демонстрація студентів та інших
протестуючих. Число жертв досягло 300 осіб.
Були масові арешти.
У новітній історії країни були відомі ще
два великих громадських виступи – збройне
повстання бідняків-індіанців («сапатистів»)
з вимогами більших прав для корінних народів (1994). Владі довелося піти на поступки.
У 2006 р. в Мексиці пройшли багатотисячні
акції протесту проти результатів президентських виборів, на яких з відривом менш ніж
в відсоток переміг представник ПНД Феліпе
Кальдерон. Супротивник Кальдерона, лідер
лівої Партії демократичної революції Андрес
Мануель Лопес Обрадор, відмовився визнавати поразку і звинуватив владу у фальсифікаціях. Він став вимагати ручного перерахунку
бюлетенів. В Мехіко були масові протести,
пікети (1 млн осіб), також Обрадор складав
символічну присягу президента, але судова
система залишає перемогу за представником
ПНД Феліпе Кальдероном. Цей рух протестів
отримав назву Революція Кактусів.
У 1970-і рр. основою економіки стає видобуток нафти – в період з 1976 по 1982 рр.
Політично цей період характеризується підсиленням правих партій та становленням
справжнього політичного плюралізму. Однак
падіння цін на нафту призвело до націоналізації банків, 75% девальвації мексиканського
песо. У розпал кризи 1982–1983 рр. до влади
прийшов уряд Мігеля де ла Мадрида. Де ла
Мадрид почав боротьбу з корупцією. За рекомендацією міжнародних фінансових організацій уряд прийняв програму економії та
переорієнтації на приватний сектор. У країні
розпочався період неоліберальних реформ:
була проведена приватизація державних підприємств, зменшено державні витрати, скорочено адміністративний персонал і проведена
часткова приватизація раніше націоналізованої банківської системи [20, p. 37]. В 1988 р.
президентом обирають Карлоса Салінаса,
який продовжив курс де ла Мадрида. Він розгорнув боротьбу з наркомафією. Була розроблена програма захисту незаможних (Програма національної солідарності) [12, с. 349–351].
На почтаку 1990-х рр. в країні з’явилася
достойна конкуренція «Телевісі». Це «TV
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Azteca» («ацтекське телебачення») – сьогодні друга телекомпанія за величиною після
«Televisa». Старт у 1993 р. Телекомпанія знаходиться під контролем Grupo Salinas. Нині це
декілька каналів.
В країні прийнята комплексна програма
«Електронна Мексика» (e-Mexico) [4]. У країні вчаться у середній школі близько 25 млн
школярів. Але 35 млн дорослих її так і не закінчили. Ось чому поруч з навчанням дітей та
дорослих новим інформаційним технологіям,
ця програма дистанційного навчання охоплює
предмети, що вивчаються в середніх, вищих
та професійно-технічних закладах, а також на
курсах підготовки та перепідготовки вчителів.
В рамках проекту діють місцеві навчальні та
інформаційні центри. Навчальний процес йде
як за допомогою мережі Інтернет RedEscolar
(система «Шкільна мережа») так і через телепрограми.
Мексиканці мігрують в пошуках кращого
заробітку до США, Канади та у власні крупні
міста – мегаполіси. Цей процес став помітним
ще з 70-х рр. ХХ ст. та набув особливої сили в
90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. Від’їжджають
переважно молоді хлопці (15–20 років) та
батьки сімейств, а жінки, малі діти та люди
похилого віку залишаються. Мексиканські
заробітчани стають утримувачами власних
сімейств, висилаючи на батьківщину грошові кошти. Неповні родини, що утворюються
таким чином мають збільшену конфліктність,
важку психологічну атмосферу, діти там гірше вчаться, вони бездоглядні. Багаторічна відсутність родича – батька чи матері погано відбивається на підростаючому поколінні. Діти,
починаючи навчання в початковій школі, але в
багатьох випадках її не закінчують, чи не продовжують навчання в неповній середній школі, бо прагнуть поїхати з Мексики до США та
Канади. Але прибувши до нового місця проживання – психологічні проблеми цих людей
не закінчуються. Відомо, що часто густо вони
створюють замкнені національні анклави, не
вчать англійської, але така позиція не дає емігрантам підніматися на більш вищі суспільні
щаблі, консервуює бідність, створює замкнене коло бідності. Зазначимо, що багато емігрантів є бідними вихідцями з сільської місце-

вості та невеличких міст. Окрім того, освітній
рівень їх невисокий. Розпочато «Програму
для мексиканців, які живуть закордоном»
(Programa para Comunidades Mexicanas en el
Exterior) має на меті надати можливість мексиканським мігрантам завершити свою базову освіту, не втратити знання рідної мови зберегти рідну культуру і традиції, вивчити мову
країни, в яку вони емігрували, підтримувати
власних дітей у їх навчанні. Для цього широко
використовуються телеканали супутникового
та кабельного ТБ, особливо навчальне телебачення яке за укладеними договорами можна
дивитися зокрема і в США. Наприклад, для
складання дистанційних курсів і програм з
іспанської мови організована співпраця з Віртуальним університетом Мексики, який акредитований у США. Це перегукується з українською ситуацією: з Мексики велика кількість
населення виїжджає на заробітки до США, а з
України до Європейських держав [15].
Теленавчання. Як вказано було вище, при
університетах та коледжах ще з 1950-х рр.
з’являлися навчальні канали. Найбільш відомий Canal Once керувався Національним
Політехнічним Інститутом – це було найстаріше освітнє ТБ в Латинській Америці. Саме
освітні телеканали починають згодом давати
в ефір серйозні програми – дебати дискусії,
«кіно не для всіх», документалістику, яких не
було на комерційних телеканалах. Там основними програмами були теленовели та спортивні змагання. Звичайно, що за потужністю
ці нові станції не могли змагатися з мережами
«Телевіси». Освітні канали Мексики рухалися в тренді притаманному північноамериканському ТБ: освітнє мовлення переростає в
суспільне.
В 1960-х рр. мексиканський уряд зіткнувся з проблемою нестачі кваліфікованих вчителів, охочих працювати у віддалених сільських місцевостях, і недостатньою кількістю
середніх шкіл, здатних прийняти всіх учнів,
особливо в 200 000 віддалених сільських громадах з населенням менше 2500 жителів. Для
розв’язання цієї проблеми уряд вирішив використовувати телебачення – в 1967 р. в ефірі
передачі нижнього рівня середньої школи. У
1968 р. Міністерство громадської освіти Мек-
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сики почало передачу освітніх програм для
6500 учнів, що живуть у сільських населених
пунктах (pueblos) семи штатів, сконцентрованих навколо Мексико-сіті.
Х.Л. Оркасіта і Л.Ф.Г. Кано [10] відзначають, що «у другій половині ХХ століття, одна
з функцій телебачення була освітньою. Це було
перевірено в декількох країнах по всьому світу.
Переваги телебачення: практичний і відносно
ефективний метод підтримки навчального процесу, особливо для громад з поганим доступом
до «традиційної освіти». Вони згадують досвід
Колумбії на початку 1970-х рр. де телепрограми навчили багатьох людей читати та писати.
Але вони й наголошують на тому, що ТБ це
«знеособлений вчитель» що навчає «пасивного
глядача». Повертаючись до значення навального ТБ та радіо в Мексиці, автори наголошують
що «телебачення сприяє «інноваційним просвітницькими практикам, які дають змогу розвиватися академічним спільнотам». У 1995 р. в
Мексиці почала працювати мережа супутникового освітнього телебачення Edusat (Educational
Satellite Television Network), що транслює програми початкового навчання на 10 000 шкіл
країни, розташованих у віддалених від центру
районах (переважно півдня) [6;19]. У 1999 р.
800 000 учнів з 7 по 9 клас були охоплені цією
програмою. В даний час ця програма діє для 12
700 сільських громад. Telesecundaria охоплює
16% від загального числа учнів молодшого середнього рівня, тоді як в традиційних загальних школах вчаться 50%, а в технічних школах
34%. Ця система обслуговує більш як 30 тис.
Навчальних центрів, має більш 28 тис. годин
ефірного часу на рік й створює 5 тис. годин
телематеріалів [3, c.28]. Сигнал розповсюджується всією територією Мексики по ефіру та
кабелю. Крім того, програма надає курси всіх
рівнів для дорослих з підтримкою по Інтернету .Ось як виглядає типовий урок Телешколи/
Telesecundaria [1;3;4;6]. Після перегляду телевізійного фрагмента, в якому дається загальне
уявлення про предмет і тему, учні вивчають
матеріал за спеціально виданим підручником,
після чого починається обговорення з вчителем, що допомагає учням закріпити матеріал,
відповісти на запитання. Після цього учні приступають до експерименту, який передбачає

застосування отриманих знань у практичних
ситуаціях, і закінчується цей процес оцінкою
учителем рівня засвоєння матеріалу, яка ставиться як окремому учневі, так і всій групі в
цілому. Місцеві громади можуть вступити в
програму, надавши, щонайменше 15 шкільних комп’ютерів, і місце для навчання (приватні або спільнотні будівлі). Решта ресурсів
надаються Федеральним Міністерством освіти і міністерствами штатів. Ці ресурси включають викладача, декодер цифрового сигналу,
супутникову тарілку, прокладку електричних
кабелів, методичні матеріали, підручники та
спеціальну підготовку вчителів [6]. Типова
школа Telesecundaria складається з трьох класних кімнат і трьох вчителів – по одному на кожен клас (з 7 по 9 класи) і в середньому по 19
учнів на кожен клас. Учні проводять у школі
30 годин на тиждень 200 днів на рік, стільки
ж, скільки і в звичайних школах. Майже 75%
учнів, які почали займатися в Telesecundaria з
7 класу, успішно закінчують 9 клас. При цьому
тільки 21% учнів Telesecundaria продовжують
навчання в старшій середній школі, в порівнянні з 85% учнів 9 класів в міській місцевості.
В 2000/2001 навчальному році чисельність що
навчаються за цією програмою перевищила
963 000 осіб, об’єднаних в 50 000 груп у 16 000
мексиканських шкіл, а також нею користувалися 23 000 осіб в Коста-Ріці, Домініканській
республіці, Сальвадорі, Гондурасі і Панамі.
Крім того, Telesecundaria веде телетрансляції
на гірські райони Анд. Телевізійна школа пропонує таку ж програму, що і традиційна, з тією
лише різницею, що вона доповнює навчання за
допомогою реальних вчителів дистанційним
навчанням. Централізовано створені телевізійні програми відповідають навчальним планам
звичайних середніх шкіл, передаються через
супутник на всю країну згідно з щоденним розкладом шкіл, що працюють у дві зміни. Кожна
година присвячена конкретній темі, і учні слухають різних викладачів по телебаченню. Час
мовлення надається мережами Міністерству
освіти на безоплатній основі. Введення супутникових трансляцій різко збільшило число
учнів.
Відоме поняття теле– і відеобакалаврат –
навчання за допомогою навчального телеба-
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чення, що функціонує за допомогою супутникового зв’язку (Red Satelital de Televisión
Educativa (EDUSAT) й успішно використовуються у віддаленій та важкодоступній місцевості. Також EDUSAT транслює програми для
співвітчизників в США та Канаді.
Нині в Мексиці відомі також суспільні
телеканали культури та освіти XEIMT19TV
(Canal 22), суспільні XHTRES–TV, XHCGA–
TV 6 (Aguascalientes TV). В 2010–2012 формується система публічного мовлення –Sistema
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
(SPR) – сюди входять Canal 22, teveunam,
Ingenio TV та головний канал Una Voz con
Todos. Una Voz con Todos (Голос для всіх, з 23
березня 2012 р.). Його запуск відбувся за учас-

ті ВНЗ, держави, громадських організацій.
Головні програми: Una Voz con Todos, Mitos
Urbanos (Міфи міста), Hábitos Ciudadanos
(Звички громадян), Futuros Posibles (Можливе майбутнє), Infancias Mexicanas (Дитинство
Мексіки), Arte para Todos (Мистецтво для
всіх).
Висновки. В результаті нашого дослідження повністю були підтверджені висхідні
положення про три великих чинника розвитку дистанційного навчання, зокрема й телевізійного: ідеологічний (міцні позиції лівої
та національної ідеології), географічний та
міграційний. Освітні телеканали стають підґрунтям системи публічного мовлення. Вони
важлива основа навчання в Мексиці.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Говердовская-Привезенцева С.А. К вопросу о миссии университетского телевидения // Вестник
ТвГУ. Филология. – 2012. – Выпуск 1. –С.153–160.
2. Григулевич И. Р. Мятежная церковь в Латинской Америке. – М.: Наука, 1972. – 412 с.
3. Жижко О. А. Підготовка вчителів іноземних мов у вищих навчальних закладах Мексики / О. А.
Жижко. – К.–Ніжин : ПП Лисенко, 2011. – 241 с.
4. Жижко О. Сучасна система професійної освіти Мексики / О. А. Жижко // Порівняльна професійна педагогіка . – 2011.–№2. – с. 85–92.
5. Ежов И. И. Печать, радио и телевидение Мексики / И. И. Ежов. // Культура Мексики: [сборник]. –
М. : Наука, 1980. – 301. [1] с. – С .264–281.
6. Комарова И.И. Использование информационных технологий в совершенствовании системы образования / И.И. Комарова // Народное образование. – 2006. – № 2. – с.131–136.
7. Лавров Н. М. Мексиканская революция 1910–1917 гг. / Н.М. Лавров. – М.: Наука, 1972. – 290 с.
8. Ларин Н. С. Борьба церкви с государством в Мексике (Восстание «кристерос» 1926—1929 гг.) /
Н.С. Ларин. – М.: Наука, 1965. – 316 с.
9. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3 ч. Ч. 1 / Под ред. А. М. Родригеса,
М. В. Пономарева. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 463 с.
10. Oркасита Х. Л. П. Возможности для цифрового ТВ [Электронный ресурс] / Хорхе Луис Пачеко Oркасита, Луис Фернандо Гутьеррес Кано. – Режим доступа: http://www.tvyvideo.com/
ru/201504225806/articulos/otros-enfoques/ oportunidades-para-la-tv-digital.html
11. Платошкин Н. Н. История Мексиканской революции. Время радикальных реформ 1928–
1940 гг. – М.: Университет Дм. Пожарского : Русский Фонд содействия образованию и науке, 2011. –
Т. 3. – 376 с.
12. Строганов А. И. Латинская Америка в XX веке : пособие для вузов / А.И.Строганов. – 2-е изд.,
испр. и доп. – М.: Дрофа, 2008. – 432 с.
13. Тишкина, Л. В. Университетское телевидение в мировой практике: цели и функции (на примере
ТВ УНАМ и Онсе ТВ) [Электронный ресурс] / Л. В. Тишкина // НПКФ «Журналистика 2008», секция
«Зарубежная журналистика». – Режим доступа: http://conf.msu.ru/archive/Lomonosov_2008/09_1.
pdf.
14. Цуканова Т.Г. Географические аспекты становления и развития образовательных систем стран
Латинской Америки. Дисс… канд. географ. наук. – Рязань, 1999. – 192 с.
15. Шуневич Б.І. Тенеденції розвитку дистанційного навчання в зарубіжній вищій школі [Електронний ресурс] / Б.Шуневич. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/
viewFile/122/108
16. Bethell L. The Cambridge History of Latin America / Ed. L. Bethell. –Cambridge University Press,
1986. – 696 с. – ISBN 0-52-123225-2.

127

№ 6 / 2015 р.

♦

17. El trabajo infantil y el derecho a la educación en México / Fundación Telefónica. – Fundación
Telefónica, 2014. – 102 p.
17. Jamison, D.T.., Klees, S.J. and Wells, S.J. The costs of educational media. Guidelines for planning
and evaluation. – Beverly Hills: Sage Publications, 1978. – 255 p.– ISBN 0803907478, 9780803907478.
18. Salas Luévano M. A. Práctica docente en telesecundaria / M. A. Salas Luévano, E. Zhizhko. – México :
Taberna Libraria, 2011 – 120 p.
19. Soederberg S. The politics of the new international financial architecture: reimposing neoliberal
domination in the global south. – N. Y., 2004. – 229 p.

128

Український психолого-педагогічний науковий збірник

♦

Столярчук О.А.
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології
Київського університету імені Бориса Грінченка

ДО ПИТАННЯ ТЛУМАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО УНІВЕРСУМУ
У статті розглянуто зміст поняття універсуму, проаналізовано базові філософські підходи до
його тлумачення. Охарактеризовано компоненти універсуму, виокремлено його когнітивний різновид. Доведено, що професійний універсум особистості характеризується інтегрованістю та динамічністю складових компонент.
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В статье рассмотрено содержание понятия универсума, проанализированы базовые философские
подходы к его толкованию. Охарактеризованы компоненты универсума, выделена его когнитивная
разновидность. Доказано, что профессиональный универсум личности характеризуется интегрированностью и динамичностью составляющих компонентов.
Ключевые слова: универсум, когнитивный универсум, профессиональный универсум.
The meaning of the concept universe was reviewed and basic philosophical approaches to its interpretation were analyzed in the paper. Components of the universe were characterized and its cognitive aspect was
emphasized. It was proved that personal’s professional universe is characterized by integratedness and dynamism of constitutive parts.
Key words: universe, cognitive universe, professional universe.

Кризові тенденції сучасного вітчизняного ринку працевлаштування провокують
деструктивне переживання спеціалістамипочатківцями кризи професійних очікувань
через ускладнену адаптацію до умов фахової
діяльності. Ця проблема зумовлює необхідність оптимізації процесу професійного становлення молодих людей на етапі їх фахового навчання. Перед системою вищої освіти
постає завдання удосконалення парадигми
підготовки фахівців, а, відповідно, перед науковцями – перегляду та рефлексії базових
категорій професіоналізації особистості.
Психологічні аспекти професійного становлення суб’єкта праці достатньо розроблені
на теренах вітчизняної наукової думки, зокрема висвітлено питання детермінант, умов,
механізмів, ознак успішного фахового становлення особистості. Однак наразі актуальною
є проблема подолання еклектичності наукових підходів до результатів професіоналізації
студентів. Спробою інтегрувати тлумачення
психологічних надбань особистості на етапі
фахового навчання є залучення до наукового
вжитку поняття професійного універсуму як
особистісного новоутворення випускника.
Використання цього поняття доречне і з позицій синергетичного підходу до професійного

становлення особистості. Водночас професійний універсум як базова дефініція дослідження потребує наукового обґрунтування,
для чого необхідно вдатися до теоретичного
аналізу філософських джерел.
Метою статті є аналіз філософського змісту поняття універсуму як наукової категорії.
У філософії поняття універсуму вважається
одним із базових і традиційно позначає світ як
ціле або ж сукупність всіх світів. Також універсум тлумачиться як синонім Всесвіту, космосу [5]. Ця категорія здавна була улюбленою
темою розміркувань філософів, внаслідок чого
склалося ряд альтернативних пояснень поняття універсуму. Так, за словами російського
вченого О.Г. Донського, у філософській літературі універсум найчастіше визначається як
вся об’єктивна реальність в часі і просторі, але
далі цього гранично загального розуміння згода між вченими і філософами не йде. Ми бачимо, що всеєдиний універсум в історії науки
та філософії дробиться на безліч універсумів,
яких можна нарахувати рівно стільки, скільки
точок відліку і контекстів [2, с. 3]. Наприклад,
античні атомісти говорили про універсум як
про безліч існуючих світів, що виникають з
руху матерії та з часом руйнуються, вважаючи
їх кількість незліченною. Платон ототожню-
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вав універсум з видимим світом, заперечуючи
судження атомістів про множинність світів. У
новий час, починаючи з Г. Лейбніца, утвердився погляд на універсум як безліч всіх можливих світів, з яких тільки наш світ є реальним, а
всі інші – логічно можливі.
Таким чином, ще з періоду античності
сформувався та надалі активно розвивався
проблемний категоріальний трикутник: буття
– пізнання – універсум. О.Г. Донський, звертаючись до вже сформованих і існуючих досі
концепцій універсуму в гуманітарному і природничому мисленні ХХ і ХХІ століть, виокремлює чотири основні моделі універсуму,
які мають свою генеалогію й історію розвитку:
• ідеалістична модель, що йде корінням у
філософію Платона і неплатників (Платон,
Плотін, Прокл, Оріген, Августин Блаженний,
Фома Аквінський, Ерігена, Р. Декарт, Г. Лейбніц, І. Фіхте, Г. Гегель, В. Соловйов, П. Флоренський, М. Булгаков, С. Франк, О. Лосєв);
• так звана містична традиція (О. Блаватська,
П. Успенський, К. Кастанеда, Ю. Лунник);
• матеріалістична картина універсуму, яка
спирається на базові принципи діалектичного
матеріалізму (К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін,
В. Вернадський, В. Масліков, О. Балашкін);
• культурно-філософська традиція, головною суттєвою рисою розвитку якої зараз є
постмодерністський стиль мислення (Ж. Дерріда, Ж. Делез, А. Зотов, В. Ратніков, Г. Тульчинський) [2, с. 5].
У межах нашого дослідження вагомими є
певні ідеї містичної, матеріалістичної та постмодерністської традицій. Зокрема, містична
традиція розглядає універсум як глобальну
мегасистему, динамічний і живий організм.
За влучною аналогією О.П. Блаватської, універсум подібний величезній цибулині, кожен
пласт якої є окремим світом, що розвивається
за своїми внутрішніми законами [1, с. 56]. Кожен світ має свої особливі прояви, але водночас межі між світами умовні і рухливі, всі елементи і процеси постійно обмінюються один
з одним речовиною, інформацією, енергією.
Подібним чином компоненти професійного
універсуму є тісно взаємодіючими складовими єдиної системи професійного становлення
особистості.

Наукова лінія, що успадкувала традиції матеріалістичної діалектики в синтезі з синергетичної парадигмою тлумачить універсум як
глобальну систему, що розвивається за своїми внутрішніми законами і містить у своєму
розвитку три основних рівні: нежива матерія
– жива речовина (біосфера) – інформація та
людина (ноосфера).
Всі ці щаблі розвитку універсуму пов’язані
єдиною логікою процесу самоорганізації.
Щодо формування професійного універсуму
також простежуються процеси трансформації – із початкового накопичення знань про
професію до прийняття рішення про здобуття
певного фаху та безпосередньо професійного
навчання, впродовж якого особистість визначається як потенційний суб’єкт праці.
Базова теза постмодерністської традиції позиціонує світ як текст. У цього тексту як первинної реальності немає конкретного автора,
центрального сенсу або значення, а всі смисли залежать від контексту [4]. Постмодерністи принципово відмовляються від абсолютизації якогось конкретного сенсу чи контексту,
оскільки будь-яка ідея центру пов’язана з тоталітаризмом, що перешкоджає вільному руху
комунікації. Для представників цієї концепції в
якості початкової та первинної реальності виступає універсум як глобальний інформаційний
простір. За логікою цих розміркувань постає
актуальною ідея про значущість суб’єктивних
когнітивних чинників формування професійного універсуму, як-от компетентності щодо
обраної професії та аутокомпетентності.
За свідченням О.Г. Донського, у сучасній
науці та філософії чітко простежується тенденція до інтеграції всіх областей знання,
всіх сфер людського життя і діяльності в єдине ціле. А це означає, що сучасна культура
потребує не чергової «моделі» універсуму,
а відновлення споконвічного, базового значення даної категорії, розуміння універсуму
як пов’язуючого мислення і буття, все суще і
світ людської культури в гармонійну систему.
Таким чином, ми постаємо перед необхідністю реабілітації універсуму як фундаментальної світоглядної категорії, що позначає дійсно
всю систему світобудови як гармонію буття і
знання [2, с. 4].
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Як зазначає М.С. Рибаков, для людини
універсум як можливість нашого світу реалізується лише у вигляді людського світу. У
формах нашого світу універсум постає через
реалії та можливості спостереження всесвіту як вічного, нескінченного і абсолютного,
розвитку усього сущого, що характеризується тим, як «матерія рухається» і як «матерія
мислить». Універсум втілює, таким чином,
не тільки сферу стихійно-матеріального, а й
область культурно-історичної предметності
ідеального в людській практиці, розкриває
можливості продовження історії природи у
формах олюдненої реальності [5]. Важливою є й думка О.Г. Найдьонова, що джерелом знань для сучасної науки стає людина:
її фізична (біологічна), душевна (психічна)
і духовна (релігійно-моральна) складові.
Людина повинна стати універсумом науки
[3, с. 125]. У філософії такі спроби вже втілені французьким автором Еммануелем Муньє, що розробляв ідеї особистісного універсуму.
Традиційно універсум як філософське поняття відображає протистояння позалюдського (космос, природа) соціальному (людина,
особистість, індивідуальність). Універсум
– це фундамент і детермінанта становлення людини як особистості. Людина вийшла
з універсуму, але виділившись з нього, вона
почала пізнавати і творчо перетворювати його
відповідно до самопізнання і самовдосконалення, що й дозволило їй персоніфікуватися,
значно розширивши спектр своїх потреб і здібностей. У цьому суть концепції універсуму
в контексті філософського обґрунтування її
людського змісту.
Для дослідження процесу формування
професійного універсуму особистості вагомою є теза про інтеграцію й універсальність
його проявів. Це означає, що всі структурні
рівні відносно самостійні і рівноцінні. При
цьому попередні рівні включаються в наступні у найбільш розвиненій, універсальній
формі, в результаті чого професіоналізація
постає не просто як процес зміни нижчого
вищим, але як процес універсалізації при збереженні попередніх форм буття в наступних.
Фактично категорія універсальності вислов-

лює ідею єдності світу професій і людини
саме в її синергічному розумінні. Водночас
універсальність людини полягає в тому, що
вона здатна в будь-якій діяльності досягти
цілісного, всебічного самоздійснення. Ці аспекти тісно взаємопов’язані: універсальність
людини, закладена в її структурі як потенція,
реалізується тільки в діяльності. Відповідно,
формування професійного універсуму особистості відбувається в діяльності та видозмінює, ускладнює її.
Особливістю універсуму є те, що для
нього характерні взаємозв’язок і спільна
робота на єдину мету, а часткове має менше значення, ніж загальне. В цьому контексті професійний універсум об’єднує окремі
прояви готовності та здатності до успішної
фахової діяльності у цілісне особистісне
новоутворення випускника вишу. Ця думка
підкріплюється ідеями синергетики як теорії самоорганізації, тобто провідним внутрішнім чинником формування професійного універсуму вважаємо самовизначення
та самотворення особистості студента як
потенційного суб’єкта фахової діяльності.
Коли він акумулює та осмислює інформацію щодо процесу та результатів власної
професіоналізації, формується парціальний
прояв професійного універсуму – когнітивний універсум.
У загальному тлумаченні когнітивний
універсум – максимально інтегрована система соціального знання, що охоплює весь
життєвий світ суб’єкта, це також один з
двох основних різновидів соціально-когнітивної системи, що характеризується моноцентризмом, строгою пірамідальною ієрархією смислових значень і стійкістю зв’язків
між ними. В контексті нашого дослідження
когнітивний універсум є потужним знаряддям пізнання майбутнім фахівцем специфіки обраної професії, а також рефлексії
ним власного професійного становлення,
результатом чого є сформована фахова компетентність.
Висновки.
Отже, розгляд філософських джерел дозволив проаналізувати зміст поняття універсуму як родової категорії для професійного
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універсуму. Філософське тлумачення універсуму як Всесвіту поступово звужується
до проблем його пізнання людиною.
Встановлено послідовну ієрархію поняття універсуму щодо людини як суб’єкта
фахової діяльності за принципом переходу
від загальних до парціальних проявів: особистісний універсум – професійний універ-

сум – когнітивний універсум. Ключовими
ознаками універсуму є інтеграція та динамічність його проявів, базовими механізмами – самоорганізація та саморозвиток .
Перспективи подальших досліджень автор вбачає у виявленні та детальному аналізі структурних компонентів професійного
універсуму особистості.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ И ДЕПРЕССИИ
У БЫВШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
С ПРИЗНАКАМИ АДАПТАЦИОННЫХ РАССТРОЙСТВ (F 43.2),
УВОЛЕННЫХ ИЗ РЯДОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
В ХОДЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ АРМИИ
В статье изучены характеристики расстройства адаптации, тревожности и депрессии у бывших военнослужащих, уволенных из рядов Вооруженных Сил Украины в период 2010-2013 гг. (в ходе
реформирования армии), и проявивших после увольнения признаки адаптационных расстройств.
Ключевые слова: расстройства адаптации, военнослужащие, тревожность, депрессия.
У статті вивчені характеристики розлади адаптації, тривожності і депресії у колишніх
військовослужбовців, звільнених з лав Збройних Сил України в період 2010-2013 рр. (в ході реформування армії), і які виявили після звільнення ознаки адаптаційних розладів.
Ключові слова: розлади адаптації, військовослужбовці, тривожність, депресія.
In article studied the characteristics of adjustment disorder, anxiety and depression of former soldiers
with symptoms of adaptation disorders retired from the Armed Forces of Ukraine in 2010-2013 (during the
reformation of the army) were studied.
Key words: adjustment disorder, troops, anxiety, depression.

Актуальность статьи. Клинико-психологическая диагностика актуального психического состояния в различных социальных и
профессиональных группах, переживающих
«стрессы социальных изменений», члены которых проявляют признаки адаптационного
расстройства (АР), является важной научноприкладной задачей, реализация которой позволяет в оптимальные сроки определить поливариантные стратегии комплексной терапии
адаптационных расстройств (АР), доказательно идентифицировать мишени психотерапии
при АР, повысить степень дифференциации
мишеней терапии при различных вариантах
АР. Проведенный анализ литературы [1-6]
выявил дефицит исследований, посвященных доказательному изучению тревожности
и депрессии у бывших военнослужащих без
опыта боевых действий, проявивших признаки АР после непланируемого увольнения из
рядов Вооруженных Сил (ВС) в ходе реформирования (сокращения) армии.
Постановка проблемы. Недостаток объективных знаний о тревожности и депрессии
у представителей военного сословия, оказав-

шихся за пределами привычного жизненного
уклада и профессиональной деятельности,
переживающих увольнение из армии как
психотравмирующее событие и проявляющих признаки АР, снижает качество оказания
медико-психологической помощи и делает
реабилитацию пациентов указанного контингента неполной. Кроме того, неполнота наших знаний о клинической и клинико-психологической гетерогенности проявления АР в
различных социальных и профессиональных
группах затрудняет проведение компаративных исследований, ставит под сомнение адекватность теоретических обобщений проблемы расстройств адаптации в целом.
Формулировка целей статьи (постановка задач). Определить дифференциальнодиагностические особенности проявлений
тревожности и депрессии, позволяющие отграничить варианты расстройства адаптации
у бывших военнослужащих, уволенных из
рядов Вооруженных Сил Украины в связи с
реформированием армии.
Изложение основного материала. В исследовании приняли участие 99 бывших военнос-
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лужащих с признаками АР (F43.2 по МКБ-10).
Клиническая картина АР представляла собой
констелляцию симптомов, соответствующих
критериям аффективных (F3), невротических,
стрессовых и соматоформных (F4) расстройств
и нарушений социального поведения (F91), но
не отвечающих полностью ни одному из них.
Указанные симптомы у всех пациентов с АР
проявились в течение месяца после увольнения из рядов ВС. Общим в анамнезе для лиц
с АР был психосоциальный стресс – «непланируемое увольнение из армии». Контрольную группу образовали 30 военнослужащих,
уволенных из ВС, здоровых по медицинскому
(психопатологическому) критерию, не проявивших признаков АР в течение месяца после
увольнения, и не имевших таковых признаков
на момент обследования.
По результатам клинико-статистического
анализа данных, полученных при использовании PSE (Present State Examination, J.K. Wing
et al., 1974), и в соответствии с методическими
рекомендациями Волошина П.В. с соавт. [2], в
группе бывших военнослужащих с признаками АР, было выделено две подгруппы. Первую
составили 46 (46,46%) пациентов с поведенческим вариантом АР (ПВ АР), вторую подгруппу образовали 53 (53,54%) пациента с аффективным вариантом АР (АВ АР) (табл. 1).
Таблица 1
Группы и подгруппы сравнения, %
Клиническая группа
(пациенты с адаптационными N
%
расстройствами) (АР)
1-я подгруппа (с поведенчес46
46,461
ким вариантом АР) (ПВ АР)
2-я подгруппа (с аффективным
53
53,542
вариантом АР)(АВ АР)
Всего:
99 100,00
Контрольная группа
30 100,00
Примечание: Достоверность
внутригрупповых различий:
1-2- p<0,001
Примечание: Достоверность внутригрупповых
различий: 1-2- p<0,001

Распределение пациентов в клинической
группе и подгруппах, соотнесенное с кате-

гориальными диагностическими шифрами
МКБ-10 отражено в таблице 2.
Таблица 2
Распределение пациентов в клинической
группе и подгруппах, соотнесенное
с категориальными диагностическими
шифрами МКБ-10, %
Клиническая группа
N
%
(АР) (F43.2)
1-я подгруппа (ПВ АР) (F43.24) 46
46,46
2-я подгруппа (АВ АР) (F43.21, 53
53,54
F43.22, F43.23)
Всего:
99 100,00
Средний возраст пациентов клинической
группы – 38,50±2,02 лет, испытуемых контрольной группы – 38,40±1,06 лет. Средняя
продолжительность АР в клинической группе
не превышала 6 месяцев (4,27±2,8 месяцев).
Средняя продолжительность АР составила: в
подгруппе военнослужащих с ПВ АР 3,20±3,4
месяца, в подгруппе военнослужащих с АВ
АР – 5,33±2,8 месяцев.
В исследовании использовались клинический (клинико-психопатологический), психодиагностический и статистический методы.
Оценка психического состояния испытуемых
проводилась на основании полуструктурированного клинического интервью, основанного
на опроснике PSE (Present State Examination,
J.K. Wing et al., 1974). Шкала оценки психического статуса (Present state examination –
PSE) разработана ВОЗ в 1973 г. для оценки
тяжести психических нарушений в статусе
больного на основании его стандартизированного опроса. PSE представлена ВОЗ как
европейская оценочная шкала психического
состояния, симптоматический перечень которой был разработан для выявления синдромологических констелляций [7]. Верификация
диагноза АР осуществлялась на основании
унифицированных критериев МКБ-10. Оценка психического статуса испытуемых и верификация АР во всех случаях проводилась совместно с врачом-психиатром. Тревожность
изучалась при помощи Шкалы реактивной
и личностной тревожности Ч. Спилбергера
(State-Trait Anxiety Inventory – STAI) (адапта-
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ция методики – Ю.Л. Ханин, 1976) [8]. При
оценивании полученных результатов по STAI
был использован алгоритм К.Р. Червинской,
О.Ю. Щелковой [8], который предполагал выделение пяти уровней выраженности для каждого из видов тревожности: очень низкий – от
20 до 24 баллов, низкий – от 25 до 30 баллов,
умеренный – от 31 до 45 баллов, высокий – от
46 до 60 баллов и очень высокий – от 61 до 80
баллов.
Выраженность депрессии оценивалась с
помощью Самооценочной шкалы депрессии
Зунга (Self-Rating Depression – SDS) [9].
При оценивании суммарных оценок по
Шкале SDS соотносили показатель шкалы с
характеристиками состояния испытуемых.
Показатель шкалы менее 50 баллов квалифицировали как состояние «в пределах нормы»,
50-59 баллов – как «наличие легкой депрессии», 60-69 баллов – как «наличие умеренной депрессии», 70- и более баллов – как
«наличие выраженной депрессии» [9]. При
интерпретации данных вносили поправку
на удельный вес каждого из используемых в
шкале симптомов, выражаемую специальным
коэффициентом (SDS) [9], который рассчитывался по формуле: SDS = сумма баллов, полученная при заполнении испытуемыми шкалы
разделенная на 80 баллов (максимально возможный суммарный шкальный показатель).
Установленное в итоге значение SDS сопоставлялось со средним значением стандартной оценки тяжести депрессии [9].
Статистическая обработка результатов
клинических исследований выполнена с использованием пакета прикладных программ
«Statistica 7.0 for Windows». Достоверность
различий между показателями различных
групп оценивалась для параметрических данных на основании t-критерия Стьюдента, для
непараметрических – по U-критерию МаннаУитни. Различия считали достоверными при
p<0,05.
Результаты применения Шкалы реактивной и личностной тревожности Ч. Спилбергера (State-Trait Anxiety Inventory – STAI) (адаптация методики – Ю.Л. Ханин, 1976).
У испытуемых контрольной группы средний групповой балл по шкале Реактивной тре-

вожности (RХ1) был равен величине 27,5±1,8
балла, т.е. находился в диапазоне низких показателей шкалы RХ1 (25-30 баллов) (табл.
3). Эмоциональное состояние испытуемых
данной группы в момент исследования характеризовалось ровным, спокойным фоном настроения, присутствовало ощущение психического комфорта, уверенности в себе, была
отмечена удовлетворенность актуальной жизненной ситуацией, оптимистической оценкой
перспективы. Установленный низкий уровень
реактивной тревожности дало основание
предполагать наличие у испытуемых адекватного характера когнитивных оценок, устойчивого, уравновешенного рисунка поведения,
отсутствие повышенной чувствительности,
рефлексивности, социальной зависимости,
конформности, сверхконтроля (свободная самореализация).
У бывших военнослужащих без признаков АР средний групповой балл по шкале
Личностной тревожности (RХ2) был равен
величине 23,5±1,4 балла (табл. 3.), т.е. находился в диапазоне очень низких показателей
шкалы RХ2 (20-24 баллов). Балл отражал
наличие у испытуемых очень низкого уровня личностной тревожности. Такой уровень
предполагает отсутствие склонности у испытуемых воспринимать широкий диапазон
ситуаций как угрожающие собственному
престижу, самооценке, самоуважению [8].
Вероятность возникновения состояния тревожности в социальных ситуациях у всех испытуемых контрольной группы оценивалась
как незначительная, хотя и не исключалось её
появление в отдельных, особо важных и личностно значимых случаях или в ситуации физической угрозы. Испытуемые данной группы
при обследовании демонстрировали черты
уверенности, решительности, самостоятельности, независимости. Низкое значение шкалы RХ2 также указывало на отсутствие у них
склонности к повышенному самоконтролю и
рефлексии, что определяло спонтанное, непосредственное проявление эмоций в поведении, свободную самореализацию, стремление
к успеху и лидерству.
У военнослужащих с признаками АР средний групповой балл по шкале Реактивной тре-
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вожности (RХ1) был равен величине 49,50±2,6
балла, т.е. находился в диапазоне высоких показателей шкалы RХ1 (46-60 баллов) (табл. 3).
Величина установленного балла отражала наличие высокого уровня тревожности как актуального психического состояния. Средний
групповой балл по шкале Личностной тревожности (RХ2) у пациентов этой группы был
равен величине 45,65±2,4 балла, т.е. критично
приближался к диапазону высоких показателей шкалы RХ2 (46-60 баллов) (табл. 3). В связи с повышенной личностной тревожностью в
структуре личности испытуемых данной группы прогнозировали с высокой вероятностью
заострение психастенических, сенситивных
и астено-невротических черт. В поведении и
адаптации это проявлялось чертами неуверенности в себе, нерешительности, склонности к
сомнениям и колебаниям в ситуации выбора,
к повышенному самоконтролю и самокритичности. Повышенный уровень личностной
тревожности указывал на сниженную самооценку с тенденцией к формированию чувства
вины и собственной несостоятельности, так-

же на повышенную эмоциональную откликаемость и лабильность, чувствительность, впечатлительность, рефлексивность.
Величина Интегрального шкального балла
(IRX) в группе военнослужащих с признаками АР была значимо выше аналогичной величины в группе военнослужащих без признаков АР (p<0,001) (табл. 3).
Величины средних значений Шкалы реактивной и личностной тревожности Ч. Спилбергера у пациентов с различными вариантами и
подвариантами АР представлены в таблице 4.
У военнослужащих с поведенческим вариантом АР средний групповой балл по шкале Реактивной тревожности (RХ1) был равен 45,0±1,8
балла, т.е. относился к диапазону умеренных показателей шкалы RХ1 (31-45 баллов) (табл. 4).
Средний групповой балл по шкале Личностной
тревожности (RХ2) был равен 44,50±1,6 балла
и также находился в диапазоне умеренных показателей шкалы RХ2 (табл. 4.). В исследовании
был выявлен умеренный уровень тревожности
как особенности настоящего психического состояния и как устойчивой личностной особен-

Таблица 3
Средние значения Шкалы реактивной и личностной тревожности
Группы сравнения
Уровень
Шкалы STAI
Клиническая
Контрольная
значимости, p
группа, n=99
группа, n=30
Реактивная тревожность (RХ1)
49,50±2,61
27,5±1,82
p<0,001
Личностная тревожность (RХ2)
45,65±2,43
23,5±1,44
p<0,001
Интегральный шкальный балл
47,58±3,85
25,5±1,66
p<0,001
(IRX=RX1+RX2)
Таблица 4
Средние значения Шкалы реактивной и личностной тревожности
Ч. Спилбергера у пациентов с различными вариантами и подвариантами
адаптационного расстройства (АР), баллы, M±m
N
Вариант АР
Код по МКБ-10
Шкала RX1
Шкала RX2
1
Поведенческий вариант АР
45,0±1,8
44,5±1,6
1.1. С преобладанием нарушений поведения
F43.24
Интегральный шкальный балл (IRX)
44,75±1,61
2
Аффективный вариант АР
54,0±4,2
46,8±2,0
2.1. Депрессивный подвариант АР
F43.2
52,0±2,1
46,5±1,6
2.2. Тревожный подвариант АР
F43.23
61,5±4,2
47,5±1,8
2.3 Смешанный подвариант АР
F43.22
48,5±2,8
46,5±1,6
Интегральный шкальный балл (IRX)
50,4±2,22
Примечание. Достоверность различий: 1-2-p<0,001
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ности. Полученные результаты отражают преимущественный эмоционально-личностный фон
пациентов с данным вариантом АР, их умеренно
выраженную предрасположенность к тревожным реакциям, проявившимся в ситуации настоящего исследования.
У военнослужащих с аффективным вариантом АР средний групповой балл по шкале Реактивной тревожности (RХ1) был равен 54,0±4,2
балла, т.е. относился к диапазону высоких показателей шкалы RХ1 (46-60 баллов) (табл. 4).
Средний групповой балл по шкале Личностной тревожности (RХ2) был равен 46,8±2,0
балла и также относился к диапазону высоких
показателей шкалы RХ2 (табл. 4). В исследовании был выявлен высокий уровень реактивной
тревожности (тревожности, характеризующей
настоящее психическое состояние) у высокотревожных личностей. Выраженная актуальная тревожность соответствовала личностной
предиспозиции у испытуемых и рассматривалась как ситуационная реакция на значимую
психотравмирующую ситуацию («непланируемое увольнение из армии») у личностей,
склонных к тревожным реакциям.
Величина Интегрального шкального балла
(IRX) в подгруппе военнослужащих с пове-

денческим вариантом АР составила 44,75±1,6
балла, в подгруппе с аффективным вариантом
АР – 50,4±2,2 балла. Соответственно этим
значениям, уровень тревожности в подгруппе
военнослужащих с поведенческим вариантом
АР характеризовался как умеренный, а в подгруппе военнослужащих с аффективным вариантом АР – как высокий.
При сопоставлении результатов применения Шкалы реактивной и личностной тревожности Ч. Спилбергера, были сделаны следующие обобщения:
1) У пациентов с признаками АР средние
значения личностной и ситуативной тревожности достоверно превышали аналогичные
показатели испытуемых без признаков АР
(р<0,001).
2) У пациентов с признаками АР общий
уровень тревожности характеризовался как
высокий (среднее значение интегрального
шкального балла равнялось 47,58± 3,8 баллов,
т.е. было >45 баллов) и превышал уровень
тревожности испытуемых без признаков АР в
1,87 раз (р < 0,001).
3) У пациентов с поведенческим вариантом
АР общий уровень тревожности характеризовался как умеренно выраженный (значение

Таблица 5
Средние значения «сырых» баллов Шкалы SDS
и Средние значения Индекса SDS в группах сравнения,баллы, M±m
Группы сравнения
Уровень
Клиническая
Контрольная
Средние значения Шкалы SDS,
значимости, p
группа, n=99
группа, n=30
«сырые баллы»
52,67±2,2
25,5±1,8
р<0,001
Средние значения Индекса SDS
0,66
0,32
р<0,001
Таблица 6
Результаты применения Шкалы SDS у пациентов
с различными вариантами и подвариантами адаптационного расстройства (АР), M±m
Код
Средний балл Коэффициент
N
Вариант АР
по МКБ-10
SDS
SDS
1
Поведенческий вариант АР
48,501
0,61
1.1.
С преобладанием нарушений поведения
F43.24
2
Аффективный вариант АР
56,832
0,71
2.1.
Депрессивный подвариант АР
F43.2
60,50
0,76
2.2.
Тревожный подвариант АР
F43.23
54,5
0,68
2.3
Смешанный подвариант АР
F43.22
55,5
0,69
Примечание. Достоверность различий: 1-2-p<0,05
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интегрального шкального балла < 45 баллов),
у пациентов с аффективным вариантом АР
общий уровень тревожности характеризовался как высокий (50,4±2,2 баллов) и превышал
уровень тревожности пациентов с поведенческим вариантом АР в 1,13 раз (р < 0,001).
4) Наивысший уровень тревожности среди
лиц с аффективным вариантом АР был отмечен у пациентов с тревожным подвариантом
АР (среднее значение IRX = 54,50±2,4 балла:
RX1 =61,5±4,2+ RX2 = 47,5±1,8 балла).
5) Анализ патогенетической роли тревоги
при расстройствах адаптации у военнослужащих основной группы показал, что тревога
выступает либо как основное проявление нарушения адаптации (как например, при тревожном подварианте аффективного варианта
АР, либо как базис, на котором формируются
другие психопатологические проявления (как
например, при депрессивном подварианте аффективного варианта АР).
Результаты применения Самооценочной шкалы депрессии Зунга (Self-Rating
Depression – SDS).
На момент исследования у испытуемых
контрольной группы отсутствовали: сниженный фон настроения, физиологические признаки депрессии, а также психологические
переживания, обычно сопровождающие депрессивный аффект. Настроение у всех испытуемых имело ровный, устойчивый характер, уровни активности, работоспособности,
интересов (эмоциональной вовлеченности), а
также самооценки и уверенности в будущем
были не снижены. Данный вывод подтверждался величиной среднего «сырого» балла по
группе, который был равен 25,5±1,8 и средним значением величины SDS (0,32) (табл. 5).
На момент исследования в структуре
психического состояния военнослужащих с
признаками АР определялись: снижение (и
колебание) фона настроения, уровня активности, работоспособности, побуждений и
способности к адекватному эмоциональному
реагированию (эмоциональной вовлеченности), сопровождающиеся переживанием недостаточной ценности собственной личности, пессимистичной оценкой перспективы,
психастеническими затруднениями в ситуа-

циях принятия решений и межличностного
взаимодействия; представлены физиологические компоненты депрессии. Было сделано
заключение об отчетливо сниженном фоне
настроении (легкой степени депрессии) у испытуемых с АР. Данный вывод подтверждался величинами среднего «сырого» балла по
группе, который был равен 52,67 ±2,2 балла
и средним значением величины SDS равным
0,66 балла (табл. 5.).
Результаты применения Шкалы SDS у пациентов с различными вариантами и подвариантами адаптационного расстройства отражены в таблице 6.
Из таблицы 6 следует, что минимальное
значение Коэффициента SDS в группе лиц с
АР равное 0,61 отмечено у пациентов с поведенческим вариантом АР, а максимальное
(0,71) – у пациентов с аффективным вариантом АР. Это означало, что выраженность депрессии при аффективном варианте АР была
в 1,16 раза выше, чем при поведенческом варианте АР.
Максимальное значение Коэффициента
SDS среди лиц с аффективным вариантом АР
было установлено у пациентов с депрессивным подвариантом АР (0,76). Максимальная
выраженность депрессии в группе пациентов
с АР («умеренная депрессия» в оценочных категориях Шкалы SDS) наблюдалась у бывших
военнослужащих с депрессивным подвариантом аффективного варианта АР.
Выводы, сделанные в результате исследования.
1. Установлено, что у военнослужащих с
признаками АР средний групповой балл по
шкале Реактивной тревожности (RХ1) находился в диапазоне высоких показателей шкалы (49,50±2,6 балла) (Шкала STAI). Величина
установленного балла отражала наличие высокого уровня тревожности как актуального
психического состояния. Средний групповой балл по шкале Личностной тревожности
(RХ2) у пациентов данной группы был равен
величине 45,65±2,4 балла, т.е. критично приближался к диапазону высоких показателей
шкалы RХ2 (46-60 баллов).
2. Наличие умеренной степени депрессии (средний групповой «сырой» SDS
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балл=52,67±2,2; коэффициент SDS=0,66)
(Шкала SDS). Таким образом, доказательно
определено, что общий высокий уровень тревожности (значение интегрального шкального балла по группе (IRX) равнялось 47,58±
3,8 баллов) и высокий уровень реактивной
тревожности в сочетании с умеренной депрессией являлись клинически значимыми

психодиагностическими характеристиками
актуального (на момент исследования) психического статуса пациентов с АР.
3. Полученные данные также позволяют
считать общий высокий уровень тревожности
и высокий уровень реактивной тревожности в
сочетании с умеренной депрессией у лиц изученного контингента.
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ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ
З ДІАГНОЗОМ АТОПІЧНИЙ ДЕРМАТИТ (АД)
Стаття присвячена вивченню особистісних особливостей підлітків, хворих на атопічний дерматит. Описані особистісні особливості дівчат-підлітків, хворих на АД, виразність яких свідчить про
порушення адаптації, а саме: тривожно депресивні, пасивно-страждальні, соціально інтровертивні; а
також більш «м’які» тривожно–депресивні особливості, що свідчать про ведучі тенденції особистості дівчат. Описані особистісні особливості хлопців, що хворіють на АД, які свідчать про порушення
адаптації, а саме: іпохондрична захопленість з індивідуалістичним відособленням, депресивно-тривожні налаштування, внутрішня напруженість з тривожною та шизоїдною загальмованістю. Встановлено, що більш психологічно вразливими до хвороби АД є дівчата, у яких особистісні особливості є
такими, що значно ускладнюють їх адаптацію та впливають на загальну якість життя.
Ключові слова: підлітки, атопічний дерматит, особистісні особливості.
Статья посвящена изучению личностных особенностей подростков, больных атопическим дерматитом. Описаны личностные особенности девочек-подростков, больных АД, выраженность которых
свидетельствует о нарушении адаптации, а именно: тревожно-депрессивные, пассивно-страдальческие, социально интровертивные; а также более «мягкие» тревожно-депрессивные особенности,
свидетельствующие о ведущих тенденциях личности девочек. Описаны личностные особенности
мальчиков, страдающих АД, которые свидетельствуют о нарушении адаптации, а именно: ипохондрическая увлеченность с индивидуалистическим обособлением, депрессивно-тревожные построения,
внутренняя напряженность с тревожной и шизоидной заторможенностью. Установлено, что более
психологически уязвимы к болезни АД девушки, личностные особенности которых значительно затрудняют их адаптацию и влияют на общее качество жизни.
Ключевые слова: подростки, атопический дерматит, личностные особенности.
The article is devoted to the study of personality characteristics of adolescent patients with atopic dermatitis. We describe the personality characteristics of adolescent girls with AD severity of which constitutes
a violation of adaptation, namely anxiety depressive, passive-anguished, social introvertiveness, as well as
more "soft" anxious-depressive features, indicating the leading trends in the individual girls. We describe the
personality traits of boys suffering from blood pressure to disclose a violation of adaptation, namely: hypochondriac fascination with individualistic isolation, depressive-anxiety build, internal tensions with alarming and schizoid inhibition. It was found that the more psychologically vulnerable to disease hell girl, personal
characteristics which make it difficult to adapt, and their impact on the overall quality of life.
Key words: adolescents, atopic dermatitis, personality traits.

Актуальність теми. Атопічний дерматит
– одне з найбільш поширених захворювань
шкіри, яке відрізняється хронічним рецидивуючим перебігом з наростанням ступеня тяжкості, частота якого неухильно зростає в усіх
країнах світу. На сьогоднішній день збільшується частота важких форм атопічного дерматиту зі збільшенням площі уражень шкіри,
зростає кількість пацієнтів з хронічним рецидивуючим перебігом, торпідних до традиційної терапії, знижується якість життя даних
хворих [1, 2, 5].
Постановка проблеми. Підлітковий вік
розглядається як найважливіший і найбільш
важкий період людського життя, якому влас-

тивий різкий, бурхливий, кризовий перебіг,
коли отроцтво переживається як друге народження, у підсумку якого виникає нове «Я» [3].
У підлітковому віці підвищується значимість
зовнішнього вигляду в структурі цінностей,
структурується уявлення про власну зовнішність, складається її самооцінка, набуваючи
надалі досить стійкого характеру. Усвідомлення свого фізичного вигляду, його естетичного
ефекту є однією з важливих умов, які беруть
участь у формуванні особистості підлітка, і одним з регулюючих чинників його поведінки.
У сприйнятті підлітка «бути красивим» означає мати успішні особисті відносини, зовнішність підвищує статус підлітка і гарантує йому

140

Український психолого-педагогічний науковий збірник

♦

успішність у міжособистісних взаємодіях.
Усвідомлення особливостей своєї зовнішності
також впливає на формування у підлітка багатьох важливих якостей особистості – впевненість у собі, життєрадісність, замкнутість, індивідуалізм та ін. [4, 7]. Оцінюючи своє тіло,
підліток, стикаючись зі своєю фізичної незвичністю, робить висновок про свою соціальну неповноцінність. Страждання і почуття неповноцінності породжуються не самим соматичним
дефектом, а його соціальними наслідками –
негативним ставленням оточуючих, обмежувальною поведінкою, самотністю та ін. Таким
чином, підвищена значимість зовнішності в
пубертатному віці, широка поширеність атопічного дерматиту та супутні йому косметичні
дефекти визначають медико-психологічну значимість цієї проблеми. Своєчасне надання психологічної допомоги даному контингенту пацієнтів здатне купірувати несприятливий вплив
захворювання на індивідуально-психологічні
особливості підлітків.
Мета статті – вивчити особистісні особливості підлітків, хворих на АД.
Виклад основного матеріалу. У дослідженні взяло участь 83 підлітка у віці від 13
до 15 років з діагнозом «Атопічний дерматит»
із середнім і важким перебігом. Поділ груп
здійснювався за гендерною ознакою: групу
1 склали 45 дівчаток-підлітків, групу 2 – 38
хлопчиків-підлітків. Для дослідження особистісних особливостей підлітків був використаний «Стандартизований багатофакторний
метод дослідження особистості (підлітковий
варіант)» Л.М. Собчік [6]. У групі дівчат виділено чотири варіанти усереднених особистісних профілів. Профіль № 1 представлений
в 28,9% випадків (код профілю 8671’20/95).
Профіль відображає порушення адаптації та
відхилення стану дівчаток від нормального.
Властиві тривожно-депресивний стан, почуття розгубленості, постійного неспокою, хвороблива фіксованість на зовнішніх дефектах.
Характерна відособлена особистісна позиція,
вибірковість у контактах, суб’єктивізм щодо
оцінок інших людей, недостатньо сформована реалістична платформа. Такі дівчаткапідлітки вразливі та надзвичайно образливі,
некомунікабельні; характерні параноїдні на-

лаштування. Душевний дискомфорт супроводжується напруженістю, причиною чого
може бути наявність захворювання. Низькі
значення шкали оптимістичності вказують
на низький рівень життєлюбства, активності і оптимізму. Профіль №2 представлений
в 26,7% випадків (код профілю 42’78130/5).
Профіль відображає порушення адаптації та
відхилення стану дівчаток від нормального.
Відзначається пасивно-страждальна позиція, зниження активності, знижений фон настрою. Особам з даними профілем характерно
уникнення невдач, які загрожують неуспіхом.
Відзначається нестійкий баланс у прагненні до збереження контактів і затвердженням
власних позицій. Тип реагування – сензитивно-індивідуалістичний і тривожно-недовірливий, часом може проявлятися імпульсивність.
Дівчатка-підлітки з даними особистісними
особливостями схильні відмовлятися від задоволення своїх інтересів заради інтересів
інших. Спілкування протікає легше у звичному колі знайомих. Дівчатка здатні змінювати
стиль поведінки в залежності від зміни кола
спілкування. У стресових ситуаціях проявляється загальмованість, невпевненість, тривога. Характерно блокування власних потреб
заради збереження безконфліктних відносин з
іншими. Маючи підвищену рефлексію дівчата
схильні перебільшувати проблеми, застрявати на них. Провідними потребами дівчаток є
потреба в постійній і глибокій прихильності, у співчутті. Дівчатка болісно реагують на
жорстокість і образи, що наносяться оточуючими. Характерна м’якість, опора на мораль.
Дівчатка почуваються нещасливими, ховають
хворобливе самолюбство. Профіль № 3 представлений в 24,4% випадків (код профілю
231780/95). Емоційний фон характеризується депресією і тривогою; дівчата дезадаптовані за невротичним типом. Відзначаються
нав’язливі дії і почуття повної розгубленості.
Яскраво виражена потреба у спокої і позбавленні від причини, яка породжує переживання
і тривогу. Також виражена потреба до відходу
від контактів. Дівчатка хворобливо реагують
на ворожість з боку інших, вибіркові у спілкуванні, вразливі і жіночні. Відзначається недовірливість і підвищена схильність до само-
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спостереження. Відзначаються функціональні
розлади – порушення сну і загального самопочуття. Профіль № 4 зустрічається в 20% випадків (код профілю 017’48). Профіль відображає порушення адаптації та відхилення стану
дівчаток від нормального. Підвищена нульова
шкала (соціальна інтроверсія) виявляє пасивність особистісної позиції і зверненість інтересів у світ внутрішніх переживань. Дівчатка
характеризуються зниженням рівня включеності в соціальне середовище, замкнутістю,
сором’язливістю. Характерна інертність у
прийнятті рішень, вибірковість у контактах,
скритність, прагнення до уникнення конфліктів ціною значного звуження сфери міжособистісних стосунків. Високі показники шкали
0 повідомляють не тільки про замкнутість дівчаток, але й свідчать про внутрішню дисгармонію і способи приховування від оточуючих
своєрідності свого характеру. Дівчатка характеризуються скромністю, прихильністю до сімейних традицій, соціальною поступливістю.
Підвищення першої шкали (невротичний надконтроль) свідчить про інертний, догматичний стиль мислення. Даний стиль позбавляє
дівчаток свободи, незалежності і розкутості.
Характерно придушення спонтанності, стримування самореалізації, надмірна відповідальність, яка поєднується з тенденцією уникати серйозної відповідальності через страх
не впоратися. У міжособистісних відносинах
виявляється висока вимогливість як до себе,
так і інших людей відповідно моральним критеріям суспільства. Емоційна сфера таких дівчаток відрізняється протиріччям між стриманістю і дратівливістю, що створює змішаний
тип реагування, властивий особам, схильним
до трансформації емоційної напруженості в
хворобливі реакції організму. Підвищення 7
шкали (тривожність) вказує на пасивну позицію дівчаток, високу чутливість до впливу
середовища. Дівчатка залежні від думки більшості, превалює мотивація уникнення невдачі. Провідною потребою є позбавлення від
страхів і невпевненості. В якості захисного
механізму виступає обмежувальна поведінка
і нав’язливі дії.
У групі хлопчиків з діагнозом «Атопічний
дерматит» виявлено 4 усереднених особис-

тісних профілів. Профіль № 1 зустрічається в
31,6% випадків (код профілю 8150’). Профіль
відображає порушення адаптації та відхилення стану хлопчиків від нормального. Особам
з даними особистісним профілем характерні
суб’єктивна, ірраціональна, відособлена особистісна позиція. Мотиви поведінки таких
хлопчиків незрозумілі оточуючим. Властива
відгороджена позиція від навколишнього світу, емоційна своєрідність. Хлопчики стурбовані поганим самопочуттям. Стан здоров’я
викликає серйозні побоювання на умоглядному рівні і не супроводжується ні депресією,
ні підвищеною тривожністю. Заглибленість
у хворобу є чинником відходу від вирішення
проблем і бажанням піти від спілкування з
оточуючими. Відзначається незадоволеність,
схильність до рефлексії, ознаки нарцисизму. У
хлопчиків відзначається хвороблива зосередженість на сексуальній сфері, яка пов’язана з
поганим самопочуттям і побоюванням за своє
здоров’я. Профіль №2 зустрічається в 28,9%
випадків (код профілю 278’104/9). Профіль відображає порушення адаптації та відхилення
стану хлопчиків від нормального. Хлопчикам
властива виражена емоційна напруженість і
змішаний тип реагування з переважанням гіпостенічних тенденцій. Активність хлопчиків знижена у зв’язку із захворюванням. Характерний відхід від активності в ситуаціях
неуспіху або недоброзичливості оточуючих.
Хлопчики відчувають страх і надмірно стурбовані існуючими проблемами. Виявляється
депресивна реакція і підвищена тривожність.
Також емоційна сфера хлопчиків характеризується підвищеним почуттям власної провини. Характерна інтровертна реакція і сензитивно-індивідуалістичний тип реагування.
Характерний відхід від активності в світ
суб’єктивно значущих інтересів, у світ фантазій, в сферу своєрідних захоплень. Провідними потребами для таких хлопчиків є потреби в
глибокій і постійної прихильності. Простежується проблема ураженого самолюбства і внутрішня потреба у збереженні своєї індивідуальності. В цілому стан хлопчиків на момент
обстеження характеризується пригніченістю,
почуттям нещасливості, розчаруванням, підвищеною тривожністю, самотністю, схильніс-
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тю до самоаналізу, незадоволеністю домагань
і ураженим самолюбством. Можна говорити
про дезадаптацію по депресивному типу з
посиленням тривожно-недовірливих рис і порушенням соціальної адаптації. Профіль № 3
виявляється в 23,7% випадків (код профілю
’4695/2). Даному типу особистості характерна активно-оборонна життєлюбна позиція.
Переважають гіперстенічні тенденції. Індивідуальний тип реагування хлопчиків завзятовольовий. У спілкуванні проявляють незалежність у відстоюванні своєї думки, прагнуть
зміцнити свої позиції в колективі і проявити
організаторські тенденції, тиск з боку оточуючих викликає внутрішній протест. Хлопчики
характеризуються позитивною самооцінкою і
типово чоловічим стилем поведінки в колективі. Хлопчики відрізняються відсутністю
схильності до самоаналізу, незалежністю, рішучістю, амбітністю. Захоплюючись тим, що
видається важливим у житті, вміють захопити
інших своєю захопленістю. Провідними потребами таких хлопчиків є потреби в незалежності вибору рішень та самореалізації, потреба в утриманні свого авторитету. У стресі
стенічні й активні, намагаються не проявляти
схвильованості. Профіль №4 виявляється в
15,8% випадків (код профілю 87’2 / 9). Підвищення по 8 і 7 шкалах (індивідуалістичність
і тривожність) виявляє внутрішню напруженість, нервозність, тривожність, схильність
до нескінченного обмірковування проблем,
невпевненість, комплекс провини і неповноцінності з параноїдними проявами. Захисні

механізми проявляються у трансформації
тривоги і відходом у світ фантазій. Характерний гіпостенічний тип реагування. Хлопчики
відрізняються замкнутістю, пасивністю, некомунікабельністю, незручністю в міжособистісних контактах. Зниження за шкалою 9
(оптимістичність) вказує на зниження рівня
оптимізму, активності і життєлюбства.
Висновки. Встановлені особистісні особливості дівчат-підлітків, хворих на АД, а
саме: тривожно депресивні, пасивно-страждальні, соціально інтровертивні, виразність
яких свідчить про порушення адаптації дівчат
та відхилення їх стану від нормального, а також більш «м’які» тривожно-депресивні особливості, що свідчать про ведучі тенденції
особистості дівчат. Особистісні особливості
хлопців, які хворіють на АД, представлені іпохондричною захопленістю з індивідуалістичним відособленням, депресивно-тривожними
налаштуваннями, внутрішньою напруженістю
з тривожною та шизоїдною загальмованістю.
23,7 % хлопців характеризуються активною
обороноспроможною життєлюбною позицією,
позитивною самооцінкою і типово чоловічим
стилем поведінки; в стресі – стенічні і активні, намагаються не проявляти схвильованості. Отже, більш психологічно вразливими до
хвороби АД є дівчата, у яких особистісні особливості є такими, що значно ускладнюють
їх адаптацію та впливають на загальну якість
життя; 23,7 % хлопців стенічні до хвороби, у
решти під впливом захворювання формуються
дезадаптивні властивості особистості.
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СОЦІАЛЬНА МЕРЕЖА ЯК УМОВА
ТРАНСФОРМАЦІЇ КАРТИНИ СВІТУ ОСОБИСТОСТІ
У статті автор обґрунтовує доцільність більш глибокого вивчення впливу соціальних мереж на
картину світу особистості. Проаналізовано на основі теоретичного та емпіричного матеріалу конструктивні та негативні аспекти соціальних мереж.
Ключові слова: соціальна мережа, картина світу, особистість.
В статье автор обосновывает целесообразность более глубокого изучения влияния социальных сетей на картину мира личности. Проанализированы на основе теоретического и эмпирического материала конструктивные и негативные аспекты социальных сетей.
Ключевые слова: социальная сеть, картина мира, личность.
Author substantiates the expediency of better understanding of the impact of social networks on the picture of the individual’s world. Analyzed constructive and negative aspects of social networking on the basis
of theoretical and empirical material.
Key words: social network, picture of the world, personality.

Постановка проблеми. Віртуальний світ
мережі Інтернет, а особливо соціальні мережі
стають невід’ємним аспектом життя особистості і є характерною рисою сучасного світу.
Соціальні мережі – це унікальне середовище,
що об’єднує людей з однаковими інтересами,
уподобаннями або з іншою мотивацією. Це
інтерактивні багатокористувацькі веб-сайти,
контент яких чітко наповнюється самими
учасниками мережі. Сьогодні під терміном
«соціальна мережа» зазвичай розуміють віртуальну платформу, Інтернет-сайт, веб-сервіс
або портал в Інтернеті, мета якого об’єднати
якомога більшу кількість людей, наддавши
їм максимум можливостей комунікації між
собою. Темпи зростання та розвитку Інтернет-ресурсів вражають. Для досягнення аудиторії в 50 млн. чоловік знадобилося: радіо –
38 років, телебаченню – 13 років, Інтернету –
4 роки, а в соціальній мережі Facebооk –
100 мільйонів користувачів менше ніж за
дев’ять місяців. Саме тому дослідження впливу соціальних мереж на картину світу особистості стає все більш актуальним, оскільки
по-іншому структурує суб’єктивний світ особистості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідники, що займалися вивченням
впливу соціальних мереж на особистість – це
О.Н. Арестова, Л.Н. Бабанін, А.Е. Войскун-

ський, Д. Грінфлд, К. Сурратт, Н.В. Чудова,
К. Янг та інш. Слід зазначити, що поняття «соціальна мережа» виникло у межах соціології
(Г. Зіммель, Е. Дюркгейм та ін.), соціальної
антропології (Дж Барнз, А. Редкліфф-Браун
та ін.), культурології (Ю. Хабермас та ін.) та
соціальної психології (Дж. Морено, Е. Мейо,
С. Міліграм та ін.) і на даний момент широко
розглядається у мереженому підходу (Р. Берт,
Дж. Скотт та ін.). Щодо дослідження віртуальних соціальних мереж можна назвати чисельні, але розрізнені праці, в яких висвітлюються
окремі мережеві аспекти соціальної взаємодії та Інтернет-соціалізації (С. Бондаренко,
А. Войскунський, А. Жичкіна, А. Лучинкіна,
Д. Пріс, Дж. Сулер та ін.). Але на Україні відсутні спеціальні дослідження впливу соціальних мереж на картину світу особистості.
Формулювання цілей статті. Обгрунтування необхідності глибинного дослідження
соціальних мереж як можливої умови трансформації картини світу особистості, оскільки
значну частину часу досліджувані витрачають
саме в соціальних мережах.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Сторінка в соціальній мережі є частиною «Я»образу особистості, в якому реалізуються певні
життєві плани. Соціальні мережі є засобом для
створення будь-якого образу: ідеального, реального чи бажаного, а спілкування з іншими людь-
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ми набуває особливих специфічних рис та впливає на уявлення людини про себе та тих людей,
що нас оточують [2].
На думку А. Войскунського, соціальні мережі слугують для: відображення важливої
життєвої потреби кожної людини, щоб заповнити у віртуальному спілкуванні те, чого
бракує в реальному житті; форма психологічної підтримки (боротьба зі стресом, труднощами реального життя); співтовариство
за інтересами, групи об’єднані якого-небудь
ідеєю для пристосування до життя, поглянути на проблему з іншої точки зору; полегшує
віртуальні взаємовідносини та створення персонального профілю розширює ділові контакти, знайомства, обмін інформацією, досвідом;
підвищення самооцінки; створення власного
образу, далекого від реальності; «легке» створення іміджу [1].
Серед недоліків дослідниця виділяє: поступову втрату правильного уявлення про
себе та життя в придуманому уподібненні образу, уникнення особистих зустрічей.
Слід зазначити як позитивні, так і негативні аспекти взаємодії користувачів у віртуальній соціальній мережі. До позитивних аспектів слід віднести [1; 3]: трансцендентність і
глобалізація [3], полілогічність та полікультурність, інтерактивність і мультмедійність,
анонімність і відчуття безпеки, добровільність і партнерство.
Більше того, у віртуальних соціальних мережах може бути «знято» бар’єри спілкування, пов’язані зі статтю, віком, релігією та іншими характеристиками, що диференціюють
людей у реальному світі.
Віртуальні соціальні мережі містять, поперше, людей, (користувачів ресурсів) які
здійснюють взаємодію з метою задоволення
певних потреб чи виконання певних соціальних ролей, а, по-друге, – спільні цілі взаємодії, спрямованої на задоволення спільних
потреб та інтересів [2]. По третє, у віртуальній соціальній мережі їх користувачі діють
відповідно до сукупності приписаних ролей
(постачальник контенту, користувач, учасник
чату, конференції та ін.) По-четверте, важливою характеристикою взаємодії у віртуальній
соціальній мережі є норми (ритуали, принци-

пи та правила взаємодії, забезпечення безпеки особистості в процесі взаємодії тощо), які
набувають своєї специфіки саме через її віртуальність [3]. По-п’яте, функціонування віртуальних соціальних мереж можливе за наявності комп’ютерних систем, які забезпечують
підтримку соціальної взаємодії на основі критерієв участі (доступу в мережу) та є такими,
що створюють відчуття близькості [1].
Отже, взаємодію у віртуальній соціальні
мережі можна інтерпретувати як організацію
спільної діяльності віртуальної спільноти, що
має на меті акумулювання інформації, її упорядкування, колективний доступ, обмін інформацією та обговорення на основі соціального
сприйняття, взаєморозуміння, емоційного
ставлення та підтримки між користувачами.
У результаті спільної діяльності відбувається
перетворення певних об’єктів, що мають для
членів віртуальної спільноти предметно-практичну, пізнавальну та іншу цінність, та створення нових віртуальних об’єктів.
На думку В. Бурового, привабливим соціальні мережі робить: можливість анонімних
соціальних інтеракцій, можливість для реалізації уявлень, фантазій зі зворотним зв’язком,
надзвичайно широка можливість пошуку нового співрозмовника, задовольняє практично
будь-яких критеріїв, необмежений доступ до
інформації («інформаційний вампіризм») займає останнє місце в списку, тому що в основному небезпека стати Інтернет-залежним
загрожує тим, хто шукає спілкування, а не інформацію [2].
Тобто, на фоні явних переваг використання соціальних мереж, існують і недоліки, що
є загрозливими та небезпечними для «Я» особистості та її картини світу. Ми спробуємо
довести на основі розробленої авторської анкети, що розуміючи всі недоліки соціальних
мереж, особистість не відмовляється від їх
використання.
Виклад емпіричного матеріалу дослідження. Студентам Херсонського державного університету (91 людина) була запропонована
авторська анкета «Мій світ – соціальна мережа». Вік студентів: до 18 років – 22%; від 18
до 24 років – 78%. Представників чоловічої
статті – 19%, жіночої статті – 87%. Переважно
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не одружені/ не заміжні, без дітей. Авторська
анкета «Мій світ – соціальна мережа» включає в себе 16 запитань відкритого та закритого
типу, спрямованих на визначення впливу соціальних мереж на особистість, визначення конструктивності цього впливу та суб’єктивного
значення соціальної мережі для особистості,
особливості раціонального відношення до
них. Оброблювалися, за допомогою контентаналізу, не всі запитання анкети, а лише ті, що
несуть смислову нагрузку у контексті теми
статті. Також ми зробили акцент на статистичних даних, що об’єктивно висвітлюють
проблемне поле.
Перше запитання стосувалося статистичних показників популярності соціальних
мереж, які використовує особистість як активний користувач. Було отримано такі результати (див. рис. 1). Найбільш актуальними є такі соціальні мережі як Vk, Facebook,
Twitter – основна функція яких є поєднання
людей різних вікових та соціальних груп з
метою обміну професійним та особистісним
досвідом, пошук нової та цікавої інформації,

що стосується різних аспектів професійного
та особистісного розвитку, пошук груп за інтересами та інше. Також необхідно зазначити
таку соціальні мережу як Одноклассники, що
створена та використовується з метою пошуку та зв’язку з людьми, які поєднанні або були
поєднанні навчальними зв’язками. Google+ –
багатомовна соціальна мережа та ідентифікаційна служба. Сервіс надає можливість
спілкування через інтернет за допомогою
спеціальних компонентів: Кола, Теми, Відео,
Зустрічі. Моймир@mail.ru – допомога в пошуку однокласників, знайомих, колег, друзів
і рідних. Тут можна спілкуватися за допомогою особистих повідомлень, дарувати один
одному віртуальні презенти, виражати емоції
і говорити про таємні бажання, розміщувати
свої фотографії і відеоролики, мати особистий
блог і читати блоги інших учасників, завантажувати пісні і слухати музику. Skype – програма призначена для безкоштовного спілкування на відстані. Вона дозволяє безкоштовно
по Інтернету підтримувати зв’язок з людьми з
різних країн. Instagram – спеціалізована соціальна мережа, спрямована на обмін візуальними образами, тобто
фотокартками, можливістю їх коментування
та емоційного відгуку.
На нашу думку, важливим параметром для
визначення впливу соціальних мереж на картину світу особистості
є часовий параметр: поперше, визначення триРис. 1. Статистичні показники популярності соціальних мереж
валості регістрації (див.
рис. 2), по-друге – кількості часу, проведеного
у соціальних мережах
(див. рис. 3).
Якщо уважно розглядати рисунок 2, можна побачити, що значна
частина досліджуваних
(45%) за тривалістю регістрації у соціальних
Рис. 2. Розподіл результатів за тривалістю регістрації
мережах визначає бар’єр
у соціальних мережах
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від чотирьох років до дев’яти. Ми можемо говорити про початок включення у соціальний
світ більшості досліджуваних у підлітковому
віці, що є ключовим та значимим у завершенні
активного формування картини світу особистості. Ми можемо припустити, що соціальні
мережі виступають визначальним фактором у
формуванні картини світу.
Рисунок 3 також надає нам інформацію про
значимість соціальних мереж у житті людини, оскільки існують групи студентів, що використовують соціальні мережі завжди (16%)
та більше 3-х годин в день (36%). В даному
випадку можна говорити про Інтернет-залежність та необхідність більш глибинного дослі-

дження. Рисунок 4 також вказує на значимість
соціальних мереж, на частоту їх необхідності
для особистості. Нами представлено на рисунку 4, що більшість досліджуваних використовують соціальні мережі декілька разів на день.
Тобто, соціальні мережі дають відповідь на всі
запитання особистості, необхідність живої комунікації втрачається, оскільки швидше зайти
в соціальні мережі та прояснити всі незрозумілі питання.
Важливе запитання стосувалося мети використання соціальних мереж. Студенти визначали послідовність семи базових параметрів
для більшості соціальних мереж. На основі
усереднення результатів ми отримали такий
розподіл: на першому
місці – спілкування; на
другому – розваги; на
третьому – пошук цікавої інформації; на четвертому – пошук груп за
інтересами; на п’ятому –
знайомство з новинами,
що відбуваються у світі;
на шостому – для нових
Рис. 3. Розподіл результатів за кількістю часу,
знайомств; на сьомому
що досліджувані проводять у соціальних мережах в день
– для ігор. Такий розподіл визначає значимість
спілкування для особистості, яка у картині світу
змінюється від безпосереднього контакту до
дистанційного опосередкованого мережевого. Наслідки такої зміни
необхідно детально досліджувати.
Рис. 4. Розподіл результатів за показником
На основі запитання
частоти використання соціальних мереж в день
про особливості локалізації використання соціальних мереж (результати представлені на
рисунку 5) можна стверджувати про визнання
студентами недоцільності використання соціальних мереж, а саме,
використання у різних
Рис. 5. Розподіл результатів за параметром
місцях, більшість дослілокалізації використання соціальних мереж
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джуваних – всюди. Лише 7% досліджуваних
використовують соціальні мережі за запитом.
Нас найбільше цікавило запитання, як вплинула регістрація в соціальних мережах на життя особистості, наскільки студенти раціонально можуть оцінити вплив соціальних мереж на
продовження формування картини світу. 34%
досліджуваних заперечують будь-який вплив
на їх життя соціальних мереж. Серед конструктивних наслідків регістрації досліджувані виділяють: можливість більше спілкування
з родичами та знайомими за кордоном (9%)
та більше можливостей спілкування загалом
(9%), отримання актуальної та нової інформації (3%), саморозвиток, самореалізація (3%),
встановлення нових дружніх контактів (16%),
полегшення навчання (1%). Негативні наслідки впливу використання соціальних мереж визначаються: необґрунтована втрата часу (23%),
зменшення реальних контактів (1%), домінуюче відчуття самотності (1%), формування конфліктів у сім’ї (1%), звуження світогляду (1%).
Окремим запитанням виступало визначення причини регістрації. Серед конструктивних
факторів, що стимулювали зареєструватися досліджувані виділяють: потреба взаємовідносин
з іншими людьми (11%), необхідність знайти
нових друзів (14%), бажання отримувати нову
інформацію (11%), спілкування з однокласниками (7%), інтерес (25%), необхідність спілкування з людьми, що далеко (11%), можливість
безкоштовного спілкування (32%), пошук нової інформації (11%). Серед негативних факторів – це дурість у голові (1%), можливість доступу у будь-який час (1%), стадний інстинкт
(11%).
Досліджувані також оцінювали переваги
та недоліки постійного використання соціальних мереж. Серед переваг виділяють: легкість,
доступність та зручність використання (12%),

отримання нової інформації (30%), дистанційне спілкування (28%), швидкість у використання (14%), необмежене та безкоштовне спілкування (32%), можливість бути самим собою
(1%), нові знайомства (14%), можливість розважитися (21%) та розслабитися (3%), знання
громадської думки (1%), допомога в навчанні
(1%), доступ до нових досягнень (2%), можливість розповсюджувати власну творчість (1%).
Серед недоліків виділяють: втрата/зменшення
сили та енергії (5%), витрачання грошей на
ігри (1%), залежність від соціальних мереж
(37%), несприятливі знайомства (3%), розповсюдження вірусу або спаму (4%), наявність
недостовірної інформації (8%), втрата власних
цінностей (46%), життя у нереальному світі
(20%), формування проблем в спілкуванні в
реальному світі (3%), прокрустинація (1%), деградація особистості (3%), доступність інформації про себе (4%), відволікає від роботи та
навчання (2%), наявність інформації, що спотворює особистість (9%).
Таким чином, ми можемо побачити, що всі
досліджувані використовуючи соціальні мережі вказують негативні наслідки їх використання. Важливо визначити як ці наслідки впливають на формування картини світу особистості.
Висновки та перспективи дослідження.
Ми не ставили за мету глибинного дослідження впливу соціальних мереж на картину світу
особистості найбільш значимими для нас є доведення необхідності проведення подальших
наукових досліджень у цій сфері. На основі авторської анкети «Мій світ – соціальна мережа»
ми акцентуємо увагу, що соціальна мережа дійсно можуть вплинути на картину світу особистості за рахунок: тривалості використання соціальних мереж, частоти використання в день,
недоцільності використання та формування
негативних наслідків такого використання.
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САМОАКТУЛІЗАЦІЯ ШКОЛЯРА
ЯК СУБ’ЄКТА ІНШОМОВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглянуто проблему самоактуалізації особистості школяра як суб’єкта іншомовної
навчальної діяльності. Проведено аналіз психолого-педагогічної літератури з проблем суб’єктної активності індивіда. Запропоновано комплекс інтелектуальних ігор для самоактуалізації особистості
школяра в іншомовному просторі.
Ключові слова: самоактуалізація особистості школяра, суб’єктна активність індивіда, суб’єкт
іншомовної навчальної діяльності, інтелектуальні ігри, самоактуалізація, саморозвиток.
В статье рассматривается проблема самоактуализации личности школьника как субъекта иноязычной учебной деятельности. Проведено анализ психолого-педагогической литературы по проблеме
субъектной активности индивида. Предложено комплекс интеллектуальных игр для самоактуализации личности школьника в иноязычном пространстве.
Ключевые слова: самоактуализация личности школьника, субъектная активность индивида,
субъект иноязычной учебной деятельности, интеллектуальные игры, самоактуализация, саморазвитие.
In the article the problem of self-actualization of a student’s personality as a subject of foreign language
learning activities is considered. The analysis of psychological and pedagogical literature on the problem of
the subjective activity of the individual has been conducted. The complex of intellectual games for the actualization of a student in a foreign space has been proposed.
Key words: actualization of a student’s personality, subjective activity of the individual, subject
of foreign language learning activities, intellectual games, self-actualization, self-development.

Актуальність статті. З реформуванням
освіти в Україні докорінно міняється підхід
до навчально-пізнавальної діяльності школярів. Якщо раніше учень розглядався як об’єкт,
якого можна було наповнити знаннями як
глечик водою, то сьогодні велика увага приділяється самостійній навчально-пізнавальній
діяльності, тобто учень розглядається як самоцінний індивід, здатний до «самосуб’єктного»
навчального впливу.
Постановка проблеми. Реально почуватися самоцінним може учень, який має можливість свідомого вибору на основі «Я хочу!»
і «Я можу», здатний втілити бажане в факт задоволення результатом. Його воля і самоцінність проявляється, насамперед, у запереченні
залежності від зовнішніх обставин, учителів і
ствердженні себе в якості джерела і причини
того, що відбувається, в тому, що він може і
здатний працювати над своїм розвитком самостійно [6, с.3].
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Проблема суб’єктної активності індивіда є провідною тематикою дослі-

джень українських та російських психологів:
К.А. Абульханова-Славська, І.Д. Бех, М.Й. Боришевський, Г.С. Костюк, І.П. Маноха, В.А. Петровський, С.Л. Рубінштейн, В.О. Татенко,
Т.М. Титаренко та інші. Оригінальний підхід до «феномену суб’єктності» запропонував В.А. Петровський [4]. Вважаючи, що
основною ознакою суб’єктності є активність,
В.А.Петровський встановлює «пряму» її залежність від суб’єкта. «... активним, – зазначає він, – може бути названий не всякий процес, котрий є об’єктивно представленим у
діяльності, а лише той, саме існування якого
знаходиться в прямій залежності від суб’єкта.
Це процеси ініціації («запуску») діяльності, її здійснення, контролю над її динамікою
і т.д. Активність, отже, може бути визначена
як сукупність обумовлених індивідом моментів руху діяльності» [5, с. 37]. Одним з ключових у К.А.Абульханової-Славської є таке
визначення індивіда як суб’єкта психічної
діяльності: «Індивід є суб’єктом психічної діяльності в тому смислі, що він завдяки психіці змінює об’єктивні умови своєї діяльності»
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[1, с. 261]. У свою чергу, В.О.Татенко, погоджуючись зі справедливо виділеним попередньою авторкою моментом ціннісно-цільового відношення індивіда як суб’єкта психічної
діяльності до власної психіки, додає : «...слід
визнати, що в цьому розумінні суб’єкт розглядає себе не тільки як мету, але і як засіб розвитку власної психіки, її збереження і змінення,
захисту профілактики, корекції і, звичайно ж,
оптимального, раціонального й ефективного
використовування у сферах практичної й теоретичної діяльності» [6, с. 183]. З точки зору
В.П. Зінченка, розвиток особистості відбувається завдяки саморегуляції людиною своєї
активності: «..живий рух і недиференційовані
форми активності спричинюють поведінку і
діяльність, поведінка і діяльність породжує
свідомість, свідомість породжує вільні дії і
вчинки, насамкінець, останнє породжує особистість, яка усвідомлює себе і своє місце у
соціумі. У свою чергу, особистість породжує
нові форми діяльності, розширює власну свідомість. Власне в цьому полягає особистісний
зріст» [2, с. 55]. Розуміння самоактуалізації,
саморозвитку як «саморуху», «спонтанійного, внутрішньо-необхідного руху» знаходимо і в дорібку Г.С.Костюка [3, с. 146-147].
В цьому плані М.Й.Боришевський виділяє
важливу функцію саморегуляції – «функцію
самосуб’єктного впливу», тобто впливу індивіда на власні психічні процеси і стани з метою їх оптимізації (регуляція інтелектуальної
активності, інтенсивності емоційних реакцій,
способів і форм їх вираження, рівню довільності психічних процесів і планів тощо)»,
а також «функцію само творення». Отже,
суб’єктна орієнтація, зі слів автора, знаходить своє відображення в здатності школяра
планувати й прогнозувати, коректувати свою
поведінку, а також у створенні різного роду
засобів мовного самовпливу (самозаборони,
самопохвали, самонавіювання тощо). При
цьому особливе значення М.Й. Боришевський
приділяє психологічним механізмам саморегуляції поведінки (самооцінці, домаганням,
«образу – Я» тощо) [див. 6, с. 204]. На основі проведеного теоретичного аналізу психологічної літератури ми припустили, що для
учня як суб’єкта, особливо важливим є не сам

по собі майбутній результат його іншомовної
навчальної діяльності як такий, а він сам –
«образ – Я» як суб’єкт, як автор, як творець
цього результату.
З нашого погляду, для учня як суб’єкта іншомовної навчальної діяльності є надто важливою не та інформація, яка надається вчителем у готовому вигляді, а та, до отримання
якої він докладає власні зусилля.
Метою нашого дослідження було створити комплекс інтелектуальних ігрових вправ, в
отриманому результаті яких би змогла втілитися, відобразитися, опредметнитися особистісна сутність учня, яка свідчить про ступінь
його самореалізації, самоствердження, самоактуалізації. На нашу думку, така ігрова діяльність повинна будуватися за принципом:
«хочеш бути розумним – не лінуйся, думай».
А щоб було цікавіше, важливо підключити
змагальний інтерес (хто більше?). Так і веселіше, і корисніше.
Виклад основного змісту матеріалу.
З огляду на вищесказане, ми розробили комплекс інтелектуальних вправ, якими і користуємося у повсякденній своїй праці. Наведемо
деякі з них.
Пошук спільного. Навмання підбираємо
два слова з різним смисловим навантаженням
(наприклад, «автобус» і «санки»). Потрібно
виписати у стовпчик якомога більше спільних
ознак для цих об’єктів. Особливо цінними є
незвичайні, неочікувані відповіді, які дозволяють побачити об’єкт із зовсім іншого боку.
Перемагає той, у кого виявиться список загальних ознак найбільшим. Можна запровадити й інші критерії: нараховувати додаткові
бали за кожну оригінальну, і яка не повторюється відповідь.
Ця гра вчить учнів знаходити в різних
об’єктах багато спільних моментів, виділити
те, що інші не помічають. Власне з таких простих операцій і починається справжня само
актуалізація, само творення.
Вилучення зайвого слова. Беремо будь-які
три-чотири слова, пов’язані з темою уроку
(наприклад, «дорога», «автобус», «килим»).
Потрібно вибрати тільки ті слова, які мають
спільні ознаки, а лишнє слово вилучити. Перемагає той, у кого відповідей більше. Ця гра
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розвиває здатність не тільки встановлювати
неочікувані зв’язки між різними явищами,
але й легко «переходити» від одних зв’язків
до інших, не «зациклюючись» на них. Гра навчає дітей утримувати в полі зору одночасно
декілька предметів і, знаходити спільні ознаки і вирізняти відмінні. Важливо, що така
гра формує в дітей установку на розширення
кругозору: можливі найрізноманітніші способи об’єднання й розчленування деякої групи
предметів, тому не варто обмежуватися однією правильною відповіддю, а потрібно шукати й інші.
Пошук аналогів. Називаємо навмання
якийсь предмет чи явище (наприклад, «літак»). Пропонуємо учням виписати якнайбільше його аналогів, тобто інших об’єктів,
які мають подібні властивості та систематизувати їх за групами (наприклад, «пташка», «метелик» – літають; «машина», «поїзд», «автобус» – транспортні засоби та інші. Перемагає
той, у кого найбільше число груп аналогів.
Ця гра дає можливість виділити в об’єкті
найрізноманітніші властивості і оперувати
кожною з них окремо, формує здатність систематизувати явища за їхніми ознаками.
Пошук протилежних предметів. Називаємо будь-який предмет, чи явище (наприклад,
«палатка»). Потрібно назвати якомога більше
інших об’єктів протилежного призначення
(наприклад, «сарай» – призначений для утримування тварин; «будинок» – вирізняється за
ступенем комфортності; «поле» – відкритий
простір; «готель» – вирізняється розмірами
і правом власності тощо. Перемагає той, хто
дав найбільше оригінальних й аргументованих відповідей.
Ця гра формує здатність фіксувати різноманітні властивості предметів і використовувати їх для пошуку аналогічних, навчає порівнювати предмети між собою, виділяти в них
спільне і відмінне.
Пошук об’єднавчих ланок. Наводимо два
предмети (наприклад, «лопата» і «автомобіль»). Об’єднавчим, в даному випадку, є
«людина», як господар, власник і робітник.
Учитель обов’язково звертає увагу на чітке
розкриття змісту кожного зв’язку, фіксування
загальних ознак між кожною сусідньою па-

рою предметів. Перемагає той, хто дав найбільшу кількість варіантів рішення.
Ця гра формує в учнів здатність легко і
швидко встановлювати зв’язки між явищами,
далекими, на перший погляд, один від одного,
а також підбирати асоціації, орієнтуватися на
суттєві ознаки об’єктів чи явищ.
Написання міні-твору. Учням пропонується дописати початок (або кінець) заздалегідь
підготовленого учителем тематичного мінітвору з обмеженням у часі. Перемагає той,
чий опис виявиться найоригінальнішим.
Гра сприяє розвитку творчого мислення
учнів, вчить логічно правильно вибудовувати
повідомлення, виділяти найважливіше.
Побудова причинного ланцюжка. Наводиться певний факт пов’язаний з тематикою
уроку (наприклад, «на уроці учень заснув…»).
Потрібно насамперед назвати першопричину,
а потім обумовлену і т.д. В даному випадку
першопричиною є недосипання, яке може
бути обумовлене ситуацією у сім’ї тощо. Ця
гра вчить розглядати будь-який факт не сам по
собі, а в контексті з іншими, іноді дуже віддаленими і не схожими на цей, формує здатність
бачити множинність причинних пояснень
будь-яких явищ. Зауважмо, що часто власне
встановлення причин є основою для розуміння чого-небудь.
Побудова повідомлення за алгоритмом.
Учням пропонується певний алгоритм, за
яким будуть будуватися всі повідомлення
(наприклад, «факт» (що власне відбулося) –
«причина» – «привід» – «що цьому сприяло» –
«аналоги і порівняння» – «наслідки»). Це
означає, про щоб не йшла мова, розповідач
повинен обов’язково фіксувати у своєму повідомленні всі зазначені моменти і власне у цій
послідовності. Можна користуватися славнозвісним алгоритмом Цицерона: хто – що – де –
чим – навіщо – як – коли. Вчитель може розробити свій власний алгоритм по аналогії із
запропонованими нами.
Ця гра дисциплінує мислення учнів, привчає під час аналізу, запам’ятовування і повідомлення про що-небудь обов’язково виділяти в ньому названі елементи і, таким чином,
значно глибше і ширше проникнутися цим
явищем.
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Отже, ми навели лишень малу частину
тих інтелектуальних ігор, якими ми користуємося у повсякденній практиці. На наше глибоке переконання, вони сприяють розвитку
не тільки знань, вмінь і навичок учня, але й
його особистості в цілому. Якщо в інтелектуальній грі учні навчаться легко і швидко
знаходити спільні ознаки, створювати нові
комбінації, виділяти суттєві ознаки тощо, то
легко зможуть застосувати ці вміння в навчально-пізнавальній діяльності. Це, у свою
чергу, призведе до значного її покращення:
результати її стануть якіснішими, досконалішими, розуміння – глибшим, а досягатися
усе це буде набагато швидше і без особливих
затрат з боку вчителя.

Таким чином, інтелектуальна гра – це не
просто забава, а психологічно насичений вид
діяльності спрямований на саморозвиток, самовдосконалення, самоактивізацію особистості учня.
Висновки, зроблені в результаті дослідження. Наші спостереження показали, що учням
подобається бути «господарями» власного інтелектуального зростання. Це допомагає їм активізувати свої мисленнєві структури, працювати
під час уроків творчо, весело і цікаво. Отже, інтелектуальні ігри роблять учнів активними співучасниками, співтворцями не тільки навчальної
діяльності, але й власного «образу – Я». А це, у
свою чергу, є показником особистісної і соціальної зрілості та умовою їх досягнення.
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ГІПЕРАКТИВНИЙ РОЗЛАД З/БЕЗ ДЕФІЦИТУ УВАГИ
В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ
У статті розглянуто питання дослідження виникнення гіперактивного розладу з/без дефіциту
уваги. Проаналізовано особливості прояву гіперактивного розладу з/без дефіциту уваги та його впливу на навчально-виховний процес учнів в загальноосвітній школі.
Ключові слова: гіперактивний розлад з/без дефіциту уваги,імпульсивність,неуважність, гіперактивність, міжнародна класифікація хвороб.
В статье рассмотрены вопросы исследования возникновения гиперактивного расстройства с/
без дефицита внимания. Проанализированы особенности проявления гиперактивного расстройства
с/без дефицита внимания и его влияния на учебно-воспитательный процесс учащихся в общеобразовательной школе.
Ключевые слова: гиперактивное расстройство с/без дефицита внимания, импульсивность, невни
мательность,гиперактивность, международная классификация болезней.
In the article is researched a question of appearance hyperactivity disorder with/without attention deficit. Analyzed the characteristics of the manifestation of hyperactivity disorder with/without attention deficit
and its influence on the educational process of students in the mainstream school.
Key words: hyperactive disorder with/without attention deficit,impulsivity,inattention, hyperactivity,
international classification of diseases.

Все більше і більше гіперактивних дітей
навчаються в загальноосвітніх школах та гімназіях. Досить часто такі діти, водночас творчі та обдаровані, однак, уже в кінці першого
року навчання опиняються в списку неуспішних учнів.
Гіперактивність є одним із проявів комплексу порушень, пов’язаних із недостатністю
механізму уваги і гальмуючого контролю. Цей
розлад не тимчасовий і не минає із віком. Сьогодні гіперактивний розлад з дефіцитом уваги
(ГР/ДУ) – це найпоширеніший поведінковий
розлад дитинства. За статистикою, дітей із ГР/
ДУ налічується близько 5% від загальної кількості, тобто у кожному шкільному класі є 1-2
дитини з цим розладом; 40% дітей з ГР/ДУ
мають труднощі у навчанні в школі.
Ось чому метою статті є вивчення особливостей виникнення та прояву гіперактивного
розладу з/без дефіциту уваги. Для досягнення
мети було поставлено наступні завдання: здійснити аналіз науково-психологічної, медичної

літератури з питань гіперактивного розладу з/
без дефіциту уваги, дослідити симптоми прояву даного розладу та його типи.
Історія дослідження гіперактивного розладу бере початок у ХІХ ст. Німецький лікар психоневролог Г. Гоффмана (H. Hoffman
1809-1894) описує хлопчика з гіперактивними
проявами у своїй книзі, надрукованій у 1844 р.
Англійський педіатр Дж. Стілл (G.F. Still,
1868 -1941), у 1897 р. ініціював клінічні спостереження за гіперактивною поведінкою дітей, результати яких він опублікував у медичному журналі «Ланцет» («Lancet»), а у 1902 р.
вперше описав симптоми такої поведінки, як
гіперактивний розлад. Дж. Стілл вважав, що
поява симптомів викликана слабким «гальмуючим волеспрямуванням» (англ. inhibitory
volition) і «недостатнім моральним контролем» (англ. defective moral control). На цьому історія досліджень гіперактивного розладу зупиняється аж до 1937 р., поки Ч. Бредлі
(Ch. Bradley 1902-1979) не оприлюднив ре-
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зультати свого дослідження щодо впливу застосування амфетаміну під час навчання дітей
з гіперактивними проявами. У 1947 р. педіатри спробували дати чітке клінічне обґрунтування так званим «гіперрухливим дітям»,
у яких часто виникали труднощі у навчанні.
Але питання термінології продовжувало залишатися невизначеним [1, с. 13]. Дослідженням проблеми гіперактивних дітей займалися
різні спеціалісти: медики, психологи, педагоги. У зв’язку з цим термінологія завжди відображала спеціалізацію автора. У своїй роботі
І. Брязгунов та Є. Касатікова констатують, що
нейрофізіологи визначили цей стан як «мінімальну мозкову дисфункцію», нейропсихологи – як «розлади саморегуляції і гальмування», біохіміки – як «дисфункцію медіаторних
систем», педіатри – як «гіперкінетичний синдром» [1, с. 14; 3].
Американський психіатр Р. Барклі
(R. Barkley), провідний фахівець у галузі дослідження гіперактивного розладу зазначає,
що на початку 90-их років ХХ ст. клінічні дослідження зосереджувалися на вивченні поведінки дітей та контролю і основний акцент
робили на гіперактивності, що своєю чергою,
привело до визнання такого синдрому як
синдром гіперактивності. Але у 1970 р. було
відзначено, що у дітей із гіперактивним синдромом із проявами надмірної імпульсивності
також виражений і дефіцит уваги. Виходячи з
цього, у 1987 р. було чітко визначено термін
– «гіперактивний розлад з/без дефіциту уваги
(ГР/ДУ)» [11, с. 164]. Р. Вейс (R. Weiss) вважає
найбільш характерними такі порушення при
гіперактивному розладі: недоречну надмірну
активність, дефекти концентрації уваги, імпульсивність в соціальній поведінці та інтелектуальній діяльності, проблеми у взаєминах
з оточуючими, порушення поведінки, труднощі у навчанні, слабку успішність у школі,
низьку самооцінку. При цьому загальний рівень інтелектуального розвитку таких дітей
відповідає нормі [18]. Світова енциклопедія
(англ. The world book encyclopedia) дає визначення гіперактивної дитини (hyperactive
child) як такої, котра надмірно рухлива у класі
чи у інших ситуаціях, коли надмірна рухливість не є прийнятною. Більшість цих дітей

можуть зосередитися на грі чи завданні лише
на певний проміжок часу, тому вони рідко виконують інструкції. Як результат – діти з гіперактивністю неуспішні в навчанні, хоча у
більшості з них інтелект в межах вікової норми. Вони проявляють непослух, впертість чи
просто є «поганими».
Існує два погляди щодо етіології ГР/ДУ:
1) гіперактивний розлад як біологічний розлад; 2) контекстуальна проблема, яку описують, як таку, яка лежить між природнім світом
та соціальним [12].
Американський психіатр та генетик С. Клонингер (C. Cloninger) запропонував психобіологічну модель індивідуальності, згідно якої
риси темпераменту співвідносяться з визначеними біохімічними системами мозку (дофамінові, серотонінові, норадреналінові системи). Отож, за С.Р. Клонінгер, психобіологічна
модель індивідуальності сформована чотирма
елементами:
1. Пошук новизни (дофамінова система) –
імпульсивність, роздратованість, схильність
порушувати правила, що принесе задоволення. Протилежна сторона конвенціальність, дотримування правил.
2. Уникання збитків (серотонінова система) – тривожність, сором’язливість, страх перед небезпекою та невідомістю. Протилежна
сторона оптимізм, сміливість, енергійність.
3. Залежність від винагороди (норадреналінова система) – готовність формувати теплі
міжособистісні взаємини, сентиментальність,
чуйність. Протилежна сторона незалежність,
критичність.
4. Впертість – стійкість при виникненні перешкод [13].
У своїх дослідженнях з вивчення неврологічних розладів (neurodevelopment disorders
NDD), які впливають на емоційний стан, пізнавальні процеси та пам’ять такі вчені як Е. Робінсон (E. Robinson), Б. Тонсен (B. Tonsen),
Дж. Робертс (G. Roberts) зазначають, що розлад із спектром аутизму, церебральний параліч, дефіцит уваги/гіперактивний розлад,
мовленєві порушення та певні генетичні синдроми відносяться до неврологічних розладів [16, с. 4]. Хоча ці різні синдроми та їхні
симптоми мають певні спільні поведінкові
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симптоми та критерії діагностування, четверте видання DSM-IV «Діагностика і статистика
психічних розладів» (ДСПР) (англ. Diagnostic
Statistical Manual of Mental Disorder) Асоціації Американських Психіатрів (англ. American
Psychiatric Association (APA)) (1994) відносять гіперактивний розлад до синдрому із атиповими поведінковими порушеннями [14]. Гіперактивний розлад із дефіцитом уваги (англ.
attention deficit hyperactivity disorder) за DSMIV (314.01) та гіперкінетичний розлад (у Великобританії та Європі) за Міжнародною Класифікацією Хвороб-10 (МКХ-10, ВООЗ, 1999)
відносять до розділу F9 «Поведінкові та емоційні розлади, які розпочинаються за звичай у
дитячому та підліткову віці». Така відмінність
пов’язана із розходженням у напрямах дослідження ГР/ДУ між країнами Пн. Америки
та Європи. У США цей розлад тлумачиться
як гіперактивний синдром, який має яскраво
виражені поведінкові прояви є достатньо поширеним протягом дитинства, не обов’язково
ототожнюється з ушкодженням мозку та розумовою відсталістю. У той час як в Європі
провідні напрями вивчення цього розладу зосереджувалися переважно у Великій Британії
й ґрунтувалися на уявленнях про розлад як
гіперкінетичний синдром — стан надлишкової активності, що трапляється дуже рідко та
відповідає певним ураженням мозку.
У підрозділі тієї ж МКХ-10 вказані наступні порушення: F90.0 – порушення активності
уваги; F90.1 – гіперкінетичний розлад поведінки; F90.8 – інші гіперкінетичні розлади;
F90.9 – гіперекінетичний розлад, невизначений
[4, с. 261; 6]. Ця група розладів характеризується моторною гіперактивністю, порушенням
уваги та імпульсивністю, що проявляються невідповідно до віку і призводять до виражених
порушень функціонування дитини в основних
Неуважність
не проявляє уважності;
не слухає, коли до нього/неї
звертаються;
не завершує розпочаті завдання;
не спроможний зорганізуватися;
губить речі;
легко відволікається

сферах життя. F90 це група, яка характеризується раннім початком; поєднанням надмірно
активної, слабо моделюючої з вираженою неуважністю і відсутністю наполегливості при
виконанні завдань; тим, що ці поведінкові
характеристики виявляються у всіх ситуаціях і виявляють сталість у часі. Однак, з точки
зору поведінки, проблеми неуваги складають
головну ознаку гіперкінетичних синдромів.
Їх головними характеристиками є недостатня
наполегливість у діяльності, що вимагає когнітивних зусиль і тенденція переходити від
одного заняття до іншого, не завершуючи жодного з них, поряд з поганою самоорганізацією,
слабо регульованою і надмірною активністю
[4, с. 263]. За матеріалами DSM-ІV, розрізняють
три типи ГР/ДУ: 314.00 – дефіцит уваги/гіперактивний розлад, предомінантний неуважний
тип, дефіцит уваги, а не гіперактивність чи імпульсивність; 314.01 – дефіцит уваги/гіперактивний розлад, предомінантний гіпепактивний
тип, гіперактивність чи імпульсивність, але не
дефіцит уваги; 314.02 – дефіцит уваги/гіперактивний розлад комбінований тип, присутність
дефіциту уваги та гіперактивності – імпульсивності. Більшість дітей мають комбінований
тип ГР/ДУ [15, с. 215-216; 14].
Усі симптоми ГР/ДУ фахівці розподіляють
на три категорії: ті, що характеризують неуважність, гіперактивність та імпульсивність
(див. Табл. 1.1.) [8, с. 6].
Гіперактивність, неуважність, імпульсивність впливають не лише на психологічний
комфорт, але й ускладнюють адаптацію дитини в суспільстві. Чеський психолог Й. Лангмір
(J. Langmier) виділяє три основні процеси, що
забезпечують інтеграцію дитини в суспільство: 1) розвиток соціальної реактивності,
формування диференційованого емоційного
відношення до людей; 2) розвиток соціаль-

Гіперактивність
не вміє тихо гратися;
бігає, вилазить надмірно;
залишає своє місце в класі;
непосидючий
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Таблиця 1.1.
Імпульсивність
не вміє дочекатися черги;
надмірно багато розмовляє;
вигукує відповіді;
перебиває інших;
втручається до інших
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ного контролю, пристосування поведінки до
норм суспільства; 3) засвоювання соціальних
ролей, очікувана поведінка відповідно до віку
та статі дитини [1, с. 22].
Для цього діагнозу на разі не існує єдиних
діагностичних критеріїв. Американські та канадські спеціалісти під час діагностики користуються критеріями «Діагностичного і статистичного посібника із психічних розладів»
(англ. Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders DSM-TR), у Європі та Великобританії –
критеріями «Міжнародної класифікації хвороб» (англ. International Classification of Diseases
ICD) із жорсткими критеріями, які дозволяють
більш реально оцінити розповсюдженість ГР/
ДУ і диференціювати його з іншими психопаталогіями. Однак існують певні правила щодо
визначення діагнозу ГР/ДУ: 1) обов’язкові прояви симптомів до 6-ти річного віку; 2) тривалість більше пів-року; 3) анкета для батьків – 8
і більше балів; анкета для вчителів – 11 і більше
балів для дівчат; 15 і більше балів для хлопчиків; 4) обов’язкове співпадіння думок батьків та
вчителів щодо особливих проявів поведінки дитини, притаманних для гіперактивного розладу
з/без дефіциту уваги, як в колективі так і вдома;
5) проведення заключного діагностування лікарями-психіатрами; 6) при потребі психофізіологічне та нейропсихологічне обстеження [9].
В перші роки життя дитини з ГР/ДУ основне хвилювання батьків – це надмірні рухи та
хаотичність дитини. Якщо за розвитком дитини
спостерігає лікар, він відмітить невелику затримку в мовленнєвому розвитку дитини, такі
діти пізніше починають говорити фразами, так
само помітна моторна незграбність. Вони пізніше за своїх однолітками навчаються стрибати
чи виконувати більш складні рухи. З другого
боку спостерігаються прояви негативізму, впертості, норовливості. Дитина активно відстоює
межі впливу на себе, як на особистість, своє
«Я». Зазвичай батьки не реагують на прояви
такої поведінки і не звертаються до фахівців.
Перебуваючи у дитячому дошкільному закладі,
вихователі починають скаржитися на поведінку
дитини. Усі ці прояви пояснюються неспроможністю центральної нервової системи гіперактивної дитини справлятися з новими вимогами,
які їй висувають на фоні збільшення фізичних

та психічних навантажень. Погіршення проявів гіперактивного розладу спостерігається з
початком навчання дитини (6-7 років). Окрім
цього, даний вік являється критичним для дозрівання мозкових структур, тому надлишкові
навантаження можуть викликати перевтому дитини. Емоційний розвиток дітей з ГР/ДУ запізнюється, що проявляється неврівноваженістю,
гарячкуватістю, пониженою самооцінкою. Дані
ознаки часто поєднуються з головними болями,
тіками, страхами. В силу своєї нетерплячості і
легкої збуджуваності вони часто вступають у
конфлікт, що погіршує уже наявні проблеми з
навчанням. Варто мати на увазі і те, що дитина
з гіперактивним розладом не спроможна передбачити наслідки своєї поведінки, не визнає
авторитетів, що може своєю чергою призвести
до антисуспільних дій [8, с. 7-8]. Саме тому досить часто батьки та педагоги, зустрічаючись з
таким дітьми, вважають їх розбещеними, невихованими, лінивими, але не такими, які потребують допомоги та підтримки з боку педагогів
та батьків.
Дитина з гіперактивним розладом у початковій школі. Гіперактвний розлад може проявлятися в учнів початкової школи по-іншому,
аніж старшокласників. За матеріалами Міжнародної асоціації із самогубств і психічного
здоров’я (англ. The Suicide and Mental Health
Association International) укладена характеристика дитини з ГР/ДУ в початковій школі: учень,
не зможете стояти на місці чи сидіти протягом
шкільного уроку, і часто залишає своє робоче
місце. Учні можуть досить легко відволікатися
на надмірний безлад у класній кімнаті чи реагувати на різні шуми (подразники). У таких випадках більшість вчителів намагаються визначати, який саме предмет у класі відвертає увагу
учня [19].
Учні основної (повної) школи. У основній
(повній) школі поведінка учнів проявляється
уже по-іншому, оскільки вони змінюють звичне їм навчальне середовище, і досвід, набутий
в початковій школі недостатній для того, щоб
застосовувати його під час навчання в основній
(повній) школі. Школярі перебувають у середовищі, яке вимагає від учнів більшої організованості, зосередженості, тому що вони постійно
змінюють клас та предмети. В початковій школі
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учень супроводжувався єдиним вчителем, який
знав, що дитина робить кожен день, як реагувати на ту чи іншу поведінку. В основній (повній)
школі існує певний графік, за яким навчаються
учні і який вказує на зміни протягом дня. У такому ритмі учневі з ГР/ДУ найлегше загубити
свої речі, шкільне обладнання чи забути про
домашнє завдання. Основна (повна) школа, як
правило, ставить більше академічних вимог і
вимагає особистої відповідальності [10].
Старша школа. Для деяких учнів, неуважність
продовжує залишатися проблемою, а іншим до
цього часу вдається «перерости» симптом неуважності або навчитися самостійно керувати і поліпшувати здатність до концентрації уваги. Старшокласники з проявами імпульсивності більш
схильні до ризикованих форм поведінки, таких
як необережна їзда, незахищений секс, або зловживання алкоголем чи наркотиками. Учні з ГР/
ДУ мають більше шансів потрапити в ДТП і більшою мірою піддаються ризику втечі з дому, аніж
інші учні старшої школи. Ці ж учні мають ризик
до заниження самооцінки, яка може призвести
до труднощів у розвитку взаємин з однолітками, і як наслідок, неефективної роботи в школі.
А. Робін (Аr. Robin) пояснює це наступним чином: підлітки не позбуваються симптомів ГР/ДУ,

але вони уже виражаються по-іншому, відповідно до підліткового віку [17]. У зведеній Таблиці 1.2. показано розповсюдження ГР/ДУ у світі
[2, с. 43].
У нашій країні проблемі ГР/ДУ почали приділяти увагу та вивчати з початку ХХІ ст. і на
сьогоднішній день питання діагностування та
корекції ГР/ДУ недостатньо широко досліджені. За найскромнішими підрахунками, в Україні
є 10% дітей з ГР/ДУ [5]. Більш активно проводяться дослідження та докладаються зусилля
до визначення шляхів корекції гіперактивного
розладу в галузі медицини. В той час як психолого-педагогічний аспект проблеми досліджено недостатньо [7].
Отже, гіперактивний розлад – це розлад
самоконтролю, який означає дефіцит уваги,
проблеми контролю над бажаннями і високий
рівень активності дитини [8, с.14]. Дітей, які
мають труднощі із увагою, імпульсивністю,
розгальмованістю, що ускладнюють їхній психічний та соціальний розвиток, і прояви симптомів (описаних в МКХ-10 чи DSM-TR) протягом шести місяців у різних ситуаціях, відносять
до категорії дітей із гіперактивним розладом/
дефіцитом уваги або гіперактивний розлад із
дефіцитом уваги (ГР/ДУ, ГРДУ).

Таблиця 1.2
Результати дослідження розповсюдження ГР/ДУ у світі
Діагностичний Відсоток дітей
№
Країна дослідження
Вибірка
Вік
інструментарій
із ГР/ДУ
США (Кашані
1.
4810
8,12,17
DSM-III
3,3%
та ін., 1989)
США (Барбаресі
2.
5718
5-19
DSM-IV
7,4%
та ін., 2002)
Канада (Романо
3.
1201
14-17
DSM-III
2,2%
та ін., 2001)
Австралія (Граетц
4.
3597
6-17
DSM-IV
7,2%
та ін., 2001)
Нова Зеландія
5.
986
15
DSM-III
2,9%
(Фергуссон та ін., 1993)
Німеччина (Ессер
6.
216
8
ICD-9
4,2%
та ін., 1990)
Нідерланди (Кроес та
7.
2290
6-8
DSM-IV
2,55%
ін., 2001)
8. Україна (Соловей, 2010)
1500
6-15
DSM-IV
5,6%
9. Індія (Бхатія, 1991)
1000
3-12
DSM-III
5,2-29%
10. Китай (Леунг, 1996)
3069
7-15
DSM-III
7,5%
11. Бразилія (Рохде, 1999)
1013
12-14
DSM-IV
5,8%
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