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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
В СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ
У статті проаналізовані психологічні аспекти самореалізації у студентському віці, досліджено
вплив навчальної та позанавчальної діяльності на самореалізацію, визначено особистісні характеристики, розвиток яких сприяє самореалізації у студентському віці.
Ключові слова: самореалізація, студентський вік, волонтерство, самоактуалізація, антиципація життєвих виборів, особистісні кризи.
В статье проанализированы психологические аспекты самореализации в студенческом возрасте,
обозначено влияние учебной и внеучебной деятельности на самореализацию, определены личностные
характеристики, развитие которых способствует самореализации в студенческом возрасте.
Ключевые слова: самореализация, студенческий возраст, волонтерство, самоактуализация, антиципация жизненных виборов, личностные кризисы.
The psychological aspects of student’s age self-realization have been analyzed in the presented article.
The influence of educational and extracurricular activities on self-realization has been indicated and personal characteristics, the development of which contributes to student’s age self-realization have been identifies.
Key words: self-realization, student age, volunteering, self-actualization, anticipation of life choices, personality crises.

Постановка проблеми. Під час навчання
студенти переживають ряд особистісних
криз, що впливають на їх подальшу самореалізацію. При успішному подоланні цих криз
студенти приходять до оновленого розуміння
власної ідентичності, професійного самовизначення, а при невдалому – у студентів може
розвиватися надмірна критичність до себе,
знижена самооцінка, тривога щодо невизначеності та непередбачуваності свого майбутнього, відчуття самотності, нездатність критично оцінювати свої компетенції та ресурси.
Саме тому розуміння механізмів та аспектів самореалізації у студентському віці допоможе сприяти більш ефективному навчанню
та самореалізації студентів.
Мета статті – проаналізувати теоретичні
джерела, що вивчають самореалізацію у студентському віці та визначити іі основні психологічні аспекти.
Виклад основного матеріалу. Під поняттям самореалізації ми розуміємо процес

Актуальність статті. У студентському
віці перед особистістю постає декілька
стратегічних завдань, таких як, визначення
характеру побудови самовідношення та міжособистісних відносин, визначення подальших планів на професійний та особистісний
розвиток, визначення важливих складових
життя та їх балансу. Всі ці завдання мають не
тільки внутрішньо-психологічне значення, а
й соціальне. Наприклад, якщо студенти після
навчання покажуть себе гарними фахівцями
та будуть затребуваними на ринку праці – це
підвищить рейтинг ВНЗ. Також якщо студенти пройдуть особистісне та професійне
самовизначення під час навчання, то після
випуску з університету вони зможуть реалізовувати власні цілі, будувати ефективну комунікацію та діяльність з іншими. Тому знання
психологічних аспектів самореалізації може
покращити діяльність студентів та визначити
ефективність роботи викладачів та інших
фахівців, що працюють з молоддю.
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зростання та реалізації своїх талантів, умінь,
потреб, прагнень в конкретній діяльності.
Студентський вік ми визначаємо від 17 до
23 років, для цього віку характерні особливі
психологічні та соціальні умови. Такі як,
пошук життєвих смислів, професійне самовизначення, прагнення до втілення інноваційних винаходів, підтримка прогресивних
поглядів, жага досягнень, активна життєва
позиція, бажання до змін та перетворень
життя, взаємодія з різними соціальними групами, неформальними утвореннями, громадськими організаціями [4].
При вивченні психологічних аспектів
самореалізації студентів розглядаються ті
умови навчальних закладів, що сприяють як
самореалізації, так і внутрішньо-психологічним особливостям прагнення до реалізації
свого потенціалу.
У студентському віці самореалізація відбувається у навчально-професійній діяльності. У навчальній діяльності самореалізація
проявляється у здобутті високої академічної
успішності, активній діяльності в межах університету (участь в гуртках за інтересами,
студентському самоврядуванні, науковій
діяльності та ін.). Також самореалізація може
здійснюватися поза межами ВНЗ у волонтерській діяльності, у роботі в громадських
організаціях, у здобутті професійних навичок в сфері неформальної освіти (наприклад,
участь в курсах з підвищення та вдосконалення професійних навичок, стажуваннях
у сфері майбутньої професійної діяльності).
Під час навчання у студентів нерідко виникає учбово-професійна криза, за якої студенти
розчаровуються у професійних предметах,
викладачах, навчальному закладі. Найчастіше
ця криза обумовлена зміною учбової мотивації на соціально-професійну. Тобто, студенти
починають розмірковувати над самореалізацією у професії в певних соціальних умовах,
здійснюють переоцінку свого професійного
вибору та розпочинають трудову діяльність [3].
Розглянуті вище аспекти самореалізації
пов’язані з характером навчально-професійної
діяльності, умовами у навчальних закладах,
реалізацією свого потенціалу у навчальному
та позанавчальному процесі. Проте існує ряд

аспектів самореалізації, пов’язаних безпосередньо з особистісними характеристиками.
Однією з важливих особистісних характеристик, що впливає на самореалізацією студентів є антиципація життєвих виборів – здатність прогнозувати як зроблений життєвий
вибір буде впливати на подальші події.
Основна проблема феномену антиципації полягає в тому, що вона здатна провокувати у випускників вузів особистісні кризи.
У науковій літературі ці кризи можуть мати
різні назви: криз випускника, криза ідентичності, криза життєтворчості. Під час цих криз
у студентському віці йде переоцінка власних
цінностей, переживання туманності майбутнього, неможливість проектування та здійснення проекту власного життя, тенденція до
усамітнення та приховування власних переживань, невпевненість у своїх силах та зниження самооцінки. Профілактика подібних
криз (а саме, запобігання занадто гострим їх
проявам) може бути досягнута шляхом формування уміння самостійно ставити цілі і
приймати рішення, антиципувати свої життєві
вибори та їхні наслідки [8; 3].
Дослідження антиципації студентів-випускників показують, що більшість з них не
мають навичок постановки цілей, створення
життєвого плану та відчувають нестачу професійних знань та навичок. Так,за дослідженням Т. Титаренко, Н. Хазратової, А. Земби
50% опитаних студентів вважали, що знання,
отримані у вузі, є недостатніми для подальшої професійної діяльності, і тільки 2% були
переконані, що отриманих ними знань вистачить для реалізації себе як спеціаліста; для
них отримані знання слугують забезпеченню
формального статусу у суспільстві «особи з
вищою освітою» (41%). Лише 29% опитаних
були впевнені, ще знайдуть роботу, і 17% –
сподівалися, що їх, по змозі, працевлаштують.
14% опитаних не знали, чим будуть займатися
після закінчення університету, а 7% ще не
визначилися, як влаштують своє життя і перебувають у повному розпачі [8].
Інший вагомий аспект самореалізації
у студентському віці – наявність суб’єктної
позиції, що зумовлює відчуття першопричинності власних дій, відчуттям себе джерелом,
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початком перетворень. Домінантними критеріями, що визначають суб’єктну позицію студента є ціннісні орієнтації, характер мотивів
учбово-професійної діяльності (зовнішні або
внутрішні), прагнення до самоактуалізації,
властивості особистості як суб’єкта діяльності (активність, відповідальність, автономність), локус контролю, саморегуляцію,
самоставлення та рефлексивність [2]. Отже,
розвиток суб’єктної позиції сприяє самоусвідомленню студентів та посиленню прагнення
до самореалізації.
Окрім, аналізу суто теоретичних джерел,
ми проаналізували також емпіричні дослідження психологічних особливостей самоактуалізації у студентському віці.
Так, дослідження на базі Тернопільського
національного педагогічного університету
ім. В. Гнатюка з вибіркою 212 осіб, студентів
1-5 курсу навчання, надало можливість виявити наступні особливості самореалізації:
1. Студенти усвідомлюють значення і специфіку самоактуалізації під час професійної
підготовки. Студенти-першокурсники процес самоактуалізації пов’язують з навчанням
і перспективною спрямованістю. У студентів
п’ятого курсу виражена професійна орієнтація і довільна опосередкована діяльність щодо
реалізації себе, своїх можливостей.
2. Під час навчання у ВНЗ у студентів формується самостійність, відповідальність за
свої вчинки, серйозніше ставлення до життя,
з’являється прагнення до встановлення стійких стосунків з людьми, змістовного спілкування, до ініціативного і творчого вирішення
професійних завдань.
3. Важливою передумовою самоактуалізації студента є осмисленість свого життя,
яке виконує функцію саморозвитку. Про це
свідчить цілісний погляд на аналізовані вище
показники. Зокрема, виявилось, що загальна
траєкторія смисложиттєвих орієнтацій студентів у процесі здобуття вищої освіти характеризується високими показниками на першому курсі, різким спадом на другому і
поступовим підйомом до четвертого курсу, і
знову деяке падіння на п’ятому. Це обумовлено особистісними кризами, пов’язаними
з навчальною діяльністю та зміною статусу.

Наприклад, на першому курсі студенти отримують новий соціальний статус, який позитивно оцінюється суспільством, на останніх
курсах навчання студенти вже мають відмовитися від цього статусу і планувати подальше
життя в іншому соціальній ролі.
4. Результати емпіричного дослідження
наводять на думку, що навчання у вищому
навчальному закладі недостатньо сприяє розгортанню процесу самоактуалізації студентів.
Про це свідчить те, що більшість діагностованих показників протягом всього періоду
навчання у ВНЗ у своїй динаміці не надто відхиляються від середніх значень у всіх вибірках.
Отже, процес самоактуалізації студентів
у вищому навчальному закладі потребує цілеспрямованих зусиль як з боку представників
ВНЗ, так і з боку самих студентів щодо його
оптимізації [7].
Серед інших факторів, що обумовлюють
успішність самореалізації у студентському
віці вітчизняні вчені також виділяють:
–– наявність прагнення до саморозвитку і
розкриття свого потенціалу, оцінку власних
особистісних ресурсів та сформованістю позитивного інтегрального самоставлення, як
смислового утворення особистості, яке детермінує їхню внутрішню активність, рефлексію,
осмислення власного Я;
–– сформованість самоповаги, яка проявляється у внутрішній послідовності, системності, здатності до саморозуміння та впевненості
у власних силах;
–– наявність та усвідомлення цінностей
самоактуалізації, цілей, життєвих орієнтирів
у досліджуваних студентів, емоційною насиченістю та змістовним наповнення процесу
життя, задоволеністю продуктивністю прожитої частини життя;
–– сбалансованість часової перспективи, як
цілісного образу себе в часі та компетентністю особистості в часі [5; 6].
Висновки. Отже, ми розглянули теоретичні та емпіричні дослідження з теми самореалізації студентів. У ході аналізу ми виявили,
що основною діяльністю у студентському віці
є навчально-професійна, під час освоєння цієї
діяльності у студентів виникає ряд особистісних криз, що пов’язані з переосмисленням
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свого професійного вибору, невизначенністю
майбутнього, неспроможністю створити життєвий план та відсутністю сформованих навичок самопізнання, рефлексії та ін.
З емпіричних досліджень стає зрозуміло,
що під час навчального процесу у студентів

мають сформуватися ряд особистісних якостей, що допоможуть їм у майбутньому. Але
формуванню цих якостей більше сприяє особистісна активність студента та форми позанавчальної діяльності, такі як, волонтерство, стажування, участь в гуртках за інтересами та ін.
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ІНТЕРОЦЕПТИВНА УСВІДОМЛЕНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА
ФОРМУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПОРУШЕНЬ
У статті розглянуто зміст та сутність поняття інтероцепції. Окреслено модель інтероцепції,
що складається з трьох елементів: інтероцептивної точності, інтероцептивної чутливості та інтероцептивної усвідомленості. Проаналізовано важливість інтероцептивної емоційної оцінки, що є
визначальною в ґенезі та симптоматиці харчових порушень. Виявлено взаємозв’язок між харчовими
порушеннями та інтероцептивним дефіцит-чинником, що сприяє розвитку й підтримуванню розладів харчової поведінки. З’ясовано, що реабілітація осіб з розладами харчової поведінки, може відбуватися за допомогою інтероцептивної корекції.
Ключові слова: інтероцепція, розлади харчової поведінки, інтероцептивна усвідомленість.
В статье рассмотрено содержание и сущность понятия интероцепции. Представлена модель
интероцепции, состоящая из трех элементов: интероцептивной точности, интероцептивной чувствительности и интероцептивной осознанности. Проанализирована важность интероцептивной
эмоциональной оценки, которая является определяющей в симптоматологии пищевых нарушений.
Выявлена взаимосвязь между пищевыми нарушениями и интероцептивным дефицит-фактором, способствующим развитию и поддержанию расстройств пищевого поведения. Выяснено, что реабилитация лиц с расстройствами пищевого поведения, может происходить с помощью интероцептивной
коррекции.
Ключевые слова: интероцепция, расстройства пищевого поведения, интероцептивная осознанность.
The article considers the content and meaning of the concept of interception. The model of interoception, which consists of three elements: interoceptive accuracy, interoceptive sensitivity and interoceptive
awareness, is outlined. The importance of interoceptive emotional assessment, which is decisive in the
symptomatology of eating disorders, is analyzed. The relationship between eating disorders and interoceptive deficiency, which contributes to the development and maintenance of eating disorders, has been identified. It has been found that the rehabilitation of people with eating disorders can be done with the help of
interoceptive correction.
Key words: interoception, eating disorders, interoceptive awareness.

Актуальність роботи, постановка проблеми й мети. Розлади харчової поведінки
належать до одних із найнебезпечніших психічних розладів, адже смертність від нервової
анорексії спричиняє найвищий рівень смертності серед людей, що мають психічні захворювання. Діагностичне і статистичне керівництво з психічних розладів (DSM) визначає
спільну мову за допомогою якої клініцисти,
дослідники та чиновники системи охорони
здоров’я в США говорять про психічні
розлади. NICE (Національним інститутом
здоров’я та клінічного вдосконалення Великої
Британії) у 2017 р. були розроблені настанови
«Eating disorders: recognition and treatment»,
що деталізували найефективніші методи
лікування розладів харчової поведінки (далі –

РХП): індивідуальну когнітивно-поведінкову
терапію, сфокусовану на лікуванні розладів
харчової поведінки (CBT-ED); психотерапію Маудслі (MANTRA); підтримувальний
клінічний менеджмент анорексії (SSCM);
сімейну терапію тощо. Широкого наукового
обговорення серед фахівців з фізіології та
клінічної психології набула проблема інтероцептивного усвідомлення. Так, використання
інтероцептивної усвідомленості, розглядається як ресурс під час формування навичок
емоційної регуляції, психокорекції синдрому
гіперактивності з дефіцитом уваги й розладів
аутистичного спектру, порушень харчування.
J. Cynthia Price та C. Hooven розглядають
інтероцептивну усвідомленість в розрізі регуляції емоцій. У своїй роботі вони окреслили
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терапевтичний підхід Mindful Awareness in
Body-Oriented Therapy (MABT), що був розроблений для навчання фундаментальним
навичкам інтероцептивного усвідомлення
[8]. Російські автори, досліджуючи інтероцепцію в жінок, що мають нервову анорексію, наводять результати, отримані під
час дослідження [5]. Т. Назаренко розкриває
сутність інтероцептивної усвідомленості
в роботі з тілесними процесами при харчових розладах у межах гештальт-терапії [3; 4].
О. Нагорна розглядає інтероцепцію як об’єкт
міждисциплінарного дослідження, зокрема
в соціо-лінгвістичному вимірі [2]. Проте, не
зважаючи на значущість проблем, пов’язаних
з інтероцептивним усвідомленням, наразі
дуже мало вітчизняних досліджень щодо
даної теми, зокрема в контексті корекції
РХП. Тому, метою роботи є розгляд інтероцептивної усвідомленості як передумови
формування харчових порушень особистості.
Виклад основного матеріалу. Тіло кожної
людини є унікальним перцептивним об’єктом,
а досвід сприйняття людьми своєї фізіології
носить глибоко суб’єктивний характер [2].
Інтероцепція, екстероцепція та пропріоцепція є основними механізмами формування
в людини схеми тіла [7]. Під інтероцепцією розуміють процес, за допомогою якого,
нервова система сприймає, інтерпретує й
об’єднує сигнали, що виходять від тіла, забезпечуючи миттєве відображення внутрішнього
стану тіла на свідомому й несвідомому рівнях.
Ще В. Штерн описував інтероцепцію як
можливість свідомості бути спрямованою
на саму себе, розпізнаючи свою позицію
перед навколишнім середовищем, але водночас зважаючи на ставлення середовища
до організму. Тобто це позиція взаємообміну
і трансформації даних із зовні з подальшим
внутрішнім самозвітом. A. D. Craig розглядає
інтероцептивну усвідомленість, як здатність
ідентифікувати, отримувати доступ, розуміти
й належним чином реагувати на шаблони
внутрішніх сигналів. Інтероцепція включає
в себе двосторонній процес, за допомогою
якого інформація про несвідомі внутрішні
фізіологічні стани передається в когнітивні
центри мозку для підтримання фізичного та
емоційного благополуччя [1].

Під інтероцептивними відчуттями розуміють сукупність сигналів, що надходять із
внутрішнього середовища організму й характеризують стан органів і частин внутрішнього
тіла, зокрема серцебиття, дихання, насичення,
а також діяльність вегетативної нервової системи, пов’язаної з емоціями. Оцінка цього
стану здійснюється в певній системі смислових координат, які людина виробляє в процесі
придбання різноманітного тілесного досвіду.
Незважаючи на те, що цей досвід суто індивідуальний і фізіологічно зумовлений, процес його формування опосередковується й
направляється тим соціокультурним середовищем, до якого належить людина. Внутрішнє
тіло відкривається свідомості і стає частиною
суб’єктивної реальності через різноманітні
відчуття, що локалізуються в його середовищі. Інтероцептивні відчуття визнаються
важливим чинником психічного розвитку, що
сприяє формуванню почуття власної ідентичності й робить істотний вплив на поведінкову
та інтелектуальну сферу особистості [2].
Інтероцепція зазвичай залишається несвідомою, те, що стає свідомим (інтероцептивне
усвідомлення), включає ментальну обробку
внутрішніх відчуттів. Інтероцептивна усвідомленість є ключовим чинником до ідентифікації внутрішніх фізіологічних процесів,
пов’язаних з афективними почуттями, і тим
самим є засобом інтеграції тілесних відчуттів,
когнітивних процесів і емоційних відчуттів [8].
Інтероцептивна усвідомленість – це здатність ідентифікувати, отримувати доступ, розуміти й належним чином реагувати на патерни
внутрішніх сигналів. Це дає явну перевагу
для участі в життєвих проблемах і поточних
коригуваннях. Когнітивні процеси, пов’язані
з обробкою сигналів, що надходять із внутрішнього середовища організму, О. Тхостов
називає «когнітивною інтерпретацією» інтероцептивних феноменів. У процесі досліджень
було встановлено, що інтероцептивне усвідомлення залежить від оцінки ситуації, значення тілесного відчуття, його сенсу, мотивації
людини, приналежності до певної культури,
індивідуального досвіду та інших психологічних чинників [2]. Інтероцепція є фундаментальною для різних форм поведінки, у тому
числі в розпізнаванні почуття голоду й ситості.
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Найбільш відома модель інтероцепції
передбачає її тривимірну структуру (рис. 1):
1) ІТ – інтероцептивну точність (вимірювану
через об’єктивні тести, наприклад, завдання
підрахунку серцебиття); 2) ІЧ –інтероцептивну чутливість (самооцінку переконань
щодо власної інтероцепції, вимірювану
за допомогою опитувальників і анкет);
3) ІУ –інтероцептивну усвідомленість (є метакогнітівною мірою, що відображає ступінь,
у якій інтероцептивна точність прогнозується
суб’єктивною впевненістю в судженні індивіда про виконання свого завдання) [5].

інтероцептивна
точність

відокремити несприятливі спостереження від
нерегульованих відповідей за сценарієм. Здатність ідентифікувати й описувати відчуття є
фундаментальною для інтероцептивної усвідомленості, оскільки забезпечується шлях
для зв’язку або асоціації з тілом [8].
Існує прямий зв’язок між інтероцептивним
спотворенням і спотворенням образу тіла:
у міру того, як тіло постає як щось відчужуване, незадоволеність їм зростає. Негативна
оцінка сильно впливає на здатність чути і
усвідомлювати власне тіло, розпізнавати й
інтерпретувати сигнали, тому робота з образом тіла й самокритикою є дуже важливою
[6]. Нечутливість і десенсибілізація – протилежні полюси чутливості. У людей із РХП
простежується сенсорне перевантаження,
дієтична поведінка, переконання щодо свого
тіла носить негативній характер, що зумовлюють такий спосіб організації тілесного
досвіду. Одним з головних завдань у терапії
РХП є розвиток інтероцептивної чутливості
й інтероцептивної обізнаності, що пов’язано
з інтероцептивним дефіцит-фактором, який
сприяє розвитку й підтриманню РХП [6].
До чинників індивідуальних відмінностей
в інтероцептивній чутливості належать: генетичні впливи; наслідки особливостей харчування дітей; депресія, тривога, певні підтипи
ожиріння; погане харчування й дієтичні обмеження; черепно-мозкові травми.
Дієта з поганим харчуванням і підвищена
маса тіла впливають на розвиток інтероцептивних порушень. Короткострокові позбавлення їжі можуть загострити інтероцептивну
чутливість. Цей феномен пов’язаний із підвищенням почуття голоду. Внаслідок харчових обмежень, втрачається контакт із тілом,
погіршується чутливість до голоду й ситості.
Одна з проблем, що пов’язана з РХП, полягає в тому, що людина приймає рішення їсти
або не їсти залежно від того, що вона думає,
не орієнтуючись на інтероцептивну уважність [4]. У харчовій поведінці повернення
чутливості дає можливість налаштувати інтуїтивне харчування, тобто вибирати їжу і її
кількість, з огляду на почуття фізіологічного
голоду й потреб організму [3]. Логіка формування порушень інтерецептивної чутливості

інтероцептивна
чутливість

інтероцептивна
усвідомленість

Рис. 1. Модель інтероцепції

Також, дослідники виділяють поняття
інтероцептивної емоційної оцінки (ІЕО) –
афективне реагування, пов’язане з відчуттями і сприйняттям інтероцептивних сигналів. ІЕО є важливою для розуміння РХП,
оскільки виражена емоційно негативна
оцінка тілесних сигналів, що призводить
до негативної реакції на їжу, у сукупності
зі спотворенням образом тіла, є визначальною в симптоматології харчових порушень.
Дослідники наголошують на тому, що реабілітація осіб із РХП, може відбуватися
за допомогою інтероцептивної корекції [5].
У тілесно-орієнтованій терапії використовується метод уважного усвідомлення, для
розвитку особливих здібностей інтероцептивної чутливості: ідентифікації, доступу
та оцінювання внутрішніх тілесних сигналів. Невід’ємною частиною розвитку інтероцептивної усвідомленості є розвиток уважності – здатності перебувати й підтримувати
увагу в поточному моменті досвіду з установкою відкритості, цікавості й самоспівчуття.
Уважність підвищує терпимість до думок і
почуттів, особливо до незручних, і допомагає
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ІЧ

почуття
голоду
(тілесний
сигнал)

ІЕО
(РХП)

ІУ

обробка
відчуттів
– ІЧ

усвідомлення
відчуття
(ідентифікація)
– ІУ

n

інтерприта
ція за
допомогою
ІЕО (вплив
мотиву
схуднути)

порушення
ІЧ і ІУ

не
вживання
достатної
кількості
їжі / не
вживання
їжі взагалі

Рис. 2. Процес розвитку порушень ІЧ й ІУ при обмеженнях в харчуванні
ІЧ-інтероцептивна чутливість, ІУ – інтероцептивна усвідомленість,
ІЕО-інтероцептивна емоційна оцінка, n – повторюваність

та інтерецептивної усвідомленості при РХП
представлено на рис. 2.
Висновок. Інтероцепція, як один з основних механізмів формування в людини схеми
тіла та процес сприйняття, інтерпретації й
об’єднання сигналів, що виходять від тіла,
забезпечуючи миттєве відображення внутрішнього стану тіла на свідомому й несвідомому рівнях, неодмінно впливає на харчову
поведінку людини й може бути підставою для
корекційних вправ та методів у реабілітації
осіб із РХП. У людей із РХП простежується
нечутливість і десенсибілізація, що можуть
бути адекватною відповіддю на сенсорне

перевантаження, переконання щодо свого тіла
й дієтичну поведінку. Інтероцепція, як напрям
реабілітації осіб із РХП, полягає в розвитку
інтероцептивної чутливості та інтероцептивної усвідомленості. Отже, вважаємо інтероцепцію чинником, який з одного боку, сприяє
розвитку й підтримує РХП, а з іншого боку,
може слугувати одним з методів реабілітаційних програм у межах когнітивно-поведінкової або тілесно-орієнтованої терапії РХП.
Тема інтероцепції в контексті корекції РХП
потребує більш детального вивчення та дослідження, зокрема емпіричного обґрунтування
та підтвердження.
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ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ФАКТОР СУЇЦИДАЛЬНОЇ
ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
У статті розглянуто специфіку суїцидальної поведінки та схильності до самоушкодження в підлітковому віці. Проаналізовано особливості виявлення суїцидальної поведінки та феномен емоційного
інтелекту як фактор виникнення суїцидальних уявлень та спроб у дітей підліткового віку.
Ключові слова: суїцидальна поведінка, емоційний інтелект, самоушкодження, підлітки.
В статье рассмотрена специфика суицидального поведения и склонности к самоповреждению
в подростковом возрасте. Проанализированы особенности выявления суицидального поведения и феномен эмоционального интеллекта как фактор возникновения суицидальных представлений и попыток у детей подросткового возраста.
Ключевые слова: суицидальное поведение, эмоциональный интеллект, самоповреждение,
подростки.
The article discusses the specifics of suicidal behavior and the tendency to self-harm in adolescence.
The features of manifestation of suicidal behavior detection and the phenomenon of emotional intelligence as
a factor of suicidal ideation and attempts in adolescents are analyzed.
Key words: suicidal behavior, emotional intelligence, self-harm, adolescents.

Актуальність питання в темі даної статті
полягає у важливості вивчення проблеми
виявлень суїцидальної поведінки підлітків у
соціокультурному просторі, адже підлітковий
вік – період бурхливих перетворень і становлення особистості суб’єкта. Суїцидальна поведінка та схильність до самоушкодження в підлітковому віці наразі є актуальною темою для
дискусій та детального розкриття цієї теми.
Постановка проблеми. Думки про смерть
та самогубства стають усе більш поширеними, коли діти переходять через ранній підлітковий вік. Оскільки думки про самогубство
є попередником вжиття заходів для спроби
самогубства, вони можуть служити попереджувальними знаками, що дають можливість
для втручання.
Мета даної статті – ознайомлення з феноменом емоційного інтелекту як фактором
виникнення суїцидальних уявлень та спроб
у дітей підліткового віку.
Виклад основного матеріалу. Суїцид є
третьою причиною смерті серед підлітків,
хоча багато молодих людей лише повідомляють про спроби [5]. Враховуючи, що думки
про самогубство здаються досить поширеними серед підлітків, деякі дослідники при-

пускають, що суїцидальні наміри у підлітків
середнього шкільного віку є абсолютно нормальним феноменом. Однак значення та хід
розвитку суїцидальних думок у ранньому підлітковому віці недостатньо зрозумілий [8].
Підлітковий період охоплює проміжок від
10–11 до 15 років, що відповідає середньому
шкільному віку, тобто 5–9 класам сучасної
школи. Доречніше було б визначати вікові
межі підліткового періоду за Д.Б. Ельконіним, тобто 11–15 років. Однак за визначенням
ВОЗ підлітковий вік є періодом росту і розвитку людини, який слідує після дитинства
і триває до досягнення зрілого віку, тобто з
10 до 19 років.
У вітчизняній психології основи розуміння
закономірностей розвитку в підлітковому
віці закладені в роботах Л.С. Виготського,
Д.Б. Ельконіна, Т.В. Драгунової, Л.І. Божович, Д.І. Фельдштейна, Г.А. Цукерман та ін.
Загалом, весь підлітковий період трактують
як кризовий, як період нормальної патології, згадуючи його бурхливий перебіг, складність і для самого підлітка, і для дорослих, які
з ним взаємодіють.
Необхідно підкреслити, що процес анатомо-фізіологічної перебудови є фоном,
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на якому протікає психологічна криза. Саме
активізація і складна взаємодія гормонів
росту та статевих гормонів викликають інтенсивний фізіологічний та психічний розвиток.
Емоційну нестабільність посилює також сексуальне збудження, що супроводжує процес
статевого дозрівання [4].
Останні дослідження показують, що існує
певне відставання у розвитку між емоційним та поведінковим станом підлітка, які
супроводжують гормональні зміни статевого
дозрівання в ранньому підлітковому віці, та
оволодінням когнітивних та емоційних навичок подолання депресивних станів. Це відставання суттєво впливає на вразливих підлітків,
що схильні до підвищеної примхливості з
упередженими інтерпретаціями переживань,
самокритичності, поганих суджень та зосереджень на емоціях. Ці особливості розвитку
підлітків можуть також сприяти посиленню
суїцидальних ідей [10].
У дитячо-підлітковому віці особливості
розвитку майже неминуче позначаються
в атиповості проявів афективного розладу.
Причини депресивного реагування в підлітковому віці часто неординарні – або суто індивідуальні, або відображають субкультуральний
вплив підліткового середовища. Малозрозумілі для дорослих, але значущі для підлітків
приводи для гострої реакції, а також схильність
до наслідувальної поведінки можуть провокувати суїцидальні дії, найчастіше імпульсивні,
що проявляються у самоушкодженні [6].
Г. Крайг наголошує на тому, що підлітковий період – найбільш суперечливий у наукових доробках психологів, що зумовлено його
кризовим, перехідним характером [2]. «На
отроцтво завжди дивилися як на період «бурі і
натиску», період «тектонічних» зрушень і розломів емоційних площин душі» [2, с. 600–601].
Варто відзначити, що сенс думок про смерть
та самогубство в ранньому підлітковому віці
не завжди чіткий. Тобто батькам, вчителям та
соціальним працівникам доволі важко точно
визначити ступінь суїцидального ризику у
підлітка і спланувати відповідну реакцію, яка
дозволить забезпечити безпеку для дитини.
Ю. Попов зазначає, що важливим для підліткового віку є момент істинності суїцидаль-

них дій оцінки саме усвідомленості суїциду,
яка в чималому ступені визначає особливості
трактування підлітком феномена смерті.
До періоду становлення дитини як підлітка
разом з появою відносної зрілості і соціалізованої особистості з’являються адекватні
уявлення про смерть як про необоротне припинення життя. У підлітків формується страх
смерті, який на жаль ще не базується на усвідомленому уявленні про цінність життя [3].
На думку А. Аптера, в популяції підлітків
особливе значення в суїцидальності мають
наступні поєднання:
–– Шизофренії, депресії і зловживання психоактивними речовинами;
–– Зловживання психоактивними речовинами, розладів поведінки і депресії;
–– Афективного розладу, розладів харчової
поведінки і тривожних розладів [1].
Наразі активно вичається і доводиться
взаємозв’язок між зловживанням психотропними речовинами та суїцидальним ризиком
серед підлітків, показуючи, що регулярне
приймання наркотиків та алкоголю посилює
депресію, безнадію та руйнівну суїцидальну
поведінку [11].
На додаток до нормативних особливостей
розвитку підлітків, низка індивідуальних особливостей, включаючи наявність значного розладу настрою або розладу поведінки, занепокоєння смертю та сімейну історію вираженої
психопатології або суїцидальної поведінки,
частково пов’язана зі схильністю до самоушкодження та думок про самогубство. Високий
рівень суїцидального ризику підлітків є відображенням соціально-психологічних проблем
оточення. Власне, екологічні ризики мають
неабияке відношення до суїцидальної поведінки підлітків. Екологічні фактори уміщують
у себе життя в злиднях, сімейні розбрати та
схильність до жорстокого поводження або
зневаги зі сторони батьків. Останнім часом
увага була прикута до знущань та впливу,
який можуть мати стосунки з однолітками,
на готовність підлітка забрати своє життя,
а також життя інших людей у їхніх шкільних умовах. Тобто коли мова йде про суїцидальні думки дітей підліткового віку, питання
булінгу стає все більш актуальним [12].
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Іншим важливим моментом щодо афективних розладів є зв’язок між ранніми неадаптивними схемами емоційної депривації,
соціальною ізоляцією, соромом, почуттям
самотності та історією спроб самогубств.
Неадаптивні схеми називають також «життєвими пастками». Вони утворюються, коли
базові емоційні потреби не задовольняються
в дитинстві або в підлітковому віці. Ті підлітки, хто вже страждає від неадаптивних
схем, не очікують, що інші підтримуватимуть
або піклуватимуться про них, оскільки вони
почуваються емоційно ізольованими, ніби не
отримують достатньо прихильності, тепла
та уваги. Зазвичай ці діти не висловлюють
своїх емоцій, оскільки вони не очікують жодної емоційної підтримки. В результаті може
виникнути депресія, і залежно від тривалості
та тяжкості ризик самогубства та схильності
до самоушкодження зростає [7].
На нашу думку, важливим фактором, що
грає роль у виникненні та проявленні суїцидальної поведінки підлітків, є емоційний
інтелект. Емоційні навички відіграють вирішальну роль у сприянні позитивних емоцій та
добробуту дитини [9].
Зокрема, підлітки з високим ЕІ частіше
створюють і підтримують тісні стосунки,
покращуючи своє суб’єктивне благополуччя, одночасно використовуючи більш
ефективні стратегії подолання, такі як вираження емоцій та почуттів, а не дезадаптивні
стратегії, такі як уникнення або румінація.
Підлітки з достатнім рівнем емоційного
інтелекту більш здатні підтримувати само-

оцінку на високому рівні та розвивати самоефективність, пом’якшуючи вплив негативних подій. Деякі дослідники вказують на те,
що здатність підлітків до розуміння власних
емоцій та емоцій інших зменшує ризик суїциду та сприяє стійкості [8]. Тобто ЕІ може
виступати захисним фактором для загальної
популяції, особливо для підлітків, оскільки
депресія є першою причиною самогубств
у нашому суспільстві.
Висновки. Проблема схильності до само
ушкодження, а також великої кількості суїцидальних спроб дітей підліткового віку є
актуальною для сучасного соціального простору. Суїцидальна поведінка – це аутодеструктивна поведінка людини, спрямована
на навмисне позбавлення себе життя, а також
відмову від реальних можливостей уникнути
смерті в критичній ситуації. В основі суїцидальної поведінки підлітків лежить велика
кількість різноманітних причин та мотивів.
Мотиви суїцидальної поведінки серед підлітків вказують на те, що даний життєвий період
є найризиковішим у плані здійснення самогубства. Суїцидальна поведінка як результат
процесу дезадаптації обумовлена не тільки
соціальними чинниками, такими як проблеми
у сімейному колі, спілкування з однолітками,
булінг, шкільні проблеми, а й особистісними
характеристиками, віковими індивідуальнопсихологічними особливостями, потребою
в прояві почуття «дорослості», несформованим розумінням смерті, саморуйнівною поведінкою, зловживанням психотропних речовин
та, звичайно, депресіями.
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MODERN SYSTEM OF ADULT EDUCATION IN UKRAINE:
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
The article considers the issue of adult education in Ukraine as a component of continuing education
and lifelong learning. Global trends in adult education, in particular the use of new technologies, have been
analyzed. The main problems of modern adult education have been identified and the nearest prospects have
been outlined.
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У статті розглянуто питання освіти дорослих в Україні як складової безперервної освіти, освіти
впродовж життя. Проаналізовано глобальні тенденції в сфері освіти дорослих, зокрема використання нових технологій. Визначені основні проблеми сучасної освіти дорослих та окреслені найближчі
перспективи.
Ключові слова: освіта, освіта дорослих, безперервна освіта, система освіти.
В статье рассмотрены вопросы образования взрослых в Украине в качестве составляющих компонентов непрерывного образования в течение всей жизни.Проанализированы глобальные тенденции
в сфере образования взрослых, в частности использование новых технологий. Определены основные
проблемы современного образования взрослых и обозначены ближайшие перспективы.
Ключевые слова: образование, образование взрослых, непрерывное образование, система образования.

other areas of education in content, forms, technologies, methodology, and teaching methods. It
primarily refers to the field of formal education,
which is clearly structured and provides an adult
student with a relevant document upon completion of training, as well as combines informal
and non-formal education. Adult education can
significantly change lives and open new opportunities: learning in the formal and informal
education system; personal cultural fulfilment;
involvement in a healthy lifestyle, and improving
employment opportunities [7].
The need for adult education today is determined by the dynamics of social and scientific-technical progress, changes in the content and
nature of work and social activities of people,
increasing free time and opportunities for its rational use. The address to adult education in our and
foreign countries is caused by the demands of the
labor market, where the main requirements for a
specialist are competence and professionalism.
This has made many adults aware of the need for
training, retraining or mastering a new profession.

The current education system in Ukraine is
undergoing reforms and restructuring. We need
an education system that can provide timely
preparation for global challenges and meet modern requirements. The education system must
take into account different worldviews, alternative knowledge systems and use new opportunities in science and technology, including developments in neuroscience and digital technology.
The reformation of the education system and
organization of teaching activities become especially relevant in this context.
We need education that will accompany a person throughout life. Such education activates the
person’s productive activity at any age, provides
him with a reserve of vital strength, and contributes to a better arrangement in life, the achievement of material, social and spiritual well-being.
Such education is the key to a new life, it helps
to solve life and professional problems, improve
personal, family, professional and public life.
A component of continuing education is adult
education, which is qualitatively different from
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Analysis of recent research and publications,
which address this issue in today’s world, has
shows that adult education is one of the main
tools for successfully meeting the challenges
facing both Europe and Ukraine. Problems of
adult education and ways to solve them are studied by such foreign scientists as T. Alexander,
R.H. Dave, W. Draves, M. Fisher, T. Fenwick,
D. Goodman and others. Adult education in
different countries of the world was studied by
such scientists as S. Sysoeva, S. Vershlovsky,
S. Zmeyov, O. Leshchinsky, N. Bidyuk, R. Belanova, S. Vladislavlev, S. Babushko, V. Davydova, T. Desyatov and others. Some aspects of
adult education in modern Ukrainian education
were investigated by L. Lukyanova, V. Andrushchenko, L. Sigaeva, E. Priyma, L. Shinkarenko,
O. Martirosyan and others.
In Ukraine, as in many developed countries,
much attention is paid to solving scientific and
practical problems of adult education, various
educational programs and educational complexes
are developed and successfully implemented,
andragogues are trained to master the latest
methods of adult education and development,
scientific and practical conferences and methodological seminars devoted to the problem of
adult education are held, etc. However, the problem of challenges in adult education remains
insufficiently studied; their analysis and characterization will help to understand and transform
challenges into opportunities and resources that
will provide the necessary conditions for their
successful overcoming.
Lifelong learning is a system of educational
practice that considers a person’s learning activities as an integral and natural component of his
life at any age. It presupposes the need to constantly add new steps to the educational ladder,
designed for all periods of adult life, it is a holistic process that ensures the progressive development of the creative potential of the individual,
comprehensive enrichment of his spiritual world.
The purpose of lifelong learning can be
defined as the holistic development of the individual throughout life, increasing his professional and social adaptation in a rapidly changing modern society; development of its abilities
and possibilities, where the central position of

the idea is occupied by the person himself, his
personality, desires and aspirations of constant
development [1, p. 7].
The concept of ’adult education’ is defined
as “the whole set of organized educational
processes, regardless of the content, level and
methods, formal or otherwise, continuing or
supplementing the education received in schools
and universities, as well as practical training
through which people, considered by society
as adults, develop their abilities, enrich knowledge, improve technical and professional skills
or gain new orientation and change their views
and behavior from the double perspective of
comprehensive personal development and participation in balanced and independent social,
economic and cultural development” [2].
Responsibility for life, politics and the economy today rests upon adults. The international
community believes that adult education is the key
to the 21st century. As part of the system of continuing education, adult education is carried out
in order to adapt citizens to the constant changes
taking place in society and the economy. European and Ukrainian adult education is undergoing
constant transformations, the aim of which is to
solve problems that arise both in the educational
systems themselves and in the course of integration processes. This involves not only training and
education, but also educating a new type of person with a creative and dynamic attitude towards
culture, which will focus on exploring the world
around them and using new approaches for greater
justice, social equality and global solidarity. Education should teach people cultural literacy based
on respect, equality and dignity, helping to bring
together the social, economic and environmental
aspects of sustainable development [4].
Today we are solving new tasks in the
Ukrainian education: entering the European educational space, joining the Bologna process, and
so on. At the same time, education should not be
correlated with the level of production we have
today, but with what we would like to have, given
the globalization changes that the world community is experiencing.
The new social transformation is forced to
pose and solve such problems that did not arise
before. It is not only the ’invisible hand’ of market
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relations, but also the ’invisible hand’ of society,
morality, culture that determine not only market
but also other types of self-regulation, cultivating and socializing a person not only within his
family, relatives, neighbors, professional team,
but society as a whole, which can no longer be
replaced by the economy or reduced to it.
The desire to ensure the sustainable development of our state requires from us the ability to
solve problems and overcome contradictions of
both general and local nature, as well as to see
prospects. The development of various innovative technologies in all spheres of life opens new
opportunities for exchanges, cooperation and
solidarity. At the same time, we are witnessing
the growth of cultural and religious intolerance,
military aggression by Russia. These and other
problems force educators to focus on solving
and overcoming them.
At the present stage, the field of education
is on the way to solving strategic problems that
determine its development in the future. Globalization, society’s demand for individualization
and continuity of education, qualitative improvement of technology and efficiency of educational
institutions in the world should be noted among
the main problems. In this series in the first
place are, of course, the processes of globalization, which include the higher education system
that leads, above all, to increased competition
between universities both within the country and
in the global market of educational services [5].
Global trends in education include the
world-wide access to Internet resources, the
growth of distance learning, and the transfer of
education to cyberspace. For example, the audience of Coursera company, one of the leaders in
the market of mass online education, founded
in 1212, has exceeded 15 million people for
three years of the site’s existence. 350 thousand
people attend Russian-language courses developed by approximately 10 partner universities,
and more than 100 universities around the world
work with this company [6].
Another challenge to the domestic higher
education system is the growing demand of
society and the economy for continuity and
individualization of education, which means
the development of various tools to enable the

inclusion of different groups in the process of
lifelong learning while taking into account the
needs of specific consumers of educational services, which requires diversification and modular
organization of educational programs. One way
to best address the needs of adult learners is to
analyze and process data by universities on the
benefits received by graduates.
This method has long been used and has
proven itself in the consumer business sector.
There are also challenges associated with the
development of continuing vocational education.
Currently, the share of the population employed
in advanced training and retraining programs is
about one-fifth, which is obviously insufficient.
It should be noted that businesses have a real need
for employees to receive additional professional
education. There is a shortage of specialists with
technical, managerial, economic competencies,
as well as competencies related to the knowledge of information technology. Thus, one of the
requirements of the time is corporate training.
An important challenge to the Ukrainian system of adult education is a qualitative increase
in manufacturability and effective functioning,
which is expressed in a significant optimization
of existing educational processes and management system, increasing transparency, introduction of new educational and management
technologies, improving their efficiency. These
problems become especially relevant within the
higher school of Ukraine, where strong bureaucratization of processes is combined with their
inflexibility and lack of dynamism.
The most specific and common in Ukraine are
the following:
–– demographic, associated with a decrease in
the number of university entrants in the last 10
years by about 50%;
–– reduction of the general educational level of
school graduates with the simultaneous outflow
of the most prepared entrants from the regions to
leading universities and abroad;
–– building a renewed network of universities,
reorganizing higher education institutions
through liquidation, merger or affiliation.
These problems require changes in the management model and development strategy of
higher education institutions in Ukraine. If uni-
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versities, as a rule, used to implement a strategy
of extensive growth, which allowed them to save
on the scale of innovation, now the transition to
intensive development is more obvious. Strong
universities need a large concentration of managerial, pedagogical, organizational and financial
efforts to overcome the reorganization processes
mentioned above. All these reforms are aimed
at the effective implementation of the following four functions: ensuring the socio-cultural
development of society; conducting research,
both fundamental and applied; developing
entrepreneurship and commercialization of
innovations as a platform for modernization
projects; staffing in industry, services, and the
public sector of economy and systems of state
and municipal government.
Currently, the importance of adult education
both in human development and in the development of the education system and society as a
whole is widely recognized. In many countries,
adult education is becoming the subject of public policy. At the same time, in our country adult
education does not yet occupy a prominent place
in the education system, there are intentions of
some politicians and educators to join postgraduate education institutions to specialized universities, which, in our opinion, may destroy the unique
system with many years of experience in training
and retraining of adults. After all, in the conditions
of rapid socio-economic changes and the complication of public life, the institutions that provide
adult education face new important tasks: reduction of unemployment; rational professional orientation of fired specialists; professional training of
ATO soldiers demobilized from the armed forces;
vocational training and social integration of internally displaced persons and migrants; active prevention of events in labor markets; social, professional and personal development of an adult.
Another well-known problem of education
is the separation of acquired knowledge from
real practice. Today, the amount of assimilated
information is not so important as the ability to
understand it, find it, choose the main point, systematize it, use it to solve life’s problems. In the
process of learning adults:
– gain knowledge about human resources,
harmonious human development, types of think-

ing, mechanisms of self-organization, and human
self-development;
– perform practical work that develops the ability to correctly define and achieve the goal, build
harmonious relationships with people, maintain
their health, maintain psycho-emotional stability;
– participate in discussions, discuss current
issues of better living, family economy, raising
children; master methods of harmonization and
maintenance of physical, intellectual and spiritual health, master ways to relieve physical, mental and psycho-emotional stress.
The technology of teaching is such that the
educational process itself is not information, but an
activity in the process of which adults gain experience in solving problems. In the process of learning, not only knowledge is transferred, but also
the type of thinking, communication and actions.
Participants reconsider their life ideas and come to
new knowledge, concepts, attitudes and behavior.
The process of cognition itself is carried out in a
mode of continuous change of different activities.
As a result of education, adults receive:
– development of activity, independence, creativity;
– increase in labor mobility, business entrepreneurship;
– prospects for improving material well-being
and a healthy lifestyle;
– reduction in the number of offences, lower
conflict in local areas;
– expansion of entrepreneurship sphere.
The real success of adults suggests that education is a social technology to change thinking,
communication, action, which contributes to
human self-determination in a changing world
and improving their individual qualities, expands
the chances of adults to use their abilities, knowledge and skills in the labor market, stimulates
education, creativity and entrepreneurship. Education does not allow adults to simply passively
adapt to socio-economic changes, but activates
their personal transformational activities.
The final result of training is the involvement
of adults in social project planning. Active participation of people in social projects is a proof that
adult education allows them to successfully solve
life problems, teaches people the ability to work
with the problem: to realize, prevent and solve.
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What can adult education look like in the
near future? The simplest answer is that it will
be the driver of a new society with a new knowledge-based economy. Education will introduce
new values into society. These values include:
academic freedom, self-government; organization of project teams on the principles of self-organization; dynamism of rapid generation and
development of new knowledge and competencies; ability to concentrate intellectual and financial resources on key growth points.
Adult education will move to cyberspace and
create the latest ’real’ education system. It will
not be a reflection of the infrastructure of education in the real world, as it will develop itself
in the space of unlimited educational resources.
However, it is still necessary to create core elements that will ensure mobility and confidence
in this system.
Education is a trust-based good, so the
mechanisms for all stakeholders to recognize
educational documents (diplomas, accreditation
and other certificates) are absolutely necessary.
These are mechanisms for assessing the quality and validation of programs, the reputation
of professors, teachers and their proposed programs and courses, transparent procedures for
checking compliance with standards, what is
called building a system of signals and filters.
Such mechanisms should cross the system when
moving from one level to another, when interacting with the labor market, as employers must
be confident in the qualifications of applicants.
Adult education will work in the symbolic market of brands, so without the creation of new
brands and active rebranding, the virtual education system will remain only an addition to the
real world [6. р. 65].
The most important and limited resource in
adult education of the future will be time. The
challenges of modern society require the development of creative potential and creative abilities as a prerequisite for a successful professional
career. In addition to modern knowledge, universal management skills are important – the ability
to work within a project approach, create a team,
be a leader, search and analyze information that
will be much more mobile in the labor market,
move from one area to another.

Education will help a person to manage himself, and this will become a key competence.
Self-management (development of independence
and responsibility) means mastering the basic
universal skills: regulatory, communicative, cognitive, as well as methods of activity used both
in the educational process and in solving real life
and professional problems.
Today we live in an information society. This
is a society of many growing resources, including educational, the technologies of which have
changed significantly, have become more complex. We suffer from information overload, from
the inability to control the flood of information,
analyze quickly, and draw conclusions. Many
employers complain that graduates have enough
professional knowledge, but they do not know
how to make decisions and take responsibility
even in a standard situation, to say nothing of a
non-standard one. In the future, the typical teaching methods for adult education will be those that
focus on activity principles, on the actualization
of the future in the present, on what is commonly
called action-education and action-research. To do
this, adult education institutions must have resultsbased management technologies and have the
freedom to obtain and use resources. This does not
abolish the principles of transparent budgeting and
public control, but on the contrary – it forces to use
these mechanisms as effectively as possible.
In the future, the key organizers of adult education will be the following educational institutions, which will simultaneously implement the
following types of processes: development of
educational technologies that ensure the integration of design and research objectives into the
educational process; development of projects
related to the development of various technologies; use of interactive and training forms of education; conducting research of fundamental and
applied nature. An effective combination of all
these processes in the creation and restoration of
educational programs will ensure their competitiveness and the competitiveness of educational
institutions that provide adult education.
Conclusions. Adult education must meet the
needs of a person in understanding the meaning of life, his place in society, his human and
civic duty. The priority tasks of adult educa-
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tion in today’s conditions are the formation of
a culture of social and environmental thinking,
understanding the problems of global interdependence, the formation of new values and ideas of
true citizenship in an increasingly globally interdependent and complex world. Adult education
should involve adult students in active reflection
on the problems of creating the necessary conditions for sustainable economic development,
social justice, environmental stability, improving
the quality of life, achieving and maintaining a
secure stable peace, respect for the diversity of
world cultures and peoples.
Modern adult education needs educational
programs that would stimulate intelligence,
civic consciousness and a high culture of per-

sonal moral self-awareness. The adult education system is the most important of the social
resources. Adults learning in this system acquire
new competencies through which they can adapt
to changes in society. The lower the share of
adults who integrate into continuing education,
the lower the share of spiritual production, the
weaker the adaptive capacity of society as a
whole. Adult education is a key component of
a holistic and comprehensive system of lifelong
learning and education, it ensures the organization of the educational process and the acquisition of higher education, postgraduate education,
taking into account their vocations, interests and
abilities. It is the most important area that is able
to respond to the challenges facing society.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ
НАДЧУТЛИВИХ ЛЮДЕЙ
У статті проаналізовано основні відомості про походження та авторство терміну «надчутливість». Систематизовано особливості та характерні риси надчутливих людей. Визначено передумови виникнення високої чутливості в залежності від генетичного фактору, фактору добробуту у дитинстві та рівня стресу на різних етапах життя. Розкрито основні переваги у володінні людиною
такою рисою, як надчутливість.
Ключові слова: надчутливість, психологічна вразливість, сензитивність, високочутлива
людина.
В статье проанализированы основные сведения о происхождении и авторстве термина «сверхчувствительность». Систематизированы некоторые особенности и характерные черты сверхчувствительных людей. Обозначены причины возникновения высокой чувствительности в зависимости от
генетического фактора, фактора благосостояния в детстве и уровня стресса на разных этапах жизни. Раскрыты основные преимущества обладания человеком такой чертой, как сверхчувствительность.
Ключевые слова: сверхчувствительность, психологическая уязвимость, сензитивность, высокочувствительный человек.
The basic information about the origin and authorship of the term "hypersensitivity "has been analyzed
in the article. Some features and characteristics of hypersensitive people have been systematized. The reasons
of high sensitivity depending on the genetic factor, the factor of well-being in childhood and the level of stress
in different periods of life have been identified. The main advantages of possessing such a trait as hypersensitivity have been revealed.
Key words: hypersensitivity, psychological vulnerability, sensitivity, highly sensitive person.

Актуальність дослідження. Надчутливі
люди або «нові інтроверти» – так називають тих, хто гостріше за інших реагують на
шум або метушню, швидко втомлюються від
суспільства і люблять усамітнення. Ці люди
тонко відчувають світ і звертають увагу на
найдрібніші деталі, тому з них нерідко виходять прекрасні поети, художники і письменники. Однак, жити серед інших їм важко:
часто доводиться виправдовуватися за свою
втому і асоціальність, іх занадто ранить критика, багато сил витрачається на співпереживання, а також на те, щоб відповідати прийнятим у суспільстві стандартам. Слід зазначити,
що феномен надчутливості вивчений ще недостатньо, що й обумовлює актуальність нашого
дослідження, в якому об’єктом було обрано

феномен надчутливості, а предметом – особливості та характерні якості надчутливих
людей. Ретельний аналіз літератури допоміг
різнопланово дослідити проблему надчутливості та систематизувати характерні риси
таких людей, а також визначити переваги «чуттєвої» особливості характеру особистості.
Виклад основного матеріалу. Надчутливість – явище, помічене психологами досить
давно, проте раніше воно мало назву інтровертність. Термін «високочутлива/надчутлива
людина» (HSP (НЧЛ), highly sensitive person)
у 1996 році ввела Елейн Ейрон – американський психолог, яка багато років досліджувала
феномен високої чутливості і виклала основні
положення у книзі «Надчутлива натура. Як
досягти успіху в шаленому світі». За словами
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Елейн Ейрон, вона сама деякий час вважала,
що интровертность і надчутливість – це одне
і те ж, поки не встановила, що 30% надчутливих людей є екстравертами.
Надчутливість – це здатність помічати та
реагувати на найдрібніші подразники, бачити
нюанси, на які не звертають увагу інші та відчувати велику потребу в самоті, коли занадто
сильні емоції здатні розряджати внутрішній
потенціал.
Всі ці особливості дуже ускладнюють стосунки з оточуючими, оскільки така людина
сприймається або як відлюдник, або як той, хто
занадто багато знає і «читає» іншого. Обережність, заглибленість в себе, потреба в самоті
сприймаються як боязкість, сором’язливість,
слабкість та нелюдимість.
Елейн Ейрон вважає, що «надчутливих
особистостей називають скутими, тривожними або сором’язливими. Ці якості дійсно
можуть проявлятися, якщо такі люди опиняються в незвичній обстановці, не знаходячи
підтримки і допомоги з боку оточуючих.
Однак, треба зазначити, що, незважаючи на
складності, які ми відчуваємо в незвичних
умовах, в знайомій і мирній обстановці ми
щасливіші, ніж всі інші. Те, що ми важче
переносимо незнайому обстановку і щасливіші в спокійній атмосфері, науково доведено:
згідно з дослідженням, діти, чия реакція на
складності була різко негативною (тобто надчутливі діти), частіше хворіли і допускали
помилки, опинившись у ворожій обстановці.
Однак, у звичному мирному середовищі ті ж
діти хворіли рідше, ніж інші» [2, с. 45].
Приблизно кожна п’ята особина відрізняється підвищеною психологічною вразливістю (приблизно 20% популяції), причому
це стосується не тільки людей. Вищих хребетних тварин теж можна умовно розділити
на дві групи – чутливі і більш грубі. Останні
відрізняються рішучістю і частіше готові
ризикувати. Таким чином, люди поділяються
не тільки за статевою ознакою, а й за належністю до одного з двох психологічних типів.
І різниця між цими типами часто значніше,
ніж між статями.
Елейн Ейрон виділяє 4 особливі якості, що
відрізняють НЧЛ від інших людей:

1. D (від depth) – глибина обробки інформації. Основною характеристикою для таких
людей є схильність спостерігати і думати,
перш ніж діяти. Вони докладніше обробляють
всю інформацію, в тому числі і несвідомо;
2. О (від overstimulation) – надлишкова
нервозність. Коли приділяєш більше уваги
всьому відразу, просто неможливо не втомитися раніше оточуючих;
3. Е – акцентування (від emphasis) емоційних реакцій і виражена емпатія , які, крім
усього іншого, допомагають помічати особливості і вчитися;
4. S (від sensing the subtle) – уловлювання
всіх нюансів навколишнього оточення.
Вважається, що виникнення високої чутливості є наслідком декількох факторів.
По-перше, це спадковість. Якщо хтось з батьків є надчутливим, дитина з високою вірогідністю теж матиме таку особливість. Другим
фактором впливу є рівень добробуту у дитинстві, наскільки особливі риси дитини приймалися батьками, як часто вона стикалася
з нерозумінням або самотністю, яка самооцінка в неї сформувалася. Третій фактор –
рівень стресу на різних етапах життя. Наприклад, несприятливі умови життя таких людей
ведуть до зниження серотоніну. Звідси витікає
схильність до депресивних станів. І навпаки,
коли рівень добробуту високий, такі люди відрізняються доброю пам’яттю, високим рівнем
розвитку ментальних функцій в цілому, хорошим здоров’ям.
До рис, що зазвичай мають люди з високою чутливістю, відносять наступні:
– добре розвинена емпатія;
– сильно розвинене почуття справедливості;
– можливість бачити красу в субтильних
речах;
– швидко вбирають в себе інформацію;
– часті зміни настрою;
– сприймання чесності і чистоти помислів
еталоном;
– схильність до тривожності і нейротизму
(часто плачуть і перебувають в депресивному
стані);
– вагання та нервування в процесі прийняття рішення;
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– глибоке опрацювання усієї інформації,
що надходить ззовні;
– реагування на найменші зміни;
– травмуюче сприйняття шуму, яскравого
світла і гучних звуків;
– запобігання будь-якого «лоскотання»
нервів;
– дуже швидке стомлення;
– проблеми з почуттям провини (досить
часто воно гіпертрофоване);
– сильно розвинені ідеали, уявлення та
стереотипи, що часто пов’язано з низькою
самооцінкою;
– схильність до страхів і нав’язливих
думок;
– недовірливість і сором’язливість;
– спостережливість і вдумливість;
– сприйнятливість до відчуттів;
– вразливість;
– відповідальність і сумлінність;
– багате внутрішнє життя і духовність;
Нервову систему надчутливих особистостей відрізняє особлива чуйність. Вони помічають безліч нюансів і глибше, ніж всі інші,
аналізують їх. У них багата фантазія і жива
уява, завдяки яким навіть найнезначніші
події навколишньої дійсності спонукають
їх вибудовувати гіпотези і робити висновки.
Таким чином, їх внутрішній «жорсткий диск»
швидше переповнюється, і надчутливі люди
відчувають перезбудження. Причина підвищеної збудливості криється в надто чутливій
нервовій системі, однак завдяки їй НЧЛ здатні
відчувати і справжню радість. Наприклад, ті
приємні враження, що виникають, коли вони
слухають музику, вдихають аромати або
милуються пейзажем, пробуджують те саме
почуття внутрішньої радості. НЧЛ здатні у
всій повноті оцінити прекрасне, що доставляє
їм ні з чим не порівнянне задоволення.
Часто надчутливі натури зізнаються, що
ненавидять сварки і лайку. Вони насилу переносять, коли навколишні сваряться або просто знаходяться в поганому настрої. Однак, ця
особливість має і свої переваги, бо вони здатні
виявляти чуйність і відгукуватися на почуття
оточуючих. З цієї причини НЧЛ часто вибирають професію, що дозволяє їм допомагати
іншим, і часто досягають успіху в цьому.

Експеримент, учасниками якого стали
високочутливі чотирирічні діти, показав, що
такі діти рідше брешуть, рідше порушують
правила і рідше поводяться егоїстично, навіть
коли вважають, ніби їх ніхто не бачить. Крім
цього, моральні дилеми вони вирішують
більш соціально відповідальними засобами.
Іноді надчутливі особистості беруть на себе
відповідальність за весь світ. Найчастіше вони
з самого раннього віку вловлюють невдоволення з боку оточуючих і всіма силами намагаються виправити ситуацію.
За словами надчутливих особистостей,
вони часто мріють, мають живу уяву і багату
фантазію. Вони майже ніколи не страждають
від браку натхнення, проте деяких надчутливих особистостей натхнення навіть лякає:
вони сприймають його як стимул до дії, протистояти якому неможливо.
Усвідомлюючи власну надчутливість,
люди змінюють своє життя. Більше не
потрібно соромитися своєї несхожості і боятися її, адже саме вона дає ряд переваг у
житті. НЧЛ мають високий рівень свідомості
та здатність помічати помилки й не допускати
їх. Це допомагає їм знаходитися в моменті та
більше звертати увагу на повсякденні дрібниці. Постійна рефлексія та здатність обробляти матеріал на глибинних рівнях пам’яті,
часті роздуми про життя на різних його етапах, до яких схильні надчутливі люди, забезпечують якісний аналіз своїх дій, а здатність до глибокої зосередженості допомагає
чітко та швидко виконувати будь-яку роботу,
що потребує уважності, точності , швидкості та виявлення незначних відмінностей.
Надчутливі люди добре відчувають емоції та
настрій оточуючих, саме тому близькі та друзі
цінять їх за вміння слухати і давати поради.
Вони є здібними учнями, бо вміють вчитися
навіть не усвідомлюючи цього.
«Надчутливість стає перевагою або недоліком лише в конкретній ситуації. Оскільки
ця риса властива не тільки людині, а й тваринам з високою нервовою організацією,
вона ,напевно, має цінність у багатьох обставинах. В кінцевому підсумку, все залежить
від мислення людини і того, як вона сприймає
саму себе» [2, с. 86].
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Висновок. Наразі проблема надчутливості в Україні майже не досліджена. Але ж
знайомлячись з особливостями сприйняття
високочутливих людей, ми розширюємо
межі своєї думки про те, що ж насправді є
нормою. Сучасна психологія допускає існування абсолютно різних психотипів людей,
кожен з яких має свої гарні якості. Завдяки

цьому ми не тільки усвідомлюємо власну
вразливість, але й отримуємо уявлення про
свої таланти, які можуть принести користь
суспільству. Таких людей не можна назвати
невдахами, а деякі особливості їх сприйняття є життєво важливими. Тож, вразливість – не вада, а, навпаки, унікальна особливість особистості.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ
У статті висвітлюються теоретико-методологічні засади медичної реабілітації військовослужбовців. Охарактеризовано наслідки та можливі шляхи подолання посттравматичного стресового
розладу.
Ключові слова: соціальна реабілітація, медична реабілітація (відновне лікування), психологічна
реабілітація, військовослужбовці, посттравматичний стресовий розлад.
В статье освещаются теоретико-методологические принципы медицинской реабилитации военнослужащих. Охарактеризованы последствия и возможные пути преодоления посттравматического
стрессового расстройства.
Ключевые слова: социальная реабилитация, медицинская реабилитация (восстановительное
лечение), психологическая реабилитация, военнослужащие, посттравматическое стрессовое расстройство.
Theoretical methodological principles of medical rehabilitation of military servicemen are illuminated
in the article, described consequences and possible ways of overcoming of post-traumatic stress-based disfunction.
Key words: social rehabilitation, medical rehabilitation (restoration treatment), psychological rehabilitation, military servicemen, post-traumatic stress-based disfunction.

Сьогодні наша держава задля забезпечення
територіальної цілісності України вимушена
проводити бойові дії у вигляді антитерористичної операції (АТО) на сході країни. На тлі
сучасних українських реалій очевидним є те,
що проблема надання психологічної допомоги військовим, які брали участь в АТО є
надзвичайно актуальною соціально-психологічною проблемою сьогодення. Необхідність
розв’язання проблем реабілітації учасників
АТО є одним з найбільш значущих питань,
якому приділяється велика увага в засобах
масової інформації та яке виноситься на порядок денний засідань урядових комітетів і громадських організацій.

Професійна діяльність військовослужбовців в умовах бойових дій характеризується
впливом на психіку різних стрес-факторів.
Тривалість їхнього впливу, а також психотравмуючий характер можуть сприяти виникненню таких змін у психіці воїна, які знижують ефективність його діяльності у бойовій
обстановці, а також негативно виявляються
у мирних умовах життєдіяльності.
Боротьба з наслідками війни на сході України для психологів буде тривати ще довго після її
завершення. Після закінчення воєнних дій важливим і невідкладним завданням постане психологічна реабілітація і соціально-психологічна
адаптація військових до мирних умов життя.
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Психологічні проблеми осіб, які брали
участь у військових діях, досліджували безліч
науковців. Серед них такі, як: І. Сисоєнко, Дж.
Келлі, В. Мясищев, А. Пищелко, Дж. Роттер,
Г. Саліван, В. Франкл, К. Роджерс, А. Шепилов, В. Знаків, В. Іванников, Л. Китаєв-Смик,
Н. Тарабріна, Л. Терехова, З. Фрейд, Р. Лазарус, А. Бравєє, В. Гічун, В. Ковтун, О. Коржиков, С. Захарик, І. Ліпатов, Т. Пароянц,
В. Попов, В. Стасюк, Н. Крилов та інші.
Метою статті є глобальне вивчення проблеми соціально-психологічної реабілітації
військовослужбовців у сучасних умовах.
В умовах війни, зазначає І. Сисоєнко, відсутність реабілітації або її неналежна якість
для учасників бойових дій є ознакою відмови
держави від власних захисників.
Перебування на війні – екстремальна ситуація, коли людина постійно перебуває у найсильнішому психоемоційному стресі, долаючи його вольовими зусиллями. Обходиться
це дуже високою ціною: майже у всіх учасників бойових дій неминуче відбувається зміна у
фізичному і психологічному стані. За даними
світової статистики: кожний п’ятий учасник
бойових дій за відсутності будь-яких фізичних ушкоджень страждає на нервово-психологічні розлади, серед поранених і калік – кожен
третій. Але це лише маленька частина гігантського айсберга. Інші наслідки проявляються
через кілька місяців після повернення до умов
життя. Це різні психосоматичні захворювання. За даними експериментів в учасників
бойових дій вдвічі – втричі вища ймовірність
таких захворювань: як гіпертонічна хвороба,
гастрит, виразка шлунку тощо. Загальний
стан здоров’я, характеризується слабкістю,
запамороченням, зниженням працездатності,
головним болем, болем в серці, порушеннями
сну, розладами статевої сфери, тощо, а у інвалідів доповнюються проблеми, пов’язані з
отриманими пораненнями і травмами. Усе це
вимагає від спеціалістів застосовувати різні
способи психологічної реабілітації військовослужбовців [1, с. 116-118].
Психологічна реабілітація – медико-психологічні заходи, спрямовані на відновлення
функціонального стану організму, нормалізацію емоційної, морально-етичної та мотива-

ційної сфер досягнення оптимального рівня
особистісної адаптації і професійно важливих якостей постраждалих, що забезпечують військово-професійну працездатність.
Проводиться лікарями –психофізіологами,
медичними психологами, психотерапевтами.
Здійснюється індивідуальний підбір психотерапевтичного впливу, психокореляційні
заходи [2, с. 70-80] за наступними напрямками:
1. Раціональна психотерапія – ґрунтується
на переконанні, зверненні до розуму травмованої людини, змінювати ставлення до психотравмуючої ситуації. Включає в себе проведення в доступній формі спеціальних бесід,
під час яких логічно доводиться можливість
успішного лікування.
2. Логотерапія – надання допомоги в усвідомленні сенсу життя, здійснення якого має
лікувальний ефект. Сенс життя в одній з трьох
сфер: творчості, переживання, свідоме сприйняття обставин, які неможливо змінити.
3. Сугестивна психотерапія – навіювання
певних думок в стані сну або в стані неспання:
самонавіювання, аутогенне тренування.
4. Трудотерапія – сприяє формуванню
стійкого позитивного фону настрою, сприяє
адаптації у суспільстві.
5. Естетотерапія: бібліотерапія, музикотерапія. Основна мета полягає у відволіканні
пережитих ситуацій.
6. Гейштальттерапія – зміна ставлення
потерпілого до наявної психотравмуючої
ситуації, порівнянням її з більш тяжкими життєвими обставинами.
7. Метод психодрами Морено:
- відновлення функціонального стану
організму;
- зниження рівня емоційної напруги, тривожності;
- розвиток комунікативних здібностей;
- формування позитивного ставлення до
хвороби, свого стану.
8. Метод «дебрифінгу критичного інциденту» – захід екстреної психологічної допомоги, який проводиться якомога раніше
після трагедії.
9. Метод дискусій під керівництвом підготовленого професіонала; групове обговорення, призначене для того, щоб допомогти
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учасникам впоратися з наслідками, виробити
навички, необхідні у разі повторної ситуації. Процедура дозволяє в умовах безпеки та
конфіденційності відреагувати на враження,
реакції та почуття, пов’язані з подією.
Зустрічаючи схожі переживання у інших
людей, учасники отримують полегшення –
у них знижується відчуття унікальності і
ненормальності власних реакцій, зменшується внутрішнє напруження.
Для зупинки, припинення у військовослужбовців психічних розладів також застосовують медикаментозні засоби, що знімають
підвищену збудливість і дратівливість, які
нормалізують настрій, стимулюючі нормальне
функціонування організму. Прийом транквілізаторів та інших спеціальних фармакологічних препаратів проводиться під контролем
або за рекомендацією медичних працівників і дозволяє не тільки підвищити нервовопсихічну стійкість військовослужбовців
при виконанні ними дій, пов’язаних з різким
або тривалим психічним напруженням, але й
знімати нервово-психічне збудження. Видача
і прийом окремих спеціальних засобів вимагає обережності і повинно виконуватися після
апробування та погодження з командиром підрозділу [3, с. 127].
Варто визнати, що соціально-психологічна
реабілітація як важливий складник діяльності
забезпечує підтримку необхідного стану
боєздатності військовослужбовців, сприяє
попередженню інвалідності, дозволяє відновлювати психічну рівновагу людей, створює
умови для адаптації військовослужбовців, які
отримали психічні травми.
Реабілітація військовослужбовців – це система медичних, психологічних і професійних
заходів, спрямованих на попередження розвитку патологічних процесів, які призводять
до втрати працездатності, а також ефективне
і раннє повернення військовослужбовців до
професійної діяльності.
Участь у бойових діях українських військовослужбовців, які морально не готові до
них, стає причиною посттравматичних стресових розладів. Посттравматичний стресовий
розлад визначається як відсунута або затяжна
реакція на стресогенну подію чи ситуацію

винятково загрозливого або катастрофічного
характеру, яка може зумовити стрес майже
у будь-кого [4, с. 435].
Згідно з теорією Г. Сельє стрес (англ.
stress – напруга, тиск, навантаження) є неспецифічною відповіддю організму на будь-яку
пред’явлену йому вимогу, що може мати
характер синтоксичний (примирення) або
кататоксичний (боротьба). Перша реакція на
стресову ситуацію – здивування або тривога
(мобілізація сил організму), наступна фаза –
опір або адаптація до стресу, третя – виснаження, витрачення запасів енергії, що призводить до втоми. Реакція на стрес може бути
біологічною та психічною [5, с. 27, 68].
Девіантна поведінка військовослужбовців часто проявляється як в насильстві щодо
інших, так і в аутоагресії, що може характеризуватися ризикованими діями, суїцидальними
спробами тощо. Відповідно до Положення про
Міністерство оборони України [6], затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671, для
покращення організації та виконання заходів із психологічної реабілітації військовослужбовців Збройних сил України, які брали
участь в антитерористичній операції, під час
відновлення боєздатності військових частин
(підрозділів) можна застосовувати психодіагностичні методики.
Перелік методик для психодіагностики,
рекомендованих для застосування: 1) шкала
оцінки рівня реактивної (ситуативної) та особистісної тривожності Спілбергера-Ханіна;
2) методика шкалованої самооцінки психофізіологічного стану (О.М. Кокун);
3) методика “Primary Care PTSD Screen”;
4) шкала депресії Бека;
5) шкала оцінки впливу травматичної події
(експрес-оцінка);
6) методика «Стрес-фактори»;
7) опитувальник травматичного стресу
І.О. Котєньова;
8) коротка шкала тривоги, депресії та ПТСР;
9) шкала оцінки бойового досвіду;
10) методика «Диференціальна діагностика депресивних станів»;
11) міссісіпська шкала оцінки посттравматичного стресового розладу;
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12) особистісна шкала прояву тривоги
Дж. Тейлор (у модифікації В.Г. Норакідзе);
13) стандартизований багатофакторний
метод дослідження особистості (СМДО) [7].
Отже, реабілітація як процес відновлення
фізичних, психічних та соціальних ресурсів
військовослужбовців, учасників бойових дій
повинна мати інтегративний характер, включати заходи психотерапевтичні, психодіагностичні, психокорекційні, профілактичні,
профорієнтаційні, використовуючи як індиві-

дуальні, так і групові форми психосоціальної
роботи (консультування, групова корекція,
аутотренінг, саморегуляція тощо). Ефективні
реабілітаційні заходи спрямовуються не лише
на виведення людини з кризового стану, а і
на розвиток нових життєво важливих умінь.
Успішними є результати соціально-психологічної роботи, коли не лише з’ясовуються
причини розладів, а і формується у військовослужбовця потреба в особистісному зростанні та розвиткові закладених можливостей.
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(підрозділів). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0237-16#n11.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ
У статті проаналізовано та класифіковано психологічні чинники, які на протязі освітнього періоду у ВНЗ зумовлюють успішність навчання. Виділено фактори, які можуть сприяти, або заважати
успішному придбання навичок спілкування, впливати на становлення студентів, як фахівців та їх
адаптацію в суспільстві.
Ключові слова: успішність, ефективність навчання, самооцінка, соціальні стереотипи поведінки, схильність до навчання.
В статье проанализированы и классифицированы психологические факторы, которые на протяжении образовательного периода в ВУЗе обуславливают успешность обучения. Выделены факторы,
которые могут способствовать, или мешать успешному приобретению навыков общения, влиять
на становление их, как специалистов, адаптацию в обществе.
Ключевые слова: успешность, эффективность обучения, самооценка, социальные стереотипы
поведения, склонность к обучению.
The psychological factors determining the success of education during the educational period at university have been analyzed and classified. The factors that can contribute or hinder the successful acquisition
of communication skills, influence on formation as specialists, and the adaptation in society have been highlighted.
Key words: success, learning efficiency, self-esteem, social stereotypes of behavior, ability to learn.

Актуальність дослідження. Знання психологічних факторів, що обумовлюють успішності студентів є вельми актуальним питанням у сучасному суспільстві, оскільки вчасне
виявлення особливостей отримання знань
конкретним студентом може дозволити своєчасно оптимізувати процес навчання та зрозуміти, які засоби слід використовувати для
покращення його успішності. Також важливо
вивчати та досліджувати ці фактори, бо вони
дають знання про психологічні особливості,
що переважають серед учнів ВНЗ. І саме ці знання надають розуміння специфіки вмотивованості студентів до кращого рівня навчання.
Тому об’єктом дослідження ми обрали успішність як показник навчання студентів ВНЗ ,
а предметом – психологічні фактори впливу
на успішність та результативність навчання,
що дозволило сформувати мету цього дослідження наступним чином – виявити та систематизувати психологічні фактори успішності,

які впливають на результативність під час
навчання у вищому навчальному закладі.
Виклад основного матеріалу. Психологи
визначають успішність як здатність індивіда
досягати поставлених ним цілей, що обумовлена здібністю до навчання – психологічною властивістю, яка визначає успішність
навчання студентів. Успішність навчання обумовлює певний ряд психологічних факторів,
а саме:
– здібність до навчання;
– особливості розумової діяльності
у людини;
– ставлення студента до навчання;
– об’єктивна оцінка своїх успіхів, та
невдач;
– поставлена мета, та визначення її рівня;
– індивідуальні та вікові особливості
загального розвитку;
– методи навчання, та засвоєння наданого
матеріалу;
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– здібність до обраної діяльності.
З точки зору психології схеми, умови, та
зовнішні прояви успіху людини вивчалися
як в якості основного предмету дослідження,
так і через методи інших концепцій у різних
психологічних школах [3, с. 141]. Такі психологи, як: З. Фрейд, А. Маслоу, А. Адлер,
К. Роджерс, були представниками першого
напрямку і досліджували генетично задані,
нерозкриті та потенційні джерела активності. Вони стверджували, що саме ці джерела (тобто вроджене прагнення до самовдосконалення і самоактуалізації, статева
невдоволеність та напруження) зумовлюють
прагнення до мети. Представники ж другого
напрямку: Д. Карнегі, С. Паркінсон, Р. Фішер
та інші, зосереджувалися більше на методах
досягнення стандартної у суспільстві моделі
успішної людини. Вони приділяли менше
уваги суб’єктивним факторам, тому розробили технології, що спрямовуються на формування в основному психологічних якостей
у поведінці успішної людини. Також, є третій
напрям вивчення цієї проблеми, що поєднує у
собі два перших напрями. У ньому працювали:
К. Левін, Х. Хекхаузен та інші. Вони враховували одночасно соціальні та індивідуальні
умови успішної діяльності людини [3, с. 143].
На сьогоднішній день успішність навчання
студентів також залежить від ряду важливих
факторів, до яких включають: стан здоров’я,
сімейний стан, матеріальне положення, рівень
довузівської підготовки, володіння навичками
самоорганізації та контролю своєї діяльності,
мотиви вибору навчального закладу, адекватність уявлень про специфіку навчання у ВНЗ,
форму навчання (денна, заочна), розмір
платні за навчання, організація навчального
процесу у самому ВНЗ, матеріальну база ВНЗ,
рівень кваліфікації викладачів, престижність
навчального закладу та, нарешті, індивідуальні психологічні особливості учня.
Дослідники в області психології виявили
той факт, що одні студенти багато і охоче працюють над оволодінням новими знаннями.
Труднощі, які виникають при цьому, тільки
додають їм енергії, сил і бажання для досягнення поставленої мети. Інші ж все роблять
«з-під палки», а перешкоди, які виникають,
різко знижують їх активність та мотивацію.

Педагоги і психологи пояснюють це індивідуально-психологічними
особливостями
учнів до яких відносяться: інтелект студента
(загальна здатність до навчання); креативність (здатність самостійно виробляти та опановувати нові знання у незвичних варіантах),
висока самооцінка та об’єктивна самокритика.
Традиційно вважається, що базовим принципом успішності є, так звана, гуманістична
спрямованість процесу навчання. Вона передбачає створення педагогічних умов, які мають
за мету розвиток і розкриття вмінь того, кого
навчають, та його очікувану позитивну самореалізацію, а саме:
– створення професійної самосвідомості,
що буде містити самоконтроль, об’єктивну
самооцінку, програмування себе на успішний
результат, самопізнання і самовдосконалення;
– створення, виховання в собі та часте
використання Я-концепції, запрограмоване на
вдосконалення та усвідомлення своїх можливостей;
– визнання авторитету викладача (керівника) і вміння використовувати його педагогічний, та психологічний досвід у навчальному процесі;
– співпрацю педагога і учня;
– вміння змоделювати реальні ситуації
досягання поставленої мети, що буде надавати натхнення тим, хто проходить навчання,
а також допоможе орієнтуватися у відчуттях,
які притаманні тій, чи іншій ситуації;
– використання нових педагогічних технологій і методів, що сприяють загальному
особистісному розвитку студентів, та їх самовдосконаленню;
– вміння формувати у тих, хто навчається,
мету на досягнення позитивного результату,
та спрямованість на успішну професійну
діяльність в подальшому;
– надання стимулу учням для самовдосконалення, самовиховання та прагнення до
переходу у самостійну роботу та аналіз наданих завдань [4, с. 6].
Цікавою є класифікація,яка надає можливість поділити сукупність студентів на три
умовні групи [1]. Перша група – це студенти,
орієнтовані на освіту як на професію. У цій
групі найбільше число студентів, для яких
інтерес до майбутньої роботи, бажання реалі-
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зувати себе в ній – найголовніше. Лише у них
відзначається схильність продовжувати свою
освіту Всі інші фактори для них менш значущі.
Другу групу складають «бізнес-орієнтовані»
студенти. Ставлення до навчання у них зовсім
інше: освіта виступає в якості інструменту для
того, щоб в подальшому спробувати створити
власну справу, зайнятися торгівлею. Третя
група – студенти, яких, з одного боку, можна
назвати «не визначеними», а з іншого – вони
знаходяться під натиском різних проблем особистого та побутового характеру. На перший
план у них виходять побутові, особисті, житлові, сімейні проблеми. Отже представники
кожної групи студентів, з наведених вище
класифікацій, мають свій рівень успішності
оволодіння знаннями, оскільки фактори, що
її обумовлюють відрізняються комбінацією та
ступенем виразності.
Протягом навчання у ВНЗ різні курси вирішують завдання різної специфіки і навантаження. Так, на першому курсі стоїть завдання
залучення колишнього абітурієнта до студентських форм колективного життя: у першокурсника відсутній диференційований підхід
до своїх ролей. Дуже часто трапляється дезорієнтація у сферах студентського життя, що
значно заважає процесу досягнення успіху.
Другий курс – це період найбільш напруженої навчальної діяльності студентів.
В життя другокурсників включені всі інтенсивні форми навчання. Студенти отримують
загальну підготовку, формують свої широкі
культурні запити і потреби. Процес адаптації
до нового середовища в основному завершено
і вони почувають себе більш впевнено у конкретних сферах студентського життя.
Третій курс – це початок спеціалізації,
зміцнення інтересу до наукової роботи, як
результат: відображення подальшого розвитку і поглиблення професійних інтересів студентів. Нагальна потреба у спеціалізації часто
призводить до звуження сфери загальних
інтересів студентів.
Четвертий курс – це перспектива швидкого
закінчення ВНЗ, яка формує чіткі практичні
установки на майбутню сферу діяльності.
Виявляються нові цінності, що стають все
більш актуальними та пов’язані з матеріаль-

ним і сімейним станом, місцем роботи та ін.
Студенти поступово відходять від колективних форм життя вузу.
Для студента ВНЗ важливим етапом професійного становлення стає розвиток розумових здібностей: істотно розвивається теоретичне мислення, вміння абстрагуватися від
зовнішніх подразників, з’являється вміння
робити узагальнення та підводити підсумки
виконаних робіт. Відбуваються якісні зміни
в пізнавальних можливостях, характерними
стають:
–– нестандартний підхід до вже відомих
проблем;
–– вміння включати менші за обсягом проблеми в проблеми більш загальні;
–– вміння ставити плідні загальні питання,
навіть на основі завдань, сформульованих не
найкращим чином.
Якщо проаналізувати концептуальні підходи до розуміння суті успішності, то слід
також детальніше звернути увагу на те,
що успішність – це динамічний процес,
якому властиво змінювати цю саму динаміку
розвитку [2]. Тому не слід відокремлювати
його від загальної діяльності студента. Процес досягнення успіху у тій чи іншій поставленій меті не є короткотривалим, він має
певні передумови та особливості перебігу, що
визначаються різноманіттям факторів, які і
обумовлюють цей процес.
В цілому пізнавальна активність, виступаючи як найважливіший фактор успішності
студентів, характеризується потребою в розширенні загального кругозору, підвищенням
інтелектуального рівня. Таким чином, тільки
з урахуванням вікових особливостей студентів, ми можемо ефективно розвивати їх пізнавальну діяльність та здатність до навчання.
Висновок. Аналізуючи психологічні
особливості студента та фактори, що впливають на успішність його навчання у ВНЗ,
можна зробити наступні висновки. Вступаючи до ВНЗ водночас самостійною, але ще
незрілою людиною, студент потребує особливої уваги з боку викладачів, бо величезна
кількість факторів може сприяти або заважати йому стати спеціалістом, розвиватися у
культурному та соціальному плані, набувати
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навичок спілкування, вносити корекції до
стилю поведінки, адаптуватися у суспільстві. Викладачу ВНЗ бажано вміти згладжувати негативні фактори, та використовувати
такі прийоми, які допоможуть знизити психологічне навантаження, та дозволять студенту розкритися, підвищать його впевненість у своїх силах і допоможуть об’єктивно
мислити під гнітом зовнішніх обтяжуючих
факторів. Тенденція до успішності студентів
полягає у вивільненні самого себе від залеж-

ності зовнішніх та внутрішніх обставин,
в яких вони весь час перебувають, виникає
необхідність у наукових пошуках, спрямованих на формування особистості, що усвідомлює свої можливості, прагне до самоосвіти,
самовдосконалення, максимальної самореалізації, для досягнення щастя й успіху
в житті. Адже, успіх особистості в контексті
життєдіяльності може виступати формою
самореалізації і призводити до суб’єктивної
задоволеності собою та життям загалом.
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The article deals with the organizational aspects of optimizing the intellectual performance of students
of higher pedagogical education institutions through specially organized physical activity. The positive effect
of physical exercises on the body has been proved, and specific practical recommendations for conducting
independent physical education classes are formulated.
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У статті йдеться про організаційні аспекти оптимізації інтелектуальної працездатності студентів закладів вищої педагогічної освіти за допомогою спеціально організованої рухової активності.
Доведено позитивний вплив фізичних вправ на організм, сформульовано конкретні практичні рекомендації щодо проведення самостійних занять з фізичного виховання.
Ключові слова: інтелектуальна працездатність, фізичне виховання, самостійні заняття фізичними вправами, рухова активність.
В статье говорится об организационных аспектах оптимизации интеллектуальной работоспособности студентов учреждений высшего педагогического образования с помощью специально организованной двигательной активности. Доказано положительное влияние физических упражнений на
организм, сформулированы конкретные практические рекомендации по проведению самостоятельных занятий по физическому воспитанию.
Ключевые слова: интеллектуальная работоспособность, физическое воспитание, самостоятельные занятия физическими упражнениями, двигательная активность.

Formulation of the problem. The increasing
competition in the labor market nowadays and
high requirements for the level of professional
training of pedagogical specialists actualize the
search for new ways to optimize intellectual performance, as well as dictate the need to mobilize
the functional capabilities of students. A clear
indicator of the intellectual efficiency of modern students is not only the level of success, but
also an active civic stance, participation in extracurricular activities and events. All this depends
on many aspects: health status, level of physical
development, personal psychological qualities,
basic level of secondary education, etc. The
intellectual and physical performance of students
nowadays have a common physiological basis
of support systems, which are closely interconnected [4; 6].

Constant and serious educational burden,
low level of physical exercise, numerous bad
habits, frequent stressful situations, unfavorable environmental situation adversely affect the
functional condition and intellectual activity of
students. As a result, there is a decrease in physical and mental capabilities of students, a rapid
fatigue, a constant unsatisfactory moral and psychophysical condition, and low efficiency [5].
Much exercise throughout the working day
increases the physical performance, it has a positive effect on the mental sphere of students, on the
course of thought processes and the adequacy of
brain reactions [2; 5]. The conditions of the learning activity process significantly affect the functional state and the mental activity of students.
Inadequate workload during the period of study
at a pedagogical university can cause a decrease
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in the success of the activity. As a result, there are
some difficulties in completely acquiring the necessary knowledge, skills and abilities, which also
have a negative impact on the students’ health.
The main and priority feature of the human
intellectual activity is an appropriate organization of psychophysiological functions [3; 6].
The intellectual efficiency of a person is the main
factor that ensures the efficiency of perception
and processing of information [1; 5; 6; 7].
The educational activity of students of higher
pedagogical educational institution is a separate
and quite exhausting type of intellectual and creative work, which requires an extremely high
level of mental capacity and resistance to stress
in the body through constant communication
with others. It is well known that motor activity
is a physiological need of man. Lack of physical
activity, its restriction or insufficient amount can
negatively affect the development and condition
of the human body, which, in turn, causes a number of diseases, health disorders and, in the worst
case, pathology.
In order to optimize the intellectual performance of students, it is necessary, in our opinion,
to change the mode of activity often, in particular through the use of complexes of autogenic
training exercises, as well as sets of relaxation
gymnastics exercises [2]. Outside of the program
material within the classroom hours, it is advisable to plan classes in the middle of the day, which
increase the level of attention and intellectual
performance. It is clear that openly passive way
of rest slowly restores intellectual activity.
Physical activity is considered as a biological
stimulus that stimulates the processes of growth,
development and formation of the human
body [2, p. 12]. Systematic performance of various physical exercises leads to the development
of functional adaptation. Physical activity, taking
into account social and living conditions, ecology and other factors, changes the reactivity and
adaptability of the organism.
The preventive effect of the used complexes
at clearly regulated independent occupations
by physical culture and elements of sports exercises is possible only on condition of observance
of a number of principles:
–– regular physical activity;

–– regular special classes;
–– a stable and reasonable duration of classes,
–– clear dosing of workload and its
corresponding intensity,
–– individualization of the impact on each
person.
The reduction of physical activity under the
modern conditions of urbanization and technologicalization of the society is one of the most
important reasons for the decrease in the vitality
of the contemporary students. At the same time
the influx of proprioceptive stimuli suddenly
decreases, which leads to a decrease in the lability of the nervous system at all its levels, the
intensity of autonomic processes and the muscle
tone [2, p. 14]. The consumption of energizing
drinks, which is quite common among young
people, has the opposite effect.
Daily exercise, active walking are not popular
with the students nowadays, although they have
a tonic effect on the body, stimulating motor-visceral reflexes, accelerate metabolic processes in
tissues, activation of humoral processes. With a
successful selection of exercises the motor-vascular, motor-cardiac, motor-gastrointestinal and
other reflexes can be directly affected, which
allows to increase the tone of mainly those systems and organs where it is reduced [4, p. 20].
Exercise also helps to normalize the acid-base
balance and the vascular tone, improve sleep and
mobilize the body’s defenses.
An analysis of recent research and publications. The factors that affect the physical and
intellectual performance have been studied by
scholars in various fields of science and remain
relevant today. The main attention of scientists
is aimed at improving the educational process,
studying the relationship between the physical
and intellectual performance and the mechanisms for their optimization, taking into account
all the laws of development of the students’ bodies. Nowadays, the problems of increasing the
intellectual performance, developing the physical abilities of students, organizing their physical activity, improving their health, increasing
the resistance to stress are extremely important.
The current trends in education require the development and implementation of new models of
organized physical activity, a search for effec-
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tive methods of health promotion. Many scholars are working on solving these problems,
including Y. Horho, L. Ivashchenko, O. Kokun,
H. Korobeynikov, O. Kuznetsova, Г.С. Petrov,
N. Strapko, V. Ulizko, H. Chaichenko [1-6].
The purpose of the article is to analyze the
main ways to optimize the intellectual performance of students of higher pedagogical educational establishments through the use of independent physical education classes and to offer
specific practical recommendations for their
implementation.
The formation of the need of students of pedagogical universities for the physical improvement is more successful provided that they are
involved in independent physical exercises.
Achieving this goal is possible only through the
formation of a lasting interest in physical culture,
the formation of skills and abilities of independent activities, the introduction of physical culture
and sports in the daily routine.
In our opinion, first-year students would be
interested in specific individual tasks for independent classes, starting with complexes of
morning hygienic gymnastics, physical education
breaks during classes, independent homework on
physical education, and then – the formation of
increased requirements for skills perform exercises, monitor and evaluate their own achievements and progress in achieving the appropriate
level of motor readiness.
An important area of the intellectual performance optimization is to teach the pedagogy students the method of independent exercise in order
to consciously improve their own physical shape,
development of basic physical qualities and the
level of hardening of the body. In order to improve
the quality of education, the students should
receive methodological information and recommendations of a general medical nature, as well as
typical programs to improve their physical fitness,
mastering the methods of integrated development of basic locomotions, physical qualities, etc.
We believe that it is necessary to use general health recommendations, inform students
about the importance of improving the health of
proper daily routine planning, nutrition, personal
hygiene, awareness of the benefits of regular outdoor exercise and tempering. To do this, students

of pedagogical universities during academic
classes get acquainted with the results of modern
research in hygiene, namely the nature of actions
and the impact on health of bad habits. They
have the opportunity to check the obtained data
on their own experience, because the assessment
of the effectiveness of independent classes takes
into account the influence of these factors, as well
as – widely promoted and cultivated for propaedeutic purposes in further professional activities.
Thus, independent classes of future teachers
in physical culture and sports are a kind of mechanism for transforming abstract knowledge into
beliefs, as evidenced by personal experience of
increasing physical activity.
Mandatory components of the daily routine
of future teachers are: morning hygienic gymnastics, walks in the fresh air, performing sets of
exercises, physical breaks during short breaks and
during self-training, independent physical education classes on an individual schedule, training in
sports sections, group classes. , travel and excursions, hiking, proper nutrition and sleep, daily
intense and long walks.
Today, special importance is given to independent skiing and cycling, swimming, fitness,
Pilates and other modern health activities.
A significant place is occupied by hardening
procedures, which are a prerequisite for improving the health and increasing the body’s resistance to adverse environmental factors. When
carrying out hardening procedures it is expedient
to be guided by observance of the basic rules of
hardening:
–– gradualness;
–– regularity;
–– selection of the correct dosage;
–– individualization of the used techniques;
–– wide use of various means of physical
culture and sports, as well as sun, air, water;
–– favorable influence of the earth (walking
barefoot, dew, etc.) [1, p. 134].
It is desirable to introduce 10-15 general
developmental exercises for breathing, development of flexibility, strength, mobility in the
joints, walking, pulling, exercises for the muscles of the arms, shoulder girdle, neck, torso, legs
and muscle relaxation to the complex of morning
hygienic gymnastics.
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muscle groups, helps to adapt the cardiovascular
system to this type of work. These exercises are
walking and running at a slow pace.
Extremely important role is played by physical
culture and sports and mass work in student dormitories, which aims to involve students in active
physical activity and involves organizational and
advocacy work, implementation of logistical and
methodological support, holding specific mass
events. To this end, the most important means are:
1) development of calendar plans of sports
competitions (sports contest of hostels, reviewscompetitions for identification of the best sportsmen, etc.);
2) conducting tourist trips, travels, excursions;
3) organization of the final sports evening;
4) repair and arrangement of premises for
training on simulators, rhythmic gymnastics, etc.;
5) preparation of standard programs of classes
in various sports;
6) draws of dormitory cups in game sports;
7) organization of friendly meetings with
the involvement of national teams of students,
as well as faculty [3, p. 47].
Systematic independent physical culture and
sports in their free time help: to instill in students
the skills of organizing a healthy lifestyle, purposefully plan the daily routine, prevent emotional and psychological stress, rationally and
meaningfully use leisure. A particularly effective
tool is the use of sports games (volleyball, football, basketball, etc.).
Conclusions. The modern educational process in pedagogical universities makes high
demands on the improvement of intellectual performance of students. Therefore, the study of factors influencing intellectual performance, as well
as the timely adjustment of the psychophysiological state of students, taking into account their
individual characteristics, will help improve the
physical fitness of teachers.
Various types of independent exercise for students can increase responsibility for their own
physical fitness, health, level of knowledge, skills
and abilities, belief in the need for regular exercise during the day, which indicates the need for
physical improvement and a healthy lifestyle.

After performing general developmental exercises, running in the open air is recommended.
At increase of fitness of an organism of students
physical activity increases at the expense of
increase in a dosage, intensity of performance of
exercises and complexity of their performance.
In the complex of morning hygienic gymnastics it is desirable to introduce exercises of the
shortened variant of psychophysical training.
They are used as a method of self-influence on
the body by changing the tone, regulation of respiration, figurative effect on the normal functioning of internal organs. Short-term psychophysical training also contributes to the education of
students’ active attention, willpower, memory
development, the formation of self-discipline and
adequate response to stimuli [1, p. 14].
The main focus on self-study is endurance.
For its development, students use running.
This type of exercise is one of the most affordable and highly effective. Running at a steady
pace contributes to the harmonious development of all body functions, respiratory and cardiovascular systems, improving metabolism,
nervous processes, increasing psychophysical
tone. During year-round outdoor activities, it
causes a hardening effect.
For complex development of physical qualities, increase of working capacity and fitness of
an organism it is possible to use circular training.
Its systematic application has a complex effect:
develops muscle strength, improves the work of
internal organs, promotes the formation of perseverance and determination, that is, solves educational problems. The priority is also the ability to
individualize the load, which is determined by the
maximum number of repetitions in each exercise.
Training complexes are recommended to consist of 6-8 exercises for all major muscle groups
so that the load at each subsequent training site
("station") is not repeated. When selecting exercises and loading training complexes, students
are asked to take into account the fact that for the
overall training effect it is necessary to perform at
least 10 repetitions, and for general endurance –
more than 25 repetitions [6, p. 45].
The first exercise of circuit training puts a
load on the muscles of the legs, involves all major

38

Український психолого-педагогічний науковий збірник

♦

Thus, the content and forms of independent exercise and sports are determined by their
purpose and objectives. The development of
physical abilities of students of higher peda-

gogical education through organized physical
activity helps to optimize intellectual performance, improve health, increase resistance
to stress.
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Кіщук Л. А.
офіцер служби зв’язків з громадськістю
Командування Медичних сил Збройних сил України

ВИЗНАЧЕННЯ АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ФІЗИЧНОЇ ЦІНИ МОЛОДИХ ОФІЦЕРІВ
У статті вказується, що завжди праця військовослужбовців пов’язана з небезпекою для життя,
значним впливом стрес-факторів на їх психіку. Ціна цієї небезпеки, впливу стрес-факторів у кожної людини індивідуальна, при надмірному навантаженні на психіку воїна цей вплив може привести
до психічних розладів. Також розглядається адаптаційний потенціал молодих офіцерів.
Ключові слова: молоді офіцери, адаптаційний потенціал, фізична ціна молодих офіцерів.
В статье указывается, что всегда труд военнослужащих связана с опасностью для жизни, значительным влиянием стресс-факторов на их психику. Цена этой опасности, влияния стресс-факторов
у каждого человека индивидуальна, при чрезмерной нагрузке на психику воина это влияние может
привести к психическим расстройствам. Также рассматривается адаптационный потенциал молодых офицеров.
Ключевые слова: молодые офицеры, адаптационный потенциал, физическая цена молодых офицеров.
The article states that the work of servicemen is always associated with danger to life, a significant impact of stress factors on their psyche. The price of this danger, the influence of stress factors in each person
is individual, with excessive stress on the psyche of the warrior, this influence can lead to mental disorders.
The adaptive potential of young officers is also considered.
Key words: young officers, adaptation potential, physical price of young officers.

середу (навчання, виховання) і визначають
адекватну поведінку, ефективну взаємодію
з цим середовищем без значного нервово психічної напруги [3, с. 16].
Адаптаційний потенціал – це оцінка
досвіду і стійкості пристосувальних можливостей людини. Він може служити основою
імовірнісного прогнозу розвитку і динаміки
адаптаційних здібностей в певний період часу
або на певному етапі життєдіяльності людини.
Поняття «адаптаційний потенціал» розглядається окремими вченими в якості синонімічного поняття «адаптивність» і залучається для
позначення властивості, що виражає можливості особистості до психічної адаптації [2, с. 8].
Разом з тим, в роботах соціальних педагогів та соціологів (М. В. Ромм, А. А. Налчаджян і ін.) адаптаційний потенціал включає
в себе досвід соціальної поведінки, досвід
застосування різних механізмів пристосування до змін навколишнього середовища.
А. М. Богомолов пропонує розглядати адаптаційний потенціал як «інтегральне поняття, яке
включає специфічні ресурси, представлені
на різних рівнях організації особистості.

Адаптація людини до різноманітних видів
діяльності і обставинам її протікання вимагає
різного поєднання вираженості тих чи інших
якостей і стилів поведінки, які складають
«адаптаційну здатність» особистості. Специфіка військової діяльності, умови навчання та
армійському середовищі представляють особливий інтерес в контексті дослідження адаптивного потенціалу особистості в початковий
період проходження військової служби.
Актуальність дослідження адаптаційного
потенціалу молодих офіцерів полягає в тому,
щоб вибрати найбільш адекватні та ефективні
засоби організації армійської життєдіяльності
протягом всієї служби. В цілому, потрапляючи
в розпорядження військової частини, молоді
воїни змушені максимально задіяти адаптивні
механізми для ефективного функціонування
в нових умовах проживання.
Аналіз процесу адаптації молодих офіцерів до особливостей несення військової
служби дозволяє визначити адаптаційні можливості особистості як її індивідуальні психологічні особливості, які є умовою успішної
переадаптації до умов входження в армійську
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Важливим
складовим
адаптаційного
потенціалу є механізми, способи використання і перетворення адаптаційних ресурсів
[1, с. 9]. Все це дозволяє в якості адаптаційного потенціалу молодих офіцерів виділити
три групи показників. Одна з них пов’язана
з накопиченням адаптаційних ефектів, тобто
з досвідом соціальної адаптації молодих
людей в інших умовах життєдіяльності,
інша – з психічною стійкістю особистості
до нововведень і третя – формуванням адаптаційних новоутворень, пов’язаних з новою
професійної діяльністю.
Разом з тим, особливу увагу в адаптаційний період слід звернути на молодих людей,
що мають неповну середню освіту, які виховуються в неповних материнських сім’ях і
в дитячих будинках. Слід утримувати під особливим контролем тих військовослужбовців,
у яких були проблеми з черепно-мозковими
травмами, і тих, хто мав невдалий досвід соціальної адаптації (розведені, які перенесли
найсильніші сімейні травми).
В процесі адаптації вступають у взаємодію соціально-психологічна структура особистості новачка і, перш за все, пізнавальний,
емоційний і вольовий компоненти і психологія військового колективу, а це колективна
думка, традиції, звичаї, морально-психологічний клімат, стиль керівництва і лідерства
тощо. Процес соціальної адаптації, як первинної, так і вторинної, має певну динаміку,
включає в себе ряд послідовних стадій: орієнтовну, критичну, завершальну.
У ньому також виділяється три сфери:
встановлення взаємовідносин в системі «підлеглий – начальник»; встановлення взаємовідносин в системі службового і особистого
спілкування між товаришами по службі; встановлення відносин між особистістю воїна і
військовим колективом.
Первинна адаптація молодих офіцерів має
ряд специфічних особливостей, обумовлених:
– різким відривом від звичної соціальнопсихологічної середовища, що викликає у
молодих людей, особливо на перших парах,
почуття самотності, туги і т.д.;
– нової обстановкою, новими, незвичними
вимогами, великим числом нових людей, які

сприяють виникненню у багатьох розгубленості, психологічної напруженості, стресових
реакцій (вже через 1-2 тижні спільного перебування в казармі у деяких, особливо замкнутих і нетовариські людей виникає гостре
бажання побути в самоті, усамітнитися, а
неможливість задоволення цієї потреби призводить до ще більшої напруженості);
– командним стилем пред’явлення вимог,
що викликає внутрішній опір, небажання підкорятися, яке у психічно нестійких особистостей іноді виливається у відкриті форми
протесту, суперечки, конфлікти. Основна причина подібних конфліктів – це протиріччя між
раніше сформованими установками, навичками і звичками поведінки і спілкування тими
вимогами, які пред’являють до них командири у відповідність до статутних норм. Іноді
конфлікти виникають через некваліфікованого керівництва молодими солдатами, незнання психологічних особливостей адаптації.
– порівняльної легкістю встановлення
дружніх зв’язків між молодими солдатами,
які мають рівноправне становище в колективі,
однаковий статус молодого воїна. Окремі
ускладнення можуть виникати при встановленні контактів між воїнами різних національностей;
– навчальний підрозділ є за своїм типом
формується колективом і не може в короткий
час досягти високого рівня розвитку, тому
молоді солдати не встигають придбати досвіду
взаємодії з істинним військовим колективом.
Найбільш важливою сферою первинної
адаптацією молодих офіцерів є їх адаптивність
до вимог командирів. В прийняття чи неприйняття цих вимог полягає основний ефект
адаптації особистості до військової служби,
перетворення юнака з цивільного у військової людини, оскільки головною особливістю
виконавської по суті діяльності солдата є
необхідність швидкого і точного виконання
статутних вимог, наказів і розпоряджень.
На завершальній стадії адаптації особиста
лінія поведінки молодих офіцерів закріплюється, стає стійкою. Спостерігається диференціація молодих офіцерів на три основні групи
в залежності від ставлення до виконання
вимог по військовій службі:
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а) активно-позитивне;
б) пасивного;
в) активно-негативного.
Вторинна соціальна адаптація молодих
офіцерів до військової служби починається
з моменту прибуття в бойові підрозділи.
Для неї характерні такі особливості:
– входження покликаних на службу солдат, здійснюється в колективах різного рівня
розвитку, що визначає характер адаптивного
поведінки особистості;
– вирішальної сферою соціальної адаптації є сфера встановлення відносин між особистістю і військовим колективом, від якої
залежить адаптація в інших сферах;
– військовий колектив формального типу
сприймається як сильний стрес-фактор, що спотворює протягом вторинної соціальної адаптації молодих воїнів чи що призводить до дезорганізації по відношенню до військової служби.
Велика увага в психологічній літературі
приділяється класифікації видів адаптації за
різними підставами. У джерелах виділяються
її види як: біологічна, фізіологічна, психофізіологічна, психологічна, соціально-психологічна, соціальна та інші.
Деякі дослідники явища адаптації виділяють в цьому процесі ряд послідовних етапів,
фаз, періодів, виходячи з того чи іншого підстави. Плідним і цікавим є підхід до періодизації цього явища зроблений М.І. Дьяченко
та Л.А. Кандибовіч, які виділяють в ньому
такі етапи: пізнавальний, навчання новим
образам дій і способам поведінки, психологічної переорієнтації, вироблення звичок,
внутрішнього прийняття нових завдань і
умов діяльності [7, с. 11].
Існують і інші підходи. Наприклад,
В.П. Кондратова виділяє три фази адаптації:
– початкова фаза, як відповідна психічна
реакція організму на нові умови (вона триває
різні терміни у різних індивідуумів);
– друга фаза – фаза перебудови пристосувальних механізмів, динамічного стереотипу
і психічних процесів;
– третя фаза – настання періоду стійкої
адаптації, коли в основному завершується або
завершено формування динамічного стереотипу і пристосувальних реакцій [3, с. 11].

Дещо інший аналіз робить Л.Г. Єгорова.
Вона виділяє 5 рівнів адаптації:
– перший, дуже низький (негативний);
– другий, низький (пасивний) рівень характеризується байдужим ставленням;
– третій, середній (активний) рівень характеризується позитивним ставленням;
– четвертий, найвищий (активно-продуктивний) характеризується позитивним і
активним ставленням;
– п’ятий, дуже високий (творчий) характеризується творчим відношенням.
Але недоліком кожного підходу є вузькість
критеріїв. В цей же час, спроби покласти
в основу періодизації етапів дуже широкі підстави, ведуть до виділення нереально розтягнутих етапів адаптації.
Від етапу до етапу адаптованості людини
відбувається перехід від кількісних змін (розширення знань, оволодіння способами і прийомами нових дій, послідовне зростання
впевненості в своїх діях, внутрішнього позитивного ставлення до нових завдань і умов
діяльності і поведінки) до якісних змін в особистості, що дозволяє їй успішно здійснювати
нові види діяльності.
У загальній і військовій психологічній літературі прийнято ряд спроб виокремлення для
визначення ступеня адаптованості людини
до нових умов діяльності і поведінки. Це
такі показники: ступінь знання особистістю
умов майбутньої діяльності; рівень розвитку
суспільних мотивів, індивідуальних і колективних установок; здатність керувати своєю
поведінкою, ступінь активності в новому
соціальному середовищі; самооцінка ставлення до служби, рівень задоволеності новим
режимом життя, характером взаємовідносин
з колективом і командиром, оцінка власної
соціальної позиції і підготовки до виконання
нової ролі; фізичне самопочуття, частота
звернень за медичною допомогою, спокійне
і рівне настрій, збільшення у вазі, успіхи
у фізичній і бойовій підготовці, висока дисципліна; старанність, широта соціальних контактів; які відчувають психічні стани і т.д.
Широкий діапазон показників, що містяться в літературі свідчить з одного боку, про
плідність зроблених досліджень, а з іншого,
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про недостатню їх системності, тому що
в основному розробляються окремі аспекти
проблеми адаптації. Всі ці показники адаптації взаємопов’язані, так як відображають
зміст і динаміку єдиного процесу перебудови
поведінки і діяльності молодого солдата в відповідно до нових умов його життєдіяльності.
Одним з найважливіших інтеграційних
соціально-психологічних процесів, що впливають на згуртованість колективу, є соціальнопсихологічна адаптація молодих офіцерів.
При
соціально-психологічному
підході адаптація молодих офіцерів може бути
визначена як процес поступового входження
особистості в конкретні умови військової
діяльності і засвоєння психології нової мікросередовища (військового колективу).
Основними їх особливостями є: необхідність точного дотримання вимог військових
статутів, дисципліни і субординації, твердого розпорядку дня, проживання в казармі,
несення гарнізонної, вартової і внутрішньої
служби, неможливість часто бачитися з рідними і близькими, великий обсяг службових
знань, навичок і умінь, засвоїти які молодий
солдат зобов’язаний в обмежений час.
Як відомо, фізіологічним механізмом здійснення людиною звичних дій і поведінки
є динамічний стереотип. Перебудова звичних форм життєдіяльності завжди пов’язана
з ламкою сформованого стереотипу і встановленням нового [5, c. 17]. В силу цього основним фізіологічним механізмом адаптації
молодих офіцерів є встановлення стереотипу
нового поведінки.
Як вказує Утлік Е.П., процес адаптації представляється приблизно так: перші
2 місяці солдат переживає стан збудження,
проявляє підвищений інтерес до служби,
прагне бути виконавчим, дуже вразливий.
У цей час він активно підтримує зв’язок з
рідними. Період з 2-го по 6-ий місяць найбільш важкий в психологічному відношенні:
солдат вростає в колектив, встановлює нові
контакти, скорочуються старі зв’язки. Настає
коли він особливо гостро переживає відрив від будинку, може відчувати самотність,
невпевненість в собі, залежність від інших.
Зазвичай після шести місяців солдат твердо

стає на ноги і в професійному, і в моральному,
і в психологічному відношенні» [4, c. 10].
Отже, адаптація молодих офіцерів полягає в перебудові роботи функціональних
систем його організму і психіки на рівні психічних процесів і станів відповідно до нових
умов діяльності і поведінки, що дозволяє
оптимально їх здійснити. Відбувається пристосування молодих офіцерів до умов життя
в армійських умовах на основі змін, що відбуваються в їх психіці. Основними факторами,
що сприяють адаптації є: необхідність точного дотримання вимог військових статутів,
дисципліна і субординація, армійський розпорядок дня, проживання в казармі, несення
гарнізонної, вартової і внутрішньої служби,
неможливість часто бачитися з рідними і
близькими, великий обсяг службових знань,
навичок і умінь, засвоїти які молодий солдат
зобов’язаний в обмежений час.
В умовах служби молоді офіцери повинні
адаптуватися до впливу специфічних факторів, різних за інтенсивністю та тривалістю.
І успіх цього процесу, можливість швидше
влитися в військовий колектив залежать як від
самого індивіда, так і від допомоги командира.
До факторів, що утрудняє адаптацію, відноситься цілий набір відхилень у домашньому вихованні; різні біологічні причини:
часті і тривалі лікування в медичних установах і інші, тому ефективне виконання військовослужбовцям своїх службових обов’язків
можливе лише при наявності у них здоров’я,
що визначається як стан фізичного, психічного і соціального благополуччя. Ті чи інші
зміни в психіці можуть бути наслідком як уроджених, так і придбаних аномалій психічного
розвитку, нервово-психічних захворювань,
травм головного мозку. Зруйнувати міцний
стереотип поведінки або попередити психічний розлад в процесі адаптації молодого
солдата можна тільки при правильному індивідуальному підході і копіткій роботі з кожним підлеглим. Слід пам’ятати, що утруднена
адаптація необов’язково веде до несприятливого проходженню подальшої служби.
У наборі психічних властивостей і сторін
особистості молодих офіцерів особливу значимість має ступінь психічної напруженості, яка
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може змінюватися від повної врівноваженості
і емоційної стійкості до нервових психічних
зривів з гострою афективної забарвленням.
Виникнення тривожних і депресивних
станів негативно позначається на послідовності, зосередженості і цілеспрямованості
процесу адаптації. Особливо істотний вплив
ці стани надають на ефективність діяльності
в екстремальних ситуаціях під впливом негативних психогенних, соціогенних і стресогенних факторів.
В даний час, в умовах військової служби
значно посилилися соціальні та психогенні
чинники негативної спрямованості, істотно
зріс потенціал виникнення нервово-психічних розладів і відхилень у поведінці в процесі адаптації військовослужбовців проходять
службу за призовом.
Нервово-психічна нестійкість накладає
особливий відбиток на процес адаптації військовослужбовців за призовом, вона не рівнозначна психічному захворюванню, а є тимчасовим, оборотним явищем.
Психотравмуючі чинники, в тому числі
і труднощі звикання до умов військової
служби, можуть зменшувати і «запас міцності» психіки, створюючи тим самим схильність до нервового зриву. У сприятливих
умовах процесу адаптації такі стани нервовопсихічної нестійкості безслідно проходять,
при відповідному уваги та допомоги з боку
командирів, психологів, офіцерів медичної
служби і структур з виховної роботи, природно за наявності у них знань про сутність,
особливості протікання процесу адаптації
військовослужбовців за призовом .
Призовний вік сам по собі є важким. Це
вік першого кохання, перших розчарувань
і перших конфліктів. Молоді люди ще не
мають досвіду життя. Вони вкрай чутливі
до несправедливості, образ, брутальності,
в тому числі і до власних невдач в процесі
бойової служби і навчання. Їх реакції завжди
яскраві, почуття глибокі і часто не відповідають викликається їх приводу. Це підкреслює необхідність індивідуального підходу до
військовослужбовців, знання особливостей
характеру для оцінки їх вчинків, на перший
погляд здаються дивними, особливостей і

сутності процесу адаптації військовослужбовців проходять службу за призовом.
Серед факторів, що ускладнюють адаптацію, розрізняють:
а) об’єктивні (зовнішні).
– труднощі військової служби: новий ритм
життя, строгий розпорядок дня, обмеження
особистої свободи, необхідність підкорятися
і т.д.;
– розлука з будинком, сім’єю, звичним оточенням;
– невдачі по службі, конфлікти, особливо
із старшими;
– грубе, зневажливе ставлення;
– надмірна суворість, завищені вимоги,
несправедливість;
– вказівки на підвищених тонах, з підкресленням переваги.
б) суб’єктивні (властиві самому військовослужбовцю):
– недостатня освіта;
– національні особливості (бурхливий
прояв національних почуттів, рис характеру),
нешанобливе ставлення до інших народів і т.п.;
– наявність своєї сім’ї і дітей;
– наявність старих або хворих батьків;
– заклик на дійсну військову службу
в більш пізньому віці;
– виховання в несприятливих сім’ях,
без батьків, в дитячих будинках;
– моральна розбещеність;
– фізична слабкість;
– недостатньо міцне здоров’я;
– нервово-психічна нестійкість і ін.
Ефективність адаптації багато в чому
залежить від того, наскільки реально людина
себе і свої соціальні зв’язки, точно порівнює
свої потреби з наявними можливостями і
усвідомлює мотиви своєї поведінки. Спотворене або недостатньо розвинене уявлення
про себе веде до порушення адаптації, що
може супроводжуватися підвищеною конфліктністю, порушенням взаємин, зниженням працездатності і зміною стану здоров’я.
Випадки глибокого порушення адаптації
можуть призводити до грубих порушень
військової дисципліни, правопорядку, суїцидальних спроб (вчинків), зриву професійної
діяльності і розвитку хвороб [6, c. 22].
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Таким чином, процес адаптації до військової служби є навантаженням, що перевіряє
пристосувальні і компенсаторні можливості
організму молодого воїна, надійність його
психічної діяльності.
Виходячи з вищесказаного, теоретична
модель дослідження адаптації молодих офіцерів може бути представлена наступним
чином:
1. Вивчення обстановки, в якій перебував
військовослужбовець до призову: взаємини
батьків, методи виховання в сім’ї, взаємини
в школі і т.п.

2. Аналіз характеру ставлення до навколишнього; ступеня задоволеності/розчарування життям; відчуттів і поглядів; протікання
психічних процесів.
3. Виявлення особливостей організму: біологічна повноцінність, змінена реактивність,
від яких залежить надійність адаптаційних
і компенсаторних механізмів.
4. Визначення характеру відношення до
служби.
5. Вивчення особливостей особистісних
властивостей.
6. Аналіз динаміки, як відбуваються зміни.
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ЗДІЙСНЕННЯ ПЕДАГОГОМ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
У статті розглядається проблематика комунікативної компетентності педагогічних працівників. Аналізуються труднощі та бар’єри професійної комунікації педагогів в умовах сучасної системи
освіти України. Також, у статті зазначені умови формування професійних навичок комунікативної
компетентності майбутніх педагогів.
Ключові слова: освіта, педагог, комунікація, професійна комунікація.
В статье рассматривается проблематика коммуникативной компетентности педагогического
сотрудника. Анализируются трудности и барьеры профессиональной коммуникации педагога в условиях современной системы образования в Украине. Также, в статье представлены условия формирования профессиональных навыков коммуникативной компетентности будущих педагогов.
Ключевые слова: образование, педагог, коммуникация, профессиональная коммуникация.
The article considers the problem of communicative competence of teachers. The difficulties and barriers
of professional communication that arise among teachers in the modern Ukrainian education system are
analyzed. It is devoted promotion the formation of professional skills improvement of the communicative
competence of future professionals in general.
Key words: education, teacher, communication, professional communication.

Актуальність статті. Сучасна концепція
нової школи в Україні, яка включає в себе
передові ідеї світової педагогічної спільноти,
передбачає якісно нові способи організації взаємодії педагога та здобувачів освіти.
Не виключаючи значущості та ефективності
традиційних науково-методичних складових
змісту освітньої діяльності, на передій план,
також, виходить якісно організована комунікація педагога з учнем та іншими учасниками
освітнього процесу. В сучасній педагогічній
парадигмі першочергове значення надається
забезпеченню психологічного здоров’я всіх
учасників освітньої діяльності. Це запорука
того, що труднощі процесу досягнення педагогічних цілей загалом і навчальних цілей
зокрема не будуть мати фатальних наслідків
для учнів або педагогічних працівників. І правильним чином забезпечена комунікація –
важлива складова психологічного здоров’я.
Постановка проблеми. Згідно з політикою нової української школи, педагог повинен
демонструвати сучасність та вміти передати
актуальну інформацію здобувачам освіти.
Розуміння важливості володіння інструментарієм ефективної комунікації, ставить перед

педагогом завдання постійно підвищувати
власний рівень професійної педагогічної
майстерності. Формування в педагогічних
працівників навичок професійної комунікації є ще однією вимогою до сучасного педагога. Вивчення конкретних форм комунікативної взаємодії педагога під час виконання
ним педагогічних функцій, дає уявлення про
умови, дії, вчинки, які складають комунікативну компетентність фахівця. Питання
педагогічної комунікації не є новим для працівників вітчизняної системи освіти. Сучасна
система освіти забезпечена методичними
розробками в області педагогічної комунікації. Проте, досить актуальним залишається
питання навчання правильному застосуванню
молодим педагогом та здобувачем педагогічної освіти існуючих комунікативних технік,
контролю з боку досвідчених педагогів його
комунікативної діяльності під час виконання
професійних обов’язків.
Формулювання цілей статті (постановка
завдання). Метою даної статті є висвітлення
особливостей педагогічної комунікації та процесу формування комунікативної компетентності як складової професійної діяльності.
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Виклад основного матеріалу. Педагогічна
діяльність, як і будь-яка, має чітку структуру,
що містить такі основні компоненти як методичний, організаційний та комунікативний.
Організаційний компонент включає створення структури подання інформації здобувачам освіти, організацію діяльності педагогічного працівника та діяльності, безпосередньо,
самих здобувачів освіти. Зміст комунікативної складової полягає в організації позитивних та ефективних відносин між учасниками
освітнього процесу. Методичний компонент
полягає у ефективному та своєчасному використанні сучасних апробованих педагогічних
наробок для досягнення педагогічних цілей та
постійному моніторингу новітніх досягнень
педагогічної наукової спільноти. Зазначені
компоненти пов’язані між собою. В педагогічній роботі спеціаліст разом з колегами повинен реалізувати поставлені перед ним освітні
цілі та завдання використовуючи різноманітний професійний інструментарій.
Освітній процес можна розглядати як
комунікативну ситуацію. Спілкування в ній
обумовлено взаємозв’язком всіх учасників
навчальної та виховної складових. Особливе
місце у педагогічному спілкуванні займає
система «педагог – здобувачі освіти». Метою
повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві
та цивілізованої взаємодії з природою, має
прагнення до самовдосконалення і навчання
впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської
активності [1]. Врахування психологічних
особливостей педагога і учнів в процесі
шкільної та позаурочної діяльності, професійного рівня педагога, особливостей функціонування навчального закладу та інших
важливих факторів має неабияке значення
для налагодження професійного спілкування
педагога з іншими учасниками освітнього
процесу. Зауважимо, що професійно-педагогічна комунікація належить до так званих
соціономічних видів діяльності, де спілкування, що супроводжує трудову діяльність,
перетворюється на професійно значущу [3].

Адже йдеться перш за все про забезпечення умов для здобувачів освіти для більш
ефективного навчання та життєдіяльності.
І особливим чином організована комунікація
виступає тут як одна з основних умов.
Для педагога одне з важливіших завдань –
забезпечити не тільки якість загальної комунікації під час робочих контактів, а й забезпечити безпосередньо процесуальну якість
компонентів навчального процесу. А це залежить від того, чи володіє спеціаліст комунікативними вміннями та навичками, потрібними саме в даній професійній ситуації.
Такою ситуацією може бути урок, позакласний час, батьківські збори, педрада, тощо.
В сучасній науковій літературі під комунікативною поведінкою розуміють не просто
процес говоріння, повідомлення чогось, а
таку організацію мовлення й відповідно до
цього невербальної поведінки вчителя, яка
впливає на створення емоційно-психологічної атмосфери педагогічного спілкування,
на характер взаємовідносин між учителем
та учнями, на стиль їхньої діяльності [2].
До того ж, в процесі конкретної взаємодії педагога та інших учасників освітнього
процесу закладається фундамент сприйняття
особистості спеціаліста, його особливостей
поведінки та особистісних якостей. Нова
українська школа ґрунтується на принципах
поваги до особистості кожного. Батьки, вчитель та учень – всі мають право на повагу до
особистості і врахування власних особливостей в процесі налагодження ефективної
взаємодії. Кожен є унікальною особистістю
і розумне використання власних особливостей в процесі роботи може стати вдалим професійним прийомом педагога, що допоможе
налагодити активне цікаве, а не повністю
протокольне спілкування. Вирішення комунікативних задач в ситуаціях, які потребують
тісної взаємодії педагогічного працівника
з іншими учасниками освітнього процесу
стимулює демонстрацію майстерності, яка
повинна забезпечити результат спілкування.
А це, в свою чергу, дає можливість визначити високий рівень окремих комунікативних навичок спеціаліста і, також, прогалини
у комунікативній техніці педагога.
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Цілком зрозуміло, що ідеальними умовами для здійснення комунікації є повна
гармонія мотивів, цілей та очікувань учасників спілкування. Але ж в умовах педагогічного процесу ми можемо бачити такі особливості, які ускладнюють, або, у випадку
недосвідченого педагога, унеможливлюють
повне взаємне співпадіння вищезазначених
параметрів. Типовими прикладами можуть
бути ситуації, коли учень відмовляється від
спілкування, не маючи мотиву здійснювати
спільну діяльність із педагогом. Або симуляція батьків учня активної участі у роботі з
педагогом для отримання зовнішнього схвалення. Не треба пояснювати, що така діяльність не буде мати позитивних результатів,
і, як наслідок, може бути причиною втрати
як комунікаційних зв’язків між учасниками,
так і може стати руйнівною силою для освітнього процесу загалом. Таким чином, складність комунікативної діяльності педагога,
яка включає в себе інтеракційну складову,
в тому, що здійснюється вона, зазвичай, не
в ідеальних соціально-психологічних умовах.
Оскільки комунікативна поведінка педагога містить в собі не тільки мовленнєвий
аспект, а й інші засоби спілкування, включаючи й налагодження психологічного контакту, комунікативна підготовка педагогічного працівника має різні грані. Відомо, що
одна із найскладніших задач для молодого
педагога – це налагодити ефективний зв’язок
із учнями. Організувати своє педагогічне
спілкування на засадах поваги та прийняття
особистості учня але не допустити неповаги
до своєї особистості. Створити соціальні та
психологічні умови при яких, комунікація з
іншими учасниками освітнього процесу буде
ефективною і корисною для усіх без виключення. Організовуючи освітній процес ми,
зазвичай, забуваємо, що він має приносити
користь і учневі і вчителю. Вчитель, який не
отримує користі від комунікації та співпраці
з учнем та колегами – швидко втратить свій
потенціал і професійні здобутки. Тому, при
організації навчання молодих фахівців комунікативним технікам важливо стимулювати
активне мислення в напрямку пошуку користі
від спілкування з учасниками освітнього про-

цесу для самого педагога. Вчити робити прогнозування результатів професійного спілкування для здобувачів освіти, колег та самого
педагога. Розуміючи користь від спільної
діяльності і педагог і учень будуть мати мотивацію для її здійснення.
Також, при підготовці молодих спеціалістів
варто стимулювати їх самостійність у налагодженні продуктивного ділового спілкування
спочатку в своїй навчальній групі, а потім і на
робочому місці. На наш погляд, одна з причин недостатньої компетентності випускників
педагогічних факультетів у налагодженні професійної комунікації – це майже відсутність,
під час проходження навчальної практики,
завдань суто організаційного і комунікативного напряму. Студенти виконують контрольні
завдання з методик викладання, спостереження за освітнім або реабілітаційним процесом, виконання окремих режимних моментів виховної діяльності, підготовки коротких
повідомлень для батьків, тощо. Разом з тим,
коли студент приходить до класу або виховної
групи він вже має перед собою колектив із певною мотивацією та комунікативною підготовкою, яку забезпечив вчитель. І, звісно, молодий
педагог і уявлення не має, що в подальшому
йому доведеться все організовувати самому,
а не просто виконувати нормативи методик
викладання дисципліни та алгоритм корекційної програми. Беручи до уваги ці особливості
підготовки молодих фахівців ми вважаємо за
потрібне організовувати спеціальне навчання
для студентів та молодих спеціалістів саме
з організації ефективної комунікації в освітньому процесі. Ефективний шлях такого
навчання професійній комунікації, яка є основою педагогічної діяльності – постановка
навчальних професійних завдань (включаючи
на перших етапах і інструкції до виконання) де
б основним вмінням, що тренується була саме
комунікація. Завдання, в ході виконання яких,
стимулювався б самостійний пошук інформації та її аналіз. Доведення цієї інформації до
інших та організація їх до співпраці з певними
цілями і прогнозованими результатами. Виконання таких завдань спочатку за допомогою
досвідченого педагога, а потім – самостійно.
В ході виконання роботи виконавці засвоюють
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принципи і поняття, які стануть їм у нагоді для
здійснення професійної комунікації на робочому місці. Навчання комунікації повинно відповідати певним вимогам: під час загального
навчання і, особливо, проходження педагогічної практики, створювати стимулюючі ситуації, які потребують активної ділової комунікації. При організації таких ситуацій ставити
здобувачів перед необхідністю: спочатку теоретично, а потім і практично виконувати певні
комунікативні дії та операції, прогнозуючи їх
результат; виявляти ознаки конструктивної та
деструктивної спрямованості комунікативного
процесу; визначати найліпші способи організації та здійснення спілкування для досягнення
поставлених професійних цілей; контролювати себе та інших у виконанні етичних норм
професійного спілкування; узагальнювати та
закріплювати знайдені правильні способи професійної комунікації та прогнозувати їх результативність у подібних педагогічних ситуаціях.
В процесі спостереження за вирішенням
навчальних ситуацій досвідчений педагог
повинен втручатись у тренувальний комунікативний процес тільки, якщо він починає
спричиняти шкоду учасникам. Загалом лише
створюючи умови для безпечної але ефективної роботи. В інших випадках, здобувачі повинні знайти оптимальні шляхи вирішення комунікативних проблем самостійно, навіть, якщо

це спричинить певне незадоволення своєю
діяльністю або діяльністю інших. Розуміння
на самому початку, що в процесі професійного
спілкування не все буває приємним, вбереже
молодого педагога від отримання психологічних травм в здійсненні своїх педагогічних
обов’язків на робочому місці.
Формування навичок професійної комунікації у недосвідчених спеціалістів та
постійне підвищення їх рівня у практиків –
це запорука не тільки особистісного зростання педагога, а й фундамент загальної
ефективної організації освітнього процесу.
Адже вміння педагога якісно комунікувати
самому і налагоджувати якісну взаємодію
між іншими учасниками процесу – це безперешкодна робота всієї системи освіти.
Висновки, зроблені в результаті дослідження. Для того, аби сучасний педагог був
здатний до самостійного налагодження ефективного комунікативного процесу в освітній
діяльності, треба вже з початку підготовки молодого спеціаліста на педагогічному факультеті
розкривати йому зміст та напрямки організації
ефективної професійної комунікації. Сприяти розумінню змісту власних професійних
дій та результатів використання тих чи інших
способів налагодження професійних контактів. І через це – формувати професійні принципи та установки педагогічного працівника.
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ТЕОРЕТИКО-ЕМПІРИЧНИЙ КОНТЕКСТ ПРОБЛЕМИ
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗВО
У статті здійснено теоретико-емпіричний аналіз проблеми формування здорового способу життя
здобувачів вищої освіти, зокрема, педагогічних закладів вищої освіти.
Узагальнено результати науково-педагогічних досліджень та здійснено їх інтерпретацію щодо
означеної проблеми, сформульовано висновки і рекомендації для організації ефективної спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи у закладі вищої освіти.
Ключові слова: здоровий спосіб життя, комплексний підхід, здоров’язбережувальна компетентність,кореляційний зв’язок.
В статье осуществлён теоретико-эмпирический анализ проблемы формирования здорового образа
жизни соискателей высшего образования, в частности, педагогических учереждений высшего образования.
Обобщены результати научно-педагогических исследований и осуществлена их интерпретация
в контексте регламентированой проблемы.
Сформулированы выводы и рекомендации по организации эффективной спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе в учереждении высшего образования.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, комплексный поход, здоровьесберегательная компетентность, корреляционная связь.
The article provides a theoretical and empirical analysis of the problem of forming a healthy lifestyle
of higher education students, in particular pedagogical institutions of higher education.
The results of scientific and pedagogical researches are generalized and their interpretation concerning
the specified problem is carried out.
Conclusions and recommendations for the organization of effective mass sporting and physical culture
and recreational activities in higher education establishments are formulated.
Key words: healthy lifestyle, complex approach, health promotion competence, correlation.

Аналіз проблеми формування здорового
способу життя молоді виявив досить парадоксальну ситуацію у її вирішенні. З одного
боку, вітчизняні науковці напрацювали значимий теоретичний і методичний матеріал щодо
характеристики сучасного стану, напрямів та
засобів формування здорового способу життя
молодих людей, а з іншого – зниження рівня
їх потребнісно-мотиваційної сфери для формування здоров’язбережувальної компетентності, загального здоров’я та прагнення до
фізичного самовдосконалення.
Проблеми здоров’я та здорового способу
життя стали предметом дослідження медиків, філософів, психологів, педагогів. З позиції медицини ці питання розкриті в роботах
М. Амосова, Н. Артамонова, А. Леонтьєва;

психолого-педагогічні аспекти розглянуті
в дослідженнях Т.Бойченко, М. Кобринського;
теоретико-методологічні засади цих питань
сформульовані А. Здравомисловим, І. Смирновим, Л. Сущенко; формування здорового
способу життя засобами фізичного виховання
досліджували О. Артюшенко, О.Вацеба.
Окремим аспектам формування здорового
життя молоді, яка займається навчальною
діяльністю, присвячені роботи П. Брехмана,
М. Віленського, І. Давидовського, Ю. Лісіцина, С. Попова та ін.
Причини такої ситуації, за результатами
наших досліджень, криються, зокрема, у способі життя оточуючих і самої особистості, що
супроводжується некритичним сприйняттям
дійсності, а, отже, шкідливими звичками,
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малорухомістю, недотримання режиму (харчування, сну), психологічним дискомфортом,
невмінням безпечно соціалізуватися тощо.
Ми згодні з висновками О. Яременко,
О.Балакірєвої, О.Вакуленко та інших про те,
що фундаментальна причина все ще низького
рівня сформованості здорового способу життя
молоді України – відсутність цілеспрямованої
і, головне, комплексної системи освітньовиховних та організаційно- методичних заходів стосовно людини впродовж життя [4].
Саме комплексний підхід до реалізації здорового способу життя націлює суспільство і, зокрема, освітній процес у педагогічних ЗВО , на формування у студенів
здоров’язбережувальної компетентності і
готовності до її практичної реалізації шляхом розвитку важливих для професійної
діяльності і життєдіяльності якостей. Підтвердженням даного факту служать висновки
А. Осіпцова [2].
З метою з’ясування проблемних аспектів
формування здоров’язбережувальної компетентності студентів-майбутніх педагогів та
вдосконалення процедури формування у них
здорового способу життя, нами було проведено низку наукових досліджень.
Для здійснення емпіричного узагальнення щодо знань студентами сутності
понять здоров’я, здорового способу життя,
педагогічної валеології ми опитали студентів
1-го курсу Харківського педагогічного фахового коледжу Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради. З’ясовано, що
19,3% студентів не виокремлюють ключові
елементи здорового способу життя. 40,1%
не розрізняють поняття фізичного, духовного і психічного здоров’я.

З’ясування параметрів мотивації до здорового способу життя та збереження здоров’я
шляхом анкетування дозволило встановити,
що 50,4% студентів більше турбує краса тіла,
34% – уміння рухатися, красиво використовувати певні рухові дії, 31,7% – гармонійність
розвитку, зокрема, щодо фізичного розвитку.
І лише 14,2% опитаних опікуються також
вольовими якостями, психологічним станом.
Крім того, близько 45% студентів не вбачають шкоди у курінні (2-3 цигарки на день),
вживанні алкоголю ( пляшка пива на день),
вважають можливим хоча б 1 раз спробувати
«легкі» наркотики. При цьому понад 75%
із них не займаються регулярно фізичною
культурою і спортом.
Ми встановили кореляцію між регулярними заняттями фізичною культурою і спортом та дотриманням здорового способу життя.
У дослідженні взяли участь 126 студентів.
З’ясовано кількісні співвідношення студентів, які дотримуються/не дотримуються,
здорового способу життя і займаються/
не займаються фізичною культурою і спортом та заповнено таблицю 1. Під регулярними
заняттями ми розуміємо 2-3 разові заняття
на тиждень.
Використовуючи формулу для визначення
коефіцієнту кореляції (залежності) Пірсона
та дані таблиці, здійснюємо розрахунки.
γ=
γ=

BC – АДBC – АД
γ=
∗ (С
+ Д)
∗ (А
+ С)
∗ (В
+ Д)
�(А + В)
+ В)
∗ (С
+ Д)
∗ (А
+ С)
∗ (В + Д)
�(А

21*16-59:30
-1434
21*16-59:30
-1434
=
==|0,38| =|0,38| .
γγ == √14.076.000
√14.076.000
√3.751.8 √3.751.8

Коефіцієнт кореляції 0,38 вказує на існування такого зв’язку. Змістовну інтеграцію
позитивного зв’язку підтверджує той факт,
що, по-перше, регулярне заняття фізичною

Кореляційний зв’язок занять фізичною культурою та спортом і дотримання
здорового способу життя
Дотримання здорового
способу життя
Студент дотримується правил
здорового способу життя (у)
Студент не дотримується правил
здорового способу життя (y)

Варіанти занять фізичною культурою і спортом
Займається регулярно (х)
Не займається (х)

Таблиця 1

Сума

59

16

75
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культурою і спортом є одним із чинників здорового способу життя (64,4%), а, по-друге,
констатуємо зниження рівня залученості,
зокрема, студентської молоді, до спортивномасової роботи (38- 45%) та занять спортом (5,8%) на фоні погіршення здоров’я.
Зовсім не займається фізкультурою і спортом
16,2% опитаних студентів. Середній показник зниження рівня, порівняно з 2005 роком,
[3] складає 1,5-5 %, тоді як він мав би зрости
у бік підвищення. Серед основних причин, що
зумовили таку ситуацію, назвемо:
–– переважання традиційних форм і методів, що використовуються на заняттях з фізичної культури, їх однотипність (77%);
–– відсутність стимулюючого психологічного фону під час організації занять (64,5%);
–– недосконалість (або відсутність) доступної сучасної матеріально-технічної бази для
занять як у закладах освіти, так і за місцем
проживання (59,8%).
Разом з тим, хочемо акцентувати увагу
на зменшенні кількості студентів, яких не
задовольняє така ситуація, на 7%. Тож, виправлення ситуації ми вбачаємо в реалізації, перш
за все, комплексного підходу до забезпечення
здорового способу життя студентської молоді,
а також в посиленні системного впливу на
свідомість, емоційно-вольову сферу та поведінку молодих людей, зокрема актуалізації
таких ключових чинників як приклад батьків
(1-е місце рейтингу чинників впливу), пропозиція (ініціатива) друзів (2-е місце), систематична організація спортивно-масової,
фізкультурно-оздоровчої роботи та занять
спортом у ЗВО (3-е місце).

Важливо наголосити, що для практичного
вирішення проблеми формування здорового
способу життя здобувачів освіти особливо
значимим є моделювання структури здорового способу життя як системної сукупності певних станів і сутностей. Слід виходити з того, що здоровий спосіб життя – це
сукупність цінностей, ідеалів, нормативів,
пов’язаних із сприйняттям здоров’я як цінності, що спрямовує діяльність особистості з формування, підтримання та зміцнення здоров’я, як зазначають В. Обиденна,
С. Одарченко, А. Проненко, І. Рудницька [1].
При розробці системи здорового способу життя у педагогічному закладі вищої
освіти слід дотримуватися таких орієнтирів:
уміння раціонально працювати; володіння
знаннями, вміннями і навичками відновлення сил та оздоровлення організму; підвищення стійкості моральних переконань,
глибини духовних цінностей, розвиток
фізичних здібностей і якостей; профілактика
шкідливих звичок та запобігання негативного впливу зовнішнього середовища; самовиховання та самоконтроль щодо цінностей
власного здоров’я; розвиток емоційно-вольової сфери особистості.
Таким чином, результати досліджень,
емпіричний аналіз проблеми здорового способу життя, зокрема, здобувачів вищої освіти
педагогічних ЗВО, доводять, що власне сам
феномен здорового способу життя має актуалізуватись як основа фізичного і психічного здоров’я, формування моральної зрілості та спрямованості особистості студента
на активну здорову життєдіяльність.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ
ЛІДЕРСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
У статті розглянуто питання підвищення рівня сформованості лідерських компетентностей
викладачів ЗВО. Проаналізовано сучасні інноваційні технології для формування лідерських компетентностей. Запропоновано та апробовано курс дистанційних тренінгів для підвищення рівня сформованості лідерських компетентностей викладачів ЗВО.
Ключові слова: лідерські компетентності, викладачі ЗВО, інноваційні технології, тренінги.
В статье рассмотрены вопросы повышения уровня сформированности лидерских компетенций
преподавателей ЗВО. Проанализированы современные инновационные технологии для формирования
лидерских компетенций. Предложено и апробировано курс дистанционных тренингов для повышения
уровня сформированности лидерских компетентностей преподавателей ЗВО.
Ключевые слова: лидерские компетентности, преподаватели ЗВО, инновационные технологии,
тренинги.
The article considers the issues of increasing the level of formation of leadership competencies of teachers
of ZVO. Modern innovative technologies for the formation of leadership competencies are analyzed. A course
of distance trainings is offered and tested to increase the level of formation of leadership competencies of ZVO
teachers.
Key words: leadership competencies, teachers of free economic education, innovative technologies,
trainings.

Актуальність проблеми. Процеси глобалізації й динамічні суспільно-політичні, економічні та культурні трансформації перших
десятиліть ХХІ століття диктують нагальну
й гостру потребу в ґрунтовно освічених,
інтелектуально сміливих та незаангажованих викладачах ЗВО, здатних інноваційно
мислити та діяти в нових умовах перманентних криз, успішно долати стан безсилості
чи розгубленості перед викликами сьогодення, продукувати інноваційний та новітній
навчальний процес.
Постановка проблеми. Формування
такого викладача – надмета сучасної системи
вищої освіти, що орієнтує її на виховання
лідера – творчого, духовно-морального представника світової спільноти й громадянина
своєї держави. Це, у свою чергу, зумовлює
важливість набуття викладачем ЗВО лідерських компетентностей, завдяки яким він
у професійній діяльності зможе ухвалювати
своєчасні самостійні рішення, оволодівати
навичками переконування, організовувати
командну роботу, ефективно взаємодіяти зі

студентами та колегами. Необхідність поєднання процесу набуття нових знань із формуванням лідерської компетентності, опанування соціальних ролей для повноцінної
життєдіяльності в умовах інтегрування до
світового освітнього простору акцентується
в акцентується в нормативних документах,
зокрема закони України «Про освіту», «Про
вищу освіту», Національна стратегія розвитку
освіти в Україні на період до 2021 року, Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю, Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді та ін.
Формулювання цілей статті (постановка
завдання). Дослідити проблему формування
лідерських компетентностей у викладачів
ЗВО засобами інноваційних технологій. Першим завданням є провести термінологічний
аналіз таких понять: «лідерство», «лідерські
компетентності», «інноваційні технології» та
удосконалення дефініції «лідерські компетентності викладачів ЗВО». Друге завдання
полягало у аналізі різних методик формування лідерських компетентностей та вибір
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найбільш актуальних для нашого дослідження. Третім завданням відповідно була
апробація відповідної методики для підвищення рівня сформованості лідерських компетентностей викладачів ЗВО.
Виклад основного матеріалу. Феномен
лідерства осмислюється та досліджується
протягом усієї історії людства. Чим складніші
стають стосунки між людьми, тим глибшим і
витонченішим стає і сам феномен. Аналогічна
ситуація і з підходами до розвитку лідерства.
Навряд чи настане той час, коли можна буде
заявити про остаточне дослідження цієї теми.
З цього приводу Б. Басс у своєму фундаментальному досліджені лідерства стверджує,
що вивчення сутності лідерів та лідерства
почалося одночасно з виникненням цивілізації. На його думку лідерство є універсальним
феноменом. Це не вигадка уяви, хоча існують
обставини, у яких успіх або провал груп та
організацій буде невірно приписано скоріше
їх лідерам, ніж навколишнім обставинам та
організаційному тиску, через які лідери не
мають контролю. Він вважає, що у промислових підприємствах, освітніх, військових
закладах та у соціальних рухах лідерство грає
важливу, якщо не найважливішу роль, і тому
воно є важливим предметом досліджень [9].
Натомість, конкурентне середовище загострює динаміку розвитку управлінських та
організаторських методів,чим вимагає від
освітніх організацій відповідної реакції. Так,
важливим фактором формування конкуренто
здібного спеціаліста є розвиток особистісних
якостей, які забезпечують достатній рівень
професійної компетентності та підвищують
внутрішній потенціал особистості. Лідерство
необхідно розглядати як обов’язкову складову
в досягненні професійної компетентності, без
якої неможлива повноцінна самореалізація
лідера. Як наголошував видатний американський учений У. Бенніс, «найзагрозливіший
міф про лідерство – це те, що лідерами народжуються, що існує генетичний фактор. Це нонсенс. Насправді, дійсним є протилежне. Лідерами переважно стають, аніж народжуються».
З’ясування змістовних характеристик лідерської компетеності у викладачів ЗВО засобами
інноваційних технологій потребує визначення

понять «лідер», «лідерство» і «лідерські компетеності». Тож розглянемо кожне з них.
Як відомо, слова «лідер» («leader») і «лідерство» («leadership») має англосаксонський
корінь «lead» (українською – «шлях»), який
своєю чергою, походить від дієслова «leaden» –
«іти», «подорожувати». Англосакси вживали
його для визначення курсу судна в морі.
Отже, первісно лідерами називали людей
або кораблі, які вказували шлях [46, c. 47].
Н. Радина розуміє лідерство як процеси
домінування і підкорення, впливу і слідування в системі міжособистісних відносин
у групі [1, с. 5].
На думку Л. Філатової, «у сучасному суспільстві лідерство є засобом побудови влади,
заснованої на інтеграції різних соціальних
шарів (груп), за допомогою специфічних
механізмів навколо висунутої лідером програми вирішення різних проблем і завдань
суспільного розвитку» [48].
Слід зазначити, що до кінця ХІХ ст. –
початку ХХ ст. у наукових текстах поняття
«лідер» і «лідерство» розглядалися з точки
зору політики й економіки. Лише в 1930-х рр.
вони поширилися в соціальній психології
у зв’язку з публікаціями з проблем теорії конфліктів американського дослідника К. Левіним та його послідовників.
У довідкових виданнях читаємо, що лідер –
це «особистість, яка має найбільший авторитет, вплив у будь-якому колективі» [9, с. 44];
«особа, яка посідає провідне місце серед
інших, їй подібних» [5, с. 178].
«Довіра – це джерело енергії у стосунках
між людьми» [21, с. 157]. Етимологія слів
«лідерство» та «лідер» знайшла своє широке
відображення у наявних у сучасній науковій
і публіцистичній літературі визначеннях цих
понять. Зокрема, одним із найлаконічніших
визначень поняття є запропоноване визнаним гуру сучасного менеджменту П. Друкером: «Лідерство – це бачення». На противагу
лаконічності останнього Р. Стогділл у 1974 р.
у праці «Посібник з лідерства: огляд теорій
і досліджень» навів цілий перелік визначень
лідерства, тим самим підкреслюючи його
багатогранність. Учений констатує лідерство
як «центр групових інтересів, прояв особис-
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тих якостей, мистецтво досягнення згоди, дію
та поведінку, інструмент досягнення цілі та
бажаного результату, взаємодію, вміння переконувати, вплив …».
Російські вчені (А. Кочєткова та С. Філонович), досліджуючи природу лідерства, звертають увагу на поєднання у ньому двох таких
складових: комбінації певних якостей особистості та певного типу взаємовідносин у групі
людей задля реалізації спільної діяльності.
С. Філонович зазначає, що лідерство одночасно є положенням (станом) особистості та
процесом залучення послідовників до певної
діяльності. Перший із аспектів дослідник називає статичним, другий – процесним, особливо
наголошуючи на тому, що «неподільність цих
аспектів веде до серйозних помилок і перешкоджає розумінню багатьох явищ». Розвиваючи думку колеги, А. Кочєткова у такий спосіб
визначає зазначені аспекти лідерства: «Лідерство як статус – провідне положення особистості чи соціального утворення, що обумовлене
більш ефективними результатами діяльності.
Лідерство як процес – вплив однієї людини на
іншу на основі особистих якостей при добровільному визнанні його колективом» [22, с. 605].
Нами був проведений аналіз методичної літератури в результаті якого ми обрали
методику, яка полягає у проведенні тренінгів
для викладачів ЗВО засобами інноваційних
технологій.
Ера цифрових технологій та дистанційне
навчання в умовах пандемії COVID-19 вносять свої правки в усі сфери людського життя,
змінюється абсолютно все наше життя. Воно
все більше стає інтерактивнішим, і динамічнішим і навчання та викладання не є винятком.
Індивідуалізація послуг користується значним попитом, це рекламні послуги і сфера
консалтингу й освітні послуги.
Особливо цікавими з точку зору сучасності (значні швидкості у передачі даних) є
конференції, вебінари, телеграм канали, які
дозоляють продовжувати навчальний процес
у дистанційній формі.
Доказом дієвості сучасних низки тренінгів
є факт того, що викладачі, які вміють та впевнено користуються сучасними технологіям
користуються авторитетом у студентів, адже
навчання стає динамічнішим [21] зароблять і

пропагуючи ті, або інші товари, або ідеї шляхом поширення інформації на власній сторінці блогу на популярному ресурсі – zoom.
Тренінги у вигляді конференцій допомагають викладачам адаптуватися до сучасних
умов навчання.
Також підтвердженням ефективності
он-лайн тренінгів у навчанні викладачів ЗВО,
який є по суті підтвердженням «золотого
правила дидактики» – адже наочність, яка
можлива за допомогою демонстрації екрану
у програмі для конференцій «Zoom», що по
суті є унаочненням важливої інформації,
а такий формат подачі матеріалу дозволяє
в поза навчальний час підвищувати кваліфікацію, вивчати той матеріал, який є актуальним
для сучасного викладання.
Усвідомлюючи сучасність даного методу
було розроблено персональний групу «Викладачі-лідери» [https://t.me/joinchat/HNag0BzW
4dezeSsPrmI0sw].
Викладачі користуючись даною групою
мають змогу долучитися до способів інформаційного блоку лідерства в ЗВО в онлайнрежимі.
Дана група є корисною для тих викладачів,
адже з х причин дистанційного навчання та
умов пандемії вони не йдуть відвідувати очні
тренінги з підвищення кваліфікації, зокрема
у цифрі.
Тренінги проводилися у програмі для конференцій «Zoom». Задля забезпечення серії
тренінгів був складений розклад, який узгоджувався з викладачами, які завідома розділились на групи відповідно до власного завантаження з викладанням в університеті.
Ці платформи є одними з найпопулярніших у світі при проведенні дистанційного
навчання, також ми розглядаємо варіант проведення дистанційних тренінгів через додаток
facebook – «Messenger кімнату», адже вона має
певні бонуси у порівнянні з «Zoom» бо немає
обмеження в часі проведення відеоконференції.
Місце ж інноваційних технологій за останні
роки стає все більш вирішальним у системі
вищої освіти. Такі технології якнайповніше
реалізовують творчий та інтелектуальний
потенціал студентів і багато в чому допомагають педагогам зробити навчальний процес цікавішим та наочнішим. Саме Smart-
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технології дозволяють розробляти революційні
навчально-методичні матеріали, а також формувати індивідуальні траєкторії навчання для
студентів. Хоча такі технології вже не є новиною, проте все ж варто наголосити, що вони
є інтегрованими засобами для навчання студентів, до яких належать: інтерактивна дошка,
програмне забезпечення, документ-камера,
система контролю знань студентів й персональний комп’ютер. Необхідно також згадати
такі нові тренди освітнього ринку як MOOCs
(масові відкриті електронні курси), віртуальних конференцій, BYOD (bring your own
device) – використання власних пристроїв студентів, самостійну роботу [15]. Таким чином,
інноваційні технології у системі вищої освіти
направлені на підвищення якості освітнього
процесу та його результативності, сприяють
інтенсифікації навчально-пізнавальної діяльності та підвищують мотивацію викладачів.
Основною організаційною формою здійснення програми є психологічний тренінг,
у процесі цього тренінгу здійснюється,
зокрема, інформування з теоріями лідерства,
моделювання ділових та рольових ігор різних
педагогічних ситуацій, які потребують завершення конфліктів між учасниками педагогічного процесу, безпосередньо в яких викладач
виконує ролі як лідера, так і виконавця; організація аутотренінгів, виконання вправ на
саморегуляцію. Це звісно сприяє формуванню
сталої позиції лідера і розвитку лідерських
компетентностей і вмінь викладачів ЗВО,
зокрема, організаторських, комунікативних,
перцептивних, прогностичних та саморегуляції. Результативна реконструкція педагогічних
ситуацій, впливаючи на здатність приймати
відповідальні рішення про вибір та можливості
застосування засобів педагогічної взаємодії,
уможливлюють якомога більш позитивне виконання викладачами ЗВО лідерських функцій.
Отже, участь у тренінгах є вагомою організаційно-педагогічною умовою до підвищення
рівня сформованості лідерської компетентності у викладачів ЗВО.
Навчання проходило в позанавчальний
час з жовтня 2019 року по жовтень 2020 року.
Повний курс складається з двох етапів теоретичного та практичного етапів. Теоретичний етап тренінгів містить лекції, семінари

та тренінги. Їх тематика структурована за
модулями: Модуль 1. Сучасні теорії лідерства. Стилі лідерства. Робота в команді. Тимбілдинг. Конфлікт-менеджмент. Модуль 2.
Історія становлення та розвитку лідерства
викладачів ЗВО. Модуль 3. Державне управління, місцеве самоврядування. Діловодство.
Законодавча база функціонування викладацького самоврядування. Співпраця з владними
інституціями. Модуль 4. Проектна діяльність
викладачів. Фандрейзинг. Модуль 5. Інформаційно-комунікаційні технології у діяльності
викладачів. PR-технології. Взаємодія із засобами масової комунікації. Модуль 6. Культурно-дозвіллєві та спортивно-масові проекти викладачів. Креатив. Модуль 7. Захист
прав викладачів. Створення громадської
організації на базі органу ЗВО. Модуль 8.
Організація та участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Лідерство
у науково-педагогічній практиці». Особливий акцент у теоретичному блоці тренінгів
робиться на проведення якісних тренінгів.
Рівень виховання лідерської компетентності у слухачів тренінгів «Викладач-лідер»
визначали за допомогою «Опитувальника
лідерських якостей» (за Є. Жариковим та
Є. Крушельницьким) (Додаток А) у жовтні
2019 року та червні 2020 року, тобто 11
на початку та проходження тренінгів (табл. 1).
Запровадження та експериментальна перевірка нашої методики полягала у низці тренінгів, які відбувалися у процесі експерименту,
що проводився на базі НУБіП України та
«КПІ імені Ігоря Сікорського».
Участь у дослідженні взяли 23 викладачі.
Дослідження
проводилася
впродовж
2019/2020 н.р.
Викладачі 2 університетів творчих, гуманітарних, економічних спеціальностей НУБіП
України та «КПІ імені Ігоря Сікорського»
(з етичних міркувань ми не вказуємо конкретно)
було залучено і умовно розділено на контрольну й експериментальну, після чого було
визначено їхній рівень мотивації щодо підвищення рівня сформованості лідерських компетентностей засобами інноваційних технологій шляхом самооцінки лідерських якостей»
(за М. І. Рожковим) (бальна оцінка від 1 до
10) [Додаток А], а також шляхом діагностики
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комунікативних і організаторських здібностей
(КОС-2) (за О. О. Рукавішніковим) [Додаток Б].
У контрольній групі брало участь 12 викладач, а експериментальній 11.
Визначення рівнів відбувалося шляхом
порівняння респондента із умовно еталонним
показником, яким прийнято вважати людину,
що є здоровою, а відповідно з визначенням
лідер – це провідний учасник певної групи,
який спонукає її членів до досягнення спільної мети, володіє організаторськими здібностями, займає центральне місце в структурі

міжособистісних відносин і своїм прикладом, організацією й управлінням найкращим
чином забезпечує успішне вирішення групових завдань. Лідер відіграє центральну роль в
організації спільної діяльності групи, регулює
міжособистісні відносини і досягнення цілей.
Після визначення однорідності контрольної і експериментальної груп щодо кількості студентів за визначеними рівнями, експериментальній групі було запропоновано
серію тренінгів через Zoom (відео конференції), де викладачі могли долучатися до серії
Таблиця 1

Рівні сформованості мотивації щодо підвищення рівня сформованості рівня лідерської
компетентності викладачів ЗВО серед контрольної і експериментальної групи
Контрольна група
До
Після
експерименту експерименту
осіб
%
осіб
%
3
25,0
4
33,3
8
66,7
7
58,3
1
8,3
1
8,3

Рівні
Високий
Середній
Низький

Динаміка
+8
-8
0

Контрольна група
10

8

8
6
4

Експериментальна група
10

7

8

8
5

6

4

3

Експериментальна група
До
Після
Динаміка
експерименту експерименту
осіб
%
осіб
%
2
16,7
5
41,7
+25
8
66,7
5
41,7
-25
1
8,3
1
8,3
0

4
1

2

1

2

5

2

1

1

0

0
Високий

Середній

Високий

Низький

Середній

Низький

Рис. 1. Діаграми розподілу рівнів сформованості мотивації
у кількості викладачів ЗВО
Контрольна група у %
викладачів до експерименту
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

66,7

25,0

Експериментальна група у %
викладачів після експерименту
80,0

58,3

40,0

33,3

20,0

Середній

41,7

41,7

16,7

8,3 8,3

0,0

8,3 8,3
Високий

66,7

60,0

Високий
контрольна група

Низький

Середній

Низький

експериментальна група

Рис. 2. Діаграми розподілу рівнів сформованості мотивації
у % серед викладачів ЗВО
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авторських тренінгів впродовж навчальних
років 2019/2020.
Таблиця 1 показує розподіл рівнів контрольною та експериментальної групи до і після
впровадження тренінгової методики за допомогою відео конференцій через Zoom.
Діаграми розподілу викладачів рівнів
сформованості мотивації до підвищення рівня
сформованості рівня лідерської компетентності викладачів ЗВО серед контрольної і експериментальної групи
А ось кількість викладачів із середнім рівнем у викладачів експериментальної групи
суттєво зменшилася, і ми бачимо що такі
викладачі перейшли у групу з високим рівнем. Дані факти переконливо доводять, що
дана тренінгові методика є ефективною.
Перспективою подальших розвідок вважаємо експерименти із різними платформами для відео тренінгів й наповненням подібних тренінгів.
Висновки, зроблені в результаті дослідження. У результаті виконання магістерської
роботи на тему «Формування лідерської компетентності викладачів ЗВО засобами інноваційних технологій» на прикладі викладачів
НУБіП України та «КПІ імені Ігоря Сікорського» ми прийшли до таких висновків:
1. На основі проведеного аналізу та узагальнення концептуальних засад проблеми
дослідження уточнено поняття «лідер»
як найавторитетніша особа в групі, котра
завдяки своїм особистісним якостям відіграє
головну роль у різних моральних, соціальних та інших ситуаціях, спільній діяльності
членів групи, має значний вплив на них, приймає рішення у значущих для групи ситуаціях і несе за них відповідальність.
Лідерську компетеність викладача ЗВО
визначено як складову професійної компетентності викладача, інтегральна характеристика його професійної здатності і готовності
кваліфіковано здійснювати лідерську діяльність відповідно до фахової кваліфікації на
основі системи науково-педагогічних знань,
навичок, умінь і досвіду лідерської поведінки,
емоційного інтелекту, комплексу сформованих лідерських цінностей, мотивів, еталонів,
ставлень, якостей і корпоративної культури.

2. На основі аналізу різних методик
формування лідерської компетентності нами
було обрано найбільш оптимальну методику –
методику відеотренінгів, яка містить низку
навчальних модулів:
1) Модуль 1. Сучасні теорії лідерства.
Стилі лідерства. Робота в команді. Тимбілдинг. Конфлікт-менеджмент.
2) Модуль 2. Історія становлення та розвитку лідерства викладачів ЗВО.
3) Модуль 3. Державне управління, місцеве
самоврядування. Діловодство. Законодавча
база функціонування викладацького самоврядування. Співпраця з владними інституціями.
4) Модуль 4. Проектна діяльність викладачів. Фандрейзинг.
5) Модуль 5. Інформаційно-комунікаційні
технології у діяльності викладачів. PR-технології. Взаємодія із засобами масової комунікації.
6) Модуль 6. Культурно-дозвіллєві та спортивно-масові проекти викладачів. Креатив.
7) Модуль 7. Захист прав викладачів.
Створення громадської організації на базі
органу ЗВО.
8) Модуль 8. Організація та участь
у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Лідерство у науково-педагогічній
практиці».
3. На основі проведених теоретичних і
емпіричних досліджень нами було запропонована авторська серія тренінгів, яка суттєво
збільшує позитивну мотивацію формування
лідерської компетентності серед викладачів
ЗВО засобами інноваційних технологій.
Викладачі відмітили що такий формат тренінгів для збільшення рівня сформованості
лідерської компетентності є сучасним й відповідає їхнім потребам та сучасним умовам
дистанційного навчання в умовах пандемії
COVID-19.
Аналіз статистичних даних вказує на двократний приріст викладачів ЗВО на високому
рівні серед респондентів експериментальної групи.
Даний результат надихає на перспективність подальшого вдосконалення методики
відео тренінгів для формування лідерської
компетентності серед викладачів ЗВО засобами інноваційних технологій.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ УМОВИ
ПСИХОЛОГO-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ
ОСТРАКІЗМУ
Стаття визначає організаційно-інструментальні умови психолого-педагогічної профілактики
остракізму в освітньому середовищі. Особливу увагу приділено аналізу основних компонентів організації профілактичної роботи, їх особливостям та класифікації.
Автор розкриває особливості й закономірності таких форм психолого-педагогічної системи профілактики в освітянському просторі, як: освітня – впровадження заходів планування, розробки та
управління навчальною програмою; інтегративна – дії, спрямовані на освоєння навичок; включена –
вдосконалення екологічності освітніх програм, що забезпечують учасникам освітянського процесу
глибоке розуміння важливості формування толерантного соціуму.
Сформовано структуру етапів організаційно-інструментальних аспектів, які включають в себе
цілеспрямоване спостереження. А саме йдеться про збір протягом тривалого часу даних, які охоплюють первинну профілактику, що зумовлюється застосуванням соціально-психологічних заходів для
запобігання утворення явища шляхом усунення причин та умов його виникнення, несприятливих
факторів середовища; вторинну, яка передбачає раннє виявлення тенденцій неприйняття, попередження виключення індивіда з групи; третинну, що спрямована на мінімізацію вже існуючих остракізаторських тенденцій.
Визначено, що кожна з форм роботи може бути виконана за допомогою таких засобів профілактики – активних (створення умов толерантності) та пасивних (розширення навичок сприйняття
інших). Їх застосування забезпечує створення таких умов профілактичних заходів: допомога дітям,
створення позитивної психологічної атмосфери всередині колективу, забезпечення можливості довготривалої допомоги остракізованому індивіду, формування соціальних навичок остракізатора та
остракіза.
Вказано на взаємозв’язок всіх методологічно детермінованих аспектів дослідження феномена
остракізму в освітньому просторі.
Зроблено висновки, що система організаційно-інструментальних умов профілактичних технологій допомагає в розробці корекційних програм з урахуванням всієї системи профілактики різноманітних феноменів всередині освітянських процесів. Представлено організаційно-інструментальні аспекти в розробці профілактичних програм з урахуванням всіх умов мінімізації формування цього явища
в навчальному просторі. Подальший розгляд цієї проблеми вбачаємо в більш розгорнутому вивченні
всіх основних аспектів явищеутворення та створенні профілактичних програм для попередження та
мінімізації зазначеної проблеми.
Ключові слова: профілактика, профілактична робота, методологія вивчення явища, остракізм,
прояви остракізму, мінімізація остракізму, методологічна робота.
Статья определяет организационно-инструментальные условия психолого-педагогической профилактики остракизма в образовательной среде. Особое внимание уделено анализу основных компонентов организации профилактической работы, их особенностям и классификации.
Автор раскрывает особенности и закономерности таких форм психолого-педагогической системы профилактики в образовательном пространстве, как: образовательная – внедрение мероприятий
планирования, разработки и управления учебной программой; интегративная – действия, направленные на освоение навыков; включенная – совершенствование экологичности образовательных программ, обеспечивающих участникам образовательного процесса глубокое понимание важности формирования толерантного социума.
Сформирована структура этапов организационно-инструментальных аспектов, которые включают в себя целенаправленное наблюдение. А именно речь идет о сборе в течение длительного времени
данных, которые охватывают первичную профилактику, что обусловлено применением социальнопсихологических мероприятий для предотвращения образования явления путем устранения причин
и условий его возникновения, неблагоприятных факторов среды; вторичную, которая предусматривает раннее выявление тенденций неприятия, предупреждения исключения индивида из группы; третичную, направленную на минимизацию существующих остракизаторських тенденций.
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Определено, что каждая из форм работы может быть выполнена с помощью таких средств профилактики – активных (создание толерантности) и пассивных (расширение навыков восприятия
других). Их применение обеспечивает создание таких условий профилактических мероприятий: помощь детям, создание положительной психологической атмосферы внутри коллектива, обеспечение
возможности долговременной помощи остракизованому индивиду, формирования социальных навыков остракизатора и остракиза.
Указано на взаимосвязь всех методологически детерминированных аспектов исследования феномена остракизма в образовательном пространстве.
Сделаны выводы, что система организационно-инструментальных условий профилактических
технологий помогает в разработке коррекционных программ с учетом всей системы профилактики
различных феноменов внутри образовательных процессов. Представлены организационно-инструментальные аспекты в разработке профилактических программ с учетом всех условий минимизации формирования этого явления в учебном пространстве. Дальнейшее рассмотрение этой проблемы
видится в более развернутом изучении всех основных аспектов явлениеобразования и создании профилактических программ по предупреждению и минимизации указанной проблемы.
Ключевые слова: профилактика, профилактическая работа, методология изучения явления,
остракизм, проявления остракизма, минимизация остракизма, методологическая работа.
The article defines the organizational and technological conditions of socio-psychological prevention of
ostracism in the educational environment. Particular attention is paid to the analysis of the main components of the organization of preventive work, their features and classification.
The author reveals the features and patterns of forms of socio-psychological system of prevention in the
educational space, such as: educational– implementation of measures for planning, development and management of the curriculum; integrative – actions to develop skills; included – improving the environmental
friendliness of educational programs that provide participants in the educational process with a deep understanding of the importance of forming a tolerant society.
The structure of stages of organizational and technological aspects is formed, which include purposeful
supervision, that is data collection for a long time, which includes primary prevention – application of social
and psychological measures for prevention of phenomenon formation by elimination of the reasons and conditions of their occurrence, adverse environmental factors; secondary prevention, which provides for early
detection of rejection tendencies, prevention of exclusion of an individual from the group; tertiary, which
aims to minimize existing ostracizing tendencies.
It is determined that each form of work can be performed using the following means of prevention: active
(creating conditions for tolerance) and passive (expanding the skills of perception of others). The use of them
provides the following conditions for preventive measures: helping children; creating a positive psychological
atmosphere in the middle of the team; ensuring the modesty of long-term care for the ostracized individual;
formation of social skills of ostracizer and ostracized person.
The interrelation of all methodologically determined aspects of the study of the ostracism phenomenon
in the educational space is indicated.
It is concluded that the system of preventive technologies helps in the development of correctional programs, taking into account the whole system of prevention of various phenomena in the middle of educational
processes. Organizational and technological aspects in the development of prevention programs are presented,
taking into account all the conditions for minimizing the formation of this phenomenon in the educational
space. We see further consideration of this problem in a more detailed study of all the main aspects of the phenomenon and the creation of prevention programs to prevent and minimize this problem.
Key words: prevention, preventive work, methodology of studying the phenomenon, ostracism, manifestations of ostracism, minimization of ostracism, methodological work.

Актуальність статті. Питання попередження дитячої та підліткової агресії надає
феномену остракізму соціального характеру
та виводить за межі вузької педагогічної
компетенції. Тож остракізм перестає бути
виключно сімейною чи освітньою проблемою, і його потрібно розглядати принаймні
з кількох поглядів – юридичного, медичного,
психологічного та соціального.

Виникає необхідність в розробці та впровадженні відповідних методів соціальнопедагогічної
профілактики.
Вирішення
цієї серйозної проблеми неможливе без
об’єднання зусиль спеціалістів з різних гуманітарних напрямів. Структурним центром, що
буде об’єднувати та реалізувати відповідні
соціально-профілактичні заходи, мають стати
освітні заклади як інститути, що стають міс-
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цем реалізації первинних тенденцій асоціальної поведінки, які проявляються на свідомому
та підсвідомому рівнях, де відбувається перше
серйозне затвердження агресивних поведінкових установок за наявності остракізованих
ознак соціального середовища.
Контекстною умовою впровадження передових профілактичних технологій є створення
відповідного освітнього простору, з ознаками
формування толерантної свідомості суб’єктів
освітнього процесу Під освітнім середовищем
сучасні психологи розуміють спільноту, яка
в силу вікової специфіки характеризується:
а) взаємодією індивіда з дорослими та дітьми;
б) впровадженням таких важливих процесів
організаційно-інструментальних умов, як взаєморозуміння, спілкування, рефлексія (тобто
усвідомлення власного досвіду всередині цієї
спільноти); в) формування історико-культурного компоненту, який визначає історію існування конкретно зазначеного середовища, до
якого належить індивід, забезпечує психологічну профілактику остракізму.
Вирішення будь-якої проблеми освітянського характеру неможливе без педагогічного втручання, з урахуванням індивідуальних психологічних особливостей учасників,
залучення вчителя, передбачає створення
атмосфери довіри, взаєморозуміння та взаємодії всередині шкільного колективу. У контексті проблеми, що розглядається, вказуємо
на те, що роль освітніх закладів не лише
у забезпеченні соціально цінних психічних
властивостей остракізованої особистості, а
й у регулюванні його впливу на інші мікросоціуми, за допомогою методів соціально-психологічної профілактики.
Впровадження ефективної системи попередження остракізму передбачає застосування в психолого-педагогічній профілактиці
освітнього закладу методів активної взаємодії
в процесі міжособистісного спілкування як
з жертвою, так і з остракізатором.
Постановка проблеми. Важливим є застосування комплексного підходу до вирішення
існуючої проблеми на рівні особистості,
класу, освітнього закладу й сім’ї, що склалася з урахуванням переважаючих ситуацій
у мікрогрупах різних рівнів. Тому розробка та

представлення оптимізованих активних соціально-профілактичних технологій як методів профілактики, які разом представляють
принципово нову модель роботи в освітньому
просторі, є важливою та соціально значущою
при дослідженні теми остракізму.
Ефективне застосування організаційноінструментальних умов профілактики остракізму може впливати на створення безпечного
освітнього середовища, збереження психічного здоров’я учасників процесу та вдосконалення психологічної культури суспільства
в цілому.
Враховуючи важливість вивчення профілактичних аспектів роботи з остракізмом
в освітньому просторі для сучасної психологічної науки та зростаючий інтерес дослідників до цієї теми, було розроблено схему
організаційно-інструментальних умов психологічної профілактики цього явища для можливості впровадження її в сферу навчального
середовища.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження остракізму та його наслідків проводилися в різних формах: лабораторні
експерименти (Stroud L. R., 2000; Eisenberger
N. I., 2003), якісний аналіз (Zadro L., Williams
K. D., 2006). Явище остракізму є поширеним
і шкідливим в середовищі освіти (Williams
K. D. 2007; Eisenberger N. I., 2003; Gunnar
M. R., 2003). Прови остракізму здійснюють
вплив на поведінку учасників освітянського
процесу (Hitlan R. T., 2006; Jones E. E., 2009;
Jahanzeb S., 2018).
Термін «відхилення» використовується
для ситуацій відмови створити та підтримувати хоча б тимчасовий союз чи стосунки
з групою чи особою (Leary M. R., 2005;
Blackhart R. F., 2009), тоді як соціальне відчуження позначає ситуації відмови окремій особі в цінному соціальному контакті
з іншими (Twenge J. M., 2001).
Формулювання цілей статті. Здійснити
теоретичний аналіз організаційно-інструментальних умов психолого-педагогічної профілактики явища остракізму в навчальному
середовищі. Висвітлити основні положення
наукових публікацій з вказаної теми, систематизувати їх, вказати на систему профілактики.
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Відповідно до зазначеної мети, було висунуто такі завдання:
1. Проаналізувати особливості й закономірності форм соціально-психологічної системи профілактики;
2. Розкрити модель та особливості засобів
й умов для забезпечення профілактики цього
явища;
3. Висвітлити основні методи профілактичної роботи з остракізмом в освітньому
просторі.
Виклад основного матеріалу. Профілактика – процес формування ресурсів особистості й середовища, а також ефективної
особистісно-середовищної взаємодії, заходів, спрямованих на забезпечення високого
рівня психологічного та фізичного здоров’я
[6, c. 1726–1738].
Організаційно-інструментальні
умови
системи профілактики остракізму мають дві
ланки єдиного процесу: первинна та вторинна.
Первинна профілактика – це система
психолого-педагогічних заходів, щодо запобігання утворення явища шляхом усунення
причин та умов їх виникнення, несприятливих факторів середовища.
Основними цілями програм первинної
профілактики остракізму є:
1. Створення умов для онтогенетичного
формування та первинного проходження процесів соціалізації.
2. Забезпечення нормативного перебігу
процесу взаємовідносин між учасниками
навчальних груп, за необхідності – стимуляція цього процесу.
3. Запобігання або усунення утворення
остракізаторських тенденцій всередині колективу [10, c. 157–174].
Включення індивіда до групи остракізів
передбачає застосування вторинних методів
профілактики, яка передбачає раннє виявлення
тенденції неприйняття, попередження виключення індивіда з групи та мінімізацію можливих ускладнень (активне, відкрите знущання).
Таким чином, при розробці комплексу
заходів щодо вторинної профілактики остракізму необхідно враховувати рівень та період
часу, протягом якого особистість піддається
остракізації, її індивідуальні психологічні

характеристики та загальну картину освітянської групи, до якої належить виключений
індивід [5, c. 36–50].
Третинна профілактика – спрямована на
мінімізацію остракізаторських тенденцій,
профілактику зменшення переходу їх у більш
важку форму або стадію, профілактику загострення у своєму перебігу.
Явище остракізму зараховують до акта
ігнорування та виключення окремих осіб,
причиною чого можуть бути установки на
суперництво, потреба власної переваги, завищення індивідуальної самооцінки й рівня
домагань, авторитарність, підвищена тривожність як природній захисний механізм,
що виникає на невідомі індивідуальні прояви учасників середовища [12, c. 204–212].
Така різноманітність причин виникнення
явища зумовлює вивчення організаційнотехнологічних умов соціально-психологічної
профілактики існування явища остракізму
в освітянській сфері.
Організаційно-технологічні
аспекти
вивчення остракізму в освітньому середовищі
є важливою ланкою, що дає змогу ефективно
здійснювати профілактичні заходи, виходячи
з результатів, отриманих на попередніх етапах
дослідження [13].
Профілактика остракізму в освітньому
середовищі передбачає такі форми роботи для
працівників освітнього процесу та психологічної служби (див. рис. 1):
– Освітня – реалізація заходів з планування, розробки та управління навчальною
програмою; надання або контроль навчання
студентів або допоміжних послуг; розробка
стратегій впровадження знань: роль гуманізму в сучасному світі [1].
– Інтегративна – дії, спрямовані на формування толерантності через повторення, що
забезпечують високий ступінь розвитку, а
також свідоме регулювання і контроль антисоціальної поведінки. Крім того, оволодіння
практичними навичками – відображенням
властивостей і характеристик усіх учасників
процесу – й автоматизація конструктивних
способів вирішення конфліктних ситуацій
студентами в міжособистісному й міжгруповому спілкуванні [1].
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– Включена – формування досвіду, усвідомлене сприйняття навколишньої дійсності,
забезпечення екологічності освітнього середовища, вдосконалення екологічних освітніх
програм, що забезпечують учасникам навчального процесу глибоке розуміння важливості
формування толерантного суспільства [2].
Наведене обґрунтування форм профілактичної роботи дає змогу вказувати на важливість комплексного застосування цих напрямів профілактики та включення механізму
послідовності для забезпечення механізму
формування досвіду толерантного ставлення
до осіб з різними індивідуальними проявами
та мінімізації остракізаторських проявів
в освітянському просторі.
У свою чергу, кожна з форм роботи може
бути виконана за допомогою таких засобів
профілактики (див. рис. 2) [4, c. 6106–6115]:
1. Активних – створення умов толерантності.
Заходи боротьби зі знущаннями в освітньому просторі:
– впровадження етичних стандартів освітнього закладу, визначення рівних можливостей для всіх учасників освітнього процесу,
взаємоповага, взаємодія та повага до індивідуальних відмінностей;
– забезпечення розуміння учасниками
освітянського колективу природи залякування
та наслідків, які вони можуть провокувати
[3, c. 58 – 60].
Підтримка остракіза:
– переконання жертв у тому, що вони
не мають звинувачувати себе;
– виявлення групи ризику;
– створення кризового центру на основі
освітнього закладу для допомоги неприйнятим індивідам [7, c. 381 – 388];
– допомога ізольованим особистостям;
– відстеження працівниками психологопедагогічного колективу осіб, які виключаються, з метою запобігання новим спробам;
– створення учнівських (студентських)
груп підтримки [2, c. 12 – 16].
Робота на «проблемних» і побутових
об’єктах:
– навчання обслуговуючого персоналу
(не вчителів) для підвищення їх авторитету;

– виявлення проблемних ситуацій, наприклад, чергування у шкільній їдальні в обідній час;
– посилення нагляду за порядком;
– залучення на деякий час допомоги від
батьків (ігри дітей на подвір’ї школи) [8].
2. Пасивних – розширення навичок сприйняття інших.
Введення правил взаємодії в освітянських колективах [9, c. 430 – 440]:
– постійне інформування учасників процесу про недопустимість знущань;
– формування загального розуміння остракізму серед учнів, вчителів і батьків;
– постійний моніторинг освітянського
простору, виявлення та усунення факторів, що
провокують остракізаторські тенденції;
– розподіл повноважень і застосування
авторитетності в закладі таким чином, щоб
унеможливити
наслідування
тенденцій
виключення.
Мотивація до спілкування про остракізацію:
– встановлення процедури подання скарги
об’єктами остракізації: листи, записи, пропозиції та скарги, зустрічі з працівниками освітнього закладу;
– допомога старшокласників (старшокурсників), членів управлінської ради [15];
– постійне нагадування учасникам процесу, що повідомляти про існування остракізаторських проявів абсолютно необхідно
для психічного й фізичного благополуччя
всієї освітньої установи;
– надання можливості конфіденційно
розмовляти з психологом, соціальним педагогом [15].
Залучення спостерігачів:
– подолання апатії спостерігачів шляхом
інформування їх про те, що замовчування проблеми є їх особистісною відповідальністю;
– правильне використання природного
співчуття учасників навчального процесу
до жертв;
– виявлення та навчання лідерів, які позитивно впливають на колектив.
Такі засоби соціально-психологічної профілактики остракізму мають бути офіційно
затвердженні керуючими органами освітнього
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Рис. 1. Профілактичні форми роботи з явищем остракізму
в навчальному середовищі

Рис. 2. Організаційно-інструментальні засоби
психолого-педагогічної профілактики
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закладу та застосовуватися з урахуванням
комплексного підходу.
Важливою складовою організаційно-технологічних аспектів успішної профілактичної
системи соціально-психологічних заходів є
дотримання умови профілактики остракізму:
1. Доостракізована профілактика включає
такі складові:
Допомога дітям [12, c. 204 – 2012]:
– систематично виявляти остракізаторські
прояви;
– реєстрація осіб, які потребують психологічної допомоги;
– розроблення стандартної процедури для
роботи з усіма учасниками явища остракізму.
Створення позитивної психологічної
атмосфери всередині колективу:
– сприяння взаємозалежності та почуттю
взаємоповаги;
– рівномірний розподіл обов’язків і відповідальності;
– мінімізація порівнянь учасників на
основі академічних чи спортивних результатів, визнання цінностей інших навичок;
– використання активних форм навчання,
зокрема, кооперативного навчання;
– виявлення інтересу та співчуття до учасників колективу, що піддаються остракізму;
– ведення журналів прояву остракізму.
2. Постостракізована профілактика.
Довготривала допомога остракізованому індивіду [11, c. 35 – 51]:
– допомогти остракізу навчитися висловлювати почуття гніву;
– практикування прийомів захисту разом,
обговорення порад з учасниками навчального
процесу;
– планування нормативно прийнятих відповідей агресору, даючи позитивні та реалістичні пропозиції.
Формування соціальних навичок:
– заохочення нових хобі або навичок,
робота з невпевненістю в собі;
– об’єднання потерпілого з авторитетним
учасником групи для захисту і як зразок для
наслідування.
Важливою є організація ситуації, в якій
відхилена особистість об’єднується з групою,
упередження долаються, а очевидна слабкість
зводиться до мінімуму.

Головним завданням психолога на цьому
етапі профілактики є підтримка остракізованого індивіда під час послідовних етапів
зазначеного процесу: виникнення проблеми,
часткове визнання, прийняття та вирішення
проблеми [10, c. 157 – 174].
Забезпечення ефективності профілактичних заходів передбачає врахування різноманітних форм та їх інтеграцію з методами профілактики остракізму (див. рис. 3). Це насамперед:
1. Тренінги – робота над глибокими особистісними установками учасників, спрямованими на духовне зростання та зміни в особистості. Груповий процес є інструментом
для того, щоб учасники навчилися вільно
спілкуватися з індивідами з різними індивідуальними проявами та різними командами.
Профілактичне навчання також розвиває
навички спілкування, в процесі його реалізації порушуються проблеми відповідальної
поведінки. Однак головна функція такого
навчання – забезпечення засвоєння інформації учасниками колективу [6, c. 1726 – 1738].
2. Лекції – систематичний, послідовний
виклад навчального або профілактичного
матеріалу з питань остракізму, негативного
впливу знущань в просторі освіти, їх передумов та наслідків. Механізм сприйняття лекції
виглядає таким чином: сприйняття інформації
індивідом, аналіз отриманого матеріалу у свідомості, формування висновків, які є результатом мислення слухача, його індивідуальноморальних особливостей [2, c. 12–16].
3. Ігри використовують для розслаблення
учасників, переключення уваги, розваг, створення позитивної атмосфери. Крім того, ігри є
інструментом для зміни «Я», управління груповим процесом [2, c. 12–16].
Психологічні ігри, якими можна користуватися у профілактичних тренінгах:
– ігри на знайомство;
– ігри на згуртування групи;
– вправи-розминки;
– ігри-розбивки;
– комунікативні ігри;
– ритуали завершення групової роботи.
Облік всіх методологічно детермінованих аспектів дослідження феномена остракізму дає змогу систематично теоретично і
практично вивчати його в освітній структурі
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Рис. 3. Методи профілактики остракізму в просторі освіти

й запобігати появі нових факторів і передумов для формування тенденцій остракізму
[11, c. 35–51]. Система організаційно-інструментальних умов допомагає в розробці
корекційних програм з урахуванням всієї
системи профілактики різноманітних остракізованих ознак всередині освітянських
процесів, робить реальним впровадження
екологічної підтримки кожного із суб’єктів
освітнього середовища через превентивні
функції [9, c. 430–440].
Цей підхід представляє варіанти комбінацій психолого-педагогічних стратегій, використовується для реалізації вищезазначених
підходів. Організаційно-інструментальні програми дають змогу отримати стійкий ефект
різноспрямованих стратегій профілактики
[13]. Складовою інтегративних програм профілактики та наслідками їх використання є
розвиток мотивації до нівелювання явища
остракізму, формування нових навичок взаємодії (вирішення проблем, пошук і сприйняття соціальної підтримки, протидія тиску
та захист себе й інших однолітків у ситуаціях, пов’язаних з можливими включеннями
остракізаторських проявів) [14]. Формування
системи цінностей, норм поведінки та способу життєдіяльності, як правило, є складовою інтегративних соціально-психологічних
профілактичних програм явища виключення
в середовищі освіти.
Висновки, зроблені в результаті дослідження. Теоретичний аналіз організаційноінструментальних умов психолого-педагогічної профілактики явища остракізму

в навчальному середовищі уможливив систематизацію таких їхніх складових: форми
роботи для працівників освітнього процесу
та психологічної служби (освітня, інтегративна, включена); засоби профілактики, які
передбачають активне та пасивне втручання;
умови профілактики остракізму (доостракізована та постостракізована); методи (тренінги, лекції, ігри).
Аналізуючи теоретичні відомості, які
висвітлюють проблему формування організаційно-інструментальних умов психологічної
профілактики остракізму, виявлено, що профілактика є процесом формування ресурсів
особистості й середовища, а також ефективної особистісно-середовищної взаємодії, заходами, спрямованими на забезпечення високого
рівня психологічного та фізичного здоров’я.
На основі узагальнення стану розробленої проблеми вказано на такі етапи організаційно-інструментальних аспектів психологічної профілактики в освітянському просторі:
– Первинна профілактика, що зумовлюється застосуванням психолого-педагогічних
заходів для запобігання утворення явища
шляхом усунення причин та умов їх виникнення, несприятливих факторів середовища;
– Вторинна профілактика, яка передбачає раннє виявлення тенденцій неприйняття,
попередження виключення індивіда з групи;
– Третинна профілактика – спрямована на
мінімізацію остракізаторських тенденцій.
Представлено таку класифікацію організаційно-інструментальних форм профілактики
остракізму в освітньому середовищі:
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явища: допомога дітям; створення позитивної
психологічної атмосфери всередині колективу; забезпечення можливості довготривалої допомоги остракізованому індивіду; формування соціальних навичок остракізатора
та остракіза.
Висвітлено основні методи профілактичної роботи з остракізмом в освітньому просторі – тренінги, лекції, ігри – і важливість їх
комплексного застосування.
Виявлено, що врахування всіх методологічно детермінованих аспектів дослідження
феномена остракізму дає змогу систематично теоретично і практично вивчати феномен в освітній структурі й запобігати появі
нових факторів і передумов для формування
тенденцій остракізму. А система профілактичних організаційно-технологічних умов
допомагає в розробці корекційних програм
з урахуванням всієї системи профілактики
різноманітних феноменів всередині освітянських процесів.
Подальший розгляд цієї проблеми вбачаємо в більш розгорнутому вивченні всіх основних аспектів явищеутворення та створенні
профілактичних програм для попередження
та мінімізації зазначеної проблеми.

– Освітня – впровадження заходів планування, розробки та управління навчальною
програмою;
– Інтегративна – дії, скеровані на освоєння
навичок – відображення властивостей і характеристик усіх учасників процесу. Крім того, на
автоматизацію конструктивних способів вирішення конфліктних ситуацій учнями в міжособистісному та міжгруповому спілкуванні;
– Включена – вдосконалення екологічності
освітніх програм, що забезпечують учасникам
освітянського процесу глибоке розуміння важливості формування толерантного соціуму.
Кожен з аспектів організаційно-інструментального спрямування є напрямом у профілактиці остракізму та може бути реалізований
за допомогою таких засобів профілактики:
1. Активних (створення умов толерантності): заходи боротьби зі знущаннями в освітньому просторі; підтримка остракіза; робота
на «проблемних» і побутових об’єктах.
2. Пасивних (розширення навичок сприйняття інших): введення правил взаємодії в освітянських колективах; мотивація до спілкування
про остракізацію; залучення спостерігачів.
Розкрито особливості умов для забезпечення ефективності профілактики цього

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Браун Р. / Межгрупповые отношения. Перспективы социальной психологии. // Р. Браун. – 2001.
Москва: Эксмо.
2. Науменко Л. Ю. Виховна робота по запобіганню ізоляціонізму та ксенофобії серед студентів
Дніпропетровської державної медичної академії // Л. Ю. Науменко // Медичні перспективи. – 2009. –
№ 4. – С. 12–16.
3. Скулкина Е. Н. Индивидуально-психологические детерминанты формирования социальных
установок ксенофобии у подростков / Е. Н. Скулкина // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2015. – № 60. – С. 58–60.
4. Фішер А. Ф.  Відсутність групи узагальнення до індивіда є загрозою для дослідження людських
предметів  / А. Ф. Фішер // PNAS. – 2018. – № 27. – С. 6106–6115.
5. Anderson J. W. Organizational shunning: the disciplinary functions of “non-sense” / J. Anderson //
Atl. J. Commun. – 2007. – № 17. – C. 36–50.
6. Atkinson A. The neuropsychology of face perception: beyond simple dissociations and functional
selectivity / А. Atkinson, R. Adolphs // Philosophical Transactions of the Royal Society of London:
Series B, Biological Sciences. – 2011. – № 366. – C. 1726–1738.
7. Masten C.L. An fMRI investigation of empathy for ’social pain’ and subsequent prosocial behavior /
L. C. Masten // Neuroimage. – 2011. – № 55. – C. 381–388.
8. Miles G. Science and religious experience: Are they similar forms of knowledge? / G. Miles. – Brighton:
Sussex Academic Press. – 2007.
9. Jahanzeb S. Supervisor ostracism and defensive silence: a differential needs approach / S. Jahanzeb,
T. Fatima, M. Malik // Eur. J. Work Organ. Psychol. – 2018. – № 27. – C. 430–440.
10. Jones E. E. I’m out of the loop’: ostracism through information exclusion / E. E. Jones, A. R. CarterSowell, J. R. Kelly, K. D. Williams // Group Process. Intergroup Relat. – 2009. – № 12. – C. 157–174.

68

Український психолого-педагогічний науковий збірник

♦

11. Leary M. R. Varieties of interpersonal rejection / M. R. Leary // Sydney Symposium of Social
Psychology series. The Social Outcast: Ostracism, Social Exclusion, Rejection, and Bullying. 2005. – № 1. –
C. 35–51.
12. Stroud L. R., Tanofsky-Kraff M., Wilfley D. E., Salovey P. The Yale Interpersonal Stressor (YIPS):
affective, physiological, and behavioral responses to a novel interpersonal rejection paradigm / L. Stroud,
M. Tanofsky-Kraff, D. Wilfley, P. Salovey // Ann. Behav. Med. – 2000. –  № 22. – C. 204 – 212.
13. Shanon B. Antipodes of the mind: Charting the phenomenology of the ayahuasca experience /
B. Shanon. – New York: Oxford University Press. – 2002.
14. Charles S. Research Methods for the Behavioral Sciences / S. Charles. – Boston, MA: Houghton
Mifflin Company. – 2007.
15. Weathington B.L. Research Methods for the Behavioral and Social Science / B. L. Weathington,
C. J. Cunningham, D. P. Pittenger – Hoboken, NJ: John Wiley and Sons, Inc. – 2010.

69

№ 21 / 2020 р.

♦

Никирса І. І.
магістр кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Томаш В. В.
кандидат педагогічних наук,
асистент кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ
ЕФЕКТИВНОГО МЕТОДУ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ПЕРЕВАГ
ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАД ТРАДИЦІЙНИМИ
МЕТОДАМИ НАВЧАННЯ
У статті розглянуто ключові моменти, сутності проектної технології в навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу. Описано вплив творчих проектів на діяльність
учнів, їх активність, самостійність, особистісний розвиток, професійне спрямування, інтерес до
наукової діяльності тощо. Наведено приклади проблем реалізації проектної діяльності учителем на
уроках трудового навчання. Особливу увагу приділено аналізу науково-методичної літератури, яка
розкриває доцільність, та перспективи подальшого розвитку проектної діяльності, згідно запитів
сучасного суспільства. Описано результати дослідження, проведеного на базі загальношкільного навчального закладу, в ході якого було визначено найефективніший підхід планування проектної діяльності в п’ять етапів: стимулюючий, оперативний, продуктивно-творчий, узагальнюючий, презентаційний. Також результати дослідження підтвердили ефективність проектного підходу в трудовому
навчанні.
Ключові слова: проектна технологія, проектна діяльність, трудове навчання, традиційні методи, учитель, учні.
В статье рассмотрены ключевые моменты сущности проектной технологии в учебно-воспитательном процессе общеобразовательного учебного заведения. Описано влияние творческих проектов
на деятельность учащихся, их активность, самостоятельность, личностное развитие, профессиональное направление, интерес к научной деятельности и т. п. Приведены примеры проблем реализации проектной деятельности учителем на уроках трудового обучения. Особое внимание уделено
анализу научно-методической литературы, раскрывающей целесообразность и перспективы дальнейшего развития проектной деятельности согласно запросам современного общества. Описаны результаты исследования, проведенного на базе общеобразовательного учебного заведения, в ходе которого
был определен эффективный подход планирования проектной деятельности в пять этапов: стимулирующий, оперативный, продуктивно-творческий, обобщающий, презентационный. Также исследование позволило определить преимущества проектного подхода в сравнении с традиционными методами обучения.
Ключевые слова: проектная технология, проектная деятельность, трудовое обучение, традиционные методы, учитель, ученики.
The article considers the key points, the essence of project technology in the educational process of a secondary school. In this article also is described the influence of creative projects on students’ activity, their
activity, independence, personal development, professional orientation, interest in scientific activity, etc.
Examples of problems of realization of project activity by the teacher at lessons of labor training are given. Particular attention is paid to the analysis of scientific and methodological literature, which reveals the
feasibility and prospects for further development of project activities, according to the demands of modern
society. The results of a study conducted on the basis of a secondary school are described, during which the
most effective approach to project activity planning was determined in five stages: stimulating, operative,
productive and creative, generalizing, presentation. The results of the study also confirmed the efficiency of
the project approach in labor training.
Key words: project technology, project activity, labor training, traditional methods, teacher, students.
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Актуальні статті. Проблематика реалізації проектної діяльності в навчальному
процесі не є новою, вона досліджувалася
як вітчизняними науковцями Т.Д. Антонюком, О. М. Коберником, В.К. Сидоренком,
А.І. Терщуком, С.М. Ящуком так і зарубіжними
О.П. Очінініним, Н. В. Матяшем, В.Д. Симоненко та багатьма іншими [1, с. 8; 5, c. 2].
Постановка проблеми. Головним вектором
функціонування
загальноосвітнього навчального закладу є впровадження
в навчально-виховний процес педагогічних
технологій, основне завдання яких полягає
у широкому і всебічному дослідженні індивідуальних особливостей дитини.
Освітні технології на етапі теперішнього
становлення направлені на створення комфортних навчальних умов для максимізації саморозвитку та самореалізації учня.
А потреба у постійному покращенні якості
навчання відповідно до вимог сучасного суспільства, зумовила впровадження нових педагогічних технологій, до яких можна віднести і
проектну технологію.
Саме проектна технологія є основоположною системою трудового навчання, і саме за
нею складаються навчальні програми з даного
предмету. З цього випливає висновок, що саме
трудове навчання найбільш підходить для
особистісно-орієнтованого підходу в освітньому процесі [2, с. 4].
Питання доцільності проектної технології
багаторазово описувалося у статтях, які публікувалися в методичних часописах для вчителів трудового навчання [9, с. 439]. В такому
випадку виникає потреба у розгляді особливостей проектної діяльності в закладі освіти та
визначенні впливу методів творчих проектів
на формування особистісних навичок учнів.
Формування цілей статті. Теоретично
обґрунтувати та звернути увагу на особливості організації вчителем проектної діяльності учнів на уроках трудового навчання.
Визначити доцільність проектної технології у порівнянні з традиційними методами
навчання. Дослідити найефективніші методи
планування творчих проектів.
Методи дослідження. Аналіз науковопедагогічної літератури, особистісні спостереження за результатами діяльності учнів

в ході виконання творчих проектів на уроках
трудового навчання, проведення порівняльного дослідження використання проектних
та традиційних підходів на базі загальноосвітнього навчального закладу.
Виклад основного матеріалу досліджень. Проектна діяльність учнів в процесі
вирішення встановленої проблеми відкриває
перед ними широкий спектр знань та вмінь
для нової діяльності, сприяючи при цьому
появі великого кола інтересів, які у свою
чергу формують всебічний розвиток особистості [8, с. 17].
Характерною особливістю проектної технології у порівнянні з традиційними методами навчання є значно більша активність
учнів, їх самостійна, практична та системна
робота. Така особливість допомагає у прагненні до пошуку різноманітних шляхів
модернізації наявних виробів, формує здатність до визначення можливих варіацій їх
застосування, розвиває інтерес до наукової
діяльності. Також слід приділяти ретельну
увагу вияву учнівських інтересів до робочих
процесів, їх згасанню або відсутності. Адже
саме зниження зацікавленості до проекту
сигналізує про недоліки в роботі вчителя.
Тому необхідно стежити, щоби учні доводили свої ідеї до завершення, особливо на
етапі конструювання.
Шкільна практика за останній період показує динаміку все частішого використання
методів творчих проектів, що обумовлює
різне трактування їх сутності. Варто звернути
увагу на базисні аспекти у тлумаченні поняття
проектної діяльності, такі як: обов’язкова
наявність змістовної проблеми, у рішенні якої
допоможуть інтегровані знання з різних предметів і пошуки вирішення шляхом проведення
досліджень; значущість теорії, практики, пізнання і результатів; робота учнів самостійно
у парі чи у складі групи; кінцева ціль проекту; структуроване цілепокладання проектної діяльності; використання дослідницьких
методів в ході виконання проекту (визначення
проблемного завдання, висування пропозицій
щодо шляхів виконання проекту, збір та аналіз отриманих даних, оформлення результатів
дослідження, підведення підсумків, обговорення, висновки по виконаній роботі).
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Слід також доповнити, що самостійне
виконання учнем проекту не буде успішним без підготовки, яка включає в себе не
тільки теоретичне підґрунтя про матеріали
і способи їх обробки, а і практичні навички
у роботі з цими матеріалами, уміння надавати
їм потрібної форми. Така техніко-технологічна підготовка успішно буде реалізована,
коли в її основі буде закладено вміло дібране
педагогічне забезпечення на уроках трудового
навчання [10, с. 293].
Беручи до уваги традиційні підходи до
навчання і виховання учнів у шкільних майстернях, вагомою проблемою тут є розвиток
пізнавальних процесів у дитини. Учитель
намагався впоратися з цією проблемою застосовуючи прийоми контролю, які б мали підтримати довільні пізнавальні процеси [8, с. 17].
Психолого-педагогічні дослідження повною мірою доводять перевагу проектної
технології над традиційною тим, що саме
проектна технологія ефективніше формує
пізнавальний процес. На думку Г. Г. Ковганич, проектна технологія виступає джерелом саморозвитку особистості, передумовою якого є усвідомлення, визначення,
ствердження свого потенціалу [3, с. 19].
Так, наприклад, особистісна відповідальність школяра є активатором у виникненні
вищих психічних функцій, серед яких оперативна пам’ять, концентрація, цілісне сприйняття тощо. В даному контексті можна розглянути проектну діяльність як вагомий
інструмент в формуванні пізнавальної сфери
учнів, позитивного відношення до праці.
При цьому не слід категорично відмовлятися
від всіх традиційних прийомів навчання.
Як показує практика, оволодіння новими,
більш активними прийомами в поєднанні
з традиційними методами дають найбільший
показник ефективного навчання.
Під поняттям навчання проектної діяльності варто розуміти організований процес
освоєння учнями змісту та функціонального
рівня знань та навичок, які в процесі подальшої діяльності узагальнюються в проектнотехнологічну культуру, а саме формують
готовність до проектної взаємодії з навколишнім світом [11, с. 160].

Трудове навчання та технології мають можливості для ефективного розвитку учнів через
гармонічне поєднання теорії та практики.
В.К. Сидоренко стверджував, що основою
побудови нового змісту трудового навчання
повинен стати проектно-технологічний підхід з притаманною йому інтеграцією різних
видів діяльності людини, від творчого задуму
до втілення даного задуму в життя [5, с. 3].
Наразі проектно-технологічна діяльність
учнів не впроваджується у навчальному
процесі в повній мірі. Це пов’язано з браком урочного часу, низьким рівнем матеріально-технічної бази школи, недостатньою
обізнаністю учителів в організації проектної
діяльності тощо. Тому значущої уваги набуває етапна послідовність в організації підходів, форм та методів, які учитель трудового
навчання застосовує як на початку втілення
проекту, так і в подальшій роботі над його
розробкою [6, с. 134].
Науковці виділяють декілька основних
підходів у визначенні базисних етапів проектування від трьох (організаційно-підготовчий, технологічний, підсумковий) до п’яти
(пошуковий, аналітичний, практичний, презентаційний, контрольний). Найпоширеніша
модель проектування, яку застосовують вчителі трудового навчання – це проектування
в чотири етапи: організаційно-підготовчий,
конструкторський, технологічний, завершальний [2, с. 4; 4, с. 20].
На нашу думку, згідно постановки мети та
організації проектно-технологічної діяльності
вчителя та учня, найефективніший результат можна досягти, здійснюючи наступні
етапи [7, с. 55]:
1. Стимулюючий етап. Даний етап
передбачає організацію науково-методичної
підготовки, в рамках якої буде впроваджуватися проектно-технологічна діяльність. Сюди
можна віднести розробку стартового алгоритму по взаємодії з окремими навчальними
предметами, які в ході проекту значно допоможуть у вирішенні проблемного завдання.
2. Оперативний етап. Особливість цього
етапу є впровадження вчителем або вчителями своїх науково-методичних напрацювань. На даному етапі можна запропонувати
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Рис. 1. Результати дослідження

області. З учнями 7–9 класів була проведено
по два проекти, де перший проект здійснювався в чотири етапи (організаційно-підготовчий, конструкторський, технологічний,
завершальний), а другий – у п’ять етапів
(стимулюючий, оперативний, продуктивнотворичий, узагальнюючий, презентаційний),
також в рамках дослідження було періодично задіяно традиційні підходи навчання.
Головною метою дослідження було визначити найефективніший метод проектування,
вплив окремих методів на інтереси учнів до
подальшої проектної діяльності, актуальність традиційних методів навчання у сучасному освітньому процесі та доцільність
зазначених підходів (рис. 1).
Згідно результатів дослідження, можемо
спостерігати перевагу підходу проектування
в п’ять етапів над поширеними чотирма
етапами та вагому перевагу обох підходів
над традиційними методами навчанні, які
втратили для сучасного учня актуальність,
а в навчальній перспективі і ефективність.
Висновки з дослідження і перспективи
подальших розробок. Констатуючи викладений матеріал, варто зазначити, що проектно-технологічна діяльність є невід’ємною
складовою нового змісту предмету «Трудове
навчання», яка розкривається в статті як

учням обговорити проектно-технологічну
діяльності, уточнити тематику творчих проектів, організувати анкетування для визначення
доцільності тієї чи іншої інновації.
3. Продуктивно-творчий етап. Власне,
на цьому етапі і має реалізовуватися практична частина роботи над проектом, втілюються набуті навички учнів в ході своєї
учнівської діяльності. При чому, результати
повинні висвітлюватися учнями та вчителями
на зборах, конференціях, засіданнях, семінарах, публікаціях тощо.
4. Узагальнюючий етап. Це етап, в який
входить зібрання повної інформації про
результати проекту від учнів та вчителів.
Також важливою частиною етапу є розробка
оцінки даної інновації та аналіз робочих
моментів, як позитивних, так і негативних.
5. Презентаційний етап. На даному етапі
можуть проводитися презентації, як у класі,
так і в рамках загальношкільних зборів, здійснюється публікування основних результатів
виконаних проектів.
Ефективність вищезазначеного підходу
проектування дозволяє нам стверджувати
дослідження, яке проводилося на базі загальноосвітнього навчального закладу Гермаківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Борщівського району Тернопільської
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доцільна, обґрунтована і організована діяльність, що передбачає розробку виробу, його
виготовлення, раціональне застосування та
презентація. При цьому формує в учнів систему предметних знань, творчих вмінь та інтелектуальних здібностей. Проектна технологія
є ефективною відповідно вимогам сучасного
суспільства, але тільки вдала її організація і
формування вчителем доцільної методики
в проектуванні дозволяє зробити її дійсно

потужним рушієм у формуванні цілісної особистості учня, повному розкритті його творчого потенціалу та професійного інтересу.
Зважаючи на сучасні виклики, які постали
перед проектною технологію, хочеться
додати, що тільки постійна самоосвіта учителя, ознайомлення його з інноваційними
методами і підходами у навчанні та взаємодія
з учнем допоможе максимізувати отримання
позитивних результатів.
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СТАНДАРТНА МОДЕЛЬ ЯК ФІЗИЧНА ТЕОРІЯ
У КУРСІ ФІЗИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИ
Стаття присвячена методиці вивчення питань фізики ядра та елементарних частинок у закладах загальної середньої освіти. Здійснено науково-методичний аналіз навчальних та науково-методичних джерел та досліджено сучасний стан викладання вказаних питань шкільному курсі фізики.
Запропоновано методику формування в учнів цілісних уявлень про Стандартну модель як завершену
й доказову фізичну теорію.
Ключові слова: Стандартна модель, фізична теорія, шкільний курс фізики.
В статье рассмотрена методика изучения вопросов физики ядра и элементарных частиц в общеобразовательной школе. Осуществлено научно-методический анализ учебных и научно-методических
источников, исследовано современное состояние преподавания указанных вопросов школьном курсе
физики. Предложена методика формирования у учащихся целостных представлений о Стандартнуой модели как завершенной и доказательной физической теории.
Ключевые слова: Стандартная модель, физическая теория, школьный курс физики.
This paper reports the method of studying the particle physics in general school. It is analyzed the practical experience of the methodical of educational sources and teaching physics at school. A method of forming
pupils’ holistic ideas about the Standard Model as a physical theory is proposed.
Key words: Standard model, physical theory, school course of physics.

Актуальність. Сучасна природничо-наукова картина світу базується, насамперед,
на досягненнях фізики як науки, оскільки
саме фізика досліджує найзагальніші властивості об’єктів Всесвіту та форми руху матерії. Таким чином, говорячи про освіту, зміст
фізики як навчальної дисципліни має відображати сучасний стан розвитку науки, її найвагоміші досягнення. Лише протягом останнього
десятиліття було здійснено кілька відкриттів
найвищого рівня, зокрема у фізиці мікросвіту.
Оскільки розвиток науки прискорюється,
іншими словами, інтервали часу між фундаментальними відкриттями скорочуються, є
потреба у регулярному перегляді навчального
змісту з фізики, його уточненні і приведенні
у відповідність з «останнім словом науки».
Одночасно постає необхідність відповідної
підготовки педагогічних кадрів. Забезпечення
відповідності навчального змісту шкільного
курсу фізики сучасній фізичній науці, мож-

ливе шляхом генералізації навчального матеріалу з курсу фізики старшої школи навколо
структури фізичної теорії як основної форми
наукового знання.
Постановка проблеми. Формування
сучасної фізичної картини світу за підсумком
вивчення фізики у закладах загальної середньої освіти завершується розглядом фундаментальних взаємодій. Механізм їх виникнення у науці пояснюється Стандартною
моделлю, яка сьогодні є однією із найважливіших наукових теорій. Однак, аналіз стану
вивчення відповідних понять у курсі фізики
закладів загальної середньої освіти вказує на
їх неповне висвітлення. Державний стандарт
базової і повної загальної середньої освіти [3]
передбачає ознайомлення школярів з основами фізичних теорій, що вивчають властивості речовини і поля, науковими методами
пізнання, основними поняттями, моделями й
законами фізики для пояснення властивостей

75

№ 21 / 2020 р.

♦

речовини і поля, проявами фундаментальних взаємодій на різних рівнях фізичного
світу [3]. Разом з тим, у переважній більшості
підручників для 11 класу [6; 11; 13; 14,] згадки
про Стандартну модель взагалі відсутні.
При цьому деякі автори [11; 12; 13] наводять
класифікації елементарних частинок, що відповідають Стандартній моделі, та вказують
«переносників» різних видів взаємодій.
У науково-методичних працях використання поняття «Стандартна модель» для
формування в учнів сучасної наукової картини світу під час навчання фізики різниться.
Про важливість формування сучасної наукової картини світу йде мова у праці О. Трифонової, де вказується, що у даний час із
найбільшою глибиною й достовірністю її
описує Стандартна модель [10]. М. Садовий
розглядає Стандартну модель як «модель
фундаментальних взаємодій». У своїй роботі
дослідник наводить власну схему Стандартної моделі фізики елементарних частинок
у контексті опису окремих частинок матерії
та відповідних сил [5]. Квантовомеханічною теорією називає Стандартну модель
у своїй праці С. Терещук [8]. Автор спирається на принцип історизму, а логіка розгортання теми ґрунтується на розвитку ідеї
про об’єднання загальної теорії відносності
та квантової механіки.
З метою виявлення стану розуміння школярами компонентів змісту курсу фізики,
що стосуються питань фізики ядра та елементарних частинок було проведене анкетування серед випускників закладів загальної
середньої освіти. За результатами аналізу
відповідей було встановлено, що у переважної більшості респондентів знання з питань
фізики ядра та елементарних частинок є
формальними та фрагментарними. Учасники
опитування виявляли знання на рівні окремих
фактів та фрагментів визначень. Було встановлено, що випускники здебільшого не мають
цілісних уявлень про істотні ознаки Стандартної моделі як фізичної теорії, і як наслідок,
мають певні утруднення у розумінні, як саме
з базових компонентів утворюється матерія,
які сили та механізми взаємодії існують між
ними, зрештою, як побудований наш Всесвіт.

Виявленні протиріччя підтвердили необхідність розгляду Стандартної моделі у шкільному курсі фізики як фізичної теорії.
Таким чином, проведений аналіз науковометодичних та навчальних джерел із досліджуваної проблеми, а також стану вивчення
вказаних питань у курсі фізики загальноосвітньої школи, дозволяє стверджувати, що
окремі поняття фізики ядра та елементарних
частинок у шкільному курсі фізики, навчальній та методичній літературі розглядаються
фрагментарно. У результаті знання учнів здебільшого уривчасті й неповні.
Для формування в учнів цілісних уявлень
про Стандартну модель, розкриття її всеохоплюючої ролі та прогностичної функції, її
необхідно розглядати як завершену й доказову
фізичну теорію, яка класифікує елементарні
частинки та описує, як вони взаємодіють через
фундаментальні взаємодії. Ознайомлення
учнів зі структурою фізичної теорії під час
вивчення фізики розв’язує подвійну задачу:
забезпечує засвоєння основ наукових знань
та опанування способом наукового мислення.
Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування й розробка методики вивчення
основ фізики ядра та елементарних частинок у шкільному курсі фізики, спрямоване на
формування в учнів цілісних уявлень, ґрунтуючись на розгляді Стандартної моделі як
фізичної теорії.
Виклад основного матеріалу. У методиці
навчання фізики структурування навчального змісту здійснюється навколо окремих
його одиниць. Це фізичне явище, фізична
величина, фізичний закон, фізична теорія,
фундаментальний фізичний експеримент та
фізичний прилад або технічний пристрій.
Іноді окремо розглядається поняття моделі
у фізиці. Для кожної з перелічених одиниць
навчального змісту сформовано повні набори
їх істотних ознак, що створюють цілісне уявлення про неї. Перелік цих істотних ознак
поданий у пояснювальній частині навчальних програм з фізики [4] та має назву планів
узагальнювального характеру. Вказані плани
виконують функцію своєрідного алгоритму,
за яким розкривається сутність кожної одиниці навчального змісту.
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Відповідно до плану, загальна характеристика фізичної теорії має містити: 1) дослідні
факти, що стали підставою розробки теорії;
2) основні поняття теорії; 3) основні положення, ідеї та принципи теорії; 4) математичний апарат теорії (основні рівняння); 5) коло
явищ і властивостей тіл (частинок), які пояснюються даною теорією; 6) явища і властивості тіл (частинок), передбачені теорією;
7) межі її застосування [4].
Формування знання про фізичну теорію
передбачає засвоєння повного набору істотних ознак, що створюють цілісне уявлення
про неї та системи дій, що на цих знаннях
ґрунтується.
Розглядаючи Стандартну модель як
фізичну теорію, увагу учнів необхідно зосередити на тому, що ключове значення для
будь-якої теорії мають фундаментальні
досліди, що слали підставою для розробки
цієї теорії, а також, досліди, що підтверджують її логічні наслідки.
Під час ознайомлення школярів із вказаними фундаментальними дослідами важливо дотримуватися принципу історизму у
навчанні. До таких фундаментальних дослідів
варто віднести, насамперед, експерименти,
які поставили під сумнів класичні уявлення
про будову речовини – це досліди Р. Міллікена
із визначення елементарного електричного
заряду (1909 р.) та Е. Резерфорда про розсіювання α-частинок речовиною (1911 р.). Перші
теоретичні узагальнення результатів цих експериментів знайшли відображення у квантових постулатах Н. Бора та отримали подальше
підтвердження у дослідах Д. Франка і Г. Герца.
З іншого боку, передумовою розвитку теорії
стали досліди, що підтверджували хвильову
природу світла. На них ґрунтувалися припущення М. Планка (1900 р.) про квантування
енергії та теорія фотоефекту А. Ейнштейна
(1905 р.), що узгоджувалися з відомими експериментами А. Комптона (1924 р.). Новим
витком у розвитку теорії стало відкриття
елементарних частинок, зокрема, нейтрона (1932 р.), позитрона – античастинки
електрона (1932 р.), мюона (1936 р.), p+ і
p-мезонів (1947 р.). На початок 50-х років
ХХ століття було відкрито велику групу час-

тинок, що отримали назву «дивних», оскільки
мали незвичні властивості. Варто наголосити,
що перші частинки цієї групи було знайдено
у космічних променях, наступні ж відкриття
нових частинок було здійснено на прискорювачах – установках, які створюють пучки
високоенергетичних протонів та електронів.
З другої половини минулого століття прискорювачі стали основним інструментом з дослідження елементарних частинок.
Минаючи
фундаментальні
досліди,
неможливо з достатньою науковістю та без
логічних протиріч висвітлити у шкільному
курсі основу фізичної теорії. Водночас, відтворення цих експериментів у шкільних
умовах становить неабиякі труднощі. Тому,
значні перспективи в реалізації подібних
фундаментальних дослідів мають засоби
комп’ютерного моделювання.
Основними поняттями теорії є «елементарна частинка», «фундаментальні взаємодії», «античастинка». Початковою сходинкою
для розробки теорії була модель атома, яка
еволюціонувала відповідно до розвитку
фізичної науки.
Основні положення Стандартної моделі
можна сформулювати у вигляді таких тверджень:
1. Уся речовина утворена дванадцятьма
фундаментальними частинками – ферміонами трьох поколінь, із яких шість лептонів
(електрон, мюон, тау-лептон, та три види нейтрино), а також шість кварків (u, d, s, c, b, t).
2. Кварки беруть участь у сильних,
слабких та електромагнітних взаємодіях;
заряджені лептони (електрон, мюон, таулептон) – у слабких та електромагнітних; нейтрино – лише у слабких взаємодіях.
3. Існування трьох типів взаємодій пояснюються завдяки постулюванню симетрії
відносно трьох типів калібрувальних перетворень (незалежності фізичних теорій від
певних перетворень).
Математичний апарат теорії. Теоретичні
узагальнення Стандартної моделі сформульовані у вигляді системи рівнянь Лагранжа (так
званий Лагранжіан) [2], які є занадто складним для розгляду їх у курсі фізики закладів
загальної середньої освіти, оскільки потребу-
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ють глибоких знань з математичного аналізу
та математичних методів фізики. Тому під час
узагальнення основних положень Стандартної моделі доцільно лише повідомити учням
про їх існування.
Говорячи про явища і властивості тіл
(частинок), які пояснює дана теорія, важливо
повідомити учням, що Стандартна модель
описує три із чотирьох відомих фундаментальних взаємодій між елементарними частинками: сильну, слабку та електромагнітну.
Частинки з електричним зарядом впливають
на електромагнітну взаємодію, частинки зі
слабким зарядом залежать від слабкої взаємодії, а ті, що мають колірний заряд, впливають
на сильну взаємодію. Взаємодії опосередковані відповідними частинками: фотонами
(γ) для електромагнітної взаємодії, слабкими
бозонами (W-, W+, Z0) для слабкої взаємодії
та глюонами (g) для сильної взаємодії.
Щодо явищ і властивостей тіл (частинок), які передбачає теорія, варто повідомити
учням, що дотепер всі прогнози Стандартної
моделі підтверджувалися експериментами
з великою точністю. Зокрема, у ході останнього успішного експерименту, що проводився на Великому адронному коллайдері та
завершився у 2012 році, було виявлено бозон
Хіггса [1]. Це підтвердило припущення, яке
пов’язує елементарну частинку з її відповідною масою. Під час передбачення результатів
зіткнень елементарних частинок, у залежності
від конкретного процесу, дана теорія дозволяє
виконувати обчислення з великим ступенем
точності. Для електромагнітних явищ (розсіювання електронів) точність може досягати мільйонних часток відсотка. Низка високоенергетичних процесів, які протікають за рахунок
слабкої взаємодії, обчислюються з точністю
понад один відсоток. А от для сильної взаємодії при не дуже високих енергіях точність може
варіювати: в одних випадках вона може досягати кількох відсотків, в інших – розбіжність
може становити кілька разів.

Межі застосування. Ватро зауважити, що
Стандартна модель – переважно описова теорія. Вона не дає відповіді на низку запитань:
чому частинок саме стільки і саме таких? як
виникли саме ці взаємодії і саме з такими
властивостями? Однак, головним недоліком
Стандартної моделі є те, що вона не описує
гравітаційну взаємодію. Тому вчені вважають, що мають існувати ще не виявлені частинки. Крім того, у межах цієї теорії немає
пояснення існування темної матерії (яка, за їх
припущеннями, складає близько 25% Всесвіту) та темної енергії (за припущеннями
70% Всесвіту) [2]. Їх опис може бути здійснений лише за допомогою теорій, що виходять
за межі Стандартної моделі. Тому передбачається, що ця квантова теорія є лише частиною іншої – більш широкої теорії. Отже,
будь-які невідповідності між прогнозами
Стандартної моделі та експериментальними
результатами можуть призвести до нових
фундаментальних відкриттів.
Узагальнення та систематизацію знань
учнів щодо істотних ознак згаданої теорії
доцільно здійснювати на заключних уроках фізики в 11 класі. Це дозволить значною
мірою підвищити науковий рівень вивчення
фізики та сприятиме формуванню наукового
світогляду у старшокласників.
Таким чином, структурування навчального
матеріалу з фізики ядра та елементарних частинок має здійснюватися у контексті істотних
ознак фізичної теорії з обов’язковим вживанням її назви – Стандартна модель. Учні повинні засвоїти, що Стандартна модель, в узагальненому вигляді, є теорію будови Всесвіту,
у якій матерія складається з кварків і лептонів, між якими відбуваються сильні, електромагнітні й слабкі взаємодії. Така модель,
очевидно, не повна, оскільки не описує гравітаційну взаємодію. Ймовірно, більш повна
теорія буде розроблена згодом. Тому дослідження у вказаному напрямку є актуальними
й потребують подальшого розв’язання.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
В УМОВАХ НАВЧАННЯ НУШ
Проблема критичного мислення являє великий інтерес в сучасній психології, штучного інтелекту, лінгвістиці, логіці і теорії аргументації, а також в аналітичній філософії, так як критичне мислення дозволяє людині бути більш ефективною в час інформаційної різноманітності. Кожен день ми
пропускаємо через себе потік численних даних. Критичне мислення необхідне людям не тільки в науці
або навчанні, а також у повсякденному житті, роботі в побуті і спілкуванні. У даній статті здійснений аналіз розвитку критичного мислення в учнів молодшого шкільного віку.
Ключові слова: мислення, критичне мислення, рефлексивне мислення, критичність.
Проблема критического мышления представляет большой интерес в современной психологии, искусственного интеллекта, лингвистики, логики и теории аргументации, а также в аналитической
философии, так как критическое мышление позволяет быть человеку более эффективным в век информационного изобилия. Каждый день мы пропускаем через себя поток многочисленных данных. Критическое мышление необходимо людям не только в науке или учебе, а также в повседневной жизни,
работе в быту и общении. В данной статье осуществлен анализ развития критического мышления у
учащихся младшего школьного возраста.
Ключевые слова: мышление, критическое мышление, рефлексивное мышление, критичность.
The problem of critical thinking is of great interest in modern psychology, artificial intelligence, linguistics, logic and argumentation theory, as well as in analytical philosophy, since critical thinking allows a person to be more effective in the age of information abundance. Every day we pass a stream of data through us.
Critical thinking is essential for people not only in science or study, but also in everyday life, work in everyday
life and communication. This article analyzes the development of critical thinking in primary school students.
Key words: thinking, critical thinking, reflective thinking, criticality.

їх самих знаходити ці знання, застосовувати
їх на практиці. А для цього, звичайно ж, необхідно освоювати нові технології.
Актуальність даної теми в тому, що
однією з технологій здатною вирішити
завдання, поставлені в нових стандартах
освіти, є технологія розвитку критичного
мислення, яка дозволяє створити на уроці
атмосферу партнерства, спільного пошуку і
творчого вирішення проблем. Однак, виникає
суперечність між потребами сучасної особистості в саморозвитку, самореалізації і відсутність практичної основи, методологічної бази
для системної роботи, спрямованої на розвиток критичного мислення учнів, і як наслідок,
їх творчої самореалізації.
Педагогічна оцінка розвитку критичності є
однією з важливих умов вибору педагогічних
технологій, методів формування і розвитку
мислення учнів в цілому. З точки зору психо-

Згідно із сучасними вимогами до освіти,
базовою ланкою освіти є НУШ, модернізація
якої передбачає орієнтацію освіти не лише на
засвоєння певної сукупності знань, а й на розвиток особистості, її пізнавальних і творчих
здібностей. Відмінною особливістю НУШ є
її спрямованість на забезпечення переходу в
освіті до стратегії соціального проектування
і конструювання, від простої ретрансляції
знань до розвитку творчих здібностей учнів,
розкриття своїх можливостей, підготовки до
життя в сучасних умовах на основі системнодіяльнісного підходу і надання освітньому
процесу виховної функції [5].
Ні для кого не секрет, що сьогоднішні
випускники, які закінчили школу добре і відмінно, не завжди бувають успішними в житті.
Щоб допомогти адаптуватися дітям в житті,
стати успішними, вчителю сьогодні необхідно
не просто давати дітям готові знання, а вчити
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логії, мислення розглядається як психічний
процес відображення дійсності, вища форма
творчої активності людини.
Мислення – це процес відображення
об’єктів, творче перетворення їх суб’єктивних
образів у свідомості людини, їх значення і сенс
для вирішення реальних протиріч в обставинах життєдіяльності людей, для утворення її
нових цілей, відкриття нових засобів і планів їх досягнення, які розкривають сутність
об’єктивних сил природи і суспільства [1, c. 4].
Одна з перших спроб витлумачити поняття
«критичне мислення» належить Дж. Дьюї.
Незважаючи на те, що автор не вводить саме
поняття, його ідею про мислення рефлексії
зараз ототожнюють з критичним мисленням.
В основі рефлексивної розумової діяльності,
на думку автора, лежать дві складові:
1) стан деякого коливання, сумніви
в рішенні проблеми;
2) процес пошуку, що підтверджує або
спростовує будь-яку ідею фактів [3, c. 55].
Згідно Дж. Дьюї, рефлексивне мислення –
це активний, наполегливий і уважний розгляд певної думки або передбачуваної форми
знання [3, c. 58].
Термін «критичне мислення» був одним
з ключових в філософії К. Поппера. Згідно з
його теорією будь-який живий організм діє як
вирішувач проблем. При цьому, дані з навколишнього світу використовуються для підтвердження або спростування гіпотез, які живий
організм попередньо задає. Будь-яке знання,
згідно К. Поппера є людським знанням. Це
знання завжди змішане з нашими помилками,
упередженнями, мріями і надіями. Єдине, що
може робити людина, це шукати істину шляхом
виявлення і усунення неточностей [7, c. 32].
Пошук і усунення помилок відбувається за
допомогою критики теорій і здогадок. Людина
може критикувати свої власні ідеї або ідеї
інших людей. У будь-якому випадку, вихідною
умовою пошуку істини є формулювання гіпотез і теорій в формі доступній для критики. На
думку С.Л. Рубінштейна, мислення – це опосередковане, засноване на розкритті зв’язків,
відносин, узагальнене пізнання об’єктивної
реальності [6, с. 164]. Мислення, з педагогічної точки зору, розуміється як опосередковане

і узагальнене пізнання людиною предметів і
явищ об’єктивної дійсності в їх істотних властивостях, зв’язках і відносинах [6, с. 165].
Варто відзначити, що розглянуті види
мислення виступають і як основа його розвитку. Теоретичне мислення займає вищий
щабель розвитку у порівнянні з практичним,
а понятійне вище ніж образне. На думку
С.Л. Рубінштейна можна виділити дискурсивне і інтуїтивне мислення. При дискурсивному мисленні протікає послідовний перебір різних варіантів рішення задач. Кожен
наступний крок залежить від результату
попереднього. На відміну від дискурсивного
мислення інтуїтивне менш усвідомлене. Його
відмінною рисою є швидкість протікання і відсутність яскраво виражених стадій [6, c. 160].
Д. Клустер дає наступне визначення
поняттю «критичне мислення». Критичне мислення – це використання когнітивних технік
і стратегій, які збільшують ймовірність отримання бажаного кінцевого результату. Коли ми
мислимо критично, ми оцінюємо результати
своїх розумових процесів: наскільки правильно
прийняте нами рішення, або наскільки вдало
ми впоралися з поставленим завданням [4, c. 3].
Критичне мислення також включає в себе
оцінку самого розумового процесу – ходу
міркувань, які привели до висновків, або тих
чинників, які ми врахували при прийнятті
рішення. Критичне мислення є раціональним,
рефлексивним мисленням, яке спрямоване на
вирішення того, що треба вирішити, або визначити які дії слід зробити. При такому розумінні критичне мислення включає як здатність
(вміння), так і схильність (установки) [4, с. 3].
Також, під критичним мисленням розуміється мислення оціночне, рефлексивне, для
якого знання не є кінцевою метою, а відправною точкою, аргументоване і логічне мислення, яке базується на особистому досвіді і
перевірених фактах. Критичне мислення – особливий вид розумової діяльності, що дозволяє
людині винести висновок про запропоновану
йому точку зору або модель поведінки [2, c. 9].
Проаналізувавши різні точці зору на дане
поняття, ми прийшли до висновку, що будучи
одним з провідних видів розумової діяльності людини, якому характерний високий
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рівень сприйняття, критичне мислення використовує когнітивні технології або стратегії,
які спрямовані на підвищення можливості
досягнення бажаного результату. Це формування нового знання з урахуванням наявного
досвіду і різних точок зору. Застосування
даного виду мислення найбільш ефективне
при вирішенні завдань, формулюванні висновків і прийнятті рішень.
Таким чином, мислення є вищим пізнавальним психічним процесом, в процесі
якого ми пізнаємо те, що взагалі недоступне
сприйняттю і уявленню. Результатом мислення є не образ, а думка, ідея. Суть даного
процесу полягає в створенні нового знання на
основі творчого відображення і перетворення
людиною дійсності. Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що за характером
вирішуваних завдань мислення поділяється
на теоретичне і практичне. При цьому в теоретичному мисленні виділяють понятійне і
образне мислення, а в практичному науковообразне і науково-дієве.
У загальній структурі критичного мислення дієво-поведінковий компонент є домінуючим. Динаміка компонентів критичного
мислення від другого до четвертого класу
початкової школи спостерігається в дієвоповедінковому компоненті і відсутнє в когнітивному і емоційному.
У психолого-педагогічній літературі є
спроби виділити етапи формування критичного мислення. Вважаємо, що доцільно розглядати чотири основні етапи формування
критичного мислення:
–– актуалізація знань, формування інтересу
до теми, визначення особистої значущості цілей вивчення матеріалу.
–– осмислення нової інформації, критичне
читання і письмо.
–– роздуми або рефлексія, формування особистої думки і ставлення до досліджуваного
матеріалу.
–– узагальнення та оцінка інформації, проблеми, способів її вирішення і власних можливостей [7, c. 71].
Механізм критичного мислення включає розумові операції, що визначають процес міркування і аргументації: постановка

мети, виявлення проблеми, висунення гіпотез, приведення аргументів, їх обґрунтування, прогнозування наслідків, прийняття
або неприйняття альтернативних точок зору.
Він включає здатність застосовувати базові
інтелектуальні вміння (знання і розуміння)
для синтезу, аналізу та оцінки складних і неоднозначних ситуацій і проблем.
Сюди можна віднести вміння виявлення
проблеми, прояснення ситуації, аналіз аргументації, всебічного вивчення питання, розробки критеріїв для оцінки рішень і надійності джерел інформації, щоб уникнути
узагальнень.
Д. Клустер виділяє наступні ознаки критичного мислення:
1) критичне мислення – мислення самостійне;
2) інформація є відправним, а не кінцевим
пунктом критичного мислення;
3) критичне мислення починається
з постановки питань і з’ясування проблем,
які потрібно вирішити;
4) критичне мислення засноване на переконливій аргументації;
5) критичне мислення – мислення соціальне [4, c. 6].
Традиційно розрізняють три рівні прояву
критичності мислення у молодших школярів:
–– Рівень «зародження» критичності, або
зародкова форма критичності. Цей рівень
характеризується тим, що діти лише починають сприймати те, що в об’єкті пізнання
є якісь відмінності або невідповідності і помилки. При цьому діти не можуть уточнити,
в чому ж конкретно ця різниця або помилка.
Необхідно відзначити також, що від простого
сприйняття і фіксації об’єкта до прояву зазначеного рівня критичності проходить чималий проміжок часу;
–– «Констатуючий» рівень критичності –
визначається наявністю прагнення відшукати
і конкретизувати наявність конкретних помилок або неточностей в об’єкті пізнання. При
цьому відповіді дітей часто супроводжуються
жестикуляцією, що також дозволяє «виділити» цей рівень і диференціювати його. Критичне ставлення на цьому рівні проявляється
у формі питання до вчителя, за допомогою яко-
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го діти як би намагаються уточнити правильність своєї позиції. Даний рівень досягається
в разі розумової активності дітей, спрямованої на зіставлення і протиставлення окремих
елементів об’єкта, їх порівняння. Для перевірки критичності на цьому рівні рекомендується використовувати навідні запитання або
конструкції типу «знайди помилки»;
–– Коригуючий рівень критичності виявляється в тому, що діти не тільки бачать і перераховують невідповідності і помилки, деталі
об’єкта пізнання, а й припускають, позначають, розкривають причини їх виникнення, а
також вказують шляхи і засоби їх усунення.
Слід зазначити, що цього вищого і якісно
складного рівня (як показують сучасні дослідження) досягають не всі діти [3, c.177].
Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження, практичного
досвіду в даній області дозволяє виділити в
структурі оцінки критичного мислення кілька
компонентів, що характеризують його якість,
кожен з яких проявляється перерахованими
вище рівнями. Умовно виділимо:
1. Пізнавальний компонент. Про сформованість критичного мислення і його елементи
можна судити за рівнем знань учнів про критичність, їх відношення до даної властивості,
самостійності, глибину і всебічність, частоту
прояву критичності і наявності своєї позиції.
Даний компонент включає в себе:
–– знання учнів про критичність (рівень зародження критичності);
–– здатності молодшого школяра самостійно знаходити предмет критичного аналізу,
контролю, приймати рішення, задаючи уточнюючі питання вчителю;
–– здатність глибоко і всебічно розглядати
інформацію: завдання, текст, спосіб діяльності. Вона проявляється в умінні учнів не
тільки виявляти помилки, протиріччя, неточності і виправляти їх, але і розкривати
причини їх виникнення, знаходити шляхи
усунення виявлених недоліків. Всебічність
критичного мислення передбачає вміння розглядати, аналізувати об’єкт пізнання з різних
точок зору, різних позицій, знайти оптимальний альтернативний спосіб вирішення проблеми або завдання.

2. Мотиваційний компонент. Даний компонент передбачає вміння дітей усвідомлювати
і бачити значимість розвитку і саморозвитку
критичного мислення, вміння використовувати його елементи, активізувати свій накопичений життєвий досвід, бачити життєвий
сенс у роботі, підтримувати високий рівень
мотивації на всіх етапах роботи. Від наявності
позитивної мотивації залежить ефективність
тієї чи іншої діяльності, тому необхідно враховувати специфіку мотивації школярів при
організації розвитку їх критичного мислення.
3. Рефлексивно-оціночний компонент
включає в себе вміння школярів адекватно
оцінювати власну діяльність, навчальну
інформацію, давати оцінку об’єктам і предметам навколишнього світу. Дитина оволодіває стійкими вміннями і навичками основних
розумових операцій, умінням бачити свої і
чужі недоліки (у мові, слові, поведінці і т.д.),
вміння швидше за інших визначати помилки
як власні, так і інших, логічно обґрунтовувати
оцінку і самооцінку, швидко підбирати аргументи за і проти; адекватно реагувати на критику на свою адресу [2, c. 10].
У більшості дітей відсутнє уявлення про
критичне мислення. Критичне мислення є для
учнів малознайомою властивістю, сутність
якої не усвідомлюється. Характер ставлення
до даної властивості визначається в основному інтуїтивно. З віком відбувається збільшення кількості дітей, які мають високий
рівень розвитку дієво-поведінкового компонента критичного мислення.
Процесуальний компонент педагогічної
технології, яка застосовується учителем, надає
більш значний вплив на розвиток компонентів
критичного мислення, ніж змістовний компонент педагогічної технології. Прояв критичного мислення в присутності однолітків
залежить не від рівня дієво-поведінкового
компонента критичного мислення, а від міжособистісних відносин і особистісних особливостей дітей.
Діяльність педагога з управління освітнім
процесом відбувається не тільки безпосередньо через взаємодію з учнями, а й через батьків. Сприяють розвитку критичного мислення
такі стилі батьківських відносин: для дівча-
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найчастіше помилки в навчанні – результат
помилок викладання. Навчальні помилки – це
досить ефективний прийом засвоєння навчального матеріалу, який можна реалізовувати
через перевірку і взаємоперевірку робіт
учнями; навмисно допущена помилка учителем в тексті викладу матеріалу; використання
завдань, що містять помилку; питання із завуальованими помилками і т.д. [1, c. 5].
Висновок. Проблема розвитку критичного мислення у дітей молодшого шкільного
віку залишається відкритою. Безсумнівним достоїнством традиційного навчання є
можливість за короткий час передати великий обсяг інформації. При такому навчанні
учні засвоюють знання в готовому вигляді
без розкриття шляхів доказування їх істинності. Крім того, воно передбачає засвоєння
і відтворення знань і їх застосування в аналогічних ситуаціях. Серед суттєвих недоліків цього типу навчання можна назвати його
орієнтованість в більшій мірі на пам’ять,
а не на мислення. Це навчання також мало
сприяє розвитку творчих здібностей, самостійності, активності.

ток – це прийняття з боку батьків, невисокий
ступінь кооперації, інфантилізація батьком;
для хлопчиків – прийняття з боку батьків,
кооперація з матір’ю, симбіотичні відносини
з батьком, помірний авторитаризм.
Як рекомендації можна виділити кілька
напрямків у розвитку критичного мислення.
Перший напрям пов’язаний з цілеспрямованим створенням учителем спеціальних ситуацій на пошук помилок. Ситуація на пошук
помилок за своєю природою досить цікава
і має потужний потенціал для підтримки
навчально-пізнавальної активності на високому рівні. В освітньому процесі можна
використовувати три основні групи помилок:
загальнотеоретичні, методичні та навчальні.
Загальнотеоретичні помилки – це помилки
пізнавального характеру. Вони об’єктивно
обумовлені відносністю нашого знання,
його неповнотою і обмеженістю. Методичні
помилки – це помилки викладання, які полягають в порушенні учителем психологопедагогічних закономірностей сприйняття,
пам’яті, мислення в процесі навчання. Методичні помилки тісно пов’язані з навчальними:

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Барабаш О., Глинянюк Н. Вчимося міркувати самостійно та розважливо. Учитель початкової
школи. 2018. № 11. С. 3-7.
2. Батрун І. В. Технологія розвитку критичного мислення і сучасний освітній процес. Педагогічна
майстерня. № 1. Січень. 2018. С. 9-16.
3. Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления. Москва: Совершенство, 1997. 208 с.
4. Клустер Д. Что такое критическое мышление. Москва: Русский язык. 2002. № 29. С. 3-8
5. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. 2017. URL:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkolacompressed.pdf.
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Санкт-Петербург: Питер Ком, 199 c.
7. Тягло О.В. Критичне мислення: Навчальний посібник. Харків, 2008. 189 с.

84

Український психолого-педагогічний науковий збірник

♦

Філіпецька Д. С.
студентка ІІ курсу факультету психології та спеціальної освіти
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Фролова Н. В.
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри педагогічної та вікової психології
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ
ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
У статті ретельно проаналізовано специфіку поняття «домашнє насильство» та розкрито його
сутність. Чітко висвітлено фактори та типи насильства, а також його наслідки. Проаналізовано
статистику домашнього насильства в Україні та зарубіжних країнах. Визначено рекомендації щодо
збереження від негативних дій під час карантинних умов.
Ключові слова: домашнє насильство, фізичне насильство, економічне насильство, сексуальне насильство, психологічне насильство.
В статье проанализирована специфика понятия «домашнее насилие» и раскрыта его сущность.
Обозначены факторы и типы насилия, а также его последствия. Проанализирована статистика
домашнего насилия в Украине и зарубежных странах. Обозначены рекомендации по сохранению от
негативных воздействий во время карантина..
Ключевые слова: домашнее насилие, физическое насилие, экономическое насилие, сексуальное
насилие,психологическоенасилие.
The specifics of the "domestic violence"concept has been analyzed and revealed in thisarticle. The factors
and types of violence, as well as its consequences, have been clearly covered. The statistics of domestic violence
in Ukraine and foreign countries has been presented for analysis. The ways for avoiding negative actions
during quarantine have been identified.
Key words: domestic violence, physical violence, economic violence, sexual violence, psychological violence.

Актуальніcть дослідження. Домашнє
насильство – це форма насильства, яка
характеризується тим, що людина піддається
сама або піддає іншу особу поведінці, яка
може призвести до психологічної травми ,
включаючи тривогу, хронічну депресію або
посттравматичний стресовий розлад. Цей
феномен насильства досліджував ряд відомих
психологів, а саме – Джон Хемель, Муррей
Штраус, Джеймс Майєр та інші [1]. Як форма
деструктивних відносин, домашнє насильство є предметом дослідження не тільки
психологів, а й соціологів, проте є тенденція
щодо об’єднання понять насильства, депресії та замкнення. Метою нашого дослідження
було виокремлення насильства, як поняття та
визначення специфіки домашнього насильства в умовах пандемії.
Виклад основного матеріалу. Насильство
в сім’ї є однією з найбільш розповсюджених

форм порушення прав людини. У більшості
випадків протиправні дії проти когось із членів родини супроводжуються актами агресії,
приниження та жорстокої поведінки. Як правило, жінки та діти страждають від сімейного
насильства більш за все . Головною проблемою насильства в сім’ях є те, що воно найчастіше не виходить за межі зачинених дверей,
а відтак «насильник» залишається непокараним і продовжує знущатись над рідними. Традиційно, сім’я, в якій живе насильник, піддається психологічному тиску, а саме такий вид
домашнього насильства виміряти і довести
практично неможливо. Людина, яка піддається насильству, постійно перебуває у пригніченому стані та не має сили боротися. Різні
форми приниження та знущання у родині відображаються на дітях, які не тільки страждають, а й переймають приклад насильницьких
дій. В психологічних дослідженнях виділяють
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низку факторів,що обумовлюють виникнення
насильства. Одним з найважливіших є економічний фактор. Побої та глузування набагато
частіше трапляються в сім’ях, де є безробітні,
та в економічно неблагополучних родинах.
Другий фактор ризику – соціальний. Суспільство в цілому, не протистоїть насильству,
а, іноді, в певних ситуаціях заохочує його
через демонстрацію фактів останнього у ЗМІ,
які починаються з дитячого садка і підліткових груп, продовжуються в юності і зрілому
віці, та закінчуються лише в старості. Люди
похилого віку, які протягом життя знущалися
над дітьми, дружинами, батьками, частіше
стають жертвами насильства в старості.
Третій фактор ризику – індивідуальний.
Він має медичний (алкоголізм, наркоманію,
неврологічні розлади) і психологічний (досвід
домашнього насильства в анамнезі, коли
дитина була жертвою або свідком насильства
у власній сім’ї) аспекти.
Вчені виділяють 4 типи жорстокого поводження [2]:
–– фізичне насильство;
–– економічне насильство;
–– сексуальне насильство;
–– психологічне жорстоке поводження.
Фізичне насильство – форма домашнього
насильства, що включає ляпаси, стусани,
штовхання, щипання, шмагання, кусання, а
також незаконне позбавлення волі, нанесення
побоїв, мордування, заподіяння тілесних
ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі,
яка перебуває в небезпечному для життя стані,
заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру.
Економічне насильство – форма домашнього насильства, де обмежують у доступі
до грошей чи забороняють використовувати
кошти так, як бажається. До нього також
слід віднести пошкодження майна, перешкоджання в доступі до їжі, житла, майна, обмеження в можливості працевлаштування чи
навчання, змушення до жебрацтва.
Сексуальне насильство – форма домашнього насильства, де присутні дії сексуального характеру, вчинені стосовно дорослої
людини без її згоди або стосовно дитини неза-

лежно від її згоди, або в присутності дитини.
До цього також відноситься примушування до
статевого акту з третьою особою, а також інші
правопорушення проти статевої свободи чи
статевої недоторканості людини.
Психологічне насильство – форма домашнього насильства, де вас словесно ображають,
погрожують, принижують, переслідують,
залякують та роблять інші дії спрямовані на
обмеження волевиявлення людини. До цього
виду насилля також відносять переслідування, постійний контроль з боку кривдника,
погрози, ігнорування чи дискримінація черезпереконання, віросповідання, національну,
расову належність чи походження.
Як правило, суб’єктами та жертвами
насильства в сім’ї є:
1) дружина чи чоловік;
2) неповнолітні діти;
3) престарілі батьки чи родичі;
4) безпомічні родичі або інваліди;
5) усиновителі (трохи рідше усиновлені
діти).
За даними Українського інституту соціальних досліджень, 27% опитаних жінок
вважають насильством над особистістю
брудну лайку, 37% брутальне приниження,
лише 49% – побиття, а 56% – зґвалтування.
Ще менше чоловіків відносять перелічені дії
до насильства, наприклад, лише 45% чоловіків вважають побиття, а 50% – зґвалтування
насильством над жінкою.
Безумовно, насильство має певні травматичні наслідки:
- втрата людських життів (вбивства, смерть
внаслідок отриманих травм, самогубство,
доведення до самогубства в контексті домашнього насильства);
- набуття інвалідності, хронічних захворювань, хвороби внаслідок отриманих травм
та психосоматично загострені захворювання;
- психічні розлади,оскільки жертви
домашнього насильства піддаються колосальній та хронічній психологічній травматизації,
внаслідок котрої часто страждають від психічних розладів;
- у постраждалих може зростати схильність до суїциду, депресії, тривожних розладів, розладів харчової поведінки, алкоголізму,
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наркоманії, бродяжництва, патологічного
накопичення;
- міжпоколінне відтворення насильства.
Діти і підлітки, що стали свідками домашнього насильства, переймають гендерну
модель насильницької поведінки і відтворюють її в наступному поколінні;
- вторинна травматизація. Особи, емоційно
залучені в спілкування з безпосередніми
учасниками конфліктів – друзі, рідні, сусіди,
колеги, соціальні працівниці й працівники,
лікарський склад, правоохоронці;
- державні витрати на реабілітацію
постраждалих, судову систему, слідчі заходи,
лікування інвалідизованого населення.
Епідемія коронавірусу, карантинні заходи
та самоізоляція багатьох людей призвели до
спалаху домашнього насильства в усьому
світі. Через це Генеральний секретар ООН
Антоніу Гутерріш закликавдо вживання заходів для вирішення проблеми «жахливого глобального сплеску насильства в сім’ї, спрямованого на жінок і дівчаток», пов’язаного
з обмеженнями, введеними урядами у відповідь на пандемію COVID-19 [3].
У країнах Західної Європи, де карантин запровадили раніше, ніж в Україні, ще
в березні було зафіксовано зростання повідомлень про випадки домашнього насильства.
Наприклад, у Франції кількість звернень
збільшилася на 30%.
І в нашій країні ця тенденція, на жаль,
також набуває обертів. Зокрема, в Дніпрі, за
даними громадської організації «Ла СтрадаУкраїна»,з початком карантину вдвічі побільшало звернень щодо випадків домашнього
насильства.
Отже, щоб уникнути домашнього насильства і дітям і дорослим потрібно засвоїти
кілька порад щодо поліпшення мікроклімату
в родині. Насамперед, намагатися робити
зауваження одне одному лише наодинці,
тактовно і делікатно. Не провокувати конфліктні ситуації. Зупинятися у гніві – розумний не той, хто правий, а хто своєчасно припинив сварку. Робити крок до примирення.
Не забувати дякувати за найменшу послугу.
Не миритися з принизливим і жорстоким
поводженням чи боятися говорити про це.

Не слід вдавати, що нічого не відбувається, і
надіятися, що все минеться.
В умовах пандемії визначено перелік
умов, що сприяють зниженню рівня домашнього насильства. Першою і важливою умовою є щире, відверте спілкування та інтерес
до життя дитини чи партнера та вміння говорити про свої страхи, мрії, бажання, почуття,
тобто – робити життя у сім’ї безпечним і комфортним. Запровадження традицій, чутливість і розуміння потреб іншого, спільні захоплення та індивідуальні хобі – усе це робить
сімейний простір сприятливим для того,
щоб у ньому хотілося перебувати.
Проте, при перших ознаках насильницьких
дій, необхідно одразу говорити про це і діяти.
В умовах пандемії фахівці у психологічних та
соціологічних галузях визначають поради які
допоможуть співіснувати цілодобово в одному
просторі, поважаючи межі одне одного. Ці
поради можна сумувати наступним чином:
1. Насамперед потрібно пам’ятати, що ця
кризова ситуація не буде вічною, адже людство не раз переживало пандемії.
2. Щоранку, прокинувшись, необхідно
казати собі якусь мотивуючу фразу. Або домовитись з членами сім’ї, щоб кожен написав
на окремих стікерах такі підтримуючі фрази;
поскладати їх в коробку чи прозору посудину.
І кожного ранку кожен собі витягатиме підтримуюче послання на день.
3. Зберігати авторство свого життя: планувати свій день, виходячи зі своїх потреб –
це і спільний час з рідними, і час для свого
задоволення (відновити хобі, вивчати іноземну мову, читати, дивитись фільми, слухати музику чи писати її та багато іншого);
тобто,виконувати професійні завдання, коли
працюєш у режимі онлайн.
4. Фізична активність (яка є просто необхідною). Вчені довели, що фізичні вправи чи
ранкові/вечірні прогулянки підтримують наш
психологічний і емоційний стан, і тим самим
зводять до мінімуму виникнення депресії та
надмірної тривоги.
5. Розподілення ролей. Особливо це стосується сімей, де є діти, яким також потрібна підтримка. Оскільки навчання перейшло в режим
онлайн, не всім дітям вдається самотужки
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Висновок. На жаль в Україні сьогодні
таке явище, як насильство в сім’ї та кривдництво дітей не завжди стоять у центрі
уваги громадськості. Це відбувається не від
обезцінювання цих вчинків, а завдяки витисненню їх тими подіями, які привертають
до себе більше уваги у соціополітичному
житті країни. А оскільки така тенденція є
притаманною для історії, то без розуміння
цього факту, люди приречені повторювати
її. Адже історія насильства це зміна соціальних поглядів на ті чи інші явища, які супроводжують людину. І, безумовно, в період
пандемії на окрему увагу заслуговує робота
притулків для постраждалих від насильства
та жорстокого поводження, яки відкриваються з метою надання допомоги психологами та юристами та соціальної реабілітації, а також інформаційно-просвітницька
робота на вулицях міст, розповсюдження
буклетів флаєрів та плакатів.

опрацьовувати новий матеріал, окрім цього,
вони звикли до активності, відвідування різноманітних гуртківта прогулянок з друзями.
Намагайтеся проговорити і навіть прописати
обов’язки. В кожного тоді буде своя відповідальність, що допоможе знімати навантаження
на одну людину і згуртовувати вашу сім’ю.
6. Для збереження доброго партнерського
стосунку не забувайте про слова вдячності, підтримки, компліменти. Можна спільно переглядати фото чи відео з сімейних подій, поїздок.
Дозвольте собі мріяти, обговорюйте майбутні
плани. Це надає можливість переключати
увагу на позитив, отримуючи певний ресурс.
7. Домовитися про час, який можна проводити як заманеться, щоби скидати зайве
напруження.
8. Домовитися про правило «стоп» – якщо
хтось відчуває, що йому забагато, то може
просто сказати «стоп» і таким чином зупинити
напругу, що зростає в тій чи іншій ситуації [3].
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ
ЯК ОБ’ЄКТ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У статті розглянуто сучасні дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців щодо визначення основних дефініцій «компетенція», «компетентність» вчителя; зроблено аналіз наукових досягнень у розумінні, підходах, компонентах професійної компетентності вчителя.
Ключові слова: компетенція, компетентність, професійна компетентність вчителя, компоненти професійної компетентності вчителя, структура професійної компетентності вчителя.
В статье рассмотрено современные исследования отечественных и зарубежных представителей
науки об определении основных дефиниций «компетенция», «компетентность» учителя; проанализированы научные достижения в понимании, подходах, компонентах профессиональной компетентности учителя.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, профессиональная компетентность учителя, компоненты профессиональной компетентности учителя, структура профессиональной компетентности учителя.
The article considers modern research of domestic and foreign scientists to determine the basic definitions of "competence", "competence" of the teacher; the analysis of scientific achievements in understanding,
approaches, components of professional competence of the teacher is made.
Key words: competence, competence, teacher's professional competence, components of teacher's professional competence, structure of teacher's professional competence.

Актуальність статті. Однією з пріоритетних завдань вищої педагогічної школи
України стоїть завдання професійної підготовки фахівців, які могли б у своїй майбутній
педагогічній діяльності поєднувати глибокі
фундаментальні теоретичні знання і практичну підготовку з постійно зростаючими
вимогами до адаптації підростаючого покоління у сучасному суспільстві. У зв'язку з цим
особливого значення набуває проблема підготовки майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності в умовах глобалізації, інформатизації, мобільності освіти.
Сьогодні триває реформування освітніх процесів в Україні, спрямоване на оновлення
змісту підготовки, удосконалення технологій
навчання і виховання, формування різнобічного, креативного, змістовного фахівця.
Постановка проблеми. На етапі модернізації системи освіти й виховання в Україні
особливої гостроти й актуальності набувають
питання підвищення розвитку професійної
компетентності вчителів загальноосвітніх
шкіл. В сучасних умовах радикально зміню-

ється статус вчителя, його освітні функції, відповідно зростають і вимоги до його професійної
компетентності, рівня його професіоналізму.
Цілі статті. Розглянути сучасні дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців
у розумінні освітньо-професійної компетентності вчителя, підходах та визначенні основних компонентів професійно-педагогічної
компетентності вчителя.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні
ми спостерігаємо зміни пріоритетів у системі
освіти та поступовий перехід на компетентнісно-орієнтовану модель підготовки педагогічних кадрів. Країни ЄС, США, Канада,
Австралія та ін. успішно досліджують і втілюють в освіті компетентнісну модель близько пів
століття. Дану проблему висвітлюють зарубіжні
дослідники: Ф. Вейнерт, Дж. Гуді, Ж. Делор,
Дж. Карсон, Р. Кеган, Дж. Консант, Дж. Куллахан, У. Мозер, Т. Оатс, Ж. Перре, Дж. Равен,
Д. Райхен, Л. Салганік, Г. Халлаш та ін.
Ми вважаємо, що показниками значущості
професійної компетентності є зміни, що відбувалися в сфері суспільної свідомості в різні
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компоненти професійно-педагогічної компетентності: компетентність у галузі теорії та
методики виховного процесу; компетентність
у сфері фахових предметів; соціально-психологічна компетентність у галузі спілкування;
диференціально-психологічна компетентність
у сфері мотивів, здібностей, спрямованості
педагогічної діяльності; аутопсихологічна
компетентність у сфері переваг та недоліків
професійної діяльності та особистості.
Н. Лосєва трактує професійну компетентність як комплексну характеристику головної
здатності педагога – бути суб’єктом власної
діяльності, здатності та готовності до проектування цієї діяльності, самореалізації в ній.
Особливе місце автор приділяє специфічним
психологічним умовам професійної компетентності, серед яких ведучими є: самовизначення в професії, самостійність, ініціативність, творчість свідоме критичне ставлення
до результатів власної діяльності [6, с.212].
Розглядаючи поняття «компетентність»
науковці розуміють її як інтегровану якість
особистості. Так Г. Селевко у своїх працях
до компетентності відносить загальну здатність та готовність людини до діяльності,
яка «базується на знаннях і досвіді, здобутих
у процесі навчання і соціалізації й орієнтованих на самостійну й успішну участь у діяльності» [9, с. 139]. За Г. Селевко у поняття
«компетентність» входить когнітивна, операційно-технологічна, мотиваційна, етична,
соціальна та поведінкова складові. Тому
опанування компетентністю вимагає ментальної організованості, оволодіння розумовими операціями (абстрактним мисленням,
аналізом, синтезом, узагальненням тощо),
саморефлексією, виробленням власної позиції, самооцінки, критичного мислення та ін.
Назване поняття можна також розуміти як
володіння людиною відповідною компетенцією, що включає особистісне ставлення до
предмета діяльності, особистість при цьому
буде розглядатися як сукупність ряду компетентностей, що виступають як міра здатності
людини включатися в діяльність [9].
Значна кількість дослідників поділяє думку
щодо розуміння компетентності як результату
набуття компетенцій. Так, наприклад М. Голо-

періоди історії. А саме педагогічній культурі
та професійній компетентності учителя присвячували свої твори Володимир Мономах,
Я. Коменський, Г. Сковорода, О. Духнович,
А. Дистервег, Л. Толстой, Ш. Амонашвілі,
В. Сухомлинський тощо.
До питання компетентності зверталися ряд
вітчизняних учених та науковців найближчого
зарубіжжя. Серед них: О. Антонова, Л. Маслак,
Н. Бібік, С. Бондар, С. Вітвицька, Н. Волкова,
М. Головань, О. Дубасенюк, І. Зимня, І. Зязюн,
В. Кальней, О. Пометун, Г. Селевко, Н. Сидорчук, Ю. Татур, А. Хуторський, Ф. Шаріпов,
С. Шишов та ін. Усі вони вважають, що професійні компетентності є важливими індикаторами готовності до конкретної професійної діяльності. Разом з цим, позиції вчених
щодо окреслення поняття «компетентність»
неоднозначні: одні стверджують, що компетентності – це сукупність відповідних знань,
умінь, навичок особистості та готовність її до
професії. Інші вважають, що компетентність
представляє окреме особистісне утворення.
Перш ніж аналізувати освітньо-професійну
компетентність у системі підготовки майбутнього учителя початкової школи, вважаємо за
необхідне уточнити основні дефініції: «компетентність», «компетенції». Компетентність
(від лат. сompetens (competentis) – належний,
відповідний), за поясненнями словника іншомовних слів, означає поінформованість, обізнаність, авторитетність [10, с. 282]. У тлумачному словнику української мови компетентний
розглядається у двох значеннях: 1) як такий,
що добре обізнаний в будь-якій галузі, тямущий, кваліфікований; 2) той, що має певні
повноваження; повноправний, повновладний
[11, с. 250]. У Державному стандарті початкової загальної освіти компетентність розуміється як набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка складається
зі знань, досвіду, цінностей і ставлення, що
можуть цілісно реалізовуватися на практиці.
О. Дубасенюк розглядає професійнопедагогічну компетентність як сукупність
умінь майбутнього педагога структурувати і
ефективно використовувати наукові та практичні знання в процесі виконання професійних завдань [1, с. 71]. Вона визначає основні
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вань подає таке визначення: «компетентність –
це володіння компетенцією, що виявляється
в ефективній діяльності і включає особисте
ставлення до предмету і продукту діяльності; компетентність – це інтегративне утворення особистості, що інтегрує в собі знання,
уміння, навички, досвід і особистісні властивості, які обумовлюють прагнення, здатність і
готовність розв’язувати проблеми і завдання,
що виникають в реальних життєвих ситуаціях, усвідомлюючи при цьому значущість
предмету і результату діяльності» [3, с. 29].
Науковець К. Климова звертаючись до компетентності як до «результату набуття компетенцій, особистісної характеристики фахівця»,
визначає важливі компоненти компетентності
якими є знання, уміння, навички, здобутий
власний фаховий досвід, рефлексії на результати своєї професійної діяльності [5, с. 32].
Запропоноване А. Хуторським тлумачення компетентності є змістовно близьким
до попередніх визначень. Дослідник характеризує компетентність як «оволодіння людиною відповідною компетенцією, що передбачає її особистісне ставлення до неї і предмету
діяльності» та як «особистісна якість (сукупність якостей) і мінімальний досвід щодо
діяльності в заданій сфері» [12, с. 135]. Він
визначає учнівську компетентність як сукупність особистісних якостей учня, обумовлених досвідом його діяльності в певній
соціальній і особистісно-значимій сфері та
зауважує, що будь-яка компетентність має
особистісне забарвлення. На неї впливають
якості конкретної людини.
Компетентність, як якість особистості розглядає і О. Марущак. Аналізуючи різні тлумачення поняття «компетентність», вона надає
своє визначення, за яким «компетентність –
це інтегрована якість особистості, здатність
продуктивно виконувати діяльність у певних
соціально-значущих сферах, на основі здобутих знань, умінь, навичок, досвіду, ставлень
та цінностей» [7, с.103].
Наступним етапом нашого дослідження
було аналіз складових професійної компетентності майбутнього учителя початкової
школи. Так, проблеми професійної компетентності вчителя досліджували багато вче-

них. Їх аналіз дозволив зробити висновок
про відсутність єдиного їх визначення. Більш
того, різні вчені по різному визначають назви
складових професійної компетентності педагога: види компетентностей (А. Маркова),
класифікація компетентностей (Ю. Білова,
С. Скворцова), компоненти, ключові компоненти компетентностей або ключові компетентності (О. Перец, Н. Сергієнко, І. Зимня,
Е. Зеер, С. Шишов, В. Кальней).
За Н. Кузьміною професійні компетентності учителя розподіляються на спеціальну й професійну компетентність у галузі
дисципліни, яка викладається; методичну
компетентність у галузі способів формування знань, умінь в учнів; соціально-психологічну компетентність у галузі процесів
спілкування;
диференційно-психологічну
компетентність у галузі мотивів, здібностей, спрямованості учнів; аутопсихологічну
компетентність у галузі досягнень і недоліків власної діяльності й особистості. Учені
А. Мордкович, І. Пехлецький та ін. у професійну компетентність включають змістову
(володіння спеціальними знаннями з предмета) та технологічну (володіння методами
навчання того чи того предмета) складові.
У В. Введенського професійні компетентності складаються з: ключових – інтелектуально-педагогічних, соціально-комунікативних та регулятивних видів компетентностей;
операціональних – прогностичних, проектно-технологічних, предметно-методичних,
організаторських, імпровізаційних та експертних. В. Сітаров пропонує наступні складові професійних компетентностей педагога:
методологічна, спеціальна, педагогічна, психологічна й методична. А. Маркова виділяє:
соціально-психологічну, комунікативну, професійно-педагогічну складові професійної
компетентності педагога. Вчена С. Бурдинська пропонує наступні складові педагогічної компетентності: загальнопедагогічну,
спеціальну, технологічну, комунікативну
й рефлексивну. А за О. Лебєдєвою це: науково-теоретична компетентність; методична
компетентність; психолого-педагогічна компетентність; професійна позиція вчителя.
У структурі професійної компетентності
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Е. Зеєр виокремлює такі її основні компоненти: соціально-правова компетентність;
спеціальна компетентність; персональна
компетентність; аутокомпетентність [4].
Між тим, можна помітити, що в існуючих
класифікаціях професійних компетентностей фахівців будь-якого фаху найбільш усталено фігурують наступні компетентності:
соціальна компетентність, яка проявляється
у сфері співпраці в групі; спеціальна або
предметна компетентність – реалізується у
сфері професійної діяльності; комунікативна
компетентність – служить для професійного
спілкування; індивідуально-особистісна компетентність – передбачає аналіз досягнень та
недоліків власної діяльності та розвиток важливих особистих якостей щодо інтелектуального, психоемоційного, духовного зростання.
В структурі професійної компетентності
майбутнього вчителя початкової школи
можна виділити наступні компоненти:
мотиваційно-ціннісний, змістовий, операційно-діяльнісний, особистісний та рефлексивний. Під мотиваційно-ціннісним компонентом професійної компетентності
майбутнього вчителя початкових класів
розуміється визначення цілей, соціальних
установок, ціннісних орієнтацій, інтересів,
потреб, нахилів, мотивів, які спонукають до
професійної педагогічної діяльності та визначають професійну спрямованість особистості. Основними якостями тут виступають:
інтерес до професійно-педагогічної діяльності та бажання працювати вчителем початкових класів, готовність до шляху досягнення
успіху в педагогічній діяльності. В основу
змістового компоненту входять такі елементи компетентності, як володіння загальнонауковими та професійними знаннями,
поширення та вдосконалення педагогічного досвіду, розуміння соціальних функцій
сучасного педагога, педагогічне мислення,
критичне мислення. Якості, які необхідні
для опанування означеного компоненту є :
володіння предметними, психолого-педагогічними, науково-методичними, управлінськими, нормативно-правовими знаннями
та навичками їх використання. Операційнодіяльнісний компонент складається з профе-

сійно-педагогічних умінь вчителя, володіння
педагогічними технологіями, методиками та
педагогічним менеджментом. При цьому важливими якостями виступають: сформованість
комплексу прогностичних, конструктивних,
організаторських, комунікативних, когнітивних, рефлексивних вмінь, а також володіння
сучасними педагогічними технологіями,
техніками активізації особистісної та колективної навчальної та позанавчальної діяльності. Особистісний компонент професійної
компетентності майбутнього вчителя початкових класів реалізується через особистісні
здібності особистості, які визначають індивідуальний стиль педагога та суттєво впливають на результат педагогічної діяльності.
Професійно-значущі якості: любов до дітей;
емпатія; комунікативність; гуманність, альтруїзм; креативність, мобільність тощо. Рефлексивний компонент пов’язаний з уміннями
аналізувати і реально оцінювати результати
своєї діяльності та рівень власного розвитку,
а також планувати та поетапно реалізовувати
свої плани. Важливими якостями виступають:
вміння свідомо контролювати особистісні
досягнення та бажання позбуватися недоліків.
Н. Волкова виділяє наступні компетентності сучасного вчителя: громадянська компетентність, соціальна компетентність, загальнокультурна компетентність, уміння вчитись,
технологічна компетентність, науково-методична компетентність, прогностична компетентність, комунікативна компетентність,
здоров’язберігаюча компетентність, підприємницька компетентність, налаштованість на
саморозвиток і самовдосконалення, рефлексивна компетентність [2, с. 487–488].
Висновки. На основі аналізу наукових
праць можна зробити висновки про те, що
науковцями розробляються й постійно вдосконалюються ключові складові професійної
компетентності вчителя.
Проаналізувавши погляди та розуміння
освітньо-професійної компетентності вчителя
різними вченими можна зазначити, що існує
багато підходів до її визначення, структури та
змісту. Складові професійної компетентності
педагога визначаються вченими: за основними функціями педагогічної професії; за
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видами професійної діяльності; за сферами
професійного впливу; за галузями професійного знання; за змістом викладання тощо. Слід
зазначити, що усі вони розширюють уявлення

про наукове бачення проблеми; є особистими
поглядами щодо наукової думки; дають можливість більш ширшого розуміння проблеми
та подальшого наукового пошуку.
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НАСЛІДКИ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ
ЕМОЦІЙНОЇ ПРИВ’ЯЗАНОСТІ
У статті розглянуті питання дослідження наслідків інституалізації для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування та дітей з інвалідністю. Зокрема, більш вузько проаналізовані особливості впливу інституалізації на формування емоційної прив’язаності та ймовірнісних негативних
змін у майбутньому дорослому житті.
Ключові слова: інституалізація, емоційна прив’язаність, діти-сироти, інституції, соціальна
адаптація.
В статье рассмотрены вопросы исследования последствий институализации для детей-сирот,
лишенных родительской опеки и детей с инвалидностью. В частности, более узко проанализированы
особенности влияния институализации на формирование эмоциональной привязанности и вероятностных негативных изменений в будущей взрослой жизни.
Ключевые слова: институализация, эмоциональная привязанность, дети-сироты, институции,
социальная адаптация.
The article deals with the research of the consequences of institutionalization for orphans deprived of parental care and children with disabilities. In particular, the features of the influence of institutionalization on
the formation of emotional attachment and probabilistic negative changes in future adult life are analyzed
more narrowly.
Key words: institutionalization, emotional attachment, orphans, institutions, social adaptation.

Актуальність статті. Питання соціального захисту дітей-сиріт, дітей з інвалідністю
та дітей, які залишилися без піклування батьків в умовах радикальних реформ є надзвичайно актуальними, відрізняються новизною
і достатньою складністю як в теоретичному,
так і в практичному значеннях. Дана проблематика носить міжгалузевий характер, знаходиться на перетині проблемних ракурсів соціології, соціальної психології та педагогіки,
включаючи в себе питання соціальних витоків і змісту феномена сирітства, соціальної
політики щодо цієї категорії населення, влаштування осиротілих дітей в прийомні сім’ї,
поміщення їх у відповідні установи, корекція проблем навчання, виплат і пільг, забезпечення житлом тощо. Від того, наскільки
успішно діти-сироти та позбавлені батьківського піклування будуть інтегруватися в суспільство, буде багато в чому залежати стабільність і успішний розвиток нашої держави.
Проблема соціальної підтримки дітейсиріт, з інвалідністю та позбавлених батьківського піклування в Україні наразі не

вирішена ні в соціально-практичному, ні
в теоретичному аспектах [1, c. 187]. Становище ускладнюється тим, що формування
принципово нової системи соціальної підтримки і допомоги дітям-сиротам і дітям, які
залишилися без батьківського піклування,
здійснюється в умовах нестабільності економіки країни, підвищення соціальної напруженості, різкого посилення соціальної нерівності та дискримінації, яка посилюється
численними соціальними конфліктами.
Особливу важливість в наших умовах
набувають дослідження соціально-інституційного аспекту проблем соціальної адаптації, соціального захисту, соціальної підтримки
дітей-сиріт як самостійної групи населення.
Аналіз соціального змісту сирітства, дослідження стану та соціальних перспектив цієї
соціальної групи, вирішення питання про нові
(державні і державно-громадські) форми соціального захисту дітей-сиріт та, особливо, про
їх максимально ефективну соціальну інтеграцію. Наше суспільство стоїть перед нагальною
необхідністю формування сучасної цілісної
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системи соціального захисту сиріт, забезпечення сталого та надійного функціонування
соціальних служб, що мають відношення до
цієї категорією населення і надають їм підтримку у влаштованості життя.
Постановка проблеми. Вивченням сирітства як соціального явища займалися зарубіжні та вітчизняні науковці. Питання соціального захисту дітей-сиріт, проблеми їх
освіти, працевлаштування, житлового забезпечення та інші соціальні аспекти життєдіяльності досліджувалися в рамках соціології
сім’ї багатьма вченими, такими як: М. Аракелова, Т. Гурко, І. Дементьєва, А.Єлізаров,
Г. Силласте, Г. Осадча, Є. Смирнова, В. Форсова, А. Барашкова, Е. Рибінський, Л. Кузнєцова, М. Несмеянова, С. Барсукова, С. Кочеткова, О. Ісупова [3].
Питання соціального захисту сиріт розглядаються також в контексті аналізу трансформаційних процесів в соціальних інститутах,
а також в контексті загальних проблем соціального захисту населення, теорії і практики
соціальної роботи. Так, великий внесок в розробку проблем соціального захисту сиріт внесли Л. Селявіна, В. Ликов, Н. Іовчук, А. Дзугаева, Е. Чепурних, М. Зезін, М.Фатейчев,
В. Смирнов, М. Журавльова, І.Шатилов.
Одним з найважливіших предметів аналізу соціального захисту сиріт виступає соціальна політика, соціологічний аналіз якої
здійснено в роботах ряду відомих соціологів
(С. Барзілая, К.Гаджіев, В.Жуков, І. Гоптарєва, Ю. Левада, В. Ярська) [13, c. 160]. Крім
того, багато проблем соціальної інтеграції,
соціальної стратифікації також все частіше
розглядаються в тісному зв’язку з питаннями
про перебудову соціальної політики і всієї
системи соціального захисту в умовах сучасної держави. Ці проблеми відображені в роботах Н. Гриценко, Т. Заславської, А. Криворучко, Л. Манцурової, Т. Орлова, Т. Шаніна.
Е. Квятковський, Я. Корн, В. Кривошия та
інші автори пов’язують питання соціального захисту сиріт із загальними питаннями
соціокультурного і соціально-психологічного
змісту зайнятості населення, багатозначністю
і поліфункціональністю праці в життєдіяльності соціальних суб’єктів, зростанням

ролі інститутів профорієнтації, додаткової
освіти та правового регулювання відносин
у сфері зайнятості.
Питанням впливу перебування у закладах
інституційного догляду на розвиток дітей присвячені фундаментальні праці Д. Боулбі, К. Брауні, Р. Картера, Ж. Мюльгейр, В. Фальберг,
Н. Авдеєвої, Н. Аксаріної, І. Залисіної, М. Кондратьєва, О. Ярської-Смірнової. Проблеми,
пов’язані із процесом деінституалізації дітей,
досліджували С. Бірюкова, І. Доля, Т. Завгородня, А. Капська, Н. Комарова, О. Мордань,
С. Ничипоренко, І. Пєша, Г. Сем’я.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є розгляд
наслідків інституалізації у формуванні емоційної прив’язаності дітей.
Виклад основного матеріалу. Вплив
інституалізації на здоров’я, розвиток і життєві
перспективи дітей підтверджується різними
дослідженнями [8, c.69]. З огляду на зростаючий рівень інформованості про несприятливі
наслідки інституалізації, більшість країн-членів ВООЗ Європейського регіону приступили
до реформування систем соціального захисту.
В багатьох країнах Західної і Північної
Європи результатом таких дій стало істотне
скорочення кількості дітей, що перебувають в
спеціалізованих установах. Однак діти з інвалідністю все ще залишаються в спеціальних
установах тривалого проживання.
Більшість країн Європейського регіону
ВООЗ в певний історичний період практикували догляд за вразливими та ізольованими
членами суспільства в великих установах
постійного перебування. Для надання спеціалізованого догляду дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування та з інвалідністю вони часто поміщалися в установи
тривалого утримання. Сенсом таких установ було централізоване надання догляду та
послуг дітям з обмеженими можливостями.
Однак результатом стало довільне розлучення
таких дітей з їх сім’ями і співтовариствами та
їх ізоляція від суспільства [9].
Перебування дітей у відповідних закладах за своєю суттю покликане забезпечити
потреби згаданих категорій дітей і бути прийнятним способом їх влаштування, однак
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недосконалість цього механізму доведена
численними науковими дослідженнями і
практичним досвідом роботи інституцій для
дітей. Низка дослідників [11, с. 13-24] акцентують увагу на шкідливості інституалізації
для здоров’я, емоційної прив’язаності та соціальної адаптації дитини. Таким чином, виникають підстави вважати наслідки інституалізації окремим соціальним ризиком. Виходячи
з позиції про те, що у контексті функціонування системи соціального захисту соціальні
ризики доцільно поділяти на первинні (тобто,
ризики, які зумовили необхідність скористатися системою соціального захисту) та вторинні (ризики, що виникли внаслідок неефективної роботи системи соціального захисту),
шкідлива інституалізація та її наслідки є вторинним соціальним ризиком.
Розглянемо детальніше даний аспект.
На нашу думку, ризик негативних наслідків виникає внаслідок недоліків організації
перебування та навчання дитини у державній
інституції, таких як певна ізольованість інституційних закладів від зовнішнього світу, недостатня увага до проблем побутового виховання
та соціальної адаптації дітей, невідповідність
інституційних методів догляду потребам
дитини тощо. Водночас виникає питання про
те, чи завжди інституалізація є шкідливою для
формування емоційної прив’язаності [2, c. 45].
Для відповіді на нього варто звернутися
до поняття дитячого благополуччя, оскільки
будь-яка форма влаштування дитини повинна
здійснюватися в її інтересах, а отже, забезпечувати дитяче благополуччя. Експерти
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) розробили систему критеріїв, за якими можна оцінити зміст поняття «дитяче благополуччя».
Серед них – матеріальне благополуччя, стан
здоров’я та захищеність, освіта, стосунки
у родині та з однолітками, поведінка та ризики,
суб’єктивне відчуття благополуччя самими
дітьми. Згадані критерії є основою багатьох
досліджень з оцінки результатів соціалізації
дітей за різних форм влаштування у європейських та північноамериканських країнах
[12, c. 4]. Вони можуть використовуватись і
під час оцінювання інституційного догляду
та з’ясування його шкідливості або користі.

Протягом останніх 60 років дослідження,
що проводяться по всій Європі, довели, що
інституалізація чинить негативні наслідки.
Було визначено, що діти, які знаходяться в спеціалізованих установах, відчувають труднощі
при формуванні емоційної прив’язаності до
тих, хто про них піклується. Причиною тому
була наявність співробітників, що працюють
в установі позмінно та суворо організований
режим, не здатний відповідати індивідуальним потребам дітей. Недолік емоційного і
фізичного контакту, а також регулярного заохочення і взаємодії, призвів до характерним
затримок у розвитку та розладів поведінки.
Пізніші дослідження виявили суттєві порушення у розвитку мозку серед дітей, що виховуються в спеціалізованих установах, а також
те, що перші шість місяців життя були найбільш значущими. Більшість немовлят, яких
перемістили із спеціалізованих установ у сім’ї
до досягнення шестимісячного віку, повністю
відновилися. Діти, що залишалися в установах
довше шести місяців, відновлювалися лише
частково і проявляли складності в розвитку і
емоційні труднощі протягом усього дитячого
і підліткового віку. Досвід ранньої інституалізації продовжує чинити негативний вплив
у міру того, як діти стають дорослими [4, c. 35].
Таким чином, шкідливими наслідками
інституалізації можуть виступати:
–– порушення раннього розвитку мозку, що
веде до затримки когнітивного і фізичного розвитку, результатом чого, в деяких випадках,
стають обмежені інтелектуальні можливості;
–– розлади у формуванні уподобань, результатом яких може бути розвиток поведінки
аутистичного спектру, самостимуляції, самоушкодження, агресії до інших дітей (дорослих) або жорстокості до тварин;
–– слабкі когнітивні механізми, результатом
яких є недостатня навчальна успішність;
–– низький рівень фізичного здоров’я,
включаючи хронічні інфекції;
–– уповільнення росту і розвитку, не
пов’язане з органічними причинами;
–– надмірно підвищена тривожність, зокрема наявність страху бути покинутим і залишатися на самоті, результатом чого є нічні кошмари і порушення сну;
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–– розлади харчової поведінки;
–– енурез;
–– труднощі в розумінні різниці між добром
і злом, що веде до таких девіантної поведінки;
–– труднощі у формуванні емоційних стосунків у дорослому віці;
–– погіршення загального життєвого тонусу [6, c. 75-81].
Ми дослідили більш звужено наслідки
інституалізації дітей для формування емоційної прив’язаності. Згідно з аналітичним
звітом за результатами комплексного дослідження системи захисту дітей в Україні «Ілюзія Захисту» [14] до них належить:
–– нерозбірлива чи надмірна доброзичливість та/або розгальмування поведінки, особливо у дітей, які потрапили до інституцій
у віці до 2-х років;
–– нездатність дитини формувати стосунки
протягом життя;
–– відчайдушне прагнення уваги та ласки
дорослих.
Надійна емоційна прив’язаність впливає
на самооцінку дитини. Самооцінка – це набута
якість, що залежить від ставлення до дитини її
батьків й інших близьких. Якщо батьки часто
говорять дитині, що вона розумна, сильна,
старанна, такою вона й буде себе почувати,
так буде про себе думати. Якщо ж говорити,
що дитина ледача, дурнувата, нечупара –
так і буде думати про себе дитина, а згодом
вже і доросла людина. Завдяки надійній
прив’язаності дитина навчається розпізнавати
свої потреби й бажання: що вона хоче, любить,
відчуває (тепло їй або холодно, комфортно
чи ні), що їй подобається, а що ні. Завдяки
прив’язаності розвивається вміння просити
про допомогу і піклуватися про себе, підтримувати й втішати себе у важкі хвилини, знімати
стрес, заспокоюватися і відновлюватися [11].
Звичайно, надійна прив’язаність впливає
і на вміння будувати гармонійні відносини,
проявляти емпатію. Розуміння своїх емоцій призводить до розуміння емоцій інших
людей, співпереживання, співчуття. Надійна
прив’язаність допомагає сформувати у дитини
моральні норми поведінки через правила,
ритуали й традиції. Надійна прив’язаність
впливає на успішне навчання і гармонійний

розвиток дитини. Найголовніші чинники для
цього – цікавість, інтерес і бажання пізнавати
щось нове. Якщо дитина знає, що за спиною
є батьки, які турбуються про неї й можуть її
захистити, дитина має достатньо сміливості
та енергії для пізнання світу [5, c. 64].
Надійна емоційна прив’язаність готує
ґрунт до сепарації – здатності перейти від
природної в дитинстві залежності від батьків
до незалежності й самостійності, вирости та
подорослішати. Дорослішати не так страшно,
коли дитина знає, що батьки її підтримують і
приймають всю цілком – успішну чи не таку.
Саме тому, докази користі та переваг деінституалізації стають більш переконливими
при розгляді здатності дітей відновлюватися від шкідливих наслідків інституалізації.
Низка досліджень показує, що діти, виховані
в біологічних, прийомних або патронатних
сім’ях, досягають більш високих результатів,
ніж їх однолітки, що виховуються в спеціалізованих установах – не тільки з точки зору
фізичного і когнітивного розвитку, але також
з результатів навчання і інтеграції в суспільство як незалежних дорослих.
Висновки. Влаштування дітей до державних інституцій в Україні продовжує переважати серед усіх форм, адже до сімейних
форм влаштування потрапляє меншість дітей.
Перебування дитини в інституції, з одного
боку, орієноване на пом’якшення таких соціальних ризиків, як сирітство та інвалідність,
а з іншого – створює новий «ризик шкідливої
інституалізації», який є результатом проблем
у діяльності багатьох закладів інституційного догляду дітей, зокрема спричиняє негативні наслідки для формування емоційної
прив’язаності. До таких наслідків належить
відчайдушне прагнення дитини отримати
увагу та піклування зі сторони дорослих,
недиференційована чи надмірна доброзичливість та розгальмування поведінки, особливо
у дітей, які потрапили до інституцій у віці до
2-х років та нездатність дитини в майбутньому
створювати стосунки протягом дорослого
життя. Отже, в Україні перспективною залишається необхідність посилити напрям деінституалізації дітей під час розроблення заходів соціальної політики на державному рівні.
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