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ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ  
НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗАСОБАМИ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Підвищення працездатності робітників для більшості працедавців є актуальною проблемою. В 
статі проаналізовані проблеми підвищення працездатності. Вказано, що найбільш важливою пробле-
мою є не тільки наукові дослідження, а й її реальні життєві прояви, засоби виявлення, розвитку та 
соціальної реалізації. Досліджено передумови підвищення працездатності. Зроблено висновок, що про-
блема працездатності завжди пов’язана з неординарністю і природним зрушенням прийнятих норм. 
Саме тому, спеціалізований психологічний супровід допоможе вирішити нестандартні протиріччя і 
створювати атмосферу гармонійного розвитку співробітників для підвищення працездатності.

Ключові слова: підвищення працездатності, психологія в управлінні людськими ресурсами, тре-
нінг, діагностика.

Повышение работоспособности для большинства работодателей является актуальной пробле-
мой. В статье проанализированы проблемы повышения работоспособности. Указано, что наиболее 
важной проблемой является не только научные исследования, но и ее реальные жизненные проявления, 
средства выявления, развития и социальной реализации. Исследованы предпосылки повышения рабо-
тоспособности. Сделан вывод, что проблема работоспособности всегда связана с неординарностью и 
естественным сдвигом принятых норм. Именно поэтому, специализированный психологическое со-
провождение поможет решить нестандартные противоречия и создавать атмосферу гармоничного 
развития сотрудников для повышения работоспособности.

Ключевые слова: повышение работоспособности, психология в управлении человеческими ресурса-
ми, тренинг, диагностика.

Improving health for the majority of employers is important problem. The problems of increased efficiency 
are analyzed. The most important problem is not only scientific research, but also its real-life manifestations, 
identification, development and implementation. Background of increased efficiency are researched. It is 
concluded that the health problem is always associated with eccentricity and the natural shift of the accepted 
norms. Therefore, specialized psychological support will be able to decide custom contradictions and to create 
an atmosphere of harmonious development of employees to improve efficiency.

Key words: improving health, psychology in human resource management, training, diagnostics.

Існує думка, що кожному керівнику колек-
тиву до вподоби працювати з обов’язковими, 
відповідальними та старанними співробітни-
ками, тими хто з ентузіазмом ставиться до 
своєї праці. В психологічній науці існують 
засоби виявлення рівня працездатності. Від-
бувається інтенсивне вироблення програм 
допомоги співробітників у застосуванні своїх 
здібностей. Однак, існує проблема діагнос-
тики та розвитку працездатності у співробіт-
ників, проблема розуміння людей і особистої 
відповідальності керівників за підвищення 
працездатності. Важливим завданням кожно-
го керівника є вміле і ефективне управління 

колективу, оскільки від цього залежить про-
дуктивність групи, яким би видом діяльності 
вона не займалась. Кожна людина володіє ря-
дом особистісних якостей, які безпосередньо 
пов’язані з особливостями її діяльності, але 
вони часто заважають роботі в колективі або 
комунікації зі своїм начальником. Таким чи-
ном актуальність проблеми підвищення пра-
цездатності очевидна. 

Проблема працездатності завжди пов’язана 
з неординарністю і природним зрушенням 
прийнятих норм, що з одного боку призводить 
до дискомфорту для особистості, а з іншого –  
особливу атмосферу соціального відчуження 
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такої особистості, внаслідок чого її розвиток 
може бути затримано або загублено. Саме 
тому спеціалізований психологічний супровід 
буде здатен вирішувати нестандартні проти-
річчя і створювати атмосферу гармонічного 
розвитку співробітників для підвищення пра-
цездатності. Слід зазначити, що досліджува-
на проблема вже були предметом уваги вче-
них: західних (Р.Н. Брахгаус, Й. Шумпетер,  
Л.Е. Орбан-Лембрик тощо), російських  
(О.С. Дейнека, О.К. Зав’ялова та ін.), україн-
ських (Л. М. Карамушка, Ю.Ф. Пачковський, 
М.П. Лукашевич, У. І. Мигович тощо).

Важливою характеристикою сучасних 
освітніх організацій є діяльність в умовах 
постійних соціально-економічних змін. Тому 
безпосередній розвиток освітніх організацій 
є суттєвим чинником підвищення працездат-
ності. У зв’язку із цим, важливою проблемою 
постає пошук психологічних факторів, що 
впливають на організований розвиток працез-
датності співробітників.

Одним із важливих факторів, що сприяє 
розвитку працездатності, є на наш погляд, під-
приємницька поведінка. Слід зазначити, що 
окремі аспекти дослідної проблеми вже були 
предметом уваги вчених. Так, загальні під-
ходи щодо психології підприємництва були 
визначені західними вченими (Д.У. Джонсон 
[5], М.Дж. Смит, Л.С. Орбан-Лембрик [10] та 
ін.), російськими (В.В. Бойко, Г. М. Андреева 
[1] та ін.), українськими вченими (Л.М. Кара-
мушка [7], Е. І.Ходаківський, О.А. Ліщинська 
[8] та ін.).

Для ефективної діяльності сучасних орга-
нізацій співробітників вже недостатньо тільки 
надавати кваліфікаційні послуги, їм необхід-
но постійно рухатись вперед, розвиватись, 
продукувати інновації, творити, самовдоско-
налюватись, шукати нові напрямки діяльнос-
ті та інноваційні засоби реалізації. За таких 
умов діяльності співробітників підприємство 
стає подібною до діяльності підприємців. 
Тому особливої актуальності сьогодні набуває 
інноваційних напрямок в працездатності та 
економічній психології – психологія підпри-
ємницької поведінки персоналу організації. 
Яка вивчає сутність, основні характеристики 
підприємницької поведінки менеджерів і пер-

соналу організації та чинники, що впливають 
на її формування [7].

На нашу думку, керівник як особистість 
повинен розуміти і відповідати за підвищення 
працездатності, впливати на ефективність ви-
користання природних і суспільних ресурсів, 
здійснювати перспективне і поточне плану-
вання, підвищувати культуру праці, регулюва-
ти взаємини в колективі тощо [9].

Адже, індивід, який може під керівни-
цтвом інших осіб брати участь в усунені влас-
них життєвих перешкод є дієвою активною 
особою у наданні допомоги, її оцінці та від-
повідній корекції.

Крім об’єктів до структури соціальної ре-
алізації належать також соціальні ситуації. 
Саме вона, окреслюючи конкретний стан про-
блеми працездатності, орієнтує на що насам-
перед має бути спрямована допомога співро-
бітників у своїх здібностях. Отже, ситуація в 
якій перебуває клієнт є безпосереднім полем 
докладання зусиль практичного психолога.

Особливості працездатності співробітни-
ків різних вікових груп в будь-якій трудовій 
діяльності за змістом та формою організації 
об’єктивно є спільною, тобто пов’язаною з 
іншими людьми різних вікових груп. Головне 
протиріччя життєвої перспективи національ-
ного віку недостатня самостійність і готов-
ність до самовіддачі заради майбутньої реалі-
зації своїх життєвих цілей.

Детермінантами розвитку працездатності 
співробітників різних вікових груп є і події, 
що впливають на трудовий шлях. Значні зміни 
зовнішнього середовища зумовлюють зміни 
в діяльності і в особливості співробітників в 
будь-якому віці. Передусім це події в сім’ї, по-
дії, пов’язані із посадовими переміщеннями. 
Певний вплив мають і соціально-політичні 
події. Також на ефективність працездатності 
впливають джерела розвитку працездатності. 
Джерела розвитку працездатності це ті осно-
ви й орієнтири, які сприяють просуванню 
співробітника [6]. 

Отже, в залежності від зовнішніх і вну-
трішніх умов співробітник або припиняє 
свою діяльність, або вмикаються психологіч-
ні захисні механізми, які охороняють співро-
бітника від зазіхань на цілісність і стійкість 
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особистості: втеча від реалій, апатія, негати-
візм, агресій, мрії і фантазії, лінощі тощо. Ці 
захисні механізми підтверджують відсутність 
психологічної адаптації. Часто вони спричи-
няють регрес особистості. І, навпаки, зміна 
особистісних властивостей під впливом ото-
чення, забезпечення високої продуктивності 
діяльності з метою підвищення працездат-
ності, тобто особистісна інтеграція – це та-
кий стан співробітників, для яких характерні 
впорядкованість, вмотивованість особистіс-
ної структури, дії і вчинків індивіда, їх по-
годженість, стійкість і стабільність, що свід-
чить про психологічну рівновагу індивіда, 
цілісність його особистісної структури. Тобто 
відповідні особистісні новоутворення, багато-
разово відтворюючись, закріплюючись, фор-
мують достатньо стійку структуру особистос-
ті співробітників. Саме тому працездатність 
співробітників різних вікових груп залежить 
від типу трудового колективу, в який вони ін-
тегровані.

Працездатність будь-якої людини зосеред-
жена на проблемах співвідношення, співісну-
вання, узгодження людини й промислового 
підприємства як елементів єдиної системи. 
Лише завдяки системному підходу можна 
глибоко проаналізувати взаємодію цих еле-
ментів і структур, виявити їх основні психо-
логічні особливості й закономірності. Пси-
холог у кожній конкретній ситуації творчо 
підходить до складання набору методик. Він 
може комбінувати методику спостереження, 
опит, соціометрію, різні способи діагностики 
груп, соціальні прийоми встановлення сти-
лю курівництва тощо. Професійна підготовка 
практичного психолога, що працює на про-
мисловому підприємстві, тим і відрізняється, 
що він в змозі сам визначити необхідний на-
бір методичних засобів дослідження. Методо-
логічні підходи психологічного обеспечення 
управління людськими ресурсами основують-
ся на концепції повної психологічної струк-
тури праці, розробленої Е.А.Клімовим. Його 
концепція демонструє індивідуальний підхід 
в роботі до персоналу. У психологічному зна-
ченні слова. Праця розуміється Е. А. Клімо-
вим як функціональна психологічна система, 
що характеризується чотирма ознаками. Якщо 

при аналізі хоча б одна з ознак не ідентифі-
кує, оскільки відсутні фактичні підстави для 
цього, дана активність в психологічному сенсі 
слова праці ще не є. Принцип індивідуального 
підходу в роботі з персоналом націлює на те, 
щоб фахівці «за лісом прагнули побачити кон-
кретні дерева» [2].

Наукова новизна дослідження полягає в 
тому, що:

– продовжено вивчення вікових особли-
востей розуміння особистого досвіду на про-
мисловому підприємстві;

– отримала подальший розвиток проблема 
підвищення працездатності співробітників;

– уточнені і поглиблені ідеї про свідомість, 
тобто надання особистого досвіду у вигляді 
цілісної розповіді;

– розкрито, що процес розуміння співро-
бітниками свого особистого досвіду залежить 
не тільки від вікового показника, а й від ступе-
ня соціальної адаптації на підприємстві;

– розширено уявлення про зв’язок здатнос-
ті підвищення працездатності співробітників 
з інтеграцією особистого досвіду і ступенем 
адаптованості співробітника [9].

Практичне значення дослідження полягає 
в тому, що розроблений підхід може застосо-
вуватись для виявлення ступеня адаптованос-
ті, працездатності (відповідно його здатності 
інтегрувати свій особистий досвід), для дослі-
дження успішності процесу соціалізації спів-
робітників різних вікових категорій. Зокрема, 
запропонована нами процедура обстеження 
співробітників застосовувалася в психодіаг-
ностичної діяльності на підприємстві ПАТ 
МВТШП «Елегант» м. Мелітополь.

Важливо для підвищення працездатності 
робити періодичні «зрізи» з метою діагности-
ки стану психологічного клімату в групі, про-
стежувати дійсність тих чи інших заходів та 
їх вплив на згуртованість співробітників, так 
само психологічний клімат у колективі впли-
ває на працездатність. Також вимірювання 
можуть бути корисні наприклад, при вивчен-
ні адаптації нових працівників, ставлення до 
праці, динаміки плинності кадрів, ефектив-
ності керівництва продуктивності діяльності. 
Таким чином, можна зробити висновок, що 
психологічний клімат для співробітників пра-
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цюючих на підприємстві значний і впливає на 
їх працездатність [11].

Для діагностики депресивного стану нами 
була використана методика В. А. Жмурова. 
Вона дозволяє визначити ступінь депресії 
у людини. Передбачається кілька варіантів 
стану в залежності від кількості набраних 
балів. Тест має 44 питання. Ця методика дає 
можливість встановити тяжкість (рівень) де-
пресивного стану на момент дослідження. У 
нас були протестовані вибрані (78 осіб) – і у 
них були отримані наступні результати. Вони 
представлені в таблиці 1.

Таблиця 1
Визначення рівня депресивних станів  
за допомогою методики В.А. Жмурова

Ступінь  
депресії

Кількість співробітників
абсолютна 
кількість

% співвід- 
ношення

депресія  
відсутня 24 30,77

депресія  
мінімальна 29 37,18

легка депресія 8 10,26
помірна  
депресія 14 17,95

виражена 
депресія 2 2,56

глибока  
депресія 0 0

Разом 78 100,00

Як видно з результатів наведених у табли-
ці 2.7, у 24 співробітників (30,77%) депресія 
відсутня. Стан співробітників байдужості, 
байдужості до перспектив на майбутнє. Та-
кож показники свідчать про те, що такі спів-
робітники з легковажністю відносяться до 
праці, їх мало хвилюють результати працез-
датності.

Мінімальну депресію мають 29 осіб 
(37,18%). У них знижений настрій, проявля-
ється розчарування, ослаблена прихильність 
до роботи. Працюють лише від безвиході. По-
зитивні емоції при цьому поверхневі.

Легкий ступінь депресії мають 8 осіб 
(10,26%). Такий ступінь депресії свідчить про 
те, що такі співробітники похмурі, озлоблені, 
і у них завищена ворожість, вони всім незадо-

волені, спостерігаються спалахи роздратуван-
ня, гніву, люті з агресією.

Помірну депресію мають 14 осіб (17,95%). 
Такий ступінь спостерігалася в основному у 
новоприбулих співробітників. В інших діях 
була невміння, безпорадності, нерозуміння 
найпростіших ситуацій, котрі запитують ви-
раз обличчя, нестійкість уваги.

У 2 осіб (2,56%) ми побачили виражену де-
пресію, співробітники постійно перебувають 
у напруженому очікуванні. Тривога супрово-
джується руховим збудженням, тривожними 
поглядами.

Глибокий ступінь депресії не спостеріга-
лося у співробітників.

Таким чином, з цього можна зробити ви-
сновок, опитування співробітників показує, 
що основні проблеми, для співробітників всіх 
віків, що заважають успішності підвищення 
працездатності знаходяться поза роботою. На 
тлі загального зниження працездатності, яка 
вимагає певних інтелектуальних, фізичних, 
емоційних витрат, добре простежується. Че-
рез низький заробіткок співробітники розча-
ровуються і працюють на підприємстві біль-
шою мірою від безвиході. Зміст праці, умови 
роботи і характер виробничих відносин самі 
по собі не можуть викликати почуттів задово-
леності. Робітник може лише звикнути до цих 
умов, але звичка в даному випадку не пере-
творюється на потребу, і не впливає на ступінь 
підвищення працездатності. Тому прагнення 
підвищити працездатності виступає в якості 
стимулюючого фактора в досить незначною 
мірою – лише остільки, оскільки це зв’язок з 
підвищенням заробітку.

Психологія на виробництві дозволяє не 
тільки працювати з людьми як з працівниками 
компанії, але і містять в контексті вирішення 
проблем співробітників поза стінами органі-
зації, що впливають на підвищення продук-
тивність праці наприклад, сімейні проблеми. 
Крім того, планування робочого місця, робота 
по забезпеченню безпеки праці, реклама, ве-
дення переговорів також входять в сферу ін-
тересів психологічної праці. В даний час будь-
яка поважаюча себе організація повинна мати 
штатного психолога. Це не тільки підвищує 
рівень престижності будь-якої організації, а 
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й показує як співробітникам, так і клієнтам 
ступінь розвитку організації, рівень працез-
датності.

Важливою сферою в підвищенні пра-
цездатності є вивчення різних аспектів пра-
цездатності пов’язаних з втомою, добовим 
ритмом оптимальних режимом праці, адапта-
ційними процесами індивіда для формування 
таких умов праці, при яких якість і продук-
тивність кожного індивіда поєднувалися б 
з охороною здоров’я працівників. Для цього 
розроблені спеціальні методи: тести, прово-
диться включене спостереження, анкетування 
працівників, вивчаються показники діяльнос-
ті працівника в різних умовах праці, прово-
дяться тести, застосовується метод вправ та 
тренінгів на виробництві [4].

У чому ж суть і особливості методів прак-
тичної психології?

Відомі психологи Ю. М. Забродін та В. В. 
Новіков відзначають що різниця теоретичної 
(науково-дослідної) та науково-практичної 
психології полягає насамперед у предметі і 
об’єкті вивчення. Науково-практична психо-
логія завжди має справу з реальним об’єктом 
вивчення. З реальним об’єктом, в якому є все: і 
особистісна структура, і система функціональ-
них і психічних станів зі своєю динамікою [8].

Отже, використовуючи методи практич-
ний психолог в підвищення працездатності, 

в центрі уваги практичної психології пови-
нна стояти реальна, жива людина з усіма його 
особливостями, включений у реальну сферу 
життєдіяльності (професійну, побутову та 
особисту) і наповнений різними життєвими 
проблемами, які можуть його радувати і му-
чити. Завдання психології і психологів до-
помогти людині розібратися в собі, у своїх 
складних проблемах і знайти раціональний 
вихід зі сформованих ситуацій без значних 
нервово-психологічних напружень. У цьому 
суть практичної психології, яка розумієть-
ся нами, як інтеграція знань і методів з різ-
них областей психології з метою вирішення 
проблем, що виникають у людини в різних 
сферах його життєдіяльності. Відповідно до 
цього розумінням ми розглядаємо структуру, 
методи практичної психології і результати до 
якого можна прийти, використавши рекомен-
дації практичної психології.

Практична психологія складається з чоти-
рьох частин, вони надані на рис. 1.:

1) психологія індивідуальності;
2) психологія взаємин і взаємодії в групі;
3) психологія професійної діяльності;
4) психологія особистої та повсякденному 

житті.
Логіка такого поділу може пояснюватися 

тим, що в центрі стоїть людина з її неповтор-
ною індивідуальністю і він повинен знати і 

Рис. 1. Структура практичної психології  
та її взаємозв’язок з робочим процесом та психологічної служби на підприємстві



11

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

розуміти себе та іншу людину. Але людина 
рідко буває одна, зазвичай вона включена в 
групові відносини, які можуть бути дуже різ-
ними, але разом з тим, є певні закономірності 
взаємин і взаємодії в групі, знання яких до-
помагає людині раціонально будувати свою 
поведінку. Дві інших частини практичної 
психології розкривають можливість і особли-
вості поведінки людини в основних сферах 
його життєдіяльності: професійної, особистої 
і буденного життя. В цілому ми підходимо до 
розуміння того, що таке внутрішня гармонія у 
людини, як сама людина сприяти її розвитку і 
зміцненню психічного здоров’я [10].

Груповий психологічний тренінг надає со-
бою сукупність активних методів практичної 
психології, які використовуються з метою 
формування навичок самопізнання і самороз-
витку. При цьому тренінгові методи можуть 
застосовуватися як в рамках клінічної психо-
терапії при лікуванні неврозів, алкоголізму і 
ряду соматичних захворювань, так і в роботі 
з психічно здоровими людьми, що мають пси-
хологічні проблеми, з метою надання їм допо-
моги в саморозвитку.

Тренінги, спрямовані на працездатність, 
будучи формою практичної психологічної 
роботи, завжди відображають своїм змістом 
певну програму того напрямку, поглядів якого 
дотримується психолог проводить тренінгові 
заняття.

З нашої точки зору, даний факт може бути 
інтерпретований, як воздейственная практика 
в рамках психологічного забезпечення в під-
вищенні працездатності дуже велика. Щоб 
позначити різноманітні форми групової пси-
хологічної роботи в організації, вдаються в 
даний час до ряду тренінгів: психокорекційні 
групи, тренінгові групи. Розглянемо специфі-
ку тренінгової групи, спираючись на дослі-
дження І. В. Вачкова.

Згідно з визначенням цього вченого, групо-
вий психологічний тренінг являє собою і сукуп-
ність активних методів практичної психології, 
які використовуються з метою формування на-
вичок самопізнання і саморозвитку [6].

У тренінгу увагу ми приділяємо не так вну-
трішнього світу людини, скільки формуванню 
навичок саморозвитку особистості в цілому.

Тренінг неможливо звести до навчання. На 
нашу думку це пов’язано з тим, що когнітивний 
компонент не завжди є у тренінгу головним і 
може порою взагалі відсутні. Багато фахівців 
вважають найбільш цінним для учасників тре-
нінгу отримання насамперед емоційного до-
свіду. Разом з тим психологічний тренінг дуже 
тісно стикається з розвиваючим навчанням, ро-
зуміється в широкому сенсі слова.

На нашу думку, найбільш відомі в рам-
ках поведінкової психотерапії програми тре-
нінгу впевненості в собі і самоствердження 
(assertiveness training). Традиція такого роду 
тренінгів йде від Дж. Вольпе, який в асертив-
них (самостверджуючих) реакціях бачив один 
із способів подолання соціальних страхів.

Пізніше естафету розробки програм тре-
нінгу впевненості підхопив Роберт Альберті 
і Майкл Еммонс, які запропонували власну 
програму тренінгу впевненості на основі кон-
цепції прав людини і використовували в ній 
схему впевненого, невпевненого і агресивної 
поведінки Ланге і Якубовськи. 

В Німеччині розробка програм тренінгу 
впевненості активно розгорнулися під керів-
ництвом доктора Йоганеса Й. Бренгельманна 
в Мюнхенському інституті психотерапії сус-
пільства Макса Планки отримала серйозну 
державну підтримку [3].

Тренінг впевненої поведінки на сьогодніш-
ній день може вважатися одним з найнадійні-
ших стандартних методів терапії поведінки.

Мета тренінгу впевненості полягає в тому, 
щоб навчити боязких, скованих і ускладнених 
в контактах клієнтів впевненому самоствер-
дження і відстоювання своїх прав в офіційних 
і міжособистісних відносинах.

Метою роботи є вивчення можливостей 
підвищення працездатності співробітників 
засобами практичної психології (на прикладі 
ПАТ МВТШП «Елегант»).

Спираючись на поставлену мету, визначе-
ний об’єкт і предмет дослідження, нами були 
визначені наступні завдання дослідження:

1. Зробити теоретичний аналіз проблеми 
працездатності співробітників та умов її під-
вищення.

2. Визначити психодіагностичні засоби та 
методи спрямовані на виявлення рівня пра-
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цездатності співробітників, провести діагнос-
тику.

3. Визначити психологічні умови підви-
щенню працездатності співробітників, вста-
новити основні напрямки роботи практичного 
психолога з співробітниками.

Підводячи підсумок даної роботи можна 
зробити висновок, що підвищення працез-
датності співробітників на підприємстві ПАТ 
МПТШП «Елегант» способами практичної 
психології є необхідною умовою для підпри-
ємства, будь-яка людська діяльність вимагає 
організованості, точності і напруги, є висо-
кою активністю і зосередженістю. Саме тому 
підвищення працездатності людини вважають 
одним з важливих показників загальної оцін-
ки рівня розвитку особистості.

Аналіз теоретичних джерел та результати 
емпіричного дослідження з підвищення пра-
цездатності співробітників засобами практич-
ної психології показали, що проблема є акту-
альною.

Психологічна працездатність співробітни-
ків виступає в якості однієї з основних при-
чин, що впливають на успішність підвищен-
ня працездатності на підприємстві. Виявлено 
особливості співробітників, рівень згурто-
ваності, задоволеність роботою, характерис-
тики тривожності і агресії, психологічний 
клімат в групі і стиль керівництва трудовим 
колективом.

Узагальнення результатів дослідження до-
зволило констатувати наступне:

1. Відображення людиною процесу ро-
зуміння свого особистого трудового досвіду 
може бути надано у формі бесіди-розповіді 
про події свого життя на підприємстві. Осо-
бистий досвід людини, відображений в опи-
туванні, символічно об’єднує навколишнє 
об’єктивну дійсність і разом з тим, приватне 
суб’єктивне буття людини. Події, які отрима-
ли досконалий рівень бесіди, відображають 
особливості сприйняття і ставлення людини 
до навколишнього світу, інших людей, самого 
себе, показують, яким є суб’єкт у власних діях 
і рішеннях, визначають обрану ним життєву 
позицію.

2. На різних вікових етапах ми бачимо зміс-
товні характеристики, в яких виявляються осо-

бистісні якості людини і його світосприйняття. 
Свідома активна діяльність у колективі, пере-
живань і вчинків свідчить про рівень згурто-
ваності та інтеграції, а майже, і про розуміння 
свого особистого трудового досвіду. Завдяки 
аналізу змісту методики згуртованості «Сішо-
ра» можна виявити психічно значущі структу-
ри досвіду як співробітника так і керівника.

3. Виявлений зв’язок між рівнем тривож-
ності і характеристики впевненого, невпев-
неного і агресивної поведінки. Досліджува-
ні, які виявили високу здатність та інтеграції 
особистого досвіду, мають оптимальні показ-
ники за рівнем тривожності, достатній рівень 
агресивності і високі показники депресивних 
станів. Досліджувані з високим рівнем депре-
сивного стану виступали у подіях власного 
життя активними суб’єктами, в той час, як 
досліджувані з низьким – частіше пасивними 
спостерігачами подій.

4. За результатами даних, отриманих діа-
гностичних методів, спрямованих на вивчен-
ня психологічного клімату залежить не тільки 
від вікового показника, а й від ступеня соці-
алізації. Це означає, що усвідомлення себе 
суб’єктом трудової діяльності, здатним са-
мостійно створювати реальність, приймати 
рішення і відповідати за власні вчинки, роз-
вивається відповідні вчинки, розвивається 
відповідно до рівня соціальної адаптованості.

Прояв ступеня соціалізації свідчить про 
те, що серед адаптованих співробітників 
більшість займають активну позицію у поді-
ях власного життя на підприємстві, а серед 
досліджуваних з групи неадаптованих таких 
лише половина.

5. Ефективність програми психологічної 
допомоги спрямованої на розвиток підвищен-
ня працездатності співробітників доведена в 
ході емпіричного дослідження.

Експериментально доведено, що прове-
дена бесіда відображає рівень адаптованості 
людини до соціуму, значить, його можна ви-
користовувати як метод діагностики, спираю-
чись на відповідні норми. Бесіда, як проектив-
ний метод дослідження особистості, дозволяє 
виявити, яку життєву позицію займає людина, 
а саме: активно або пасивно діє в життєвих 
ситуаціях, в яких емоційному просторі існує, 
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наскільки успішно відбувається процес його 
соціалізації в колективі.

Підвищення працездатності співробітників 
на підприємстві засобами практичної психо-
логії – це основне завдання як керівника так і 
психологів. Слід враховувати і процеси втоми, 
і відновлення; на нашу думку, вони повинні 
розглядати як взаємопов’язані сторони. Вико-
ристовувати засоби фізичної культури з метою 
підвищення психоемоційного стану, підвищен-
ня працездатності – фізичними вправами, як 
важливий засіб відновлення працездатності та 
підвищення продуктивності праці.

Крім підвищення працездатності, покра-
щується увага, знижується стомлюваність 
очей і відповідно кількість помилок у роботі.

Отже, ми вже логічно підійшли до того ви-
сновку, що підвищення працездатності є здат-
ність організму чинити певний обсяг, як розу-
мової, так і фізичної роботи в цілому.

Підвищити методи стимулювання праці; 
підвищення оплати співробітників з кінце-
вими результатами повинно стати основним 
заходом, спрямованої на підвищення пра-
цездатності та ефективності праці.

Незважаючи на очевидну специфіку 
окремих поведінкових проявів впевненос-
ті в собі, загальні принципи її, засновані 
на повазі особистих прав, бажань, думок і 
свобод людини, цілком застосовні в нашій 
країні.

Перспективи дослідження полягають у 
розробці програм розвитку працездатності 
у співробітників засобами соціально-психо-
логічних тренінгів.

Одним із ефективних методів СПТ, на 
наш погляд, є: семінар-тренінг «Технологія 
психологічної підготовки співробітників до 
підвищення працездатності в умовах орга-
нізаційного розвитку на підприємстві». 
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АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ДЕФОРМАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ  
У РІЗНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ НАПРЯМКАХ

У статті дано визначення поняття «особистісна деформація»; проаналізовано наукову літера-
туру (А. Адлер, Е. Берн, Е. Еріксон, А. Маслоу, Ф. Перлз, Д. Трунов, К. Роджерс) з метою виявлення 
чинників, що впливають на появу деформацій особистості; запропоновано класифікацію чинників у 
залежності від їх дії (внутрішньої та зовнішньої). 

Ключові слова: особистісна деформація, чинники деформації, внутрішні та зовнішні чинники, ви-
кривлення сприйняття, захисні механізми. 

В статье дано определение термина «личностная деформация», проанализировано научную литера-
туру (А. Адлер, Э. Берн, Э. Эриксон, А. Маслоу, Ф. Перлз, Д. Трунов, К. Роджерс) с целью определения факто-
ров, которые влияют на появления деформаций личности; предложено классификацию факторов. 

Ключевые слова: личностная деформация, факторы деформации, внешние и внутренние факто-
ры, искривление восприятия, защитные механизмы. 

The article provides a definition of the term «personality deformation», analyzed the scientific literature 
to determine factors that affect the appearance of deformations of the individual; proposed classification 
factors. 

Key words: personality deformation, deformation factors, external and internal factors, curvature of 
perception, defense mechanisms.

Відповідно до закону України «Про вищу 
освіту» (від 01.07.2014 № 1556-VII) одним із 
основних завдань вищого навчального закладу 
є формування особистості учасників освітньо-
го процесу, моральних цінностей, соціальної 
активності, громадянської позиції та відпо-
відальності, здорового способу життя, вмін-
ня вільно мислити та самоорганізовуватися в 
сучасних умовах [5]. Для реалізації цього за-
вдання необхідно враховувати той факт, що на 
момент вступу до ВНЗ здобувачі вищої освіти 
вже володіють певними психічними властивос-
тями (спрямованість, темперамент, характер, 
здібності), морально-ціннісними установками, 
поглядами, власним життєвим досвідом, осо-
бистісними проблемами та деформаціями. 

Особистісні деформації – це викривлення, 
зміна якостей і властивостей особистості під 
впливом тих чи інших факторів, що проявляєть-
ся у: зміні сприйняття та ціннісних орієнтацій, 
життєвих поглядів, характеру, способів спілку-
вання та поведінки, рис особистості, установок 
та їх гіперболізації; незрілості та нерівномір-
ності розвитку певних аспектів особистості, ін-

фантильності та егоцентричній спрямованості; 
втраті здатності до адаптації; фрустрованості; 
порушенні внутрішньопсихічної рівноваги; ви-
кривленнях у когнітивній та емоційній сферах 
та ін. [2, с. 145-150.].

Для успішної підготовки майбутнього фа-
хівця (як професійної, так і особистісної) необ-
хідним є визначення чинників, що впливають 
на утворення та розвиток особистісних дефор-
мацій.

Мета статті: проаналізувати підходи до ро-
зуміння чинників особистісних деформацій у 
різних психологічних напрямках. 

Виклад основного матеріалу. У науковій 
літературі виділяють різні чинники появи та 
розвитку особистісних деформацій в залежнос-
ті від підходу до розуміння особистості. Так, 
наприклад, важливу роль у персонологічних 
уявленнях К.Роджерса грає Я-концепція, або 
самість людини з точки зору її власного сприй-
няття у ситуації різних життєвих ролей (дити-
на, батько, соціалізована особистість, студент, 
службовець і т.д.). При цьому Я-концепція по-
єднує у собі уявлення людини про себе у даний 
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момент часу і бажаний стан у майбутньому 
– Я-ідеальне. Для збереження напрацьованої 
Я-концепції (що формується у процесі соціа-
лізації), за К.Р оджерсом, необхідна узгодже-
ність між самосприйняттям і можливими пе-
реживаннями. У ситуації, коли переживання 
неузгоджені з самосприйняттям – це загрожує 
збереженню Я-концепції. У цьому випадку, за 
К. Роджерсом, організм вмикає механізми за-
хисту: викривлення сприйняття та заперечення, 
що є основою появи деформацій у особистості. 

Деформація сприйняття відбувається, якщо 
небажана інформація допускається у свідо-
мість, але у настільки трансформованому 
вигляді, що не заважає попередньому само-
сприйняттю і не відображається на Я-концепції 
(наприклад, отримав погану оцінку, сильний 
студент пояснює це несправедливістю пе-
дагога, а не своїми недостатніми знаннями).  
Це К. Роджерс розглядає як раціоналізацію. 

Заперечення, як фактор, що викликає дефор-
мацію сприйняття, полягає у відмові сприймати 
реально існуючі негативні події, які підривають 
власну Я-концепцію. Крайньою формою запе-
речення є не лише виникнення деформації осо-
бистості, але і поява психопатології.

У феноменологічному підході до особистос-
ті К. Роджера для кожного індивіда виявляється 
реальним те, що існує у межах його внутрішньої 
системи координат (або його суб’єктивного сві-
ту), складає базу для його суб’єктивного сприй-
няття, переживання і визначає його поведінку. 
Тобто, реагування на ті чи інші події залежить 
від внутрішніх установок особистості. Таким 
чином, внутрішні установки, що обмежують 
сприйняття, викривляють його, призводять до 
його суб’єктивності, обумовлюють появу осо-
бистісних деформацій [4].

Аналізуючи п’ять основних особистісних 
характеристик повноцінного функціонування 
людини К. Роджерса, можна виділити наступні 
чинники, що сприяють появі деформацій:

– відсутність власної самодостатності: така 
особистість боїться раптових, спонтанних пе-
реживань, які вона сприймає (через власну не-
повноцінність) як загрозу власній правоті, ви-
мушена активізувати механізми захисту; 

– тенденція до неповноцінного проживання 
життя: через страх перед різноманіттям сприй-

няття особистість обмежує своє сприймання, 
трансформує усі переживання на користь вну-
трішніх установок; 

– нездатність особистості при виборі рішен-
ня орієнтуватись на свої власні відчуття, при 
цьому особистість керується загальноприйня-
тими, нав’язаними середовищем стереотипами; 
з цим також тісно пов’язана відсутність емпі-
ричної волі та креативності;

– відсутність у дитинстві безумовної пози-
тивної уваги (така нестача призводить до не-
можливості успішної самоактуалізації, що веде 
до вище перерахованих чинників.

За А. Маслоу існують метопотреби (потреби, 
що сприяють особистісному зросту), незадово-
лення яких призводить до появи таких стійких 
рис особистості: недовіра, цинізм, ненависть, 
дезінтеграція, втрата почуття власного «Я» та 
індивідуальності, тотальний егоїзм, перекла-
дання відповідальності на інших. Безумовно 
такі риси одночасно є проявом і причиною по-
яви деформацій особистості. Актуальним для 
розуміння причин появи деформованості є ро-
зуміння А. Маслоу дефіцитарної любові. Вче-
ний вважає, що така любов є егоїстичною, для 
себе, а виникає вона для того, щоб компенсува-
ти недоліки захисту, поваги, самоприйняття [6]. 

Аналізуючи чинники особистісних дефор-
мацій з точки зору гештальт-підходу Ф. Перл-
за, можна зазначити, що появі викривлень 
особи сприяє «не завершення» ситуації, кон-
такту або «гештальту», при цьому можливе 
нашарування та закріплення таких «незавер-
шень» у поведінці (тобто деформації стають 
сталими). Головним механізмом і проявом 
деформованої поведінки за Ф.Перлзом мож-
на визначити ритуалізацію поведінки. Слід 
зазначити, що усім людям характерна певна 
ритуалізація, проте їх поведінка змінюється 
в залежності від ситуації, а деформована осо-
ба є ригідною, адаптивно незмінною, вірною 
своїм ритуалам. 

За Ф. Перлзом усі викривлення виникають 
через нездатність індивіда підтримувати свою 
рівновагу у середовищі (тобто рівновага між 
собою та світом). Зазвичай у порушенні рівно-
ваги беруть участь такі механізми як інтроек-
ція, проекція, злиття і ретрофлексія. Усі ці ме-
ханізми призводять до виникнення у індивіда 
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труднощів у диференціації себе та інших, до 
змішання себе та інших. 

У трансактному аналізі Е. Берна [3] до де-
формацій особистості призводить порушення, 
переважання чи пропуск того чи іншого стану. 
Розглянемо детально як це впливає на появу ви-
кривлень особи:

– зупинка у стані «Дитина»: залежність, без-
помічність, емоційна неврівноваженість, неро-
зуміння себе, відсутність навичок прийняття 
рішення, навичок піклування, при цьому чуттє-
вість, зацикленість на власних потребах та за-
доволеннях, потреба в піклуванні;

– пропуск стану «Дитина» і «Дорослий», 
тобто відразу формується стан «Батько»: бажан-
ня допомагати за рахунок нівелювання власних 
потреб, пригнічення чутливості, місіонерська 
позиція, постійне страждання, залежність (від 
інших та їх думки), відсутність довіри, відмова 
собі у щасті;

– пропуск стану «Дитина», формування ста-
ну «Дорослий»: перфекціонізм, синдром «від-
мінника», відсутність радості та довіри, при-
гнічення чутливості, надмірний раціоналізм, 
професія «гарна людина», активність, перева-
жання власних інтересів над чужими, зацикле-
ність на собі, самокритичність, відсутність емо-
ційної та чуттєвої свободи, відчуття значимості 
отримується за рахунок досягнень;

– пропуск стану «Дорослий», тобто перехід 
від «Дитини» до стану «Батько»: життя заради 
сім’ї, оточуючих, власні інтереси мають друго-
рядне значення, залежність, контроль, вимогли-
вість до себе та оточуючих, неприйняття себе, 
особистісна незадоволеність, значимість за ра-
хунок користі.

– А. Адлер [1] виділяє чотири типи особис-
тості за характером установок, пов’язаних зі 
стилями життя. За ним переважання того чи ін-
шого типу обумовлює особливості сприйняття, 
реакції взаємодії з оточуючими, схильності та 
інтереси, типи поведінки. Тобто переважання 
того чи іншого типу призводить до деформа-
ційного сприйняття особистості. 

Переважання того чи іншого типу як чин-
нику утворення особистісної деформованості 
можна зустріти і у Е. Фромма.

А. Адлер також вважає, що навіть послідов-
ність народження дітей обумовлює характер та 

риси особистості. Наприклад, єдина дитина, за 
А. Адлером, завжди володіє такими рисами як 
егоцентризм і залежність, що обумовлює труд-
нощі взаємодії з однолітками, старша дитини 
звикає до ізольованості і самостійності, друга 
дитина має завищений рівень домагань, остан-
ня дитина – сильне почуття неповноцінності. 
Таким чином, послідовність народження інди-
віда, обумовлює його спрямованість та стиль 
життя, що призводить до вибірковості сприй-
няття, його викривленості відносно певного 
стилю [1, с. 28-30]. 

За Е. Еріксоном поява викривлень поведін-
ки є результатом невирішеної психосоціальної 
кризи кожної епігенетичної стадії психосо-
ціального розвитку особистості (наприклад, 
невирішеність кризи першої стадії викликає 
базальну недовіру, другої – сором і сумніви, 
третьої – почуття провини, четвертої – неповно-
цінність, п’ятої – рольове зміщення, шостої –  
ізоляція, сьомої – застій, восьмої – розпач). 

Цікавою для аналізу чинників дефор-
мації є схема аналізу факторів викривлень  
Д.Г. Трунова [7]. Дослідник пропонує розгляда-
ти процес деформації особистості за аналогією 
до процесу виробництва за допомогою пресу. 
Основний зміст цього виробництва полягає в 
тому, що на початку процесу ми маємо матері-
ал певної форми, який проходить через вплив 
пресу і втрачає свою власну форму (тобто, де-
формується). На виході цей матеріал має нову 
форму, яка відповідає конфігурації пресу. Для 
того, щоб процес деформації відбувся, необ-
хідна достатня сила пресу і відповідні власти-
вості матеріалу. У іншому випадку матеріал не 
змінить свою форму (якщо прес недостатньо 
потужний) або через певний час він може при-
йняти початкову форму (якщо матеріал надто 
пружний). Для того, щоб цього не відбулось у 
деяких виробничих процесах використовують 
різні способи закріплення отриманої форми 
(наприклад, обпалювання). 

На основі аналізу цього виробничого про-
цесу Д.Г. Трунов, визначає чотири основні фак-
тори, що впливають на появу деформації осо-
бистості [7]:

1. Властивості матеріалу – це безпосередньо 
особистісні якості, характеристики та особли-
вості.
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2. Конфігурація пресу – це рамки, норми у 
які себе розміщає особистість чи будь-які зо-
внішні та внутрішні фактори впливу на особу 
(стреси, принципи та установки, коло оточую-
чих людей, умови праці і т.д.).

3. Сила пресу – це ступінь впливу попере-
дніх факторів, які залежать від таких параме-
трів: віра у свої сили, особистісна значимість, 
відчуття відповідальності, емоційна включе-
ність у справу чи діяльність, мотивація, сила 
зовнішнього контролю і т.д. 

4. «Випалювання» – це фактор, який сприяє 
закріпленню деформацій, що виникли. 

Висновки: проаналізувавши різні підходи 
до тлумачення чинників деформацій особис-
тості, умовно можна виділити дві їх групи – 
внутрішні та зовнішні чинники.

До першої групи внутрішніх чинників ми 
віднесли сукупність індивідуальних власти-
востей та особливостей, що сприяють появі 
деформацій. Умовно цю групу чинників можна 
розділити на дві великі підгрупи: особливості 
особистості, що мають генетико-фізіологічну 
основу та особливості, що мають соціально-
психологічну основу.

До підгрупи «особливості, що мають гене-
тико-фізіологічну основу» відносять тип нер-
вової системи (відповідно тип темпераменту); 
індивідуальні особливості вищої нервової ді-
яльності; дію пренатальних; натальних, ранніх 
постнатальних негативних факторів, які обу-
мовлюють аномалії характеру, вроджені анома-
лії, патології особистості і т.д.;

До підгрупи «особливості, що мають соці-
ально-психологічну основу» можна віднести: 
установки особистості, її рівень домагань, ло-
кус контролю, моральні та загальні цінності; 
такі якості: інфантилізм, емпатію, гуманізм, 
захопленість, ідеалізованість, фанатичність, 
педантичність, чуттєвість, гіпервідповідаль-
нісь, схильність до зверх контролю (тобто по-
стійне перебування в позиції «Я – дорослий», 
«Я – контролюючий Батько»); низький рівень 
рефлексії та самоконтролю, ригідність, егоцен-
трична спрямованість; переважання певного 
типу поведінки чи сприйняття; дисгармонія 
та дезінтеграція особистості; низький рівень 
адаптованості та нездатність до соціалізації; 
порушення дії механізмів захисту; відсутність 

навичок комунікації і уміння виходити з важких 
ситуацій спілкування; невміння регулювати 
власні емоційні ситуації; не здатність до само-
релаксації, профілактики і зняття емоційної на-
пруги; переважання; недорозвинення чи пору-
шення однієї зі складових особистості. 

До групи зовнішніх чинників ми відноси-
мо: вплив референтних груп; умови життя, 
навчання або праці; рольові чинники (смерть 
і важкі захворювання близьких, матеріальні 
ускладнення, особистісна невлаштованість, 
погані взаємини між подружжям, відсутність 
нормальних житлових умов, недолік уваги, що 
приділяється домашніми) і т.д. 

Слід зазначити, що ці дві групи є досить 
умовними, вони тісно взаємопов’язані та вза-
ємообумовлені. Тому додатково ми виділили, 
ще дві групи факторів, що впливають на утво-
рення та розвиток деформацій особистості. Під 
групою факторів «конфігурація деформаційних 
чинників» ми розуміємо стійкі утворення, що 
складаються зі співзаємодії зовнішніх та вну-
трішніх деформуючих чинників. Сюди ж ми 
віднесли силу, інтенсивність та тривалість дії 
чинників, що деформують особистість. 

Аналіз наукової літератури засвідчив, що 
особистісні деформації є набутими і форму-
ються під час виховання, навчання, соціалі-
зації та розвитку особи, а також деякі форми 
викривлень мають не постійний характер і з 
часом (або з відповідною корекційною робо-
тою) зникають. Якщо чинники, що викликають 
деформацію, мають тимчасовий характер, і не 
накладаються на особистісні чинники, то при 
закінченні дії цих факторів, зникає (хоча із ча-
сом) і викривлення особистості. Тому, до другої 
групи факторів «закріплюючі чинники дефор-
мації» відносять усі фактори, що сприяють 
закріпленню та укоріненню деформованості 
особистості: заохочення, оцінювання чи при-
гнічення з боку оточуючих; почуття успіху чи 
задоволення, вдале вирішення проблеми чи си-
туації за рахунок власних деформацій, будь-яке 
підкріплення викривлень поведінки чи сприй-
няття.

Врахування усіх деформуючих чинників та 
факторів дозволить створити ефективну корек-
ційну програму, яка забезпечить повноцінний 
та гармонійний розвиток особистості.
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ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГА ДО ВЗАЄМОДІЇ УЧНІВ  
ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЙОГО  
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
У статті розкрито сутність, структуру та важливість формування основної проблеми готов-

ності педагога до інклюзивної діяльності як важливого інструмента його професійної компетентнос-
ті педагога в умовах інклюзивного навчання. Досліджено проблему готовності педагога до інклюзивної 
освіти. Зазначені педагогічні характеристики уміння педагога. Та розкрито поняття товариськість 
та взаємодопомога учнів.

Ключові слова: готовність педагога, професійна компетентність вчителя, взаємодія учнів, ін-
клюзивне навчання.

В статье раскрыта сущность, структуру и важность формирования основной проблемы готовно-
сти педагога к инклюзивному деятельности как важного инструмента его профессиональной компе-
тентности педагога в условиях инклюзивного обучения. Исследована проблема готовности педагога 
к инклюзивному образованию. Указанные педагогические характеристики умение педагога. И раскры-
то понятие общительность и взаимопомощь учеников.

Ключевые слова: готовность педагога, профессиональная компетентность учителя, взаимодей-
ствие учащихся, инклюзивное обучение.

The article reveals the essence, structure and importance of creating the basic problem of readiness of 
the teacher to inclusive activities as an important instrument of teacher’ s professional competence in terms 
of inclusive education. The problem of teacher preparedness for inclusive education is investigated. These 
characteristics of pedagogical skill of the teacher are outlined. And concept of sociability and mutual aid of 
students are signified.

Key words: teacher’s readiness, professional competence of teachers, students interaction, inclusive ed-
ucation.

Мета статті: дослідити та обґрунтува-
ти готовність педагога до роботи з дітьми 
в умовах інклюзивного навчання та шляхи  
визначення готовності педагогів як важли-
вий інструмент його професійної компе-
тентності.

Наказом Міністерства освіти і науки Укра-
їни «Про створення умов щодо забезпечення 
права на освіту осіб з інвалідністю» від 2 груд-
ня 2005 р. № 691 висунуто рішення про вве-
дення в навчальні плани вищих навчальних 
закладів III-IV рівня акредитації, що підготов-
люють працівників за напрямком «Педагогіч-
на освіта», дисципліни «Основи корекційної 
педагогіки», яка надасть їм професійну готов-
ність до інклюзивної освіти [2]. Для того, щоб 
педагог був компетентним в процесі інклю-
зивного навчання, потрібно пройти курси на 
підвищення кваліфікації, теоретичні та прак-
тичні семінари, тренінги.

Вчитель, працюючи в інклюзивному класі, 
може вдосконалювати свої вміння, навички, 
знання про закономірності розвитку дітей, 
оцінювати методичний підхід, вдосконалює 
особисті підходи, щодо ефективності тих на-
вчальних технологій, якими він вміло володіє, 
досягти розуміння сильного, спільного та спе-
цифічного у функціональних та перспектив 
школярів.

Щодо самого поняття “професійна ком-
петентність педагога”, яке розглядається у 
вітчизняній та зарубіжній психолого-педаго-
гічній літературі, то більшість з дослідників 
поєднують з поняттям професійної культури 
(Ю. Бойчук, Є. Бондаревська, В. Гриньова, 
Н. Крилова, В. Лозова, О. Пометун ін.), інші 
дослідники – з рівнем професійної освіти  
(Б. Гершунський та ін.) також характеризу-
ють її як одне з індивідуальних властивостей 
особистості, яка спричиняю ефективність 
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професійної діяльності педагога (Д. Гришин,  
Н. Кузьміна, А. Маркова, та ін.) [4]. 

Робота у класах інклюзії освіти створює у 
педагога зовсім нове розуміння проблем ді-
тей, що мають особливі освітні потреби.

Крім того, вчитель з нових позицій оцінює 
можливості та працездатність учнів та учнів 
з особливими освітніми проблемами, перед 
ним постає новий шлях виховання особистос-
ті, нівелювання проблемних сторін дитини.

Відповідного вагомого значення у проце-
сі інклюзивної освіти набуває індивідуаль-
ний підхід, який дозволяє при доборі засобів, 
методів, темпу навчання врахувати індивіду-
альні особливості учнів, неоднаковий рівень 
розвитку їхніх здібностей та можливостей. 
Педагог інклюзивного класу має добре знати 
особливості розвитку та поведінку кожної ди-
тини. Вчитель має розуміти, на якому етапі й 
чому виникає та чи інша проблема у навчанні, 
яка відображується на засвоєнні навчальної 
програми. До початку навчання дитини в ін-
клюзивному класі педагог має детально ви-
вчити документацію про неї; провести бесіду 
з батьками про інтереси дитини, її схильності, 
можливості, потреби та поведінкові особли-
вості; вивчити стосунки у родині.  Для на-
вчання дітей з особливими освітніми пробле-
мами застосовують корекційно – розвивальні 
методи.

Щоб досягти високого результату та забез-
печити учнів різноманітними потребами обу-
мовлені здібностями, різним рівнем розвитку, 
зацікавленістю, та іншими розбіжностями ді-
тей, вчителю обов’язково потрібно змінити 
навчальні матеріали, методики навчання, а 
зокрема й навчальне середовище. Педагоги, 
котрі досягають успіху в навчанні дітей з осо-
бливими освітніми потребами, застосовують 
різноманітні методи навчання, які змінюють-
ся залежно спеціальних потреб учня. Ці зміни 
або пристосування до потреб учнів відбува-
ються через адаптації або модифікації.

Онови інклюзивної освіти з певними мето-
дичними аспектами, як зміст освіти. А педаго-
ги в свою чергу повинні бути компетентними 
в наступних питаннях:

1) Основні поняття інклюзивної педа- 
гогіки.

2) Знання індивідуально-психологічних 
особливостей дитини.

3) Ставлення держави та суспільства до 
формування освіти дітей з особливими освіт-
німи потребами.

4) Уміння аналізувати педагогічні факти, 
явища, процеси.

5) Групові та індивідуальні методи та при-
йоми навчання дітей з особливими освітніми 
потребами.

6) Методична робота із сім’єю учня.
Педагог з метою здійснення інклюзивного 

навчання має вміти:
1) Створювати моніторинг розвитку дітей, 

що мають труднощі різних видів діяльності, 
та опанування нових знань.

2) Вміти вчасно допомогти учневі при ви-
никненні різноманітних труднощах.

3) Організовувати індивідуальний та дифе-
ренційований підхід до вихованців з особли-
вими освітніми потребами.

4) Формувати дружні стосунки, та взаємо-
допомогу між учнями.

5) Проводити індивідуальні бесіди з бать-
ками, щодо надання правильної інформації 
про дитину [1].

Отже, можна зробити висновок, що компе-
тентність вчителів є однією з умов ефектив-
ності інклюзивного навчання.

В інклюзивному середовищі основою всьо-
го – це є високоосвічений педагог, який має 
володіти знаннями про всі можливі вади роз-
витку учня,що забажає навчатися в загально-
освітньому навчальному закладі. Завдяки обі-
знаності та компетентності педагога навчання 
в інклюзивному класі проходить більш успіш-
но та. Та на жаль, в Україні на сьогоднішній 
день відсутня незалежна система професійно-
педагогічної підготовки майбутніх учителів 
до роботи в інклюзивному середовищі. Тому, 
зазвичай, включення діти з особливими освіт-
німи проблемами в освітній простір, виникає 
багато непорозумінь, заперечень та проблем . 
Насамперед виникають такі обставини через 
незнання, вірного рішення та найефективні-
шого підходу до навчального процесу дітей з 
особливими освітніми проблемами.

Інклюзивна компетентність педагога має 
проявлятися в майстерності створювати спіль-
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ну діяльність дітей різних категорій, достойно 
оцінювати рівень засвоєного навчального ма-
теріалу учнями з особливими освітніми про-
блемами, в умінні вибирати відповідні прийо-
ми виховного впливу на дітей у класі [3].

Щоб здійснювати інклюзивне навчання 
потрібно з’ясувати ряд проблем, зв’язаний не 
тільки з матеріальною базою, але й різнома-
нітними позиціями членів суспільства, і най-
головніше це неготовність вчителів до вико-
нання своєї професійної діяльності в умовах 
інклюзивної освіти. Зважати на те, що вихо-
ванець з особливими освітніми проблемами, 
має право на вільний вибір, щодо загально-
освітнього навчального закладу, тому педагог 
має мети високий рівень сформованості ін-
клюзивної компетентності. 

Важливою частиною інклюзивного на-
вчання є взаємодопомога учнів. Товариськість 
стає моральною цінністю відносин у класно-
му колективі, а також характерною ознакою 
індивіда, що відтворює учнівські потреби у 
спілкуванні та в колективній діяльності. На-
самперед це встановлення певних умов спіль-
них цілей, симпатії, схожі життєві позиції, 
взаєморозуміння між усіма учнями. В умовах 
інклюзивного навчання є особливо необхід-
ним для сприяння розвитку соціальності всіх 
учнів, оскільки включенню їх до мікросередо-
вища класного колективу ефективно сприяють, 

насамперед,взаємодопомога у колективній 
справі й прагнення вдосконалювати особис-
ті якості один одного в інтересах досягнення 
спільної мети, що становлять сутність това-
риськості. Формувати дружні стосунки допо-
магають і умови навчання, які впливають ви-
никнення як товариських, так і приятельських 
відносин між вихованцями. Товариські стосун-
ки виникають на основі спільної діяльності. 
Товаришів об’єднують спільні інтереси і, голо-
вне, почуття відповідальності за спільну спра-
ву. Характер діяльності учнів, безумовно, впли-
ває на тривалість товариських стосунків. Вони 
міцнішатимуть, коли діяльність буде пов’язана 
з труднощами. Особливої міцності товарись-
ким стосункам надає ідейна спільність, одна-
кове розуміння до навчального процесу.

Висновки.
Таким чином, інклюзивна компетентність 

педагога можна зазначити, як об’єднано – ін-
дивідуальне формування, яке спричиняє здат-
ність створювати професійні якості в умовах 
інклюзивної освіти, зважаючи на різноманітні 
потреби дітей з особливими освітніми про-
блемами, гарантувати повноцінне навчання 
в загальноосвітньому навчальному закладі, 
формуючи відповідні умови для повноцінно-
го навчання. Інклюзивна компетентність вчи-
телів належить до рівня спеціальних профе-
сійних компетентностей.
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МЧС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Запропонована стаття присвячена аналізу існуючої проблеми психологічної сумісності 
співробітників пожежно-рятувальних підрозділів МНС Російської Федерації. У статті розгля-
нуто основні теорії та підходи до вирішення даного питання, які на сьогоднішній день існують в 
психологічній науці.
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The proposed article is devoted to analysis of the problem of psychological compatibility of employees of 
fire-rescue units of Emergency Ministry of the Russian Federation. The article deals with the basic theories 
and approaches to the issue, which currently exists in psychological science.
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Постановка проблемы. Проблема психо-
логической совместимости и сплоченности 
сравнительно недавно стала определяться как 
в нашей стране так и за рубежом. Поэтому, на-
ряду с отсутствием фундаментальных работ, 
которые специально посвящены данной про-
блематике, в литературе нет общепринятого 
определения психологической совместимо-
сти, а существующие определения очень про-
тиворечивы и, как правило, носят частичный 
и описывающий характер. 

Одни авторы психологическую совме-
стимость отождествляют с психофизиоло-
гической (физиологической), подчеркивая 
биологический (неосознанный) компонент 
[3], другие считают ее тождественной тер-
мину «социально-психологическая совме-
стимость», третьи, хотя и выделяют ее, как 
самостоятельный вид совместимости, однако 
в ее определение наряду с психологическими 
включают физиологические и социально-пси-
хологические характеристики человека [6].

Анализ последних исследований и пу-
бликаций. Несмотря на значительный ин-
терес исследователей к данной проблеме, 
взгляды которых отображены в работах:  
В.С. Агеева, Ф.Д. Горбова, А.Д. Глоточкина , 
Ф.Д. Давыдова, А.И. Донцова, А.А. Кроник  
[1, 4, 5, 8] и других авторов, она до сих пор 
остается одной из основных проблем социаль-
но-психологического обеспечения совместной 
деятельности специалистов. Это связано, пре-
жде всего, с необходимостью решения как ме-
тодологических проблем оценки взаимосвязи 
отдельных компонентов сплоченности в свете 
концепции деятельностного опосредствования 
межличностных отношений в группе, так и те-
оретических проблем комплексной диагности-
ки этого психологического феномена.

Групповая сплоченность не раз была пред-
метом серьезного внимания исследователей 
[2, 3, 5, 7]. Основные направления исследова-
ний, которые ведутся в данной отрасли, могут 
быть сведены к следующим положениям:
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– сплоченность, как межличностная атрак-
ция, которая рассматривает данный феномен 
развития группы, как производную от числа 
и силы позитивных установок членов группы;

– сплоченность, как результат мотивации 
группового членства, который представляет 
данный феномен, как какую – то результиру-
ющую силу или мотивы, которые побуждают 
индивидов к сохранению членства в группе;

– сплоченность, как целостно – ориентаци-
онное единство членов группы.

Цель. Ссылаясь на это, мы, на основе ана-
лиза научной литературы посвященной вопро-
сам групповой психологии, поставили перед 
собой задание сформулировать и обосновать 
рабочее определение психологической совме-
стимости, которое было бы дифференциро-
вано от других видов совместимости и было 
ориентировано на малые функциональные 
группы сотрудников пожарно-спасательных 
подразделений МЧС РФ.

Изложение основного материала. «Тер-
мин психологическая совместимость», обыч-
но, используют для обозначения оптималь-
ного взаимного соединения личностных 
особенностей участников группы [2, 4, 5]. Од-
нако такое определение является достаточно 
общим и не отражает в полной мере сущности 
явления.

Более подробное понятие психологиче-
ской совместимости, как удовлетворение по-
требностей человека в общении, раскрывает-
ся в работе А.М. Парачева [8].

Этот автор выделяет три основные виды 
психологической совместимости:

– психологическая ценностная совмести-
мость (в сфере общения), содержание которой 
состоит в обеспечении максимального психоло-
гического комфорта для всех членов группы и 
их максимальной психологической гармонии;

– психологическая ролевая совместимость, 
как система психологических ролей, которые 
сложились стихийно, и требований, которые 
эти роли предъявляют своим исполнителям;

– психологическая деловая совместимость 
(в сфере труда), критерием оценки которой 
предлагается требование максимального пси-
хологического комфорта в период исполнения 
профессиональных заданий.

Условность выделения данных форм оче-
видна, потому, что взаимодействие членов 
группы (подразделения, коллектива) даже в 
крайних сферах (в сфере деятельности и об-
щения) тесно переплетаются и взаимообус-
ловливают друг друга.

В психологическом словаре-христоматии 
психологическая совместимость определяет-
ся, как понятие про взаимное соответствие 
особенностей участников группы. В это по-
нятие входят: взаимная симпатия, позитив-
ный характер эмоциональных психических 
установок, взаимосугестивность, общность 
интересов и нужд, подобие динамической на-
правленности психофизиологичных реакций 
и отсутствие в группе выраженных эзоповых 
устремлений.

Возможно, при комплектовании больших 
групп (более 100 человек), деятельность спе-
циалистов в которых обусловлена воздей-
ствием многих разноуровневых факторов, и 
необходимо понимать психологическую со-
вместимость в таком широком плане. Одна-
ко, что касается малых групп, на наш взгляд, 
целесообразно выделение психологической 
совместимости , что допускает соотношения, 
главным образом, индивидуально-психологи-
ческих (характерологичных) свойств членов 
групп и их ценностно-мотивационных осо-
бенностей. Это подтверждается и данными 
литературы.

Так, к примеру, в работе М.М. Обозова [7] 
совместимость понимается как эффект соеди-
нения и взаимодействия индивидов, который 
проявляется в субъективной удовлетворен-
ности партнеров друг другом при взаимной 
идентификации. Одним из внешних и фор-
мальных признаков удовлетворенности есть 
стойкие взаимные симпатии, которые опреде-
ляются характерологическими особенностя-
ми партнеров, что стремятся к общению друг 
с другом, и рассматриваются как условие и 
результат совместимости.

На наш взгляд, на современном этапе раз-
работки и изучения проблемы психологиче-
ской совместимости такое ее понимание яв-
ляется практически наиболее приемлемым, 
потому, что оно, во-первых, нивелирует не-
определенность самого понятия парной со-
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вместимости, которое некоторыми авторами 
рассматривается, как нижний уровень иерар-
хии совместимости, и во-вторых, указывает 
подходы к ее изучению. Одним из таких под-
ходов является изучение личностных особен-
ностей членов группы с низким социометри-
ческим статусом, чье нахождение в составе 
коллектива является нежелательным. Число 
отказов отображает стремление уйти от обще-
ния с этими личностями и часто рассматрива-
ется как выражение уровня психологического 
дискомфорта, в результате которого возникает 
психологическая напряженность в межлич-
ностных отношениях [7].

Некоторые авторы выражают психологиче-
скую совместимость через ее противополож-
ность – несовместимость. Так, в работах [1, 
4, 8] под психологической несовместимостью 
понимается не только отсутствие дружеских 
связей и наличие враждебности, но и неспо-
собность в критических ситуациях понимать 
друг друга, несинхронность психомоторных 
реакций, расхождение во внимании, мышле-
нии и других врожденных и приобретенных 
свойствах личности, которые препятствуют 
совместной деятельности и вызывают неудов-
летворенность в общении. Такое понимание 
психологической совместимости носит сбор-
ный характер, потому, что тут одновременно 
представлены характерологические, типоло-
гические и социально-психологические свой-
ства личности.

Таким образом, обобщая рассмотренные 
понятия психологической совместимости, 
можно прийти к выводу о том что большин-
ством авторов в их основу положено соеди-
нение характерологических свойств, которые 
обеспечивают удовлетворенность членов 
группы друг другом, и формирование опти-
мальных межличностных отношений.

Принимая во внимание выше изложенное, 
а так же учитывая специфику деятельности 
сотрудников пожарно-спасательных подраз-
делений МЧС России, под психологической 
совместимостью членов пожарно-спасатель-
ных подразделений МЧС мы будем понимать 
такое сочетание личностных (характерологи-
ческих) свойств, которое обеспечивает опти-
мальные межличностные отношения в малой 

функциональной группе и приводит к макси-
мальному удовлетворению взаимодействием 
всех ее членов в сфере формального и нефор-
мального общения, обеспечивая эффектив-
ность групповой деятельности спасателей.

В таком случае в основе психологической 
несовместимости, соответственно, должны 
находится те свойства личности субъектов об-
щения и деятельности, которые вызывают на-
пряженность в межличностных отношениях, 
неудовлетворенность общением и понижение 
эффективности групповой деятельности.

С учетом этих концептуальных положе-
ний нами разрабатывались критерии оценки и 
прогнозирования психологической совмести-
мости и сплоченности сотрудников пожарно-
спасательных подразделений МЧС. 

Знание уровня выразительности в груп-
пе данного психологического феномена, как 
определяет А.И. Донцов [1], необходимо 
каждому руководителю, поскольку от этого 
в значительной степени зависит прогнозиро-
ванная и реальная эффективность совместно-
го выполнения профессиональных заданий 
не только в экстремальных, но и в обычных 
условиях. При этом важным есть изучение 
групповых социально-психологических про-
цессов, которые формируют сплоченность 
группы, а так же раскрытие этих явлений в 
динамике формирования группы.

В отечественной социальной психологии 
новые принципы исследований сплоченности 
разработаны А.В. Петровским [3]. Они со-
ставляют часть предложенной автором единой 
концепции, названой ранее стратометрической 
концепцией групповой активности, а позже – 
теорией деятельностного опосредствования 
межличностных отношений в группе.

В соответствии с подходом А.В. Петровско-
го рассматривают несколько уровней группо-
вой структуры. Внешний уровень отображает 
непосредственные эмоциональные межлич-
ностные отношения, то есть то, что тради-
ционно измерялось социометрией. Второй 
уровень представляет собой более глубокое 
образование, обозначаемое термином «цен-
ностно-ориентационное единство» (ЦОЕ), 
которое характеризуется тем, что отношения 
тут обусловлены совместной деятельностью, 
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выражением чего для членов группы являет-
ся ориентация на основе ценностей, которые 
касаются процесса совместной деятельности. 

Социометрия строит свою методику на ос-
нове выбора или не выбора. Для определения 
второго уровня групповой структуры, – ЦОЕ, 
– необходимы иные методики и подходы, ко-
торые позволяют раскрыть мотивы выбора. 
Теория же деятельностного обусловливания 
дает ключ, с помощью которого эти мотивы 
могут быть определены, – совпадение цен-
ностных ориентаций, что касается совмест-
ной деятельности.

Третий уровень групповой структуры рас-
положен еще глубже и предусматривает еще 
большее включение индивида в совместную 
групповую деятельность: на этом уровне чле-
ны группы разделяют цели групповой дея-
тельности и тем самым, могут быть выявлены 
наиболее серьезные, значимые мотивы выбо-
ра членами группы друг друга. Можно пред-
положить, что мотивы выбора на этом уровне 
связаны с принятием так же общих ценно-
стей, но более абстрактного уровня – ценно-
стей, связанных с более общим отношением 
к труду, к окружающим, к миру. Этот третий 
уровень отношений был назван А.В. Петров-
ским «ядром» групповой структуры [3].

Таким образом на первом уровне сплочен-
ность действительно выражается развитием 
эмоциональных контактов. На втором уровне 
происходит дальнейшее смыкание группы, 
что выражается в совпадении у членов груп-
пы основной системы ценностей, связанных с 
процессом совместной деятельности. На тре-
тьем уровне интеграция группы проявляется 
в том, что все ее члены начинают разделять 
общие цели групповой деятельности. 

Существенным моментом при этом явля-
ется то обстоятельство, что развитие спло-
ченности осуществляется не за счет развития 
только коммуникативной практики (как, ска-
жем, это принято в социометрии), а на осно-
ве совместной деятельности. Кроме этого, 
единство группы, выраженно в единстве цен-
ностных ориентаций ее членов и интерпре-
тируется не просто как подобие этих ориен-
таций, а как привитие этого подобия в ткань 
практических действий членов группы. При 

такой интерпретации сплоченности обязате-
лен третий шаг в ее анализе, то есть переход 
от установления единства ценностных ори-
ентаций к установлению еще более высокого 
уровня единства – единства целей групповой 
деятельности, как выражение сплоченности.

То есть сплоченность группы стоит рас-
сматривать как многомерную и многоуровне-
вую социально-психологическую характери-
стику степени развития группы.

Сплоченность должна оцениваться и как 
совпадение ценностей, что касаются предме-
та совместной деятельности, и как своего рода 
«деятельностное внедрение» этого совпадения, 
что включает в себя психологическую совме-
стимость. Наряду с этим, на сегодняшний день 
еще не в полной мере выяснена роль структу-
ры принятия межличностного восприятия и 
должностного состояния членов группы при 
диагностике сплоченности и других группо-
вых явлений [1]. Отсутствует и единая форма-
лизованная методика количественной оценки 
степени воздействия должностного состояния 
индивидов на исследуемые психологические 
феномены их группового взаимодействия.

Исходя из вышеуказанного, предлагаем 
следующие понятия:

– Сплоченность, как групповое социаль-
но-психологическое явление отображает ка-
чественную сторону взаимодействия членов 
группы (коллектива) и проявляется в един-
стве их помыслов, действий и поведения во 
всех сферах деятельности. Сплоченность 
представляет собой совокупность ценност-
но-мотивационной консолидации, профес-
сионального единства, психологической со-
вместимости и групповой психологической 
стойкости.

– Мотивационная (ценностно-ориентиро-
ванная) консолидация обеспечивает, прежде 
всего, близость членов группы (коллектива) в 
подходе к ценностям, целям и заданиям взаи-
модействия во всех сферах жизнедеятельно-
сти, в том числе во время совместного реше-
ния заданий основной деятельности.

– Профессиональное единство (слажен-
ность) – согласованное взаимодействие чле-
нов группы (коллектива) в профессиональной 
сфере.
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– Психологическая совместимость – опти-
мальное соединение личностных свойств чле-
нов группы (коллектива), обеспечивающее их 
эффективное взаимодействие во всех сферах.

– Групповая психологическая стойкость 
– свойство группы (коллектива), обеспечива-
ющее единство и работоспособность в усло-
виях воздействия экстремальных, в том числе 
и негативных, психогенных факторов среды.

Кроме того необходимо подчеркнуть зна-
чимость межличностных отношений в про-
цессе групповой деятельности. Мы считаем, 
что именно межличностные отношения явля-
ются не только формой проявления, а и крите-
рием психологической совместимости и спло-
ченности сотрудников пожарно-спасательных 
подразделений МЧС. 

Это обусловлено следующим. Специфика 
межличностных отношений бойцов выходит 
из особенностей группы, как профессиональ-
ного подразделения (например, караул по-
жарно-спасательного подразделения). Меж-
личностные отношения в такой группе строго 
регламентированы, более стабильны, подчи-
нены закономерностям, которые действуют в 
изолированных группах. Кроме того, гендер-
но-возрастная однородность сотрудников, а 
также близость их профессиональных инте-
ресов и мотивационных установок создают 
благоприятные условия для развития и фор-
мирования оптимальных межличностных от-
ношений.

Как известно, межличностные отношения 
участников совместной деятельности разде-
ляют на официальные и не официальные[1,4]. 
Официальные отношения строго регламен-
тированы правилами организации профес-
сиональной деятельности (службы). Не офи-
циальные регулируются в большей степени, 
личностными особенностями людей и в свою 
очередь подразделяются на два основных 
типа: действенные, или инструментальные, 
связанные с взаимодействием членов коллек-
тива по общей работе, и оценочные, или экс-
прессивные, основанные на личностных осо-
бенностях каждого из участников группового 
общения. Реальные межличностные отноше-
ния обычно пребывают в диапазоне между 
этими крайними типами.

Для оптимального функционирования 
группы необходимо четкое соответствие офи-
циальных и не официальных отношений. А их 
не соответствие открывает наличие в группе 
конфликтов и низкой социометрической спло-
ченности.

Межличностные отношения появляются и 
раскрываются в процессе общения и только 
общения[2,3]. В процессе общения формиру-
ется и проявляется совместимость (не совме-
стимость) членов группы, что в значительной 
мере определяет структуру межличностных 
отношений. Характер этих отношений же вы-
ражается в чувствах симпатии или антипатии, 
которые лежат в основе внешних признаков 
совместимости. Именно в таком содержании 
мы и рассматриваем межличностные отноше-
ния, как форму проявления и критерии оцен-
ки совместимости.

Диапазоны возможной совместимости 
человека с кругом других людей, по мнению 
М.М. Обозова [7], определяются комплексом 
качеств личности. В составе межличностных 
отношений выделяют, как правило, три ком-
понента: когнитивный (информационный), 
эмоциональный (аффективный) и поведен-
ческий (регулятивный). Если при регулиро-
вании официальных отношений ведущим 
является поведенческий компонент, то при 
не официальных – основную регулирующую 
функцию выполняет эмоциональный компо-
нент, или межличностная привлекательность.

В работе Р.Л. Кричевского [6] привлека-
тельность рассматривается, как главный регу-
лятор стойкости, глубины и интимности меж-
личностных отношений, который включает в 
себя удовлетворенность субъектов общения 
друг другом, что по сути составляет основу 
психологической совместимости. 

Обзор литературы по данной проблема-
тике показывает, что важной формой прояв-
ления психологической совместимости есть 
межличностные отношения членов коллекти-
ва. В формировании характера этих отноше-
ний главная роль принадлежит особенностям 
личностных свойств, что составляют основу 
психологической совместимости.

В ряде работ есть указание на то, что ак-
тивный выбор партнеров для общения связан 
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в первую очередь с такими особенностями 
характера, как экстраверсия и нейротизм. В 
частности в исследованиях [3,6] получены 
стойкие позитивные связи между экстравер-
сией и социометрическим статусом и экс-
пансивностью, а негативные – между нейро-
тизмом и социометрическими показателями. 
Что касается нейротизма, то отмечается сле-
дующая закономерность. Более невротичные 
типы снижают свою социально-психологиче-
скую активность в процессе взаимодействия 
друг с другом, а личности, которые имеют 
низкие показатели нейротизма, – увеличива-
ют ее. Этот факт побочно говорит о лучшей 
адаптированности, успешном приобритении 
жизненного опыта людьми с низкой «невро-
тичностью».

В работах А.Г. Маклакова [4] и Н.И. Ше-
вардина [8] отмечается также, что у приемле-
мых членов группы наблюдается более высо-
кая социальная адаптация, более адекватные 
реакции в ситуациях фрустрации. Причиной 
же низкой социальной адаптации, неудов-
летворенности своим статусом, по мнению 
В.А.Бодрова и Н.Ф. Лукъяновой [5], служат 
личностные особенности члена группы.

В связи с этим, в общем виде, под спло-
ченностью можно понимать эффект опти-
мального единения и взаимодействия инди-
видов, который проявляется в субъективной 
удовлетворенности партнеров друг другом 
в совместной деятельности или общении и 
обусловливает высокую эффективность со-
вместной групповой деятельности.

Выводы. На основе выше изложенного 
можно сделать вывод, что одним из ведущих 
факторов, которые определяют психологиче-
скую совместимость, является совокупность 
личностных свойств членов группы. При-
чем, приемлемые и не приемлемые личности 
владеют разным характерологичным сим-

птомокомплексом. Психологическая совме-
стимость тесно связана со сплоченностью 
членов команды, которая влияет на эффек-
тивность групповой деятельности сотрудни-
ков пожарно-спасательных подразделений 
МЧС России.

Тут, наверное следует отметить, что од-
ной из характеристик черт деятельности со-
трудников МЧС, которые выполняют свои 
служебные обязанности в составе малых 
функциональных групп, есть тесное взаимо-
действие и взаимозависимость сотрудников 
один от другого.

При выполнении профессиональных за-
даний в коллективах наблюдаются разные 
уровни деятельности, особенно разнятся 
характерно крайние из них – низший и выс-
ший.

Низший уровень деятельности проявля-
ется в снижении сплоченности и увеличении 
конфликтности, в нарушении внутренней 
упорядоченной структуры коллектива, сни-
жении точности выполнения приемов и опе-
раций, появлению ошибок, перестановке по-
рядка действий, срывах. Все это в основном, 
последствие мимовольной, преимуществен-
но эмоциональной реакции на препятствия и 
возникающие трудности.

Высокий уровень деятельности выража-
ется в увеличении сплоченности коллекти-
ва, четкости оперативной деятельности его 
членов. Наблюдается повышение управляе-
мости групповой деятельностью и ее общей 
эффективности.

В связи с высокой значимостью группо-
вой деятельности сотрудников пожарно-спа-
сательных подразделений МЧС России воз-
никает необходимость прогнозирования ее 
эффективности, что будет способствовать 
снижению аварийности, повышению надеж-
ности групповой деятельности.
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ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА  
ЗА РАХУНОК КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ
В даній статті розглядається актуальне питання формування цілісної особистості, розгляну-

то засоби формуючого впливу та можливості формування цілісної особистості в студентському віці.  
В статті описані результати формуючого експерименту. 

Ключові слова: цілісна особистість, життєвий шлях особистості, концептуалізація життєвого 
шляху, життєві екзистенції, суб’єктивне благополуччя.

В данной статье рассматривается актуальный вопрос формирования целостной личности, рас-
смотрены средства формирующего влияния и возможности формирования целостной личности в сту-
денческом возрасте. В статье описаны результаты формирующего эксперимента.

Ключевые слова: целостная личность, жизненный путь личности, концептуализация жизненно-
го пути, жизненные экзистенции, субъективное благополучие.

In the article the actual question of forming the whole person. In the article the means forming influence 
and the possibility of forming the whole person in the student’s age. The article describes the results of form-
ing experiment.

Key words: integrated personality, life personality conceptualization of life’s journey, life existence, sub-
jective well-being.

Суспільно-економічні зміни в суспіль-
стві ставлять перед науковцями нові пи-
тання, що потребують якнайшвидшого ви-
рішення. На сьогодні, актуальним постає 
питання формування цілісної особистості 
студента. 

Метою нашої статті є теоретичне обґрун-
тування та емпіричне дослідження формуван-
ня цілісної особистості студента за рахунок 
концептуалізації життєвого шляху.

В статті вирішувалися наступні завдання:
1. Провести аналіз літературних джерел з 

даної проблематики.
2. Розробити технологію формування ці-

лісної особистості за рахунок концептуаліза-
ції життєвого шляху. 

3. Провести формуючий експеримент.
Питання розвитку особистості досліджу-

валося різними психологічними школами. На 
нашу думку найбільш актуальною парадиг-
мою для сучасної соціальної ситуації розвитку 
нашого суспільства є гуманістична парадиг-
ма. Гуманістична психологія сформувалася в 
50-х роках ХХ ст. як протиставлення редук-
ціоністським і механістичним течіям психоа-
налізу і біхевіоризму [4, с. 34-76]. Основни-
ми представниками напрямку можна назвати  

Г. Олпорта, А. Маслоу, Р. Мея, Е. Фромма,  
К. Роджерса, Д. Леонтьєва та інших. 

Важливим питанням розвитку особистості 
є формування цілісної особистості [1, с. 24-67].  
Основними представниками гуманістич-
ного напрямку можна назвати Г. Олпорта,  
А. Маслоу, Р. Мея, Е. Фромма, К. Роджерса,  
Д. Леонтьєва та інших [2, с. 15-64]. Серед пред-
ставників екзистенціального підходу в психо-
логії можна перерахувати таких психологів, як  
Р. Мей, Е. Фромм, В. Франкл, А. Ленгле,  
Р. Кочюнас, Д. Леонтьєв [5, с. 23-90].

Перейдемо до розгляду питання ціліснос-
ті в психології. Цілісність є єдність частин, 
їх загальна синтетична якість, частини ж, 
узяті окремо являють собою розрізнені носії 
елементів цієї якості, виступаючого як по-
тенція. Згідно Д. В. Пивоварову [3, с. 35-50], 
визначення типу всякої цілісності можливо на 
основі характеру зв’язку і ступеня злитості її 
частин. Існує три помітно відмінних один від 
одного варіантів зв’язку цілого і його частин, 
їх взаємного впливу свідчить про доцільність 
виділення трьох основних типів цілісності: 
тоталітарної, партитивної і гармонійної. Гар-
монійна цілісність особистості являє собою 
справжню єдність, завершену узгодженість, 
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співналаштованість всіх природних, соціаль-
них і духовних складових її єства. 

На основі проведеного констатуючого екс-
перименту, нами було розроблено та впрова-
джено розвивальну технологію розвитку ці-
лісності особистості в студентському віці, за 
рахунок впливу на процес концептуалізації 
життєвого шляху. 

На рівні технологічної методології, нами 
було використано методи персонального ек-
зистенційного аналізу [6, с. 12-37, 7, с. 22-59],  
парадоксальної інтенції, техніки групової 
психотерапії, та груп підтримки, діалогічний 
метод, біографічний метод. Ці методи зна-
йшли своє відображення в розробленій нами 
тренінговій програмі сприяння концептуалі-
зації життєвого шляху студентами. 

Процес концептуалізації складається з 
трьох етапів, відповідно до суб’єктивних ча-
сових перспектив – минулого, теперішнього 
та майбутнього. Метою роботи з минулим є 
його переосмислення з позиції виокремлен-
ня особистістю досягнень, що стає основою 
для подальшого особистісного розвитку та 
підтримання адекватно високої самооцінки. 
Крім цього в роботі з минулим необхідно пе-
реосмислити його як позитивне, шляхом ви-
користання, знайти сенс у важливих для осо-
бистості минулих подіях. Особливо тих, що 
викликають сильні емоційні переживання в 
теперішньому житті студента.

В роботі з теперішнім особистості, метою 
стає розвиток навички рефлексії студентом 
власних емоцій, думок, поведінкових реакцій 
в ситуації «тут і зараз». 

Метою роботи зі студентами, направленої 
на майбутнє їх життєвого шляху, являється його 
планування. При цьому план має бути гнучким 
та реалістичним. Важливо, щоб поставлені цілі 
відповідали системі ціннісних орієнтацій осо-
бистості студента та його здібностям. 

Головним психологічним інструментом 
впливу на процес концептуалізації життєвого 
шляху студентами є метод персонального ек-
зистенційного аналізу.

«Персональний екзистенціальний аналіз» 
виник з екзистенціального аналізу В. Франкла 
завдяки теоретичних роздумів, досвіду засто-
сування феноменології та інтроспекції. 

В основі ПЕА лежить екзистенційно-ана-
літична концепція особистості і екзистенції 
В. Франкла, відповідно до якої під особистіс-
тю розуміється духовна сила, яка відкриває 
людини по відношенню до світу і одночас-
но відмежовує його від світу і, таким чином, 
створює можливість для унікальності й ціліс-
ності «Я» і «Ти», яке характеризує буття осо-
бистості. Завдяки наявності такої полярності 
між відкритістю та відгородженням в особис-
тості спочатку закладено як інтимність так і 
можливість самовираження. Завдяки відгоро-
дженню частини буття особистості виникає 
те, що скрито від суспільного погляду. 

Здатність до діалогу може бути просто на-
звана характеристикою буття особистості. Ця 
здатність являє собою відправну точку для по-
дальшої рефлексії, що знаходить свій вираз в 
мові, а також в погляді, в тоні голосу, в міміці, 
в жестикуляції, в положенні тіла і в діях. 

Діалог у вищеназваному широкому сенсі є 
необхідним для актуалізації буття особистості. 
У кожному діалозі можна виявити три базис-
них конститутивних елемента, без яких він не 
може відбутися. Ці елементи є структуроутво-
рюючими для методики персонального екзис-
тенційного аналізу: у діалозі є адресат – той, 
хто вступає в діалог, має намір заговорити з 
кимось, той, з ким заговорили повинен зрозу-
міти, про що йде мова, і, нарешті, для діалогу 
потрібно відповідь того, до кого звернулися.

На основі аналізу літературних джерел та 
проведеного експериментального досліджен-
ня нами були розроблені методологічні аспек-
ти та практичні рекомендації для створення 
якісної тренінгової програми, що відповідає 
запиту сучасної ситуації суспільного розви-
тку. Методичним підґрунтям для розробки 
тренінгової програми є розробки групової ро-
боти К. Роджерса. Від ведучого вимагається 
розуміння групового підсвідомого аудиторії 
та їх особистісних характеристик, а також 
перебування в стані інтегрованого Доросло-
го. В процесі проведення програми важливо 
створити та підтримувати психотерапевтич-
ний клімат: відкритість, довіру. Від ведучого 
вимагається підтримання учасників у психо-
логічній реальності структурного Дорослого. 
При проявленні учасниками поведінки, яку 
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можна характеризувати як проявлення неза-
кінчених гештальтів, ведучому потрібно пси-
хологічними прийомами звертати на це увагу 
учасника та допомагати йому повернутися у 
реальність «тут і зараз».

Наша тренінгова програма розрахована на 
6 зустрічей по 2 години. Проте ми допускаємо 
проведення її за 2 зустрічі по 6 годин з дво-
ма перервами по 15хв та одній великій 1 год. 
кожного з двох днів. Вся тренінгова програма 
розрахована на 6 модулів. Завданням першого 
модуля є формування в учасників тренінгу ро-
зуміння концепції життєвого шляху та її місця 
в житті людини. Завданням другого модуля є 
осмислення минулого кожним із учасників та 
переоцінка минулих подій з позиції їх сенсу 
та доцільності для життя студента в теперіш-
ньому. Завданням третього модуля є рефлексія 
теперішнього. Завданням четвертого модуля є 
планування майбутнього та створення пла-
ну життєвої перспективи. Завдання п’ятого 
модуля полягає в закріпленні досягнутого 
результату та в інтеграції «минулого», «тепе-
рішнього» та «майбутнього» в єдину концеп-
цію життєвого шляху. Завдання останнього, 
шостого модуля полягає в формуванні нави-
чок допомоги іншим в процесі концептуаліза-
ції життєвого шляху.

Після проведення формуючого експеримен-
ту, нами було проведено повторне емпіричне 
дослідження рівня цілісності особистості сту-
дентів 1 та 3 курсів навчання факультету пси-
хології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, рівня їх суб’єктивного 
благополуччя, толерантності до невизначенос-
ті та рівня розвитку основних життєвих ек-
зистенцій, а саме самодистанціювання, само-
трансценденції, свободи та відповідальності, 
а також рівня розвитку компонентів концепції 
життєвого шляху: фактору самореалізавонос-
ті, досягнення результатів, позитивного мину-
лого та орієнтації на майбутнє [8]. Отримані 
результати були порівняно з результатами, які 
ми отримали на етапі констатуючого експери-
менту з надійними рівнем значимості p ≤ 0,05. 
Для наочності кількісні показники наведені в 
таблицях 1 та 2.

В середньому показники високого рівня по 
шкалі екзистенції збільшилися на 1,3 бали, по 
шкалі, по шкалі суб’єктивного благополуччя 
на 1,6, по шкалі толерантності до невизначе-
ності на 1,2. Також збільшилися показники по 
шкалам, що відповідають компонентам кон-
цепції життєвого шляху студентів, а саме по 
шкалі самореалізованості показники високого 
рівня розвитку фактору збільшилися в серед-
ньому на 1,2, по шкалі досягнення результатів –  
на 1,6, по шкалі позитивного минулого – на 
1,1, по шкалі орієнтації на майбутнє – на 1,5. 
Як бачимо із отриманих результатів, наявний 
факт збільшенні кількості студентів з високим 
рівнем цілісності особистості, що свідчить 
про дієвість розробленої нами тренінгової 
програми.

Таблиця 1
Порівняльний аналіз

1 курс 3 курс
в с н в с н

Екзистенції 45% 50% 5% 63 35 2
Суб’єктивне благополуччя 55% 40% 0% 70 25 5
Толерантність до невизначеності 40% 50% 10% 72 18 10
Фактор само реалізованості 60% 35% 15% 70 25 5
Фактор досягнення результату 60% 30% 10% 65 25 10
Фактор позитивного минулого 40% 40% 20% 56 24 20
Фактор орієнтації на майбутнє 50% 50% 0% 72 28 0

Таблиця 2
Кластерний аналіз

1 курс 3 курс
Гармонійна цілісність 65% 75%

Самовпевнені 32% 23%
Низький рівень цілісності 3% 2%

Незадоволені 0% 0%
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Висновки. Підводячи підсумки нашої 
статті можемо констатувати наступні поло-
ження. Нами було проаналізовано літературні 
джерела з питання формування цілісної осо-
бистості. На основі літературних джерел та 
минулих емпіричних досліджень, нами було 

розроблено технологію формування цілісної 
особистості студента за рахунок концептуалі-
зації життєвого шляху та сформовано тренін-
гові програму. Ефективність даної тренінгової 
програми була перевірена за допомогою фор-
муючого експерименту.
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Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ХАРАКТЕР ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У статті на основі наукових праць розглянуто міждисциплінарний характер підготовки майбут-
ніх лікарів до професійної комунікації. Визначено основні підходи у підготовці студентів до профе-
сійної комунікації на засадах міждисциплінарної інтеграції. Проаналізовано вплив гуманітарних та 
фахових дисциплін на формування професійної комунікації у студентів. 

Ключові слова: професійна комунікація, міждисциплінарна інтеграція, підготовка, майбутні лікарі.

В статье на основе научных трудов рассмотрено междисциплинарный характер подготовки 
будущих врачей к профессиональной коммуникации. Определены основные подходы в подготовке 
студентов к профессиональной коммуникации на основе междисциплинарной интеграции. Проана-
лизировано влияние гуманитарных и специальных дисциплин на формирование профессиональной 
коммуникации студентов.

Ключевые слова: профессиональная коммуникация, междисциплинарная интеграция, подготов-
ка, будущие врачи.

The article deals with the meaning of the phenomena «interdisciplinary integration», «professional com-
munication» of training future doctors have been analyzed. The basic approaches in preparing students for 
professional communication on the principles of interdisciplinary integration. The main tasks of higher med-
ical education in the professional preparing of future doctors, effect professional disciplines to the formation 
of professional communication have been elucidated.

Key words: professional communication, interdisciplinary integration, training, future doctors.

Актуальність статті. Однією з доміную-
чих тенденцій професійної освіти є підготовка 
фахівців, здатних використовувати потенціал 
фундаментальних знань з медицини (до при-
кладу: анатомії людини, фізіології, хірургії) 
для вирішення професійних завдань. Важливе 
місце в забезпеченні якісного професійного 
навчання студентів у ВМНЗ займає міждисци-
плінарна інтеграція, що покликана забезпечи-
ти єдиний підхід до використання студентами 
знань з дисциплін з метою цілісного вирішен-
ня професійних завдань і ситуацій. 

Проблема міждисциплінарної інтеграції 
в процесі професійної підготовки студентів 
у ВМНЗ набуває все більшої актуальнос-
ті, оскільки сприяє забезпеченню цілісності 
освітнього процесу, тобто взаємозв’язку на-
вчальних дисциплін з точки зору єдиного та 
безперервного розвитку професійної діяль-
ності [2]. Оскільки, міждисциплінарні зв’язки 
сприяють поєднанню навчання з практичною 
діяльністю, то принцип міждисциплінарної 
інтеграції впливає на побудову навчальних 
програм, структуру освітнього матеріалу, від-
бір методів і форм навчання [1].

Постановка проблеми. Запорукою успіш-
ної професійної діяльності є не лише наяв-
ність фахових знань, але й наявність вмінь 
професійної комунікації, що спрямована на 
безпосередню комунікацію з пацієнтом під 
час надання професійної медичної допомоги. 
Проблема якісної підготовки майбутніх ліка-
рів набуває все більшого значення у зв’язку 
із зростаючими вимогами до надання якіс-
них послуг лікаря, що сприяють ефективному 
лікуванні пацієнта. Тому, сучасна підготов-
ка лікаря має бути зорієнтована на коректне 
з точки зору норми та стилю, ситуативне та 
контекстне використання професійної комуні-
кації. 

Постановка завдання. Мета дослідження 
полягає у розкритті сутності формування про-
фесійної комунікації майбутніх лікарів на за-
садах міждисциплінарної інтеграції.

Виклад основного матеріалу.  Відтак, 
міждисциплінарна інтеграція розглядалась 
науковцями як нова цілісна дидактична кон-
цепція сукупності навчальних дисциплін ВНЗ 
[2]; поєднання знань і практичних дій на всіх 
етапах підготовки фахівця відповідно до кон-
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кретної мети освіти у ВНЗ [1]; побудова ціліс-
ної системи структур навчальних дисциплін, 
що забезпечує ефективне використання зміс-
тових зв’язків [3]. Також, інтеграцію поясню-
ють як встановлення й вивчення спільних для 
різних наук закономірностей і методів при 
збереженні самостійності навчальних дисци-
плін [4].

Тому міждисциплінарний характер на-
вчання професійної комунікації майбутніх лі-
карів передбачає поєднання й удосконалення 
системних знань з дисциплін гуманітарного 
і професійно-зорієнтованого циклів, а також 
орієнтування процесу формування знань, 
умінь і навичок професійної комунікації сту-
дентів основній меті фахової підготовки май-
бутніх лікарів.

У цьому аспекті Н. Євтушенко вважає 
сприятливим підґрунтям для досягнення ло-
гічного взаємозв’язку всіх форм навчання у 
ВНЗ, забезпечення інтеграції іноземних мов 
за професійним спрямуванням з дисциплі-
нами гуманітарного і фахового ( медичного) 
циклів, на основі залучення студентів до на-
вчально-пізнавальної і дослідницької діяль-
ності, оптимального поєднання форм і мето-
дів навчання [3, с. 205].

Так, ефективному засвоєнню студентами 
певної системи знань, формуванню приклад-
них умінь і навичок сприяє міждисциплінар-
ний підхід до навчання, що успішно реалізо-
вується у сучасних системах освіти Європи та 
Америки. Щодо комунікативних умінь і нави-
чок, то вони мають формуватись у практич-
но-діяльнісному контексті, що реалізуються 
через розробку інтегрованих комунікативно-
дисциплінарних курсів [4].

Міждисциплінарна інтеграція може здій-
снюватись такими способами: міждисциплі-
нарна лекція, теоретична комплексна бесіда, 
вирішення завдань із широким міждисциплі-
нарним контекстом, використання тестів інте-
грованого змісту тощо [7]. 

Зважаючи на дослідження міждисциплі-
нарного характеру підготовки майбутніх лі-
карів до професійної комунікації проведено 
ґрунтовний аналіз впливу дисциплін «Анато-
мія людини», «Іноземна мова за професійним 
спрямуванням», «Основи психології. Основи 

педагогіки», на формування у студентів кому-
нікації за медичним фахом.

Вивчення предмету «Анатомія людини» 
у ТДМУ починається на І курсі, де студенти 
стикаються з необхідністю вивчення великої 
кількості медичних термінів латинською мо-
вою, не завжди розуміючи зміст медичних по-
нять, однак знання з іноземної мови сприяють 
у вивченні мовленнєвих конструкцій. Відтак, 
студенти І курсу вивчають основи лікувальної 
справи на заняттях англійської мови, що є під-
готовкою для подальшого вивчення спеціаль-
ної медичної термінології вже на ІІ курсі.

Оскільки, фахова спрямованість навчання 
професійної комунікації майбутніх лікарів 
здійснюється на практичних заняттях з пред-
мету «Іноземна мова за професійним спряму-
ванням» то виявляється у формуванні комуні-
кативної компетентності лікаря в професійній 
сфері [3]. 

Курс вивчення іноземної мови за профе-
сійним спрямуванням полягає в освоєнні та 
удосконаленні студентами різних видів мов-
леннєвої діяльності: аудіювання, говоріння, 
діалогічного мовлення, читання, письма та 
перекладу. Згідно робочої програми з ан-
глійської мови для студентів за напрямом 
підготовки 1201 Медицина, спеціальністю 
7.12010001 «Лікувальна справа» Тернопіль-
ського державного медичного університету 
імені І. Я. Горбачевського студенти мають 
знати лексичний та граматичний матеріал, 
пoв’язаний з медичною тематикою та вміти 
використовувати загальну і наукову лексику 
при виконанні когнітивних завдань; здійсню-
вати усномовленнєве спілкування (у моно-
логічній і діалогічній формах) на ситуативно 
зумовлену тематику; включити засвоєний лек-
сико-граматичний матеріал в активне спілку-
вання [9]. 

Розглядаючи робочу програму ТДМУ з 
предмету «Англійська мова за професійним 
спрямуванням» можна зробити висновок, що 
навчальна дисципліна за своєю структурою, 
змістом і логікою побудови ознайомлює сту-
дентів з цілою низкою дисциплін медичного 
характеру. Зокрема анатомією людини, фізіо-
логією, загальною хірургією, пропедевтикою 
внутрішньої медицини тощо[9]. 
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Варто зазначити, що основною метою ви-
вчення англійської мови за професійним спря-
муванням є перш за все формування у студен-
тів умінь і навичок професійної комунікації, 
що передбачає здатність до культурної співп-
раці. Як вважає В. Терлецька, вивчаючи іно-
земну мову, студенти мають здобути високий 
рівень комунікативної компетентності для по-
дальшого використання у лікувальній діяль-
ності. Науковець вважає, що сучасна підго-
товка майбутнього лікаря має спрямовуватись 
на вивчення норм та стилю професійної іно-
земної мови, для подальшого використання у 
діловій комунікації [10].

«Англійська мова за професійним спряму-
ванням», що вивчається студентами медичних 
вузів є інтегрованим предметом, оскільки по-
єднує в собі цикли навчання класичної ан-
глійської мови і власне медичної англійської 
мови. Важливим складником формування 
знань, вмінь і навичок іншомовного спілку-
вання у конкретних професійних, ділових, на-
укових сферах і ситуаціях з урахуванням осо-
бливостей фахового мислення, при організації 
мотиваційно-спонукальної і орієнтовно-до-
слідницької діяльності є вивчення студентами 
професійної медичної термінології, навички 
аналізувати отриману інформацію, визначати 
оптимальний стиль спілкування у різних про-
фесійних ситуаціях, будувати і підтримувати 
діалог тощо [10].

Опрацювання студентами іншомовних 
медичних текстів та наукової літератури ме-
дичного профілю сприяє розширенню знань 
студентів про передовий досвід та ефектив-
ні світові технології лікування. Вивчення  
студентами іншомовних навчальних тек-
стів з предмету «Англійська мова за профе-
сійним спрямуванням» вливає на розвиток  
інтересів студентів пов’язаних з медичною 
діяльністю [9]. 

Інтегровані завдання з іноземної мови за 
професійним спрямуванням побудовані так, 
що формують у студентів розвиток диску-
сійних та комунікативних умінь, що за сво-
їм змістом пов’язані з навчанням лікарської 
справи. До прикладу моделювання реальних 
професійних ситуацій, рольові ігри, «мозко-
вий штурм», розробка проектів, проблемно-

пошукові завдання, вправи з дефіцитом ін-
формації, критичний аналіз, бесіди та інше. 
Акцент робиться на індивідуальному стилі 
виконання діяльності [8].

Як відзначається в дослідженнях  
А. Мельник, «іноземна мова за професійним 
спрямуванням за своїм змістом і сутністю 
є інтеграцію мовленнєвих умінь та мовних 
знань в рамках тематичного та ситуативно-
го контексту відповідно до академічної та 
професійної сфер. Така міждисциплінарна 
інтеграція має потужне практичне спряму-
вання, висуваючи пропозицію щодо набуття 
студентами професійної та функціональної 
комунікативної компетенції у користуванні 
іноземною мовою» [8]. 

Ефективними технологіями формування 
професійної комунікації у студентів під час 
навчання іноземної мови за професійним 
спрямуванням Л. Крисак вважає «Навчання 
у співробітництві», «Круглий стіл», «Дослід-
ницька робота» [5]. 

Так, метою технології «Навчання у спів-
робітництві» є формування комунікативних 
умінь, які забезпечують можливість кожному 
студенту здійснювати іншомовне спілкування 
на відповідному рівні. Ця мета досягається 
завдяки основній ідеї навчання у співробіт-
ництві – навчання у колективі, виконання 
особистого завдання, працюючи в групі на 
спільний результат, який залежить від внеску 
кожного [5]. 

Технологія «Круглий стіл» передбачає 
ведення бесіди, в якій беруть участь всі сту-
денти навчальної групи. Викладач повідомляє 
певну проблему, учасники «круглого столу» 
обговорюють її, збирають необхідну інфор-
мацію, аналізують, узагальнюють, шукають 
оптимальні шляхи її вирішення. Завдання 
кожного студента – зробити свій власний 
внесок у вирішення зазначеної проблеми. 
Наприклад, студенти є учасниками міжна-
родної конференції де обговорюються питан-
ня: «Vaccination – Pros and Cons», «Infectious 
diseases in children», «Alternative medicine». 
Предмет обговорення може бути заданий за 
допомогою мотиваційно-стимулючого тексту 
або перегляду автентичного відеоматеріалу 
тощо [5].
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Технологія «Дослідницька робота» харак-
теризується самостійною спрямованістю ви-
конання завдання. Студенти самі вибирають 
підтему загальної теми та працюють індиві-
дуально. Після цього, учасники кожної групи 
готують доповідь за обраною темою та пре-
зентують її [5].

Основним засобом формування професій-
но-комунікативних умінь в умовах штучно 
створеного середовища професійного спіл-
кування є технологія «імітаційного моделю-
вання». Специфіка цієї технології полягає в 
імітації реальних умов професійної діяльнос-
ті майбутніх лікарів. Доцільно створювати 
ситуації, де студенти виконують ролі лікарів, 
працівників реєстратури, медичного персона-
лу, пацієнтів, родичів пацієнтів тощо. Оскіль-
ки ці ролі студентам психологічно знайомі, а 
засвоєний лексичний матеріал дозволяє ство-
рити ситуацію, близьку до реального спілку-
вання, то імітаційні моделі на тему «Виклик 
лікаря», «Прийом у дільничного терапевта», 
«У приймальному відділенні лікарні», «Збір 
анамнезу», «Підготовка хворого до операції», 
«Обговорення результатів лікування з роди-
чами пацієнта» органічно вписуються в на-
вчальний процес. Таким чином, студенти опа-
новують професійну комунікацію, долають 
мовний бар’єр [10].

На розвиток професійної комунікації у сту-
дентів великий вплив має вивчення дисциплі-
ни «Основи психології. Основи педагогіки» у 
ТДМУ, що спрямована на сприяння оптиміза-
ції міжособистісної взаємодії, пізнанню себе 
та інших, у тому числі вирішенню конфліктних 
ситуацій, подолання комунікативних бар’єрів, 
неадекватних установок і стереотипів [11].

Основне завдання предмету «Основи пси-
хології. Основи педагогіки» полягає у вияв-
ленні особливостей розвитку особистості в 
її соціокультурному просторі, поглибленні 
знань студентів про соціопсихічну характе-
ристику людини та характеристику соціально 

зрілої особистості, формування власної про-
грами самореалізації у майбутній професій-
ній діяльності лікаря [6, с. 110].

Під час вивчення студентами даної дисци-
пліни розкривається роль і місце спілкування 
у формуванні особистості, інтерпретується 
значення комунікації у професійній діяльнос-
ті лікаря; пояснюються причини виникнення 
конфліктних ситуацій під час роботи лікаря та 
визначаються способи їх вирішення [9]; фор-
муються відповідні комунікативні вміння та 
навички студентів, а саме:

– обговорювати загальнонаукові та профе-
сійні проблеми з метою досягнення взаєморо-
зуміння;

– обмінюватись знаннями та досвідом у 
процесі ділових зустрічей і повсякденної ме-
дичної діяльності з метою отримання інфор-
мації для вирішення професійних питань;

– будувати ситуативний діалог у ході про-
фесійної діяльності [6]. 

Зважаючи на вищезазначене, міждисциплі-
нарний характер формування професійної ко-
мунікації майбутніх лікарів полягає в тому, що 
під час вивчення предмету «Основи психології. 
Основи педагогіки» у студентів формуються 
теоретичні знання психології міжособистіс-
ної комунікації, розвиток практичних навичок 
правильного використання комунікативних за-
собів відповідно до професійних ситуацій, що 
доповнюються комунікативними вміннями та 
здібностями використовувати фахову норма-
тивну лексику під час навчання «Англійської 
мови за професійним спрямуванням»[3]

Висновки, зроблені в результаті дослі-
дження. Отже, результатом міждисциплінар-
ної інтеграції є розвиток логічного мислення 
студентів у ситуативних завданнях, формуван-
ня у них умінь аналізу, синтезу, конкретизації, 
узагальнення набутих знань. Є очевидним, 
що міждисциплінарна інтеграція є діючою 
моделлю активізації формування професійної 
комунікації у майбутніх лікарів.
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ЗНАЧЕННЯ ДУХОВНОСТІ У РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ  
СТУДЕНТА-ПСИХОЛОГА ЯК МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

У статті подано теоретичний аналіз становлення духовності у студентів-психологів як майбут-
ніх фахівців. Зазначено, що розвиток духовності є необхідною передумовою формування особистості 
майбутнього фахівця, а характерною ознакою оволодіння ним духовними цінностями є не тільки їх за-
своєння, а й продукування. Висвітлено думку про те, що духовний розвиток особистості професіонала 
це: процес самоідентифікації особистості з власним «Я» і самоактуалізація; прагнення до свободи, роз-
витку, самоздійснення, самореалізації, який повинен починатися ще у період навчання у ВНЗ. 

Ключові слова: духовність, духовний розвиток, духовні цінності. 

В статье представлен теоретический анализ становления духовности у студентов-психологов 
как будущих специалистов. Отмечено, что развитие духовности является необходимым условием 
формирования личности будущего специалиста, а характерным признаком овладения им духовными 
ценностями является не только их усвоение, но и выработки. Освещено мнение о том, что духовное 
развитие личности профессионала это: процесс самоидентификации личности с собственным «Я» и 
самоактуализация; стремление к свободе, развитию, самореализация, начало которых должно быть 
еще в период обучения в ВУЗе.

Ключевые слова: духовность, духовное развитие, духовные ценности.

The article presents a theoretical analysis of the formation of spirituality in psychology students as future 
professionals. Indicated that spiritual development is a prerequisite for the formation of future professional 
and characteristic feature of his mastery of spiritual values is not only their assimilation but also production. 
Deals with the idea that the spiritual development of the individual professional is: the process of self-identifi-
cation of the individual with his own "I" and self-actualization; the desire for freedom, development, self-ful-
fillment, self-realization, which is to begin in the days of training in high school.

Key words: spirituality, spiritual development, spiritual values.

Готовність спеціаліста втілювати у сво-
їй професії знання починається ще у період 
навчання у ВУЗі, який покликаний надати 
не тільки академічні знання, а й створити 
умови для психологічного та духовного роз-
витку особистості студента як майбутнього 
фахівця. 

Цей процес регулюється певною сукуп-
ністю сформованих якостей та рис на осно-
ві індивідуально-типологічних показників. 
Завдяки чому відбувається розвиток висо-
кодуховної особистості за всіма її підструк-
турами, формується готовність виконува-
ти наступні високоморальні, пізнавальні і  
творчі дії.

Актуальність проблеми. Втрата люд-
ством універсальної ціннісної системи, яка 
акцентує увагу на вищі духовні й моральні 
абсолюти, є однією з причин виникнення за-
грози самознищення суспільства. За цих умов 

захист вищих духовних цінностей суспільства 
від руйнування стає питанням національної 
безпеки України [3]. 

У зв’язку з чим, гостро постає проблема 
розвитку духовності суспільства, в цілому, 
а саме духовного виховання підростаючого 
покоління. Адже формування особистості 
студента, як майбутнього фахівця почина-
ється ще під час навчання у ВНЗ. Актуаль-
ним цей процес повинен стати для студентів 
психологічних спеціальностей, оскільки їх 
майбутня професія пов’язана із взаємодією з 
людьми, які потребують психологічної допо-
моги у подоланні проблем під час вирішення 
їх життєвих труднощів. Тому з метою надан-
ня кваліфікованої психологічної допомоги у 
майбутньому, особистість самого психолога 
повинна позитивно трансформуватися у ду-
ховному сенсі, ще до початку виконання нею 
професійної діяльності. 
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Д У Х О В Н І С Т Ь

Любов, служіння

Краса Добро Істина

Спрямованість

Вибір

Спілкування

Потворство Зло Кривда

Егоцентризм, споживацтво

Б Е З Д У Х О В Н І С Т Ь

О С О Б И С Т І С Т  Ь 

І. Соціально-психолого-індивідуальний 
вимір

ІІ.  Діяльнісний вимір

ІІІ. Генетичний вимір

Мал. 1. Дихотомічна модель  
духовної детермінації за Е.О. Помиткіним 

Виходячи із зазначеного, метою статті є 
розкрити значення духовного розвитку у ста-
новленні особистості студента-психолога як 
майбутнього професіонала.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Духовною є та діяльність людини, завдяки 
якій стан людства його власними зусилля-
ми підноситься на більш високий ступінь  
прояву.

Духовність не зводиться до інтелектуаль-
ності, ідеальності, звернення розуму до ети-
ки, чистої моралі або аскетизму. Духовність 
не є й чиста релігійність, чи емоційне підне-
сення духу, або розумова довіра і урегульова-
ність поведінки на цих засадах. Духовною є 
будь-яка діяльність, яка веде людину вперед 
у напрямі певної форми розвитку: емоційної, 
інтуїтивної, соціальної – і веде, вказує на 
життєвість її внутрішньої сили.

Кожна людина повинна сама знайти свій 
власний вхід у «царство духа» і визначити 
саму себе і своє буття. Ступінь духовного 
розвитку не завжди визначається віковими 
межами і бере свій початок з дитинства [8]. 
Це надзвичайно важливий період у процесі 
духовного становлення особистості, оскіль-
ки закладається фундамент для сприйняття 
оточуючої дійсності, свого місця і ролі в ній. 
Духовно багатою людиною вважають ту, яка 

живе в гармонії із собою і сві-
том, в якої сформовані духо-
вні цінності, а також ті якості 
і риси, життєві установки, що 
існують для кожної людини і 
становлять її ідеал.

Ця істина відображається 
у вимогах до особистості, яка 
прагне гідно виконувати свою 
професійну діяльність. Адже 
відомо, що людина лише в 
тому випадку гідна свого по-
кликання, коли вона не може 
байдуже ставитись до добра 
і зла, сумлінно виконує свої 
обов’язки, відповідально ста-
виться до здійснення своєї 
професійної діяльності. Що й 
необхідно формувати у студен-
тів як майбутніх фахівців.

Незважаючи на активізацію 
наукового інтересу до проблеми духовного 
становлення молоді, потреба в розробці су-
часних засобів розвитку духовності у студен-
тів вищих навчальних закладах не втрачає 
актуальності. Ця проблема має соціальний 
характер, оскільки пов’язана з таким по-
няттям, як формування особистості як май-
бутнього фахівця. Вона вимагає уточнення 
у вивченні психологічних критеріїв духовно 
розвиненої особистості. 

Питання вивчення та формування ду-
ховного світу особистості знайшли відо-
браження у вітчизняних дослідженнях 
сучасності В.В. Анненкова, І.Д. Беха, М.Й. Бори- 
шевського, І.А. Зязюна, Е.О. Помиткіна,  
В.В. Рибалки, Савчина М.В., Ж.М. Юзвака та 
інших дослідників. 

Як зазначає академік І.А. Зязюн: «Духо-
вна еліта визначається передусім тим, що 
відшуковує нові моральні ідеали, шляхи від-
творення великого суспільства, нові, більш 
досконалі, достойні засоби єднання людей, 
більш високі цілі» [6, с.33]. Іншими словами, 
духовність зміцнює єдність усього суспіль-
ства, забезпечує подолання труднощів у про-
цесі його розвитку. 

Значної уваги потребує монографічна 
праця Е. Помиткіна «Психологія духовного 
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розвитку особистості» [6]. У ній автор про-
водить поглиблений аналіз духовності, ви-
світлює розвиток уявлень про сутність цього 
феномена, починаючи з давніх часів, зокре-
ма, інтерпретацію духовного розвитку як 
шляху відродження, удосконалення людської 
душі у стародавніх міфах та легендах.

Автором запропоновані діалектичні по-
люси духовність-бездуховність, які покла-
дені в основу розробленої дихотомічної 
моделі духовної детермінації особистості. 
Нижче модель представлена у вигляді схеми 
(Мал.1).

Розглядаючи індивідуально-психологічні 
характеристики особистості студента, звер-
немось до визначення особистості, яке дав 
вітчизняний дослідник, професор В.В. Ри-
балка. Він стверджує, що «особистість – це 
суб’єкт свідомої продуктивної діяльності 
та суспільної поведінки, індивід із соціаль-
но обумовленою системою психічних влас-
тивостей, що формується та виявляється у 
діяльності, спілкуванні та опосередковує, 
регулює взаємодію людини з навколишнім 
світом» [7]. 

Зокрема, в роботах Л.І. Божовіч, Г.С. Кос-
тюка, О.М. Леонтьєва, В.В.Давидова наголо-
шується на тому, що характерною ознакою 
особистості, яка розвивається є не тільки за-
своєння, а й продукування цінностей, що ма-
ють загальнолюдське значення (в тому числі 
й духовних). 

Процес духовного розвитку вчені 
пов’язують зі змінами у ціннісній сфері 
особистості через усвідомлення нею влас-
ної єдності з Всесвітом. На думку Ж.Юзвак, 
духовний розвиток є процесом розкриття 
когнітивно-інтелектуального, чуттєво-емо-
ційного, вольового, креативного потенці-
алів, здійснення якісних і кількісних змін 
у ціннісних орієнтаціях особистості шля-
хом гармонії психічної сфери, подолання 
відчуження від природи, соціуму, самої  
себе через усвідомлення їх всезагальної єд-
ності [9]. 

З точки зору Е.О.Поміткіна, духовний 
розвиток є процесом самоідентифікації осо-
бистості з власним «Я», в ході якого вона 
підпорядковує свою біологічну та соціаль-

ну природу духовним ідеалам, цінностям і 
смислам, набуває духовного досвіду [6].

В подальшому, цей процес втілюється у 
самоідентифікації з власною професією. У 
цьому поєднанні відображається в усвідом-
ленні єдності Буття, життєвої місії та при-
йняття відповідальності за зміст свого життя 
і результати професійної діяльності.

Вчені наголошують на тому, що кожній 
людині як духовній істоті властиве постійне 
прагнення до свободи, розвитку, самоздій-
снення, самореалізації. Духовний розви-
ток підносить свідомість людини до нового 
рівня, пробуджує латентні здібності, сприяє 
процесу самоактуалізації. При цьому особис-
тість не є пасивною структурою, вона сама 
детермінує напрям, ступінь змін і рівень роз-
витку всіх феноменів психічного розвитку, 
включаючи духовну сферу [3]. 

Усе викладене вище засвідчує, що фор-
мування та розвиток духовних цінностей 
майбутнього професіонала – це важливий 
напрям вдосконалення психолого-педагогіч-
ного процесу, який створює умови для того, 
щоб кожен студент: мав активну життєву по-
зицію, був виваженим, належав до певного 
професійного товариства, став відповідаль-
нішим, оволодів найвищим розумінням соці-
альної значущості своєї діяльності на шляху 
до розбудови нашої держави. 

Отже, викладене дозволяє дійти наступ-
них висновків. Духовність є важливою якіс-
тю особистості, яка відіграє провідну роль у 
становленні та розвитку особистості майбут-
нього психолога. Процес розвитку духовності 
пов’язаний із системою її цінностей, а також 
втілюється у самоідентифікації з власною про-
фесією, який детермінований прагненням до 
свободи, розвитку, самоздійснення, самореа-
лізації себе як фахівця. Сутність цих духовних 
надбань полягає у тому, що людина, яка засвої-
ла їх не може байдуже ставитись до добра і зла, 
сумлінно виконує свої обов’язки, відповідаль-
но ставиться до своєї справи, що позитивно 
позначається на виконанні нею професійної 
діяльності і на відносинах з оточуючими людь-
ми. Набуття студентом, ще на етапі навчанні у 
ВУЗі, зазначених якостей допоможе успішно 
реалізувати себе в обраній професії. 
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МЕХАНІЗМИ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ В ПОДОЛАННІ 
ДЕФІЦІТАРНОСТІ МАТЕРИНСЬКОГО СТАВЛЕННЯ  

ПРИ ПОРУШЕННЯХ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
В статті розглянуто особливості девіацій материнського ставлення при порушеннях розвитку 

дитини. Досліджено емпірично взаємозв’язки рівнів неадекватності материнського ставлення з 
рівнями складових життєстійкості матерів особливих дітей. Підтверджено системоутворюючий 
вплив життєстійкості матері на формування стилю материнського ставлення до особливої дитини.

Ключові слова: особлива дитина, материнське ставлення, девіації, життєстійкість.

В статье рассмотрены особенности девиаций материнского отношения при нарушениях разви-
тия ребенка. Исследование эмпирично взаимосвязи показателей неадекватности материнского от-
ношения, с показателями составляющих жизнестойкости матерей особенных детей. Подтверждено 
системообразующее влияние жизнестойкости матери на формирования стиля материнского отно-
шения к особенному ребенку.

Ключевые слова: особенный ребенок, материнское отношение, девиации, жизнестойкость.

The article discusses the features of deviations maternal relationships for violations of the child’s devel-
opment. The study empirical interconnection indicators inadequate maternal relationship with persistence 
figures were mothers of special children. Confirmed system – forming influence mother’s persistence on for-
mation manner of maternal relation to a special child. 

Key words: special child, maternal relation, deviations, persistence.

Актуальність в сучасних дослідженнях 
спеціальної психології та психології особис-
тості гострим постає питання розробки інно-
ваційних технологій психологічної допомоги 
та корекції материнського ставлення у жінок, 
які виховують особливу дитину. Молоді жінки 
разом з соціальними проблемами сучасності 
отримують стресогенне навантаження вихо-
вання дитини, яка має порушення психофізич-
ного розвитку. Стресогенні ситуації можуть 
викликати деформацію материнської сфери, 
що проявляється в неадекватному ставлен-
ні матері до дитини та негативно впливає на 
розвиток та соціалізацію особливої дитини. 
Актуальними постають дослідження девіацій 
процесу формування материнського відно-
шення, виявлення психодинамічних якостей 
особистості, що детермінують формування 
стилю материнського відношення до особли-
вої дитини та визначення напрямів корекції 
девіантної материнської поведінки. В су-
часних дослідженнях поведінки особистос-
ті (Ф.В. Бассин, Е. Басс, Д.О. Леонтьєв, О.І. 
Рассказова, Т.М. Титаренко, Д. Еммонс) од-

нієї з інтегративних системоутворювальних 
психологічних властивостей, що детермінує 
стиль поведінки індивіда в певної ситуації ви-
значена життєстійкість. Роль життєстійкості в 
поведінці та життєконструюванні матері осо-
бливої дитини висвітлена недостатньо. 

Метою статті є аналіз ролі життєстійкості 
у процесах формування стилю материнського 
ставлення до особливої дитини. Для досяг-
нення мети вирішувались наступні завдання.

1. Визначити девіації материнського відно-
шення до особливої дитини.

2. Висвітлити вплив життєстійкості на 
формування індивідуального стилю поведін-
ки особистості в кризової ситуації.

3. Дослідити емпірично рівні складових 
життєстійкості у матерів особливих дітей, що 
проявляють різні стилі материнського відно-
шення та здійснити інтерпретацію результа-
тів.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. О.В. Баженової, Д. Винникотта, О.Д. Ко 
шелевої, С.Ю. Мещерякової та інших авто-
рів доводять, що в становленні материнсько- 
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дитячої взаємодії, центральним є поняття 
«материнське ставлення», яке не має чіткого 
визначення, але широко застосовується в на-
укових дослідженнях як інтегральна харак-
теристика прояву материнської поведінки і 
переживань матері у взаємодії з дитиною та з 
оточуючими в ролі матері [6, с .208].

Узагальнені Г.Г. Філіповою закономірності 
взаємодії в системі «мати-дитина» вигляда-
ють наступним чином: 

1. Материнське ставлення та особливості 
материнсько-дитячих відносин виступають 
базовим підґрунтям для формування особис-
тості дитини на усіх етапах її психофізичного 
онтогенезу.

2. Взаємодії в діаді «мати-дитина» визна-
чаються особливостями виконання матір’ю 
тих материнських функцій, які формуються в 
онтогенезі жінки: годування, догляд, супровід 
дитини на всіх етапах її розвитку та навчання.

3. Материнські функції слід розглядати 
в контексті таких характеристик: а) видоти-
пічних, що забезпечують виживання дитини 
як представника виду та роду; б) конкретно-
культурологічних, які спрямовані на вихован-
ня дитини відповідно до моделі конкретної 
культури в даному соціальному середовищі.

4. Виконання материнських функцій забез-
печено потребами, які за своїм змістом нале-
жать до материнської мотиваційної та особис-
тісної сфери жінки.

5. Материнські функції та материнська по-
ведінка ініціюється певними ключовими сти-
мулами, з яких провідними є такі: а) взаємо-
дія з дитиною-носієм гештальту немовляти; 
б) потреба матері в захисті та охороні дитини; 
в) материнський інстинкт, що має нейробіо-
логічну природу та формується під впливом 
конкретної культури.

6. Ключові стимули материнства викли-
кають у матері спектр позитивних емоцій та 
переживань, який закріплюється на нейробіо-
логічному, психофізичному та особистісному 
рівнях. 

Мати бажає переживати їх знову та знову, 
що й формує адекватні прояви материнської 
поведінки [7, с. 213-214]. Виявлені Л.С. Ви-
готським загальні закономірності розвитку 
особливої дитини уточнені В.І. Лубовським 

та сформульовані наступним чином: пору-
шення сприймання, переробки, збереження 
та використання інформації; порушення мов-
леного опосередкування; збільшення термі-
нів формування уявлень про оточення; ризик 
виникнення станів соціально-психологічної 
дезадаптації [3, с. 14]. Зазначені порушення 
психофізичного розвитку дитини викликають 
порушення здатності дитини до взаємодії з 
матір’ю та з оточуючими, порушення еволю-
ційно-очікуваних матір’ю стимулів дитини до 
прояву материнських функцій. Ситуація ви-
ховання особливої дитини постає психотрав-
муючою ситуацією для матері. Структурова-
ні бесіди, спостереження за поведінкою та 
спілкування матерів особливих дітей одеської 
громадської організації «Творчий центр інди-
відуального розвитку» довели, що жінки чітко 
виокремлюють складові психічної травми ма-
терів особливих дітей: 

– порушення еволюційно-очікуваного об-
разу дитини; 

– недостатнє отримання позитивних емо-
цій від взаємодії з особливою дитиною;

– порушення очікувань успіху в соціальної 
ролі «гарної матері»; 

– порушення існуючих раніше соціальних 
зв’язків, відносин, планів, орієнтирів, цілий 
та мотивів поведінки; 

– відсутність вкрай потрібних жінці соці-
ального схвалення та підтримки в нової ролі 
матері особливої дитини; 

– очікування та страх негативного ставлен-
ня до себе і до особливої дитини згідно існую-
чим в суспільстві стереотипам [1, с. 146-149].

Співставлення загальних закономірностей 
прояву материнської поведінки, що сформу-
льовані Г.Г.Філіповою та складових психо-
травми матері у випадку порушень психофі-
зичного розвитку дитини дозволяє виявити 
основні ознаки девіації материнської потре-
бо-мотиваційної сфери в такому випадку.

1. Порушення еволюційно-очікуваного об-
разу дитини викликає порушення стимульно-
го забезпечення адекватної материнсько-дитя-
чої взаємодії.

2. Дефіцитарність позитивних емоцій від 
взаємодії з дитиною порушує механізми опти-
мального виконання жінкою материнських 
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функцій, насамперед емоційного супроводу 
дитини.

3. Невідповідність культурним нормам 
ролі «гарної» матері порушує соціальне забез-
печення механізмів адаптації та позитивного 
функціювання особистості в нових умовах.

4. Порушення існуючих раніше соціальних 
зв’язків, відносин мотивів та цілей поведінки 
викликає деформації особистості матері в ви-
гляді поведінкових дезадаптацій та неадек-
ватних форм взаємодії з зовнішнім світом та 
особливою дитиною.

5. Відсутність або недостатність соціаль-
ного схвалення в ролі матері особливої дити-
ни створює ситуацію відсутності визначених 
умов активності, що необхідні в функціюван-
ні материнської потребо-мотиваційної сфери 
для задоволення зазначених дефіцітарних по-
треб.

6. Страх негативного ставлення до осо-
бливої дитини і до себе підсилює ізольова-
ність матері та дефіцит інформаційного за-
безпечення (в т.ч. і відсутність доступу до 
соціального досвіду) умов конструктивної 
життєдіяльності. 

Девіації потребо-мотиваційной сфери ма-
тері особливої дитини, які здійснюються під 
впливом складної психотравми жінки, ви-
кликають послаблення природних механізмів 
формування стилю материнського ставлення 
до особливої дитини (материнський інстинкт; 
отримання позитивних емоцій від взаємодії 
з дитиною; отримання соціального схвален-
ня в ролі матері), та активізацію інших осо-
бистісних механізмів формування і прояву 
материнської поведінки, що обумовлені жор-
стким впливом критичної ситуації аномаль-
ності дитини. В даної критичної ситуації 
порушується також існуюча у матері раніше 
мотивація на виховання успішної дитини. 
Згідно висновкам теорії мотивації А. Маслоу, 
в травмуючої ситуації мотивація визначаєть-
ся загрозою, яка міститься в самої ситуації  
[4, с. 134]. Вищезазначені загальні закономір-
ності взаємодії в системі «мати-дитина» та в 
системі «дитина-суспільство» свідчать, що 
виживання дитини забезпечується її відповід-
ністю моделі дитини в конкретної культурі, 
тому детермінуючою для материнської пове-

дінки загрозою постає загроза соціальної ізо-
льованості себе і дитини. Прагнення до подо-
лання загрози соціальної ізольованості дитини 
та ступінь особистісної травмованості матері, 
яка визначає рівні девіацій материнської сфе-
ри проявляються у двох типах трансформації 
потребо-мотиваційної сфери матері особливої 
дитини: конструктивної трансформації, спря-
мованої на розкриття особистісного потенці-
алу жінки та дефіцітарної трансформації, що 
спрямована на пасивну адаптацію до ситуації 
аномальності дитини. Формування стилю ма-
теринського ставлення здійснюється жінкою 
в умовах психотравмуючої ситуації, які соці-
ально обумовлені, тому доцільно розглянути 
формування стилю материнського ставлення 
до особливої дитини як варіанту формуван-
ня індивідуальної поведінки особистості в 
ситуації, що визначається особливостями со-
ціальної взаємодії з оточуючими. Досліджен-
ня особливостей поведінки індивіда в певної 
ситуації посягає одно з центральних місць в 
сучасної психології та привертає увагу бага-
тьох дослідників. Поведінкові акти постають 
об’єктом когнитивно-мотиваційного підходу 
до діяльності особистості. Даний підхід ви-
вчає механізми трансформації «змістовної» 
сторони особистості в конкретну поведінко-
ву послідовність в ситуаційному та часово-
му контекстах. В багатьох сучасних моделях 
структури особистості (трирівнева модель 
Мак-Адамса, система симптомокомплексів 
В.Є. Мерліна, концепції М.І. Боришевського, 
С.Д. Максименка, В.О. Татенка, О.М. Сан-
никової та інш.) поведінка людини розгляда-
ється як взаємозв’язок диспозиційних рис та 
інтегративних динамічних властивостей, які 
відображають мотиви, цілі, здібності, набуті 
вміння та характеристики життєвого досвіду 
(нарратів). Особливо актуальними та плідни-
ми постають дослідження психологічних кон-
структів, які відображають «вміння та нави-
чки», типи поведінки [7, с. 42-43]. Конструкти 
цього рівня по природі є поведінкові та мо-
тиваційні, вони експліцитно фокусуються на 
тому, як свідомо індивід намагається діяти в 
певної ситуації. Індивідуальний стиль пове-
дінки, як засіб досягнення цілі залежать від 
індивідуальних властивостей жінки, що про-
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являються в критичної ситуації та впливають 
на формування нових установок та поведінки. 
В сучасних дослідженнях Д.О. Леонтьєва, С. 
Мадді, Т.М. Титаренко доведено, що вичерп-
ною, інтегративною характеристикою транс-
формації поведінки в нових умовах є життєс-
тійкість. С. Мадді, спираючись на результати 
багаторічного досвіду дослідницької праці, 
визначає життєстійкість як фундаментальну 
особистісну характеристику, що полягає в 
основі здатності особистості долати неспри-
ятливі обставини життя. Як особистісний 
конструкт, життєстійкість характеризує міру 
здатності особистості витримувати стресову 
ситуацію, зберігаючи внутрішню збалансова-
ність [5,с.288-289]. Психологічний конструкт 
«життєстійкість» ґрунтується на трьох на-
ставляннях, які визначають взаємодію люди-
ни із світом:

1. Включеність (залученість) – упевненість 
у тому, що залучення до всього, що відбува-
ється дає особистості максимальний шанс 
віднайти у світі щось вартісне для подолання 
кризової ситуації. 2. Контроль – відповідаль-
ність, переконаність у тому, що завдяки бо-
ротьбі, можливо вплинути на результати того, 
що відбувається, навіть якщо ситуація склад-
на та невідома. 3. Прийняття ризику – готов-
ність до діяльності, коли немає гарантії на 
успіх, прийняття рішень в непередбачуваних 
ситуаціях [5, с. 292-293].

Наведене визначення складових життєс-
тійкості цілком відповідає критеріям вибору 
життєвого шляху матір’ю особливої дитини 
в умовах дефіцітарності базових потреб мате-
ринської сфери та загрози збільшення цієї де-
фіцітарності внаслідок, як порушень розвитку 
дитини, так і існуючих у суспільстві стерео-
типів. Системоутворювальні конструкти осо-
бистісної дії, за висловлюванням Мак-Адамса 
«по суті є характерні пристосування, що ви-
значають механізми формування поведінки 
індивіда в залежності від ситуації « (цит. по 
Д.Еммонсу [7, с. 41]), тому складові життєс-
тійкості описують механізми формування 
певних ознак стилю материнського ставлення 
до особливої дитини. Згідно Т.М.Титаренко 
«при постановці життєвого завдання життєс-
тійкість виступає як внутрішній регулятор-

ний механізм особистісного самоздійснення. 
Разом з тим, як характеристика адаптацій-
ного потенціалу (за Д.О. Леонтьєвим), жит-
тєстійкість здатна розблокувати ресурсні 
можливості людини під час самореалізації в 
ситуації життєвої кризи, стаючи при цьому 
оптимальним механізмом саморегуляції подо-
лання труднощів» [5, с. 294]. Для виявлення 
особливостей дії механізмів життєстійкості 
на формування стилю материнського став-
лення при аномальності дитини, доцільно до-
слідити емпірично взаємозв’язок ознак стилю 
материнського ставлення та рівнів складових 
життєстійкості матерів особливих дітей. Іс-
нуючі методики діагностики материнського 
ставлення не відображають об’єктивно осо-
бливості взаємодії в системі «мати-особлива 
дитина». Методика визначення стилю мате-
ринського ставлення при вихованні особли-
вої дитини повинна адекватно відображати 
як особливості материнської поведінки, що 
обумовлені порушеннями психофізичного 
розвитку дитини, так і специфіку ситуацій, 
в яких здійснює вибори варіантів поведін-
ки мати особливої дитини. По узагальненню 
десятирічного досвіду роботи з жінками, які 
виховують особливих дітей, нами розроблено 
спеціальний опитувальник визначення стилю 
материнського відношення до особливої ди-
тини ОМВ (О.О. Зіборової, Т.В. Дегтяренко) 
[2, с. 90-98]. Теоретичною основою опиту-
вальника ОМВ стали: загальні закономірнос-
ті онтогенезу материнської сфери та прояву 
материнських функцій, які сформульовані 
Г.Г. Філіповою; положення Л.С. Виготського 
про соціальну обумовленість розвитку дити-
ни, що визначає поле ситуацій, типових для 
сімей, які виховують особливу дитину. Опиту-
вальник з 80 питань, які є найтиповішими ви-
словлюваннями для 256 матерів особливих ді-
тей, при апробації показав високу надійність 
(α=0,925) та валідність що до виявлення ознак 
стилю материнського відношення до особли-
вої дитини. За розробленим опитувальником 
визначення стилю материнського відношення 
(ОМВ) опитано 140 матерів дітей з обмеже-
ними можливостями. З досліджених жінок у 
34,3% виявлено адекватний стиль материн-
ської поведінки (група А), у 25,7% – виявлено 
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тривожний стиль (група Т), у 21,4% – вияв-
лено амбівалентний стиль (група Б) і 18,6% 
жінок мають емоційно-відсторонений стиль 
материнського відношення (група Е). Афек-
тивно-відторгуючий стиль не був визначений. 
Рівні складових життєстійкості (залученості 
(З.); контролю (К.); приймання ризику (ПР.)), 
діагностовано у матерів груп А,Т,Б та Е за 
методикою «Тест життєстійкості» С.Мадді в 
адаптації Д.О.Леонтьєва. Середні арифме-
тичні показники стилю материнського відно-
шення (МВ) в групах жінок А,Т,Б та Е та від-
повідні показники складових життєстійкості 
наведені у таблиці 1.

Результати діагностики показують, що 
жінки групи А (адекватний стиль МВ) ви-
явили високі рівні складових життєстійкості. 
Показники залученості (35,55 балів) майже 
досягають нормативного рівню, контроль 
(31,57 балів) та приймання ризику (15,79 ба-
лів) – перевищують нормативні значення, що 
доводе необхідність високої життєстійкості 
для того, щоб жінка була здатна моделювати 
адекватний стиль материнського відношен-
ня до особливої дитини. В групі Т показники 
залученості (17,03 бала) та контролю (12,77 
балів) значно нижчі відповідних показників 
групи А, слід зазначити, що відмінності між 
показниками залученості та контролю груп Т 
та Б, Б та Е суттєво менші чим між показни-
ками груп А та Т, тобто рівні складових жит-
тєстійкості чітко диференціюють групу жінок 
А з адекватним стилем МВ від групи Т,Б та Е, 
які проявляють неадекватний стиль МВ. На-

глядово відмінності складових життєстійкості 
в групах А,Т,Б та Е відображені на рисунку 1.

Рисунок 1 демонструє не тільки великі 
відмінності рівнів залученості та контролю в 
групах матерів, а й значно менші відмінності 
в різних групах жінок рівнів ПР – прийняття 
ризику. Для аналізу структури життєстійкості 
матерів груп А, Т, Б та Е доцільно розгляну-
ти значення коефіцієнтів порівняння отри-
маних показників з нормативними рівнями  
(k= 𝑋𝑋

𝑁𝑁
, X , X – середнє значення емпіричного 

рівня показника, N – нормативне значення 
рівня показника). В таблиці 2 наведені значен-
ня коефіцієнтів порівняння емпіричних даних 
з нормативними для залученості, контролю та 
прийняття ризику жінок груп А,Т,Б та Е.

В структурі життєстійкості жінок групи 
А гармонійно поєднуються практично одна-
ково (відносно нормативних), високі рівні 
залученості, контролю та прийняття ризику. 
В групі Т рівні залученості та контролю в 2 
та в 2,5 рази менші чим у жінок групи А, але 
рівень прийняття ризику в групі Т виявле-
но меншим показника ПР в групі А лише на 
31%, та відносно нормативного показника ПР 
відрізняється значно менше чим показники 
залученості та контролю в групі Т. Зростання 
неадекватності материнського відношення в 
групах Б та Е демонструє ще більше відмін-
ності рівнів залученості та контролю від рівнів 
прийняття ризику у жінок цих груп. У жінок 
групи Е відносний рівень прийняття ризику 
(0,58) навіть у двічі перевищує рівні залуче-
ності (0,25) та контролю (0,27). Дані таблиці 2 

Таблиця 1
Результати діагностики життєстійкості матерів особливих дітей  

в групах А, Т, Б, Е за методикою С. Мадді, адаптація Д.О. Леонтьєва
Показники стилю  

материнського відношення 
та складових життєстійкості 

Стиль материнського відношення

Адекватний Тривожний Амбівалентний Емоційно- 
вісторонений

Стиль материнського  
відношення (МВ) 101,01 138,97 170,46 193,77

Залученість (З) 35,55 17,03 12,88 9,27
Контроль (К) 31,57 12,77 10,00 7,86

Прийняття ризику (ПР) 15,79 10,93 8,96 8,00
Життєстійкість (Ж) 82,91 40,73 31,84 25,13

Примітка: жирним шрифтом виділені значення t-критерію, що вказує на наявність статис-
тично достовірних розбіжностей.
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доводять, що зростання неадекватності стилю 
МВ до особой дитини де термінується низьки-
ми рівнями залученості та контролю, але при-
йняття ризику виявляється більш стабільною 
складовою в структурі життєстійкості матері 
особливої дитини. Прийняття ризику в більшо-
му ступені, чим інші складові життєстійкості 
відповідає визначенню П. Тіллиха життєстій-
кості, як «відвага бути» всупереч критичних 
обставин [5, с. 289]. В ситуації аномальності 
дитини мати попри усе, приймає ризик бути 
разом з дитиною. Емпіричні дані, наведені в 
таблиці 2 підтверджують, що саме прийнят-
тя ризику домінує в структурі життєстійкості 
матерів особливих дітей усіх груп. Результати 
проведеної діагностики дозволяють виявити, 
що залученість та контроль і відповідальність 
з’являються властивостями, що сприяють мо-
делюванню адекватного стилю МВ, їх рівні ви-
значають стиль МВ до особливої дитини. Саме 

механізми залученості та контр-
олю постають активними меха-
нізмами конструктивної транс-
формації материнської сфери у 
матері особливої дитини. Меха-
нізм прийняття ризику підсилює 
намагання матері особливої дити-
ни моделювати адекватний стиль 
МВ та послабляє негативний 
вплив низьких рівнів залученості 
та контролю на формування не-
адекватного стилю МВ. Проведе-
не дослідження підтверджує, що 
життєстійкість є системоутворю-
ючим конструктом в формуванні 
індивідуального стилю поведінки 
матері особливої дитини, як варі-

анту індивідуального стилю поведінки особис-
тості в кризової ситуації.

Висновки.
1. В дослідженнях розвитку та соціаліза-

ції особливої дитини детермінантою постає 
роль соціально-корекційного середовища, яке 
створюється в сім’ї дитини. Визначальними 
для формування особистості особливої ди-
тини постають особливості материнсько-ди-
тячих відносин, що в значної мірі залежать 
від стилю материнського відношення. При 
порушеннях психофізичного розвитку дити-
ни мати отримує психотравму, материнська 
сфера набуває дефіцітарності, стиль материн-
ського відношення в такому випадку зазнає 
девіацій.

2. Поведінка матері особливої дитини в 
значної мірі продиктована необхідністю подо-
лання загроз критичної ситуації аномальності 
дитини, що активізує стресозахисні та адап-

Рис. 1. Результати діагностики складових  
життєстійкості в групах А, Т, Б та Е  

за методикою С. Мадді (адаптація Д.О. Леонтьєва)

Таблиця 2
Коефіцієнти порівняння емпіричних даних складових життєстійкості  

з нормативними показниками життєстійкості жінок в групах А, Т, Б, Е

Складові  
життєстійкості

Стиль материнського відношення

Адекватний Тривожний Амбівалентний Емоційно- 
відсторонений

Залученість 0,94 0,45 0,34 0,25
Контроль 1,08 0,44 0,34 0,27

Прийняття ризику 1,14 0,79 0,64 0,58
Примітка: жирним шрифтом виділені значення t-критерію, що вказує на наявність статис-

тично достовірних розбіжностей.
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тивні механізми поведінки особистості. В су-
часних дослідженнях особистісних виборів, 
одним з системоутворюючих психологічних 
конструктів, що визначають індивідуальний 
стиль поведінки індивіда в кризової ситуації є 
життєстійкість, структуру якої складають за-
лученість; контроль та відповідальність; при-
йняття ризику.

3. В статті наведені результати емпірич-
ного дослідження стилів материнського від-
ношення та рівнів складових життєстійкості 
матерів особливих дітей. Виявлено розподіл 
досліджуваних 140 матерів особливих дітей 
за стилем материнського відношення на гру-
пи А (адекватний стиль материнського від-
ношення, 34,3% жінок), Т (тривожний стиль 
материнського відношення, 25,7% жінок), 
Б (амбівалентний стиль материнського від-
ношення, 21,4% жінок), Е (емоційно-відсто-
ронений стиль материнського відношення, 
18,6% жінок). Дослідження рівнів складових 
життєстійкості виявило що у жінок з неадек-

ватним стилем материнського відношення 
(групи Т, Б, Е) рівні залученості та контролю 
в 2-4 рази нижчі чим у жінок з адекватним 
стилем материнського відношення. Рівень 
прийняття ризику також є найвищим (1,14 
відносно нормативного) у жінок групи А, але 
відмінності між показниками прийняття ри-
зику у групах А,Т,Б,Е значно менші чим між 
рівнями залученості та контролю у жінок 
цих груп. Отримані результати підтвердили 
системоутворювальний вплив життєстійкос-
ті матерів особливих дітей особливих дітей 
на формування стилю материнського відно-
шення до особливої дитини. Дослідження 
показало, що рівні життєстійкості матерів, 
які демонструють різні стилі материнського 
відношення розрізняються, не тільки рівня-
ми складових життєстійкості, але й виявля-
ють різну структуру, що окреслює напрями 
розробки та застосування методик індивіду-
альних підходів до соціалізації матері та осо-
бливої дитини.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Дегтяренко Т.В., Зіборова О.О. Психологічні особливості материнського ставлення у жінок, які ви-
ховують дитину з відхиленнями у психофізичному розвитку. «Наука і освіта», № 7, 2013. – с. 146-149.

2. Зіборова О.О. Визначення стилю материнського відношення у жінок, які мають дитину з вадами 
розвитку. (Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграція науки і практики в умовах мо-
дернізації колекційної освіти України»), збірник наукових праць, 2014. – с. 90-98.

3. Коргун Л.Н. Дети с отклонениями в развитии. Психологические особенности. Психолого-педаго-
гическая диагностика. Одесса: Изд. ТОВ «Лерадрук», 2012. – 277 с.

4. Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. / Пер. с англ. – СПб.;Питер, 2010. – 352 с.
5. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах за межами буденності. – К.: Либідь, 2003. – 376 с.
6. Филиппова Г.Г. Психология материнства (Г.Г. Филиппова.– М.: Ин-т психотерапии, 2002. – 239 с.)
7. Эмменс Р. Психология высших устремлений: мотивами и духовность личности / Пер. с англ.; 

Под. род. Д.А.Леонтьэва – М.: Смысл, 2004. – 416 с.



49

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

Касілова А.І.
студентка

Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФЕНОМЕНУ 
НЕВДАХИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

У статті розглянуто питання виникнення феномену невдахи у дітей молодшого шкільного віку. 
Проаналізовані психологічні особливості формування невпевненості у собі дітей, що і є основою для 
розвитку феномену. Виявлені основні причини становлення дитини – невдахи.

Ключові слова: діти молодшого шкільного віку, феномен невдахи, родина, школа.

В статье рассмотрены вопросы возникновения феномена неудачника у детей младшего школьного 
возраста. Проанализированы психологические особенности формирования неуверенности в себе де-
тей, что и есть основой для развития феномена. Выявлены основные причины становления ребенка –  
неудачника.

Ключевые слова: дети младшего школьного возраста, феномен неудачника, семья, школа.

The article discusses questions of the appearance the phenomenon of loser in younger school age. Psycho-
logical characteristics of forming lack of confidence which are the main in the development of the phenome-
non are analyzed. The main reasons of a child becoming a loser are revealed.

Key words: children of younger school age, the phenomenon of loser, family, school.

Актуальність теми. У сучасному сус-
пільстві гостро постає питання про якісно 
новий рівень розвитку країн та кожної лю-
дини окремо. Застосування новітніх техно-
логій та механізмів потребують нові знання, 
вміння, навички та характеристики особис-
тості. Розвиток країни в цілому стає можли-
вим лише завдяки якісній освіті, яка може 
створити нових, активних, усвідомлених 
громадян. Процес освіти на національному 
рівні закріплен Законом України про осві-
ту (1991 р.). Стаття 4.1. цього закону зазна-
чає, що Україна визнає освіту пріоритетною 
сферою соціально-економічного, духовного 
і культурного розвитку суспільства. В 35 
статті зазначається, що загальна середня 
освіта забезпечує всебічний розвиток ди-
тини як особистості, її нахилів, здібностей, 
талантів, трудову підготовку, професійне 
самовизначення, формування загальнолюд-
ської моралі, засвоєння визначеного сус-
пільними, мовними, національно-культур-
ними потребами обсягу знань про природу, 
людину,суспільство і виробництво, еколо-
гічне виховання, фізичне вдосконалення.

Поряд з важливістю освіти для становлен-
ня повноцінної людини, стоїть й родина май-
бутнього активного громадянина країни, як 
джерело його особистості. 

Основні завдання та мета статті. Мета – 
виявити, які саме фактори найбільше вплива-
ють на розвиток феномену «невдахи» у дітей 
молодшого шкільного віку. Завдання: розкри-
ти теоретичні проблеми вивчення розвитку 
особистості дитини молодшого шкільного 
віку на підставі аналізу наукових праць; про-
аналізувати феномен «невдахи» як науково 
психологічну проблему.

 Виклад основного матеріалу. За резуль-
татами аналізу наукових праць з феномену 
«невдахи», можна побачити, що багато вче-
них різних напрямків у психологіїї, а саме, 
Ерік Берн, Джон Боулбі, Ерік Еріксон та інші, 
найбільшу увагу приділяли розвитку людини 
саме у дитячому віці. Майже всі були впевнені 
у тому, що план дорослого життя будують не 
самі люди, а їх батьки через виховання та своє 
відношення до дитини, система освіти через 
вчителів та шкільне життя. Саме це і стає ви-
значним для встановлення людини-невдахи, 
чи успішного та активного громадянина. 

Суттєвий інтерес для нашого дослідження 
становить праця Е. Берна [1, с. 25], в якій час-
то фігурує поняття «невдаха». Цей феномен 
розглядається з точки зору життєвих сценарі-
єв, які формуються у ранньому дитинстві під 
впливом навколишніх умов. Невдахи вважа-
ються найгіршими членами суспільства, бо не 
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приносять користь. Такі люди не знають, що 
робити у разі невдачі, але полюбляють мріяти 
про те, що вони зроблять, якщо їм пощастить. 
Вони не мають конкретного плану життя та 
саме цим завдають шкоди для загального рів-
ня життя суспільства. 

Здійснений аналіз теорії прихильності 
дитини до матері дитячого психоаналітика 
Джона Боулбі [2, с. 182-183] дозволяє ствер-
джувати, що, відношення між батьками та 
дітьми впливають на виникнення феномену 
«невдахи» в дитячому віці. Якщо немає тіс-
них взаємовідносин матері та маля, то дитина 
розвивається неповноцінно та, у подальшому, 
є великий ризик, що будучі дорослою люди-
ною, вона не зможе будувати адекватні вза-
ємовідносини з іншими людьми, що зробить 
її невдахою у особистих відношеннях. Зазна-
ючи поразку в міжособистісній сфері, людина 
буде відчувати себе нереалізованою й в інших 
сферах життя, навіть, якщо досягла певних 
успіхів. Рене Шпіц [3, с. 68] також підтриму-
вав цю теорію та казав, що саме дитячо-мате-
ринські відносини і є основою усіх позитив-
них чи негативних сторін дорослої людини.

Крістіан Бютнер [3, с. 69], як представник 
психоаналітичної педагогіки, розглядав фено-
мен «невдахи» з точки зору відносин дитини 
з навколишнім середовищем. Вчений звертає 
увагу на те, що не тільки сімейні відносини 
можуть стати причиною виникнення феноме-
ну «невдахи» у дитини, а й поза сімейні, які 
включають в себе такі системи: дитячі філь-
ми, казки, пісні, література, ігри та інші роз-
ваги для дітей. 

Дещо відмінний підхід мав англійський 
психолог Ерік Еріксон [4, с. 287], який при-
діляв найбільше уваги компоненту «Я» в осо-
бистості людини, особливо дитини. Феномен 
«невдахи» він розглядав, як проблему, яка 
свій початок має у кризі молодшого шкільно-
го віку. Цей переломний момент дає можли-
вість стати дитині успішною та впевненою в 
собі, чи отримати статус невдахи. Бо саме у 
цьому віці кожна дитина починає вчитись до-
тримуватись тих чи інших соціальних правил 
та відбувається явище «досконалості вико-
нання» дій, що й показує, хто з дитячого ко-
лективу отримує повноцінний статус учня, а 

хто – невпевненість в собі та своїх діях, стра-
хи та ідентифікацію себе, як невдахи та непо-
вноцінного члена суспільства.

Емпіричне дослідження дає змогу діагнос-
тувати наявність чи відсутність феномену 
«невдахи» у дітей молодшого шкільного віку. 
На підставі отриманих данних можна зробити 
висновок про те, яка з причин виникнення об-
раного явища впливає на появу сталих харак-
теристик невдахи у дитини найбільше. Значна 
увага має приділятись індивідуальності кож-
ної дитини. Те, що є причиною тривожності в 
одного школяра може бути стимулом для са-
мовдосконалення в іншого.

Результати дослідження дали змогу під-
твердити теоретичні переконання вчених –  
психологів щодо феномену «невдахи».  
В кожній групі дітей є неуспішні особистості, 
але не завжди вчителі можуть вчасно поміти-
ти їх присутність в класі та надати їм вчасну 
психологічну допомогу. Активний розвиток 
світу потребує постійно працюючих людей, 
що призводить до появи сучасних проблеми 
багатьох родин, в яких є маленькі діти, – брак 
часу та любові.

Використовуючи методику «Сходинки» 
було визначено рівень самооцінки опитаних 
дітей молодшого шкільного віку – 29,9 % ма-
ють завищену самооцінку, 43, 9% – адекват-
ну, 26, 2% – занижену. За допомогою методи-
ки незакінчених речень можна побачити, хто 
з дітей у колективі є невдахами та причини, 
з яких це сталося. Було виявлено, що 14,3% 
дітей мають прояви феномену «невдахи», ще 
14,3% мають сталі характеристики неуспіш-
ної людини, які проявляються у повсякден-
ному житті. Треба зазначити, що у більшості 
виявлених дітей – невдах занижена само-
оцінка. Тільки один учень боїться вчителів і 
це є причиною його невдач у шкільній сфе-
рі. Інші ж 5 учнів або негативно ставляться 
до родини, або умовчують це. Ставлення до 
себе – нейтральне, що каже про їх невизна-
ченість у житті. Нереалізованість можливос-
тей торкаються усіх сфер життя, хтось бажає 
отримати фантастичні можливості, аби їх по-
мітили, хтось хотів би повну родину, а хтось 
бажає лише грошей – як заміну особистих 
відносин. Ставлення до майбутнього харак-
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теризується, як невизначеність чи неспокійні 
відчуття.

Проведене дослідження дає підставити 
стверджувати, що приблизно кожна сьома ди-
тина молодшого шкільного віку у шкільному 
колективі є невдахою. Тільки в 1/6 випадках 
причиною є проблеми у шкільному навчанні, 
в інших випадках – негаразди в родині, які і 
дають підстави дитині бути невдахою.

Висновки. За допомогою проведеного 
аналізу психологічної літератури було виявле-
ні фактори, які впливають на розвиток фено-
мену «невдахи» у дітей молодшого шкільного 
віку. Вивченням цього явища займались такі 
вітчизняні та зарубіжні психологи, як Вигот-
ський Л., Морозова Є., Захаров І., Берн Е., 
Боулбі Дж., Глассер У., Еріксон Е. Узагальню-
ючи результати аналізу літературних джерел 
можна зробити висновки, що система освіти 
та виховання у родині – чинники виникнен-
ня феномену «невдахи» у дітей молодшого 
шкільного віку.

Основою для висновку про те, що у кон-
кретній дитині спостерігається синдром не-
вдахи, служить поєднання наступних даних:

• низькі досягнення дитини – дорослі 
оцінюють дитячу діяльність у цілому як не-
успішну;

• високий рівень тривоги та страху, невпев-
неність в собі у шкільній сфері;

• висока значущість для дитини оцінок, що 
даються дорослими.

З’ясовано, що основними проблемами, із 
якими стикаються невдахи, є:

1. відсутність теплих, довірних стосунків у 
сім’ї, з вчителями та днолітками;

2. смиренність із повною відсутністю люд-
ських стосунків – як з батьками, так й з одно-
літками;

3. смиренність зі шкільними невдачами, 
які дитина не намагається змінити;

4. відсутність інтересу до якоїсь діяльності 
та небажання змінити своє життя;

5. небажане майбутнє.
Визначено, що постійний неуспіх з часом 

призводить до появи песимістичного підхо-
ду до реальності, а іноді й до розвитку де-
пресивного стану. Ознаки депресії нерідко 
з’являються до кінця початкової школи.

Виявлено, що головне, що повинні зробити 
дорослі, щоб переломити синдром невдахи – це 
забезпечити дитині відчуття успіху. Для цьо-
го при оцінці роботи дитини треба керуватися 
декількома правилами. Головне з них – у жод-
ному разі не порівнювати досить посередні ре-
зультати дитини з еталоном (вимогами шкільної 
програми, зразками дорослих, досягненнями 
більше успішних однокласників). Дитину по-
трібно порівнювати лише з ним самим і хвалити 
його лише за одне: за поліпшення його власних 
результатів. Якщо ж сьогоднішній результат 
нижче вчорашнього, то треба лише висловити 
тверду впевненість в тому, що завтрашній буде 
вище. Не варто фіксуватися на області неуспіху 
– шкільних оцінках. Навпаки, як надзвичайно 
значущою, повинна підкреслюватись та, в якої 
дитина успішна і може са-мостверджуватися, 
знаходячи втрачену віру в себе. Такий перегляд 
традиційних шкільних цінностей дозволяє по-
передити найтяжчий результат синдрому не-
вдахи – різко негативне ставлення дитини до 
навчання, яке до підліткового віку може пере-
творити хронічно невстигаючого дитини в хулі-
гана. Таким чином, чим менше батьки фіксують 
дитину на школі, тим краще це для його подаль-
ших успіхів у дорослому житті.

Узагальнюючи результати експеримен-
тального були зроблені висновки, що кожна 
сьома дитина молодшого шкільного віку є 
носієм феномену «невдаха». Причинами цьо-
го у 5 з 6 випадків є родинні проблеми, брак 
батьківської любові, котрі підривають впевне-
ність дитини у собі та зароджують комплекс 
неповноцінності. В 1 з 6 випадків – шкільні 
негаразди, з якими дитина зустрічається кож-
ного дня у школі.

У контексті дослідження були розгляну-
ті відповіді дітей з різних сімей – найбільше 
проявляють характеристики невдахи ті школя-
ри, чиї батьки не живуть разом. Такі малюки 
звертають свою увагу на відсутність любові 
та уваги батька до себе, бажають жити у по-
вній родині чи скоріше побачитись з батьком, 
сумують за померлими рідними.

Розглядаючи феномен «невдахи» через 
призму сучасних подій в Україні, треба звер-
нути увагу на те, що багато дітей проявляють 
схвильованість. Вони бояться смерті рідних, 
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особливо татусів, бажають миру та спокію. 
Це має погані наслідки для дитячої психіки, 
але було виявлено, що це не є причиною для 
розвитку феномену «невдахи». Тож, було про-
аналізовано, що тільки погані сімейні відно-
сини можуть підірвати особистість дитини. 
Не обов’язково це має бути навмисно. Деякі 
батьки просто не знають, як правильно відно-

ситись до своєї дитини, чи не розуміють, що 
вони роблять щось погане для своєї родини.

 Здійснений аналіз експериментально-
го дослідження дав змогу стверджувати, що 
якщо у школах запровадити систематичну 
психологічну підготовку батьків, то прояв-
лення феномену невдахи у дітей молодшого 
шкільного віку буде виявлятись рідше.
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ПРОФЕСІЙНА САМОСВІДОМІСТЬ ПРАКТИЧНОГО  
ПСИХОЛОГА: ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  

ТА ДЕТЕРМІНАНТИ
Стаття присвячена проблемі професіоналізму практичного психолога. Розкривається питання 

психологічних особливостей розвитку професійної самосвідомості психолога як умови професійного 
зростання. Описано закономірності та особливості розвитку професійної самосвідомості практич-
ного психолога у процесі професіоналізації за етапами професійного розвитку та охарактеризовано 
ключові ознаки за якими є можливим коректувати зміст Я-концепції спеціаліста.

Ключові слова: професійна самосвідомість психолога, професійний розвиток, професіоналізм, ета-
пи професійного розвитку, особливості розвитку професійної самосвідомості. 

Статья посвящена проблеме профессионализма практического психолога. Раскрывается вопрос 
психологических особенностей развития профессионального самосознания психолога как условия про-
фессионального роста. Описаны закономерности и особенности развития профессионального самосо-
знания практического психолога в процессе профессионализации по этапам профессионального раз-
вития и охарактеризованы ключевые признаки по которым возможно корректировать содержание 
Я-концепции специалиста.

Ключевые слова: профессиональное самосознание психолога, профессиональное развитие, професси-
онализм, этапы профессионального развития, особенности развития профессионального самосознания.

The article devoted to the problem of practical psychologist’s professional development. In the article 
menus issues of psychological characteristics of practical psychologist’s professional consciousness develop-
ment as a condition of his professional increase. Described patterns and features of practical psychologist’s 
professional consciousness development in the process of professional development include stages of profes-
sional development and characterized basic features which can correct expert’s self-concept contents.

Key words: psychologist’s professional consciousness, professional development, stages of professional 
development, features of professional consciousness development.

Постановка проблеми. Професійна діяль-
ність психолога-практика висуває особливі 
вимоги до особистості фахівця, покликано-
го надавати психологічну допомогу людині. 
Умови сьогодення і особливості суспільного 
життя ставлять жорсткі вимоги до компетент-
ності, професіоналізму, поведінки, рівня куль-
тури, мислення та кваліфікації практичного 
психолога. Ці чинники впливають на зміст, 
рівень знань та умінь, які необхідні сучас-
ному фахівцю. Серед проблем, пов’язаних з 
рівнем професіоналізму психолога в остан-
ні роки чільну увагу дослідники приділяють 
питанню професійної самосвідомості спеціа-
ліста. У зв’язку з цим великого значення на-
буває проблема дослідження детермінантів 
професійної самосвідомості, які критеріально 
визначають професійний розвиток психолога. 
Такий підхід дає можливість впливати на фор-
мування професійної Я-концепції спеціаліста 

у процесі професіоналізації та запобігати про-
фесійним деформаціям.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У вітчизняній психології методологічною 
основою вивчення питань розвитку особис-
тості професіонала є системний та суб’єктно-
діяльнісний підходи, що розглядаються у 
роботах: К. О. Альбуханової-Славської [1],  
Б. Г. Ананьєва [2], О. М. Леонтьєва [12],  
В. Д. Шадрікова [22] та ін. Успішне станов-
лення професіонала, що забезпечує ефектив-
ність професійної діяльності, розглядається 
авторами як частина загального розвитку 
особистості. Психологічна сутність цієї про-
блеми зводиться до двох основних положень: 
розвиток особистості відбувається в діяльнос-
ті; особистість проявляється у професії. У ро-
ботах таких сучасних вітчизняних авторів, як 
Е. Ф. Зеєр [7], Є. О. Клімов [8], Л. М. Митина 
[13], М. С. Пряжніков [20], А. Р. Фонарьов [21] 
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закладені методологічні та концептуальні за-
сади для організації прикладних досліджень 
та психологічного забезпечення професійно-
го розвитку. Проблема розвитку особистості 
професіонала розглядається даними авторами 
як на теоретичному рівні, в контексті допо-
внення та конкретизації (у професійній сфері) 
відомих психологічних концепцій особистос-
ті, її структури та детермінації розвитку, так 
і на практичному рівні у зв’язку з розробкою 
проблем психологічного забезпечення профе-
сійної діяльності.

Загальний аналіз літератури з проблеми, 
виявив недостатньо розробленим питання роз-
витку професійної самосвідомості практичних 
психологів у процесі професіоналізації.

Мета статті: обґрунтувати психологічні 
особливості та детермінанти професійної са-
мосвідомості практичного психолога у систе-
мі післядипломної освіти як умови професій-
ного розвитку спеціаліста. 

Аналіз основних підходів до проблеми 
сутності професіоналізму дозволив зробити 
висновок, що професіоналізм це не тільки 
досягнення людиною високих професійних 
результатів продуктивності праці, а й наяв-
ність психологічних компонентів – розвиток 
професійно важливих особистісних якостей. 
Такий підхід до критеріїв професіоналізму 
дозволяє розглядати його у більш широкому 
контексті, зокрема у діяльнісному і особис-
тісному проявах, що узгоджується з найваж-
ливішим методологічним принципом єдності 
діяльності і особистості. Це є особливо зна-
чимим для розуміння професіоналізму прак-
тичного психолога. Якщо для багатьох видів 
професійної діяльності можна абсолютно чіт-
ко розмежувати сферу «професійних» і «осо-
бистісних» якостей працівника, то в практич-
ній психології ці дві сфери значною мірою 
перетинаються і об’єднуються, перебуваючи 
в тісному взаємозв’язку одна з одною.

Враховуючи особливості професійної ді-
яльності практичного психолога і спираючись 
на концепції професіоналізму, в нашому до-
слідженні професіоналізм практичного пси-
холога визначається як властивість, в якому 
інтегровані «діяльнісні» (професійна компе-
тентність, кваліфікація, професійні навички 

та вміння, результативність та ефективність 
праці) і «особистісні» (самосприйняття, 
адекватна самооцінка і рівень домагань, мо-
тиваційна сфера і ціннісні орієнтації, рівень 
саморегуляції, прагнення до розвитку і само-
реалізації засобами професії) характеристики 
суб’єкта праці. 

Професії практичного психолога і педаго-
га є змістовно близькими так як, належать до 
спеціальностей типу «людина-людина», ма-
ють спільний об’єкт діяльності (особистість 
дитини), однакові професійні умови, спільні 
професійно-важливі якості та багато іншого. 
Саме тому розвиток практичного психолога, 
як професіонала, правомірно розглядати за 
аналогією з професійним розвитком педагога. 
Такий підхід дозволяє найбільш повно пред-
ставити процес професійного розвитку прак-
тичного психолога. 

Спираючись на концепцію Л. М. Мітіної 
[14], визначаємо професійний розвиток прак-
тичного психолога як зростання, становлення, 
інтеграцію та реалізацію у праці професійно 
значущих особистісних якостей та здібнос-
тей, знань і умінь, але головне – як активне 
якісне перетворення психологом свого вну-
трішнього світу, що приводить до принципово 
нового способу життєдіяльності.

Такий підхід до поняття «професіоналізму 
практичного психолога» виводить на перший 
план проблему ролі самого психолога у са-
мопроектуванні і формуванні себе як профе-
сіонала. Дана проблема може бути вирішена 
в рамках концепції суб’єктності (С. Г. Абра-
мова, А. В. Петровський, М. С. Пряжніков, 
В. І. Слободчиков та ін.), конкретизованої в 
принципі суб’єкта діяльності (К. О. Альбу-
ханова-Славська). У нашому дослідженні ми 
визначаємо суб’єктність як нову, перетворену 
якість особистості, що означає повну пере-
будову всієї системи її психічної організації, 
спрямовану на здійснення безперервного руху 
до самовдосконалення. Дана якість особливо 
необхідна для практичного психолога як фа-
хівця, який взаємодіє з людьми і допомагає їм 
здійснювати позитивні самозміни. 

Таким чином, розвиток професіоналізму 
практичного психолога неможливий без ста-
новлення його суб’єктності у зв’язку з тим, 
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що саме як суб’єкт особистість здійснює регу-
лювання своєї професійної діяльності, вияв-
ляє внутрішню активність у напрямку само-
реалізації.

Одним з головних проявів суб’єктності в 
рамках питання про професійне функціону-
вання практичного психолога виступає про-
фесійна самосвідомість, яка безпосередньо 
пов’язана з такими показниками суб’єктності, 
як саморегуляція, активність, рефлексія, са-
мовдосконалення. Л. М. Мітіна відзначає, що 
фундаментальною умовою професійного роз-
витку педагога є перехід на більш високий рі-
вень професійної самосвідомості. 

На основі аналізу наукових праць з питань 
професійного розвитку та результатів теоре-
тичного аналізу розуміння поняття «профе-
сійної самосвідомості», вважаємо за можли-
ве охарактеризувати загальні закономірності 
розвитку професійної самосвідомості прак-
тичного психолога у системі післядипломної 
освіти та викласти їх у таких положеннях.

Становлення практичного психолога як 
професіонала невіддільне від його особис-
тісного розвитку (особистість і професіонал 
знаходяться в діалогічному взаємозв’язку.

Л.М. Мітіна, досліджуючи особистісний 
та професійний розвиток, прийшла до ви-
сновку про їх єдність, де чинником розви-
тку є внутрішнє середовище особистості, її 
активність і потреба в самореалізації. Але 
при цьому співвідношення особистісного та 
професійного розвитку має «нерівномірну 
цілісність». На початкових етапах професій-
ної освіти джерелом професійного розвитку 
є рівень особистісного розвитку. На наступ-
них стадіях професійний розвиток почи-
нає домінувати над особистісним. У такому 
взаємозв’язку вплив особистості на профе-
сійний розвиток може розцінюватися як по-
зитивний чинник (забезпечення професійної 
адаптації, стимуляція професійної творчості 
та розвиток професійної майстерності) і в той 
же час як негативне явище, що перешкоджає 
становленню особистості професіонала (від-
сутність позитивної мотивації діяльності, на-
явність особистісних якостей, що заважають 
професійній діяльності). З іншого боку, про-
фесійна діяльність також впливає на особис-

тість, змушуючи її пристосовувати ті чи інші 
особистісні компоненти до своєрідних умов 
професійної діяльності, вимогам професії. 
Результат цього впливу також може бути як 
позитивним (успіхи в професії «окриляють» 
особистість, стимулюють її розвиток, розши-
рюють межі професійних можливостей), так і 
негативним (професійна деформація особис-
тості). Так, професійна діяльність може зада-
вати зміст розвитку дорослої особи [13].

Ряд дослідників (І. С. Кон [11], Є. О. Клі-
мов [9]) експериментально доводять вплив 
певного виду професії на формування ти-
пових особистісних характеристик, напри-
клад, схожих інтересів, звичок, установок, 
манер поведінки, традицій, рис особистості 
(ефект інтеграції з професією, відображення 
її ознак). А останні, за умови їх значимої ви-
раженості, впливають на прояви особистості 
в інших сферах її життєдіяльності.

Розвиток особистості професіонала 
передбачає певну її динаміку, яка детермі-
нована професійною діяльністю. Тут діють 
наступні закономірності: будь-якому процесу 
розвитку властива внутрішня динаміка здо-
бутків та втрат, жоден процес розвитку не 
складається виключно з розвитку і вдоскона-
лення. Безперечним є той факт, що у профе-
сійній діяльності психолога особистісні зміни 
відбуваються особливо інтенсивно, оскільки 
вона концентрує в собі основну активність 
суб’єкта. Зміни можуть відбуватися в різних 
психологічних сферах особистості: когнітив-
ній, афективній, поведінковій, проявлятися 
в різних елементах структури особистості. 
Динаміка особистості в процесі професійно-
особистісного розвитку може залежати також 
від етапу професіоналізації суб’єкта діяль-
ності. При цьому необхідно враховувати, що 
окремі вікові періоди особливо сензитивні 
до оволодіння певними видами професійної 
діяльності. Ряд дослідників відзначає, що з 
віком посилюються тенденції пластичності, 
компенсаторності в ході розвитку професіо-
нала. Зріла особистість робить свої індивіду-
альні особливості предметом усвідомлення, 
формування, корекції і вдосконалення. Зрос-
тає роль процесів саморегуляції та самооцін-
ки, активно формуються стратегії поведінки.  
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У силу системного характеру розвитку об’єкта 
(у даному випадку особистості) зміни в одній 
частині структури детермінують зміни в ін-
ших її частинах, а також призводять до якісної 
зміни зв’язків і відносин усередині системи в 
цілому. Таким чином, формування і розвиток 
особистості практичного психолога в процесі 
професійної діяльності являють собою про-
цес утворення особливого типу системних 
відносин всередині цілісної психічної орга-
нізації особистості (А. В. Піщелко, Д. В. Со-
чівко [19]). 

Фундаментальною умовою професійно-
го розвитку спеціаліста є перехід на більш 
високий рівень професійної самосвідомос-
ті. Професійна самосвідомість особистості 
розглядається багатьма авторами як найваж-
ливіша (системоутворююча) психологічна 
підструктура особистості фахівця і є провід-
ною умовою його професійного розвитку 
(В. Д. Брагіна [3], Є. О. Клімов [9]). Основни-
ми джерелами розвитку професійної самосві-
домості особистості є її власна професійна ді-
яльність і професійне спілкування .

Для визначення розуміння поняття «розви-
тку» скористаємось трактуванням В. В. Кли-
менка, який його розуміє як процес синтезу 
продуктів становлення, руху, змін у певному 
напрямку відповідно до мети людини. Це син-
тез становлення не взагалі, а в деякому ново-
утворенні, цілеспрямоване нагромадження 
в ньому позитивних змін, що відповідають 
потребам і прагненням людини [10]. У на-
шому дослідженні розвиток розглядається як 
вдосконалювання психічних функцій їх про-
сування за висхідною лінією, де з’являються 
нові елементи та передумови для утворення 
нових психологічних механізмів. В основі 
цього процесу лежить механізм позитивно-
го зворотного зв’язку, що підсилює розвиток 
(прогресивний розвиток). Ознаками розвитку 
виступають розв’язання внутрішніх супер-
ечностей, які виявляються в установках, що 
спрямовані на усвідомлення рівня професіо-
налізму. 

Професійна самосвідомість є динаміч-
ним утворенням, що здатне розвиватися і 
змінюватися в процесі професійного функці-
онування практичного психолога і досягати в 

своєму розвитку певних рівнів. Зміст рівнів 
професійної самосвідомості відображає осо-
бливості формування кожного з її компонен-
тів. Визначено, що розвиток професійної са-
мосвідомості йде по шляху від реформування 
його компонентів до повної їх структурова-
ності та оптимальності. 

Розгляд теоретичних положень професій-
ного розвитку (Б. С. Братусь [4], І. В. Вачков 
[5], А. О. Деркач [6], О. В. Москаленко [16], 
Л. М. Мітіна [15]), особливостей формування 
професійної самосвідомості (Е. Ф. Зеєр [7], 
Л. Б. Шнейдер [23]) дають підстави охаракте-
ризувати показники розвитку складових про-
фесійної самосвідомості практичного психо-
лога за етапами професійного розвитку.

Рушійними силами розвитку професій-
ної самосвідомості особистості виступає 
процес розв’язання суперечностей. Про-
блема впливу протиріч на особистісний та 
професійний розвиток вивчалася К. О. Аль-
бухановою-Славською [1], Е. Ф. Зеєром [7], 
Є. О. Клімовим [8], В. Д. Шадриковим [22] і 
багатьма іншими. Аналіз теоретичних підхо-
дів дозволяє визначити внутрішньо особис-
тісні протиріччя як неузгодженість тих чи ін-
ших тенденцій у самосвідомості особистості 
(оцінок, домагань, установок, інтересів). Логі-
ка розвитку внутрішньо особистісних проти-
річ передбачає послідовне проходження ряду 
етапів: виникнення суперечності, боротьба 
суперечливих тенденцій, перехід до нової 
системи (конструктивний варіант).

Узагальнюючи результати досліджень на-
званих авторів, робимо висновки про те, що 
стосовно професійної сфери життєдіяль-
ності розвиток особистості детерміновано 
розв’язанням таких протиріч, як: протиріччя 
між змістом, умовами, засобами професій-
ної діяльності, що пред’являють відповідні 
вимоги до суб’єкта діяльності, і об’єктивно 
наявним рівнем розвитку властивостей і 
якостей, здібностей в операційній сфері осо-
бистості; ступінь неузгодженості між ета-
лонною моделлю особистісної і професійної 
структури професіонала (ідеальний образ 
професіонала), яку будує суб’єкт на кожному 
етапі професіоналізації, і реальним образом 
«Я-професіонала», який мотивує вироблення 
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у суб’єкта професійної діяльності стратегій 
наближення до еталонної моделі, що сприяє 
формуванню установок і спонукання до вдо-
сконалення психологічної структури особис-
тості.

Враховуючи вище викладені положення 
сформулюємо особливості розвитку профе-
сійної самосвідомості практичного психолога 
у процесі професіоналізації за етапами про-
фесійного розвитку та охарактеризуємо клю-
чові ознаки за якими є можливим коректувати 
зміст Я-концепції спеціаліста. Для наочності 
аналізу представляємо авторську модель роз-

витку професійної Я-концепції психолога 
(див. рис. 1).

Особливості розвитку професійної само-
свідомості психолога «початківця». Даний 
етап професійного розвитку психолога ха-
рактеризується входженням молодого спеці-
аліста у професійну діяльність, яка включає 
адаптацію та пристосування особистості до 
професії та професійної спільноти. Фахівець 
усвідомлює норми, прийоми, технології про-
фесійної діяльності. Відбувається засвоєння 
базових знань, вимог професії до людини. 
Психолог усвідомлює свої можливості та 

Рис. 1 Модель розвитку професійної Я-концепції 
практичного психолога у системі післядипломної освіти
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формує систему уявлень про особистісні та 
професійні здібності. Важливим для даного 
етапу є співставлення наявних професійних, 
особистісних можливостей і формування пла-
ну дій щодо їх розвитку, який проявляється у 
когнітивному компоненті як спрямованість на 
професійне зростання. 

Система ставлень до себе як особистос-
ті практичного психолога характеризується 
стереотипним уявленням про себе у професії. 
На даному етапі самооцінка може мати зави-
щені показники і проявляється у надмірній 
самовпевненості. На формування адекватного 
самоставлення на даному етапі впливає само-
аналіз результатів діяльності та самопізнання. 

Поведінковий компонент характеризуєть-
ся соціально-психологічною залежністю, зо-
крема від значимих осіб (методист з психоло-
гічної служби, директор школи та ін.). Тому 
важливе місце у розвитку даного компоненту 
мають соціальні контакти, які сприяють за-
своєнню соціальної ролі. 

Співвідношення психолога і професії зна-
ходиться у модальності «хочу». Характерис-
тика суб’єкта діяльності – мрійник. Проявами 
проходження даного етапу і готовністю пере-
йти на вищий рівень професійного розвитку 
є бажання самоствердитися, якому передує 
особистісний конфлікт, що проявляється у 
розчаруванні у ефективності обраних методів 
роботи. Відчуття розчарування пов’язане з 
тим, що обрані методи роботи не завжди до-
зволяють вирішити професійні задачі, а також 
і тим, що частина методів по тим чи іншим 
причинам не підходить для конкретного пси-
холога. На даному етапі відбувається форму-
вання мотиваційної основи для подальшого 
розвитку індивідуального стилю діяльності.

Особливості розвитку професійної само-
свідомості психолога-«фахівця». Зміст ета-
пу полягає у практичній реалізації вибраних 
професійних цілей. Відбувається інтеграція 
особистісних і професійних якостей, розви-
ток позитивних сторін спеціаліста і корекція 
слабких сторін, що проявляється у профе-
сійній впевненості (когнітивний компонент). 
Самоставлення психолога залежить у більшій 
мірі від оцінок «інших». Як наслідок, фахі-
вець критичніше ставиться до методів робо-

ти. На рівні припущення, це відображається у 
зниженні рівня самооцінки практичного пси-
холога і підвищення рівня значимості оцінки 
інших. При такій характеристиці афективно-
го компоненту професійної самосвідомості, 
поведінковий – характеризується потребою 
у соціальній відзнаці. Отже, проходження 
етапу «фахівця» характеризується усвідом-
ленням та самореалізацією індивідуальних 
можливостей у професії, формуванням інди-
відуального стилю діяльності. Психолог го-
товий самостійно і усвідомлено вирішувати 
професійні завдання. Виникає бажання імп-
ровізувати із методами роботи. Відбувається 
переосмислення змісту діяльності. Важливе 
місце має інтенсифікація процесу професій-
ного спілкування та формування кола профе-
сійних контактів. Співвідношення психолога 
і професії знаходиться у модальності «знаю». 
Характеристика самого суб’єкта діяльності – 
поінформований. 

Особливості розвитку професійної само-
свідомості «досвідченого» спеціаліста. Етап 
характеризується самореалізацією у діяльнос-
ті. Психолог може вирішувати як прості, так 
і найважчі професійні задачі. Він виділяється 
певними спеціальними якостями, уміннями 
або універсалізмом, широкою орієнтацією в 
професійній сфері, або тим і іншим. Він на-
був свого індивідуального й неповторного 
стилю діяльності, має добрі результати і може 
вважати себе в чомусь незамінним. Зазвичай 
фахівець вже має деякі формальні показники 
своєї кваліфікації (категорію, звання). Від-
бувається нове осмислення своєї діяльності, 
яке пов’язане із виробленням власного, інди-
відуального стилю роботи, що виражається 
в модифікації відомих методів, у конструю-
ванні нових методик і методичних прийомів, 
знаходженні нових змістів професійної ді-
яльності. На даному етапі відбувається усві-
домлення психологом своєї неповторності, 
бажання передавати досвід іншим. Зважаючи 
на те, що психолог пройшов уже певний шлях 
професійного дорослішання та прикладав до 
цього багато зусиль, відбувається професійна 
стагнація. Наслідком цього є виникнення вну-
трішнього конфлікту – «все знаю, а що далі». 
Співвідношення психолога і професії знахо-
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диться у модальності «працюю». Характерис-
тика самого суб’єкта діяльності – вмілий. 

Висновки. Таким чином, розвиток профе-
сійної самосвідомості практичного психолога 
у системі післядипломної освіти визначається 
наступними теоретичними положеннями: ста-
новлення практичного психолога як професі-
онала невіддільне від його розвитку як осо-
бистості; розвиток особистості професіонала 
передбачає певну динаміку її властивостей і 
якостей, яка детермінована професійною ді-
яльністю; фундаментальною умовою про-
фесійного розвитку особистості є перехід на 
більш високий рівень професійної самосвідо-
мості; професійна самосвідомість є динаміч-
ним утворенням, вона здатна розвиватися і 
змінюватися в процесі професійного функці-
онування практичного психолога і досягати в 
своєму розвитку певних рівнів. 

Професійний розвиток практичного 
психолога характеризуються особливостя-
ми професійної самосвідомості. Так, для 
психолога-«початківця» характерним є усві-
домлення професійно-особистісних можли-
востей і формування плану дій щодо їх роз-
витку, стереотипність уявленням про себе 
в професії, соціально-психологічна залеж-
ність. Для психолога-«фахівця» це –профе-
сійна впевненість, значимість професійних 
оцінок, потреба у соціальній відзнаці; для 
«досвідченого» спеціаліста – переосмислен-
ня професійної позиції, усвідомлення своєї 
неповторності, бажання передавати досвід 
іншим.

Важливе місце у вивченні феномену про-
фесійної самосвідомості займають психоло-
гічні умови її розвитку, що є перспективою 
подальших досліджень. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ: 
ІКТ-КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ  
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

В роботі здійснено аналіз понять «компетенція», «компетентність», «ІКТ-компетентність», 
доведено необхідність володіння вчителями інформаційно-комунікаційних технологій, сформульовані 
необхідні кроки для формування базової ІКТ-компетентності, обґрунтована необхідність підвищен-
ня ІКТ-компетентності вчителів фізико-технічних дисциплін.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, компетенції, компетентність, компе-
тентнісний підхід, ІКТ-компетентності вчителів.

В работе проведен анализ понятий «компетенция», «компетентность», «ИКТ-компетентность», 
доказана необходимость владения учителями информационно-коммуникационных технологий, сфор-
мулированы необходимые шаги для формирования базовой ИКТ-компетентности, обоснована необхо-
димость повышения ИКТ-компетентности учителей физико-технических дисциплин.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, компетенции, компетент-
ность, компетентностный подход, ИКТ-компетентности учителей.

This paper analyzes the concepts of "competence", "competence", "ICT competence" necessity possession 
teachers of ICT set out the necessary steps for the formation of basic ICT competence, the necessity of improv-
ing ICT competence of teachers of physical and technical disciplines.

Key words: ICT, competence, competence, competence approach, ICT competence of teachers.

Актуальність теми. Зміни в організації 
навчально-виховного процесу в вищій педаго-
гічній школі відбуваються у відповідності до 
соціально-економічного умов розвитку Украї-
ни. Мета та зміст освіти обумовлені змінами, 
які відбуваються в суспільстві під впливом со-
ціального та науково-технічного розвитку.

Процес інформатизації сучасного суспільства 
обумовив необхідність розробки нової моделі 
системи освіти, заснованої на застосуванні сучас-
них інформаційно-комунікаційних технологій.

Існує безліч програм, електронних підручни-
ків, сайтів, публікацій, написаних і розроблених 
для вчителів та вчителями. Величезна кількість 
всіляких курсів з інформаційних технологій 
пропонують свої послуги педагогам. В школу 
поставляється нове обладнання (комп’ютери, 
проектори, інтерактивні дошки). Але, на жаль, 
доводиться визнати, що не всі вчителі можуть і 
працюють на цьому обладнанні.

Впровадження інформаційно-комунікацій-
них технологій (ІКТ) у професійну діяльність 
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педагогів є неминучим в наш час і гальмуєть-
ся не відсутністю обладнання та програмного 
забезпечення, а відсутністю коштів. Профе-
сіоналізм вчителя – синтез компетенцій, що 
включають в себе предметно-методичну, пси-
холого-педагогічну та ІКТ складові. 

Відповідно до «Типового положення про 
атестацію педагогічних працівників», одні-
єю з необхідних умов для присвоєння педа-
гогічним працівникам усіх кваліфікаційний 
категорій – «спеціаліст», «спеціаліст другої 
категорії», «спеціаліст першої категорії», 
«спеціаліст вищої категорії», є використання 
ними інформаційно-комунікаційних техноло-
гій та цифрових освітніх ресурсів у навчаль-
но-виховному процесі [1].

Відповідно до «Методичних рекоменда-
цій щодо навчання вчителів основам інфор-
маційно-комунікаційних технологій» кожен 
вчитель загальноосвітнього навчального за-
кладу повинен вміти орієнтуватися в інфор-
маційному просторі, отримувати інформацію 
та оперувати нею відповідно до власних по-
треб і вимог сучасного високотехнологічного 
суспільства. А саме: створювати: текстові до-
кументи; таблиці; малюнки; діаграми; презен-
тації; використовувати: Інтернет-технології; 
локальні мережі; бази даних; здійснювати: 
анкетування; діагностування; тестування; по-
шук необхідної інформації в мережі Інтернет; 
розробляти власні електронні продукти (роз-
робки уроків, демонстраційний матеріал); 
поєднувати готові електронні продукти (елек-
тронні підручники, енциклопедії, навчальні 
програми, демонстраційні програми т. п.) у 
своїй професійній діяльності [2].

У науковій педагогічній літературі безліч 
робіт присвячено уточненню понять «компе-
тенція» і «компетентність».

Постановка проблеми. Підвищення рівня 
професіоналізму випускників педагогічних 
університетів за напрямом підготовки «Тех-
нологічна освіта» є проблемою державного 
рівня, вирішенню якої відводиться пріоритет-
не значення. Основною метою освіти стає не 
стільки формування знань, умінь і навичок 
майбутніх вчителів технологій, а заснована 
на них професійна компетентність – зокрема 
вміння не тільки використовувати різні інфор-

маційні інструменти, а й ефективно застосу-
вати їх у педагогічній діяльності.

Завдання статті полягає в обґрунтуванні 
необхідності формування та подальшого роз-
витку ІКТ-компетентності вчителів техноло-
гій.

Виклад основного матеріалу. Компетенція 
(від. лат. competencia) – коло питань, з якими 
людина добре обізнана, володіє знаннями і 
досвідом ) – це інтегрований результат опа-
нування змістом загальної середньої освіти, 
який виражається в готовності учня викорис-
товувати засвоєні знання, уміння, навички, а 
також способи діяльності у конкретних жит-
тєвих ситуаціях для розв’язання практичних і 
теоретичних задач [3].

Володіння людиною відповідною компе-
тенцією позначається терміном «компетент-
ність». Якщо компетенція є наперед заданою 
нормою освітньої підготовки, то компетент-
ність – це якість особистості, яка необхідна 
для якісної продуктивної діяльності в певній 
сфері [3].

Головною особливістю компетентності як 
педагогічного явища є те, що компетентність 
– це не специфічні предметні вміння та нави-
чки, абстрактні загальнопредметні мислен-
нєві чи логічні операції (хоча, звісно, вона 
ґрунтується на останніх), а конкретні життєві 
вміння та навички, необхідні людині будь-якої 
професії, будь-якого віку [3].

Українські вчені визначили сім ключо-
вих компетентностей тих, хто навчається: 
уміння вчитися, загальнокультурна, грома-
дянська, підприємницька, соціальна, з ін-
формаційних і комунікаційних технологій, 
здоров’язберігаюча [3]. Зокрема, уміння вчи-
тись програмує індивідуальний досвід само-
стійного учіння. Учень (студент), який вміє 
самостійно вчитися, в майбутньому зможе са-
мостійно та творчо працювати, жити.

Компетентності з інформаційних і комуні-
каційних технологій передбачають здібності:

– застосовувати інформаційно-комуніка-
ційні технології в навчанні та повсякденному 
житті;

– раціонально використовувати комп’ютер 
й комп’ютерні засоби для розв’язання задач, 
пов’язаних з опрацюванням інформації, її по-
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шуком, систематизацією, зберіганням, подан-
ням та передаванням;

– будувати інформаційні моделі й дослі-
джувати їх за допомогою засобів ІКТ;

– оцінювати процес й досягнуті результати 
технологічної діяльності [3].

Компетентність – це ступінь кваліфікації 
працівника, яка дозволяє успішно вирішувати 
задачі, що стоять перед ним. Вона визначає 
здатність працівника якісно і безпомилково 
виконувати свої функції як у звичайних, так і 
в екстремальних умовах, успішно освоювати 
нове і швидко адаптуватися до умов, що змі-
нюються [4].

У даний час набуває поширення концеп-
ція компетентнісного підходу в освіті, що є 
основою змістовних змін по забезпеченню 
відповідності освіти запитам і можливостям 
суспільства періоду інформатизації і глобаль-
ної масової комунікації. З позицій компетент-
нісного підходу суттю освіти стає розвиток 
здібності до самостійного рішення проблем 
в різних сферах і видах діяльності на основі 
використання соціального досвіду, елементом 
якого стає і власний досвід навчених [5].

Зупинимося на питанні формування і роз-
витку ІКТ-компетентності вчителів-предмет-
ників.

Виділення ІКТ-компетентності як окремої 
складової професійної компетентності педа-
гога обумовлено активним використання ІКТ 
у всіх сферах людської діяльності, в тому чис-
лі і в освіті [6]. 

В науковій літературі поняття ІКТ-
компетентності має різноманітне трактуван-
ня. Так, П.В. Беспалов визначає дане понят-
тя як інтегральну характеристику особи, що 
припускає мотивацію до засвоєння відпо-
відних знань, здібність до вирішення задач в 
навчальній і професійній діяльності за допо-
могою комп’ютерної техніки і володіння при-
йомами комп’ютерного мислення. Формуєть-
ся вона як на етапі вивчення комп’ютера, так і 
на етапі його застосування як засіб подальшо-
го навчання та професійній діяльності і роз-
глядається як одна з граней особової зрілості. 
А.А. Єлізаров під ІКТ-компетентністю розу-
міє сукупність знань, умінь і досвіду діяль-
ності, причому саме наявність такого досвіду, 

є визначальною по відношенню до виконан-
ня професійних функцій. О.М. Шилова та  
М.Б. Лєбєдєва визначають ІКТ-компетентність 
як здатність індивіда вирішувати навчальні, 
життєві, професійні задачі з використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій. 
За Н.В. Насировою, це – мотивація, потреба 
й інтерес до отримання знань, умінь і нави-
чок у галузі технічних, програмних засобів 
й інформації. Компетентність педагогів в об-
ласті ІКТ розглядається Л.М. Горбуновой і 
А.М. Семибратовым як готовність і здатність 
педагога самостійно і відповідально викорис-
товувати ці технології в своїй професійній ді-
яльності. Українськими вченими також було 
розкрито зміст ключових компетентностей 
під час застосування інформаційних і комуні-
каційних технологій (О.В. Овчарук, М.І. Жал-
дак, Н.В. Морзе та ін.). Вони передбачають 
здатність орієнтуватися в інформаційному 
просторі, отримувати інформацію та оперува-
ти нею відповідно до власних потреб і вимог 
сучасного високотехнологічного інформацій-
ного суспільства [6]. 

Таким чином, узагальнюючи наведені 
означення, під ІКТ-компетентністю педа-
гога будемо розуміти здатність вчителя ви-
користовувати інформаційні і комунікаційні 
технології для здійснення інформаційної ді-
яльності (пошуку інформації, її визначення 
і організації, управління і аналізу, а також її 
створення і розповсюдження) в своїй профе-
сійній сфері. А саме: здійснювати інформа-
ційну діяльність по збору, обробці, передачі, 
збереженню інформаційного ресурсу, по про-
дукуванню інформації з метою автоматизації 
процесів інформаційно-методичного забезпе-
чення; оцінювати і реалізовувати можливості 
електронних видань освітнього призначен-
ня і розподіленого в мережі Інтернет інфор-
маційного ресурсу освітнього призначення; 
організовувати інформаційну взаємодію між 
учасниками учбового процесу і інтерактив-
ним засобом, що функціонує на базі засобів 
ІКТ; створювати і використовувати психоло-
го-педагогічні діагностичні методики контр-
олю і оцінки рівня знань учнів, їх просування 
в навчанні; здійснювати навчальну діяльність 
з використанням засобів ІКТ в аспектах, що 
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відображають особливості конкретного на-
вчального предмету [6].

Для формування базової ІКТ-компетен-
тності необхідно:

– наявність уявлень про функціонування 
ПК і дидактичних

– можливостях ІКТ; 
– оволодіння методичними основами під-

готовки наочних і дидактичних матеріалів за-
собами Microsoft Office;

– використання Інтернету та цифрових 
освітніх ресурсів у педагогічній діяльності;

– формування позитивної мотивації до ви-
користання ІКТ.

І відповідно до нового положення про атес-
тацію, якщо вчитель не володіє комп’ютером, 
то він не може бути атестований на першу або 
вищу категорію. 

Для підвищення рівня ІКТ-компетентності 
вчителя можна брати участь у семінарах 
різного рівня щодо застосування ІКТ в на-
вчальній практиці; брати участь у професій-
них конкурсах, онлайнових форумах і пе-
драдах; використовувати при підготовці до 
уроків, на факультативах, в проектній діяль-
ності широкого спектру цифрових технологій 
і інструментів: текстових редакторів, програм 
обробки зображень, програм підготовки пре-
зентацій, табличних процесорів; забезпечити 
використання ресурсів Інтернет; формувати 
банк навчальних завдань, виконуваних з ак-
тивним використанням ІКТ; розробляти влас-
ні проекти з використання ІКТ. 

Комп’ютер не замінює вчителя або підруч-
ник, але докорінно змінює характер педагогіч-
ної діяльності. Головна методична проблема 
викладання зміщується від того, «як краще 
розповісти матеріал», до того, «як краще по-
казати».

Засвоєння знань, пов’язаних з великим об-
сягом цифрової та іншої конкретної інформа-
ції, шляхом активного діалогу з персональним 
комп’ютером більш ефективно і цікаво для 
учня, ніж студіювання нудних сторінок під-
ручника. За допомогою навчальних програм 
учень може моделювати реальні процеси, а 
значить – бачити причини і наслідки, розуміти 
їх зміст. Комп’ютер дозволяє усунути одну з 
найважливіших причин негативного ставлен-

ня до навчання – неуспіх, обумовлений неро-
зумінням суті проблеми, значними пробілами 
в знаннях. 

Включення в хід уроку ІКТ робить процес 
навчання цікавим, створює в учнів бадьорий, 
робочий настрій, полегшує подолання трудно-
щів у засвоєнні навчального матеріалу. Різно-
манітні моменти застосування інформаційно-
комп’ютерних технологій, підтримують і 
підсилюють інтерес учнів до навчального 
предмета. Комп’ютер може і повинен розгля-
датися як могутній важіль розумового роз-
витку учня. Однак не факт що використання 
комп’ютера на уроці дає можливість опанува-
ти, наприклад, математикою «легко». Легких 
шляхів в науку немає. Але необхідно викорис-
товувати всі можливості для того, щоб діти 
вчилися з цікавістю, щоб більшість підлітків 
випробували і усвідомили привабливі сторо-
ни досліджуваного предмета. 

Використання в навчанні нових інформа-
ційних технологій дозволяє формувати спеці-
альні навички у учнів з різними пізнавальни-
ми здібностями, дозволяє робити уроки більш 
наочними і динамічними, більш ефективними 
з погляду навчання і розвитку учнів, полегшує 
роботу вчителя на уроці і сприяє формуванню 
ключових компетенцій учнів.

Використання комп’ютера у викладанні 
фізики, математики, креслення, технологій 
сприяє не лише візуалізації викладеного ма-
теріалу, а й розвитку візуального мислення. 
Формуючи послідовно «живе споглядання» 
навчальної фізики-математичної, технологіч-
ної інформації, ми не тільки використовуємо 
природні властивості зорового апарату учня, 
а й формуємо здатність трансформувати візу-
альне мислення в продуктивне мислення.

Електронні підручники «Фізика-9, 10», 
«Фізика7-11», програми MS PowerPoint, MS 
Excel, використання можливостей інтерак-
тивної дошки (ПО SMART Notebook 10) є 
підмогою в педагогічній діяльності для ви-
кладу нового матеріалу, уроків повторення, 
узагальнення і контролю знань. Зазначені 
програмні продукти дозволяють, наприклад, 
демонструвати фізичні досліди, явища при-
роди; при вивченні теми «Оптика» будувати 
зображення за допомогою лінз, дзеркал, хід 
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променів в оптичних приладах; при вивченні 
теми «Графіки функцій» в алгебрі будувати 
графіки відповідних функцій. Це економить 
час, забезпечує хороший темп уроку; дозволяє 
вивчати фізичні закономірності, в разі відсут-
ності необхідного лабораторного обладнання, 
спостерігати фізичні явища, які складно, або 
неможливо відтворити в лабораторних умо-
вах; дозволяє вирішувати графічно велику 
кількість рівнянь і нерівностей; здійснювати 
моделювання виробів для їх подальшого ви-
готовлення. 

Для розвитку просторової уяви і правиль-
ного формування понять, пов’язаних з даною 
темою, комп’ютер стає хорошим помічником. 

Програми, які будують графіки на екрані 
дисплея, дозволяють розглянути креслення 
для довільних значень аргументу функції, 
масштабуючи його різним чином, як зменшу-
ючи, так і збільшуючи одиницю виміру. Учні 
можуть бачити найпростіші перетворення 
графіків функцій в динаміці. Задаючи пара-
метри проведення експерименту спостерігати 
фізичні явища та процеси в динаміці.

Можна швидко проводити перевірку до-
машнього завдання, наприклад, демонстру-
ючи відскановане рішення учнів на інтерак-
тивній дошці. У разі виникнення питань щодо 
раніше рішенням завдань можна швидко до 
них повернутися, отже, немає необхідності 
відновлювати умова або рішення. Останнє 
найбільш істотно, тому збережені рішення за-
вжди можуть бути легко відновлені як на уро-
ці, так і після уроків, зокрема на додаткових 
заняттях і консультаціях для тих учнів, хто 
пропустив, або не цілком добре освоїв тему.

Перевірку засвоєння матеріалу можна 
швидко проводити шляхом фронтального або 
індивідуального тестування з наступним роз-
бором, відображаючи результати в електронно-
му журналі на комп’ютері вчителя. Така форма 
роботи дозволяє мати оперативну інформацію 
про стан процесу засвоєння знань з даної теми 
кожним учнем. Зростає інтерес учнів до дослі-
джуваного предмета. Підвищується мотивація 
пізнавальної діяльності учнів за рахунок муль-
тимедійних можливостей комп’ютера.

Кольорове та мультимедійне оформлення – 
важливий засіб організації сприйняття інфор-

маційного матеріалу. Учні непомітно вчаться 
відзначати ту чи іншу особливість інформа-
ційного повідомлення, яке (зовні мимоволі) 
доходить до їх свідомості. На зміну магнітів 
і кнопках, ілюстраціям на картоні, крейди на 
дошці приходить зображення на екрані.

В результаті навчання за допомогою ін-
формаційних та комп’ютерних технологій, ми 
можемо говорити про зміну пріоритетів з за-
своєння учнями готових академічних знань в 
ході уроку на самостійну активну пізнавальну 
діяльність кожного учня з урахуванням його 
можливостей.

Застосування ІКТ дозволяє реалізувати 
ідеї індивідуалізації та диференціації навчан-
ня. Сучасні навчальні посібники створені на 
основі ІКТ мають інтерактивністю (здатність 
взаємодіяти з учнем) і дозволяють більшою 
мірою реалізувати розвиваючу парадигму в 
освіті.

Організовуючи на уроці і в позаурочний 
час роботу з тестами, в електронному вигля-
ді, у хлопців формується основні «інформа-
ційні» компетенції, а для багатьох саме вони 
сьогодні найбільш актуальні і будуть необхід-
ні хлопцям у майбутньому. Рівень навченості 
слабких учнів при цьому піднімається, не на-
даються запущеними і сильні учні.

Сучасні комп’ютерні технології бажано 
використовувати і в позакласній роботі. Різ-
номанітні вікторини з фізико-математичних, 
технічних предметів із застосуванням пре-
зентацій, в які включена і відповідна музика, 
і необхідні ілюстрації, питання вікторини, за-
вдання для команд. Такі заходи цікаві всім: і 
учасникам, і вболівальникам, і журі.

Але обов’язково потрібно враховувати 
здоров’язберігаючих умови навчання учнів 
і раціонально використовувати комп’ютерні 
технології в комплексі з традиційними мето-
дами навчання.

Слід зазначити, що час на попередню під-
готовку вчителя при використанні ІКТ на пер-
шому етапі, безсумнівно, збільшується, проте 
поступово накопичується методична база, що 
значно полегшує цю підготовку надалі.

Висновки. В статті обґрунтована необ-
хідність підвищення ІКТ-компетентності 
вчителів фізико-технічних дисциплін. 
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Оскільки сучасний вчитель технологій по-
винен повною мірою використовувати ті 
можливості, які надають інформаційно-
комунікаці1ні технології, щоб підвищити 
ефективність педагогічної діяльності. ІКТ-

компетентність дає можливість йому бути 
сучасним, активно діяти в інформаційному 
середовищі, використовувати найновітніші 
досягнення техніки в своїй професійній ді-
яльності.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ЖИТТЄВОЇ КРИЗИ  
У ЦІННІСНО-СМИСЛОВІЙ СВІДОМОСТІ ПІДЛІТКІВ  

ІЗ НЕФОРМАЛЬНИХ ОБ’ЄДНАНЬ
У статті аналізуються особливості смисложиттєвої кризи підлітків із неформальних об’єднань, 

її прояви у ціннісно-смисловій свідомості молоді. Представлені провідні смислові конструкти, що ви-
користовуються неформалами для опису основних векторів осмислення життя. Розглядаються осо-
бливості суб’єктивної осмисленості життя підлітками та зв’язок проявів смисложиттєвої кризи із 
структурними характеристиками ціннісно-смислової свідомості молоді. 

Ключові слова: ціннісно-смислова свідомість, смисложиттєва криза, наратив.

В статье проанализированы особенности смысложизненного кризиса подростков из неформаль-
ных объединений, его проявления в ценностно-смысловом сознании молодёжи. Представлены ведущие 
смысловые конструкты, которые используются неформалами для описания основных векторов ос-
мысления жизни. Рассматриваются особенности субъективной осмысленности жизни подростками 
и связь проявлений смысложизненного кризиса со структурными характеристиками ценностно-
смыслового сознания молодёжи.

Ключевые слова: ценностно-смысловое сознание, смысложизненный кризис, наратив. 

The article analyzes the specificity of the senslife crisis of adolescents from informal unions, its mani-
festations in value-meaning consciousness of youth. The main meaning constructs of adolescent’s compre-
hension of sense of life are represented. The specificity of adolescent’s subjective comprehension of life and 
connection of manifestations of senslife crisis with structure characteristics of value-meaning consciousness 
of youth are reviewed.

Key words: value-meaning consciousness, senslife crisis, narrative.

Постановка проблеми. Дослідження 
проблеми протікання підліткової кризи та 
її вираження у ціннісно-смисловій свідо-
мості молодої особистості є актуальним на 
часі, оскільки зумовлене істотними змінами 
у ставленні до життя сучасних підлітків, ха-
рактері їх взаємодії з однолітками та страте-
гіях вирішення протиріч, що лежать в основі 
даної кризи. Останніми роками збільшилась 
кількість проявів неадаптивної та антисоці-
альної поведінки, погіршились стосунки між 
дітьми і батьками під час подолання конфлік-
тів, зумовлених протистоянням необхідності 
дитини довести свою незалежність та орієн-
тованості батьків сприймати підлітка, як ди-
тину, яка не компетентна у вирішенні життє-
вих питань [6, с. 62].

Особливу роль у протіканні кризи підліт-
кового віку відіграє ціннісно-смислова сфера, 
котра відображає орієнтири реалізації на-
магань дитини довести свою самостійність 
та незалежність, компетентність у житті. У 

даному віці відбувається суттєва перебудо-
ва смислових настанов молоді, що залежить 
від особливостей її комунікативного досвіду, 
провідних інтересів, особливостей розумово-
го розвитку тощо. Проте, більшість підлітків 
не мають достатнього соціального досвіду 
та реалістичних ціннісно-смислових наста-
нов для ефективного самовираження у різних 
сферах життя. Їх прагнення самореалізува-
тись не завжди приносить бажані результа-
ти і відображає неспроможність досягти по-
ставленої мети, спираючись на притаманні до 
цього часу поведінкові патерни, що провокує 
знецінення особистісних смислів і цінностей 
підлітків. Перебуваючи у такому стані, дити-
на схильна переживати фрустрацію, відчуває 
труднощі у стосунках з оточуючими, оскільки 
діяльність на основі тих життєвих смислів і 
цінностей, що були для неї важливими (неза-
лежність, самостійність, самодостатність), не 
веде до окреслення провідного новоутворен-
ня даного віку – почуття дорослості.
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Отже, мета даної статті – проаналізувати 
особливості вираження смисложиттєвої кри-
зи підлітків із неформальних об’єднань у їх 
ціннісно-смисловій свідомомсті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Становлення особистості підлітка відображає 
наявність вираженої смисложиттєвої кризи, 
яка виступає різновидом психобіографічної 
кризи і породжується об’єктивно існуючими 
протиріччями у пошуці та практичній реалі-
зації молодою особистістю смислу власного 
життя (К.В.Карпинський [5, с. 54] ). 

Вирішення проблеми вираження проявів 
життєвої кризи у ціннісно-смисловій свідо-
мості підлітків пов’язано з розглядом смислів 
особистості, як осередку її життєвої актив-
ності (Б.Г. Ананьєв, К.О. Абульханова-Слав-
ська, Г.О. Балл, Б.С. Братусь, Д.О. Леонтьєв). 
Так, смисл розглядається як універсальний 
спосіб упорядкування свідомості, інтерпрета-
ції життєвого досвіду особистості та життя в 
цілому [8, с. 146].

При цьому важливою особливістю життє-
вих смислів і цінностей підлітків є, з одного 
боку, їх залежність від умов соціальної вза-
ємодії (принцип «буттєвого опосередкування 
смислової реальності»), з іншого – провідна 
роль ціннісно-смислових настанов підліт-
ків у визначенні комунікативних орієнтацій 
та стратегій самовираження і самореалізації 
усвідомлення своїх життєвих смислів та спи-
рання на них у життєдіяльності (Д.О. Леон-
тьєв [8]).

Усі компоненти ціннісно-смислової сфе-
ри молодої особистості (особистісні смисли, 
смислові установки, цінності тощо) інтегру-
ються у їх ціннісно-смисловій свідомості. 
Феномен ціннісно-смислової свідомості осо-
бистості досліджувався науковцями у кон-
тексті її навчальної діяльності. При цьому,  
Н.В. Дьяченко [3, с. 6] та Ю.О. Баруліна [1, с. 200]  
наголошують на тому, що ціннісно-смислова 
свідомість особистості визначається як син-
тез глибинного мислення і предметного (іс-
тотного) мислення, що розглядаються як два 
феномени, що впливають один на одного. При 
цьому, у ціннінсо-смисловій свідомості уза-
гальнюється досвід особистості, окреслюєть-
ся її розуміння явищ оточуючого світу.

Формування ціннісно-смислової свідо-
мості молодої особистості (за З.С. Карпенко 
[4, с.19-19]) відбувається шляхом засвоєння 
представлених у соціальному макросередови-
щі ціннісних ідеалів, які заломлюються через 
відповідні уявлення референтної для підлітка 
малої групи (у тому числі і неформальних мо-
лодіжних об’єднань), в яку той включений як 
учасник сумісної діяльності зі спільним для 
її членів ціннісно-мотиваційним ядром. Таке 
розуміння шляху формування ціннісно-смис-
лової свідомості суб’єкту відображає основні 
положення культурно-історичного підходу 
(Л.С. Виготський), згідно якого особистість є 
продуктом суспільних відносин. 

Ціннісно-смислове усвідомлення себе 
молодими людьми окреслюється у формі на-
ративів. Наратив – історія, розповідь, у якій 
особистість властивими їй способами струк-
турує оточуючий світ (Й. Брокмейер, Р. Харре  
[2, с. 33]). 

Для окреслення основних проявів життє-
вої кризи у ціннісно-смисловій свідомомсті 
підлітків важливим є розгляд свідомості з точ-
ки зору цілісної континуальної ціннісно-смис-
лової сфери, що включає в себе і свідомість 
аналогічної якості як взаємодоповнювальну, 
синергетичну єдність емоційно-образного і 
понятійно-логічного аспектів.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Особливу роль у протіканні кризи підліт-
кового віку відіграє ціннісно-смислова сфера, 
котра відображає орієнтири реалізації нама-
гань дитини довести свою самостійність та 
незалежність, компетентність у житті. У да-
ному віці підлітки переживають через влас-
ну некомпетентність, неспроможність само-
реалізуватися через нестачу соціального та 
життєвого досвіду, що виражається у виник-
ненні смисложиттєвої кризи. Її виникнення та 
перебіг відображаються у ціннісно-смисловій 
свідомості молоді, негатвино впливають на 
конструювання смислової реальності та об-
разу «Я».

Конструювання смислової реальності під-
літками відбувається за рахунок символічних 
систем, провідною із яких виступає мова. 
Усвідомлення соціальних стосунків та влас-
них психологічних особливостей дітьми пред-
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ставляється у їх лінгвістичних побудовах, що 
існують лише у певних дискурсах, пов’язаних 
із дискурсами, пануючими у сучасній культурі.

Таке розуміння механізму конструювання 
смислів молодої особистості засноване на по-
стулатах соціального конструкціонізму. Так, 
згідно К. Гергену, знання особистості про 
оточуючий світ та власні психологічні осо-
бливості представлене у лінгвістичних по-
будовах. Відповідно до цього, значення – це 
не когнітивні утворення кожної особистості, 
а продукт їх спільної діяльності. Мови висту-
пають по-суті взаємодією, яка реалізується у 
дискурсах – соціальних текстах, продуктах 
взаємодії індивідів, груп та спільнот (в описі 
К.В. Седих [9, с. 164]). При цьому свідомість 
розуміється як така, що має мовленнєву при-
роду, і є нестабільним, динамічним утворен-
ням, яке здатне істотно видозмінюватися в 
залежності від того мовленнєвого контексту, 
в якому вона знаходиться, і який більшою 
чи меншою мірою, але обов’язково приймає 
участь у її конструюванні. 

На основі синтезування різних підходів до 
розуміння цілісності та багатокомпонентності 
психічного складу особистості (О.Г. Асмолов, 
Ю.О. Баруліна, Б.С. Братусь, Н.В. Дьяченко, 
З.С.Карпенко, Д.О. Леонтьєв, О.В. Насінов-
ська, С.Л.Рубінштейн) нами визначені осно-
вні особливості ціннісно-смислової свідо-
мості людини. По-перше, вона визначається 
як «вершина» у структурі особистості, яка 
визначає напрямок її самореалізації у житті. 
По-друге, ціннісно-смислова свідомість фор-
мується у процесі активної життєдіяльності 
особистості у соціумі за рахунок осмислення 
суб’єктом власного життєвого досвіду, де ви-
значальна роль належить процесу мислення 
та закріпленню суспільного досвіду шляхом 
його інтерпретації через використання мови. 
По-третє, специфіка ціннісно-смислової сфе-
ри особистості в інтегрованому вигляді про-
являється у наративах – способах констру-
ювання внутрішнього світу особистістю з 
урахуванням актуальних соціальних дискур-
сів (одним із головних чинників їх формуван-
ня є ідеологія субкультури). 

Таким чином, ми розуміємо ціннісно-смис-
лову свідомість особистості як «вершинне», 

цілісне, інтегративне утворення особистості, 
яке відображає основні вектори непротиріч-
ного і структурованого осмислення людиною 
власного «Я» у вигляді смислових конструктів 
та наративів на основі інтегрування власного 
життєвого досвіду з урахуванням дискур-
сів соціального існування, що виражається у 
смисловій регуляції діяльності та життєздій-
снення.

Формування ціннісно-смислової свідомос-
ті особистості набуває особливого значення 
у підлітковому віці, де молода особистість 
стикається з проблемою осмислення життя та 
структурування власного внутрішнього світу, 
вибудування його цілісної картини. 

Втілення індивідуального досвіду підліт-
ків у формі наративу (історій, розповідей) до-
зволяє їм осмислити свій досвід через більш 
широкий контекст, оскільки форма наративу, 
сама по собі передбачає історично опосеред-
кований досвід міжособистісних відносин.  
У наративі підлітки обґрунтовують свої вчин-
ки і вибудовують каузальні залежності між 
життєвими подіями, що сприяє укріпленню їх 
«Я-концепції». За допомогою наративів підлі-
ток вибудовує непротирічну картину власного 
«Я», що конструюється за допомогою соці-
альних відносин, виступає їх функцією.

Форми наративів, що закріплені у культу-
рі, виступають прототипами, на основі яких 
суб’єкт свідомо чи неусвідомлено вибудовує 
свої власні життєві історії. У цих «культур-
них» наративах закладені основні оцінки, 
дані ним культурою. Відповідно, такий меха-
нізм спостерігається під час конструювання 
наративів підлітками під впливом активної ді-
яльності у неформальних об’єднаннях, що не-
суть у собі наративи молодіжних субкультур 
[7, с. 72]. 

У проведеному нами емпіричному дослі-
дженні, увага акцентована на особливостях 
ціннісно-смислової свідомості підлітків. Зо-
крема, у даній публікації увага акцентована 
на особливостях вираження життєвої кризи 
у проявах ціннісно-смислової свідомості під-
літків із неформальних об’єднань. 

Емпіричне дослідження проявів життєвої 
кризи у ціннісно-смисловій свідомості під-
літків-неформалів здійснювалось за допомо-
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гою методик «Опитувальник смисложиттєвої 
кризи» (К.В. Карпинський [5]) та якісного фе-
номенологічного інтерв’ю з наративним ана-
лізом.

За результатами емпіричного досліджен-
ня, яке включало порівняння показників вира-
женості смисложиттєвої кризи у неформалів 
(експериментальна група) та підлітків, які не 
входять до неформальних об’єднань (контр-
ольна група), отримані такі результати. Нами 
зафіксовані істотні відмінності у показниках 
вираженості смисложиттєвої кризи підлітків 
експериментальної та контрольної груп. Зо-
крема, 57% підлітків-неформалів характери-
зуються вираженими ознаками смисложиттє-
вої кризи. Вони схильні негативно оцінювати 
свої особистісні властивості, сприймати їх 
як перешкоди на шляху до життєвого успіху. 
При цьому інтенсифікація та генералізація 
кризових переживань у підлітків провокує до-
мінування негативних компонентів самостав-
лення. Вони схильні до самозвинувачення та 
внутрішньої конфліктності (що виражається 
у конструктах: «я винен у тому, що ніхто не 
хоче зі мною спілкуватись», «я не цікава для 
оточуючих», «хочу спілкуватись з друзями, 
але не спроможний» тощо).

Тобто, підліткам-неформалам властивий 
низький рівень осмисленості життя та на-
явність специфічних труднощів у смисловій 
регуляції і смислотворенні життєвого шляху. 
Такі підлітки сприймають своє життя як нуд-
не, нецікаве, непродуктивне, безцільне, непо-
слідовне і недостатньо організоване. Потреба 
в смислі життя у них не розвинена або сильно 
фрустрована, а смислопошукова активність 
практично не виражена. Пошук і реалізацію 
сенсу життя вони вважають марною і навіть 
шкідливою справою, намагаються уникати 
думок про власне життя і його смисл. У по-
всякденній активності вони частіше керу-
ються простими потребами, ніж ідеалами. 
Підлітки-неформали інтенсивно пережива-
ють внутрішню спустошеність, вичерпаність, 
нереалізованість у житті. У них переважає 
суб’єктивна незадоволеність життям.

При цьому, серед неформалів із виражени-
ми ознаками смисложиттєвої кризи спосте-
рігається падіння мотивації життєдіяльності: 

вони апатичні і байдужі до того, що відбува-
ється в житті, у них відсутнє бажання змінити 
життя в кращу сторону і взагалі взяти її по-
вністю під контроль. Рівень життєвих дома-
гань таких досліджуваних знижений. 

У період такої кризи підлітки гостро пере-
живають з приводу непродуктивності своєї 
життєдіяльності, що виражається у їх смисло-
вих настановах, орієнтованих на втрату сенсу 
життя (наприклад, «життя для мене нічого не 
значить, адже я втратив друзів», «я дорослий, 
а батьки не дають мені змогу обирати своїх 
друзів. Хіба можна так жити?»). 

При цьому, виражені ознаки смисложит-
тєвої кризи зафіксовані нами і у 17% пред-
ставників контрольної групи, які також пе-
реживають беззмістовність свого життя та 
характеризуються зниженим рівнем смисло-
вої регуляції життєвого шляху.

Однак, нами визначено, що переважна 
більшість досліджуваних із контрольної гру-
пи (52%) характеризується відсутністю смис-
ложиттєвої кризи. Такі досліджувані схильні 
до успішного осмислення життя, у своїх вчин-
ках керуються властивими їм смисловими на-
становами, які їх влаштовують та задовольня-
ють. Низький показник смисложиттєвої кризи 
виявлений нами також у 10% підлітків із не-
формальних об’єднань, які не переживають 
через беззмістовність свого життя.

Для конкретизації основних проявів смис-
ложиттєвої кризи досліджуваних у їх цін-
нісно-смисловій свідомомсті нами, у меж-
ах проведення якісного феноменологічного 
інтерв’ю, виокремлені смислові конструкти, 
що відображають особливості її вираження 
(таблиця 1). 

Як свідчать дані, представлені у таблиці 
1, підлітки з експериментальної групи ха-
рактеризуються більшою кількістю смисло-
вих конструктів, які відображають наявність 
смисложиттєвої кризи, ніж респонденти із ін-
шої групи. Це дозволяє стверджувати, що такі 
досліджувані дійсно відчувають суб’єктивну 
незадоволеність своїм життям, розцінюють 
його як непродуктивне та неефективне. При 
цьому, підлітки з контрольної групи також 
характеризуються використанням смислових 
конструктів, направлених на відображення 
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смисложиттєвої кризи у свідомості, проте їх 
кількість значно менша, порівняно з дослі-
джуваними із експериментальної групи.

Найбільш вираженими смисловими кон-
структами, які відображають смисложиттвєу 
кризу підлітків є «Навіщо жити з тими, хто не 
розуміє тебе» (зафіксований у 47% неформа-
лів та 23% інших підлітків), «Страждаю від 
неможливості проявити себе» (43% та 20% 
відповідно), «Мої дії не співпадають з тим, що 
важливо для мене» (40% та 20%), «Життя не 
має для мене смислу» (40% та 10%), «Я нічого 
не спроможний зробити» (38% та 10%). Най-
менш вираженими смисловими конструктами 
з ознаками кризи є такі: «Краще бути одному, 
ніж жити з тим, хто не приймає мій стиль» 
(15% серед неформалів та не властивий під-
літкам контрольної групи взагалі) та «Часто, 
я не хочу жити взагалі» (10% серед експе-
риментальної групи та не виражений серед 
контрольної).

Виокремлені нами смислові конструк-
ти із ознаками суб’єктивної незадоволеності 
життям можемо згрупувати за відповідною 
тематикою, що відображає найбільш суттєві 
аспекти підліткової смисложиттєвої кризи. 
Зокрема, перша група смислових конструк-
тів може бути визначена як «беззмістовність 

у стосунках з іншими» (це такі конструкти: 
«Навіщо жити з тими, хто не розуміє тебе», 
«Я не цікавий/а для інших», «Краще бути 
одному, ніж жити з тим, хто не приймає мій 
стиль »). Такі смислові конструкти мають 
один із найбільших відсотків вираженості і 
відображають фрустрованість комунікативної 
потреби підлітків, їх неможливість реалізува-
тися у системі соціальних контактів. При цьо-
му, наявність негативного комунікативного 
досвіду відображається у сприйнятті власного 
«Я» підлітками і провокує викривлене сприй-
мання власних психологічних характеристик. 
У неформалів такі смислові конструкти ма-
ють також і специфічне забарвлення, оскіль-
ки пов’язані з неприйняттям способу життя 
та інтересів субкультури з боку оточуючих, 
що інтегрується , наприклад, у смислових 
конструктах «Краще бути одному, ніж жити 
з тим, хто не приймає мій стиль» та «Такий 
одяг – стиль мого життя, а інші його не при-
ймають».

Другу групу смислових конструктів з озна-
ками смисложиттєвої кризи можна визначити 
як «порушення смислової регуляції поведін-
ки». Її складають такі смислові конструкти, 
як «Мої дії не співпадають з тим, що важливо 
для мене», «Не маю мети, просто живу» та «Не 

Таблиця 1
Смислові конструкти, що відображають смисложиттєву кризу підлітків

Смислові конструкти
Вираженість  

в експеримен-
тальній групі  

(у %)

Вираженість 
в контрольній 

групі (у %)

«Навіщо жити з тими, хто не розуміє тебе» 47 23
«Страждаю від неможливості проявити себе» 43 20
«Мої дії не співпадають з тим, що важливо для мене» 40 20
«Життя не має для мене смислу» 40 10
«Я нічого не спроможний зробити» 38 10
«Я не цікавий/а для інших» 38 27
«Не маю мети, просто живу» 35 15
«Раніше знав/ла, що цінне для мене, а тепер – ні» 35 10
«Роблю все не так, як кажуть» 30 23
«Для мене не важливе те, що говорять батьки» 27 20
«Не розумію, чому так роблю» 24 3
«Краще бути одному, ніж жити з тим,  
хто не приймає мій стиль» 15 0

«Часто, я не хочу жити взагалі» 10 0
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розумію, чому так роблю». Наявність таких 
смислових конструктів у самоописах дослі-
джуваних свідчить про невідповідність наяв-
них у них особистісних смислів і цінностей з 
їх діями, вчинками та ставленнями. Відповід-
но, це свідчить про порушення смислової регу-
ляції поведінки досліджуваних. При цьому, ви-
раженість таких смислових конструктів серед 
неформалів значно більша, ніж серед інших 
підлітків, що доводиться відсотковими значен-
нями і результатами діагностики за методикою 
межових смислів (Д.О.Леонтьєв), де індекс 
зв’язаності вузлових та граничних категорій 
таких досліджуваних був нижчим. Проте, такі 
дані дають підґрунтя ставити під сумнів розці-
нення наявних у підлітків особистісних смис-
лів і цінностей як таких. Адже, особистісний 
смисл та особистісна цінність неодмінна пови-
нна реалізуватися у вчинках людини.

Третю групу смислових конструктів може-
мо визначити як «беззмістовність у житті». Її 
складають такі смислові конструкти як «Жит-
тя не має для мене смислу», «Я нічого не спро-
можний зробити», «Раніше знав/ла, що цінне 
для мене, а тепер – ні», «Часто, я не хочу жити 
взагалі». Семантичне навантаження цих кон-
структів відображає проблеми у осмисленні 
житті підлітками, їх неспроможність означи-
ти для себе смисл життя, дезорганізованість 
та дифузність їх ціннісно-смислової свідомос-
ті, порушення в системі ієрархії життєвих цін-

ностей, нерозвинутість механізмів смислот-
ворення. Такі смислові конструкти є, власне, 
прямим вираженням смисложиттєвої кризи, 
дезорієнтованості особистості у системі влас-
них смислів чи їх відсутність. При чому, такі 
конструкти значно переважають у своїх про-
явах серед неформалів, демонструючи, тим 
самим, більшу вираженість смисложиттєвої 
кризи серед даної групи молоді, порівняно з 
підлітками контрольної групи.

Інші смислові конструкти свідчать про 
проблеми у самовираженні і самопрезента-
ції підлітків («Страждаю від неможливості 
проявити себе») та певні прояви негативізму 
(«Роблю все не так, як кажуть» та «Для мене 
не важливе те, що говорять батьки»).

Загалом, прояви смисложиттєвої кризи під-
літків із обох досліджуваних груп відповідають 
загально визнаним у психологічній науці по-
стулатам про кризовий характер підліткового 
віку. Прояви смисложиттєвої кризи, виражені у 
смислових конструктах підлітків, відображають 
найбільш важливі та цінні для них сфери життя 
– спілкування з іншими, досягнення дорослості 
та позитивне сприйняття себе – які фрустровані 
цьому віці, що свідчить про відкритий та явний 
характер підліткової кризи.

При цьому, нами передбачено, що наяв-
ність вираженої смисложиттєвої кризи у під-
літків виражається і на особливостях структу-
рованості їх ціннісно-смислової свідомості. 

Зокрема, тим підліткам із 
неформальних об’єднань, 
які характеризуються ви-
раженою смисложиттє-
вою кризою, властива 
низька зв’язаність гра-
ничних та вузлових смис-
лів, діагностованих за 
методикою дослідження 
граничних смислів (Д.О. 
Леонтьєв). Таке перед-
бачення сформульовано 
нами на основі розгляду 
смисложиттєвої кризи 
особистості, одним із 
найбільш вагомих про-
явів якого виступає де-
зорганізція та дифузність 

Рис. 1. Порівняння індексів зв’язаності граничних та вузлових 
смислів підлітків із різними рівнями смисложиттєвої кризи
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смислової сфери людини. Тож, порівняння 
показників зв’язаності смислової сфери до-
сліджуваних із відмінним рівнем смисложит-
тєвої кризи представлені на рисунку 1.

Як свідчать дані, представлені на рисунку 
1, нами зафіксована чітка обернена залежність 
між рівнем суб’єктивного відчуття смисло-
життєвої кризи та показником зв’язаності 
смислової сфери підлітків-неформалів. Так, 
підліткам із різними рівнями смисложиттєвої 
кризи властиві відмінні показники індексу 
зв’язаності граничних та вузлових смислів. 
Зокрема, підлітки із вираженими проявами 
смисложиттєвої кризи переважно характери-
зуються низькими показниками зв’язаності 
смислової сфери, значення яких коливаються 
у проміжку від 0,20 до 0,60. При цьому, зна-
чній частині підлітків із низьким рівнем смис-
ложиттєвої кризи переважно властиві значен-
ня індексу зв’язаності у межах від 0,61 до 1,0. 

Також, нами зафіксована тенденція до усе-
реднення показників індексу зв’язаності гра-
ничних та вузлових смислів у досліджуваних 
із середнім рівнем вираженості смисложиттє-
вої кризи. Тобто, нами діагностований зв’язок 
між ступенем структурованості та звязаності 
ціннісно-смислової свідомості підлітків-не-
формалів. Відповідно, досліджувані із ви-
раженими ознаками смисложиттєвої кризи 
характеризуються дифузною структурою цін-

нісно-смислової свідомості, неспроможністю 
ефективно регулювати їх життєдіяльність. 

Висновки, зроблені в результаті дослі-
дження. Підлітки-неформали характеризу-
ються вираженими ознаками смисложиттєвої 
кризи, не задоволені наявними у них смисло-
вими орієнтаціями та установками, відчувають 
беззмістовність свого існування, а їх діяльність 
не підпорядковується смисловій регуляції по-
ведінки. Натомість, підлітки із контрольної 
групи переважно мають осмислене ставлення 
до життя та у діях керуються властивими їм 
смисловими настановами. Смислові конструкти 
неформалів, які свідчать про їх смислову кризу, 
по-перше, більше виражені, ніж серед іншої мо-
лоді, по-друге, іноді відрізняються від конструк-
тів представників контрольної групи, оскільки 
направлені на порушення стосунків з оточую-
чими та самосприйняття через невідповідність 
цінностей та атрибутів субкультури загально-
прийнятим нормам і цінностям суспільства. 
Визначено, що існує чіткий зв’язок між струк-
турними особливостями ціннісно-смислової 
свідомості підлітків-неформалів та їх схильніс-
тю до суб’єктивного відчуття смисложиттєвої 
кризи. Тобто, підлітки, які відчувають проблеми 
у осмисленні життя, як правило, характеризу-
ються низьким показником зв’язаності різних 
рівнів смислової сфери, її дезорганізованістю та 
порушеннями ієрархії смислових зв’язків.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ/СНІДУ У ЗБЕРЕЖЕННІ  

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ:  
АНАЛІЗ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

У статті продемонстровані результати дослідження обізнаності студентської молоді з питань 
профілактики ВІЛ-інфекції. Проаналізовано ефективність таких саморозвивальних форм профілак-
тичної роботи як театралізовані, інтерактивні ігрові, інтелектуально-пізнавальні, художньо-при-
кладні, організація опитування громадськості з подальшим обговоренням результатів тощо. Запро-
поновано напрямки вдосконалення соціально-педагогічної профілактики ВІЛ/СНІДу у збереженні 
репродуктивного здоров’я студентської молоді.

Ключові слова: соціально-педагогічна профілактика, ВІЛ/СНІД, студентська молодь, репродук-
тивне здоров’я.

В статье продемонстрированы результаты исследования осведомленности студенческой моло-
дежи по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Проанализирована эффективность таких само-
розвивающих форм профилактической работы как театрализованные, интерактивные игровые, ин-
теллектуально-познавательные, художественно-прикладные, организация опроса общественности 
с последующим обсуждением результатов и тому подобное. Предложены направления совершенство-
вания социально-педагогической профилактики ВИЧ/СПИДа в сохранении репродуктивного здоровья 
студенческой молодежи.

Ключевые слова: социально-педагогическая профилактика, ВИЧ/СПИД, студенческая молодежь, 
репродуктивное здоровье.

The article demonstrated the results of students research on its knowledge of HIV prevention. The efficien-
cy of own development implementation forms of preventive work as theatre, interactive games, intellectual, 
cognitive, applied art, the organization of the public discussion of the results and so on are analyzed. Proposed 
areas for improvement of social and educational prevention HIV/AIDS in reproductive health students.

Key words: socio-educational prevention, HIV/AIDS, student youth, reproductive health.

Актуальність статті. Формування у під-
ростаючого покоління ставлення до свого 
здоров’я, як до домінантної людської ціннос-
ті – одне з основних завдань держави. Між 
тим, сучасний період розвитку українського 
суспільства характеризується погіршенням 
здоров’я населення взагалі і молоді зокрема. 
Особливо це стосується репродуктивного 
здоров’я молоді.

Наслідком суперечливих соціально-еко-
номічних та культурно-освітніх процесів, що 
проявляються в нашій державі, стала соціаль-
на дезадаптація, девальвація моральних цін-
ностей, дефіцит мотивації на здоровий спосіб 
життя. Все це призвело до різкого зниження 
рівня здоров’я молоді, поширення небезпеч-
них інфекційних хвороб, ВІЛ/СНІДу. Тож 
профілактика поширення ВІЛ/СНІДу серед 

студентської молоді є одним з центральних за-
вдань, що повстали перед сучасною освітою. 

Про це наголошується в Концепції дер-
жавної програми «Репродуктивне здоров’я 
нації на 2006–2015 роки», Стратегії дій Уря-
ду, спрямованих на запобігання поширенню 
ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року 
та загальнодержавній програмі «Забезпечен-
ня профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, до-
гляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих 
на СНІД на 2009–2013 роки». 

Варто зазначити, що зараз спостерігають-
ся такі зміни статевої поведінки молоді, як 
зниження середнього віку першого статевого 
контакту, підвищення сексуальної активності, 
підвищення кількості статевих партнерів. Ни-
нішня соціалізація студентської молоді про-
ходить в складних соціально-економічних та 
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політичних умовах. Особливо це стосується 
протидії таким гострим явищам як ВІЛ/СНІД 
та ІПСШ (інфекцій, що передаються статевим 
шляхом).

Постановка проблеми. З кожним роком 
зростає цінність здоров’я людини як основи 
її життєдіяльності. Тому одним із найважли-
віших завдань системи освіти повинна стати 
стратегія навчання молоді профілактичним 
знанням та навичкам, що сприятимуть збе-
реженню і покращанню стану їх здоров’я, 
репродуктивного зокрема. Перед вітчизня-
ною системою освіти постає завдання ефек-
тивного застосування соціально-педагогічної 
профілактики із запобігання поширення ВІЛ-
інфекції у студентському середовищі вищих 
закладів освіти.

Метою даного дослідження є аналіз ефек-
тивності соціально-педагогічної профілакти-
ки ВІЛ/СНІДу у студентському середовищі та 
визначення пріоритетних напрямків її вдоско-
налення.

Виклад основного матеріалу.
З 2009 року, відповідно до рішення Терно-

пільської обласної науково-методичної ради з 
безпеки життєдіяльності, цивільного захисту 
та основ медичних знань, серед студентів ви-
щих закладів освіти м. Тернополя та області 
здійснюється моніторинг визначення рівня 
поінформованості студентської молоді з пи-
тань профілактики ВІЛ/СНІДу.

За даними нашого дослідження було вста-
новлено, що у сучасної молоді спостерігаєть-
ся низький рівень поінформованості з питань 
профілактики ВІЛ/СНІДу, а саме: рівень обі-
знаності студентів стосовно абревіатури ВІЛ/
СНІД – змогли грамотно розшифрувати лише 
26%; СНІД – 27%; про те, що це хвороба зна-
ють 73% респондентів; не знають – 4%. Щодо 
основних шляхів передачі ВІЛ/ СНІДу відпо-
віді ранжувалися таким чином: статевим шля-
хом – 85%, через кров – 64%, від матері до 
дитини – лише 23%; слина, поцілунки – 27%; 
побутовим шляхом – 7,5%. 

Цікаві відповіді студентської молоді ми 
отримали завдяки аналізу анонімних анкет і 
тестів. На запитання «Як людина може визна-
чити, що він (вона) є носієм СНІДу» ми отри-
мали таку інформацію: відвідати лікаря – 28%; 

здати аналіз крові – 41%; погане самопочуття 
– 9%; не знають – 34%, 21% молоді вважає, 
що ВІЛ/СНІД передається через рукостискан-
ня, при чханні, через посуд, постільну білизну 
тощо. Важливим було запитання «Чи можна 
вилікуватися від СНІДу?», всі студенти відпо-
віли «ні». 

У нашому дослідженні ми виявили таку 
закономірність, що ставлення до сексуальних 
стосунків у суспільстві стало ліберальнішим, 
проте невисокою є культура сексуального і 
статевого здоров’я молодих людей, їх обі-
знаність щодо цієї проблеми досить звужена. 
Більшість молоді починають статеве життя 
свідомо і не примушено, попри існуючу дум-
ку, що багатьох молодих людей розбещують і 
примушують до статевих стосунків, часто під 
впливом алкоголю. Справді, головною причи-
ною початку сексуальних стосунків є кохання, 
особливо для дівчат (у середньому для обох 
(15–18 та 19–20 років) вікових груп дівчат – 
66,4%). Юнаки називали кохання причиною 
початку статевого життя дещо рідше (виваже-
ний показник – 44,1%). Отже, такі причини, 
як фізіологічна потреба й цікавість доміну-
вали не тільки в залежності від статі, а й від 
віку молоді. Для молодих людей 15–18 років 
другою за значущістю причиною вступу в ста-
теві контакти була цікавість, у той час як для 
їхніх старших товаришів ця причина посідала 
третю позицію. І навпаки, фізіологічна по-
треба як причина початку статевих контактів 
була другою по значимості для вікової групи 
19–20 років і третьою для 15–18-річних. Ха-
рактерно, що для юнаків віком 15–18 років ці 
дві спонукальні причини були майже рівно-
значні, і майже кожний третій з них обґрунту-
вав свій вступ у статеве життя цікавістю або 
фізіологічною потребою. У їхніх ровесниць 
спостерігається цілком інша картина. Так, 
кожна четверта дівчина (24,7%) з групи 16–18 
років вступила в інтимні стосунки «за ціка-
вістю», а от фізіологічна потреба спонукала 
тільки 14,6% із них. Наступними значущими 
причинами вступу в статеві контакти молодь 
називає неможливість відмовити партнеру, 
причину «так усі роблять» та вплив алкоголю. 
Алкоголь як спонукач до статевих контактів 
мав трохи більше значення для 15–18-річних 
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юнаків (9%), ніж 19–20-річних (7,9%). У мен-
шій мірі (6,4%) він був значимий для дівчат 
віком 19–20 років і ще у меншій – для дівчат 
віком 16–18 років (2,3%). Взагалі, склалося 
враження, що сприйнята суспільством роль 
алкоголю як одного з важливих чинників, що 
спонукають молодь до сексу, значно перебіль-
шена. 

Тому, у контексті вирішення проблеми 
профілактики ВІЛ/ СНІДу серед студентської 
молоді надзвичайно гострою є проблема ста-
тевого виховання і просвітництва.

Великого значення у дослідницькій робо-
ті з профілактики ІПСШ та ВІЛ/СНІДу мала 
просвітницька робота з використанням сучас-
них виховних технологій. У дослідно-експе-
риментальній роботі студентській молоді на-
давалась інформація про шляхи профілактики 
ВIЛ/СНІДу, а саме:

– профілактика захворювань, що спричи-
няють погіршення репродуктивного здоров’я 
– навчання «безпечній» сексуальній поведінці;

– профілактика інфікування новонаро-
джених від ВІЛ-позитивних матерів у період 
вагітності, пологів – це профілактика ВІЛ-
інфекції серед жінок;

– профiлактика iнфiкування при 
використаннi голок, шприців, iнших інстру-
ментів для немедичних манiпуляцiй – забез-
печення якiсної дезiнфекцiї i стерилiзацiї їх, 
тобто навчання осiб, якi цими інструментами 
користуються згiдно з вiдповiдними прави-
лами;

профілактика ВIЛ-iнфекцiї в умовах (ліку-
вально-профілактичних установ та в донор-
стві – дотримання медичними працівниками 
вимог санітарно протиепідемічного режиму, 
необхідне тестування донорів на ВІЛ. 

Просвітницька робота нами проводилася 
з певних проблем: наркоманії, ВIЛ/СНІДу, 
IПСШ, навичок комунікації (шлях повідо-
млення інформації; форма зв’язку; процес по-
відомлення інформації за допомогою техніч-
них засобів, засобів масової комунікації; акт 
спілкування, зв’язок маж двома або більше ін-
дивідами), розвитку особистості, формування 
лідерських якостей, знання прав i соціальних 
гарантій для збереження здоров’я або комп-
лексно. 

Організація дослідження з даної проблеми 
передбачала заходи зі шляхів удосконалення 
профілактики ВІЛінфікування, а саме:

– формування у молоді поваги до особис-
тості та соціальної мотивації для отримання 
знань та навичок, спрямованих на профілак-
тику ВIЛ-iнфiкування підвищенням соціаль-
ної (громадської) відповідальності за своє 
здоров’я та здоров’я своїх близьких, майбут-
ніх дітей та шляхом залучення до цієї роботи 
студентів-волонтерів;

– профілактична освіта у вищих закладах 
освіти: інтерактивні, ігрові, практичні занят-
тя, тренінги, творчі завдання, спрямовані на 
засвоєння практичних навичок з відмови від 
вживання психоактивних речовин, початку чи 
продовження статевого життя, використання 
презервативів при статевому житті, захисту 
особистих прав та ін. 

Варто зазначити, що для того, щоб слі-
дувати вимогам часу, в нашій дослідно-екс-
периментальній роботі була запроваджена 
інтенсифікація освітнього процесу шляхом 
використання інтерактивних технологій на-
вчання та по можливості створення психоло-
гічно-комфортного середовища. 

Серед методів інтерактивного навчання 
найбільшого поширення набули такі, які здат-
ні стимулювати пізнавальну активність і са-
мостійність, а саме: дискусії та дискусії в сти-
лі «ток-шоу», «мозковий штурм», ситуаційне 
навчання, рольові та імітаційні ігри, проектне 
навчання та деякі інші. 

Ефективність застосування таких методів 
полягала у тому, що шляхом гри здійснювалось 
тренування варіантів поведінки в тих ситуаці-
ях, в яких у житті можуть опинитися учасники. 
А отже, підготовка молоді до зустрічі з поді-
бними ситуаціями в житті дозволяла їм вже на-
перед виробити ряд навичок, які у подальшому 
будуть гарантією прийняття правильного рі-
шення в неординарній ситуації. 

Необхідність у профілактичних заходах 
сьогодні вже не є предметом дискусій. Ефек-
тивність будь-якого процесу багато в чому за-
лежить від того, наскільки сама цільова група 
залучена до цього процесу. У нашому випадку 
цільова група – це студенти, процес – це про-
філактична програма або її елемент. Чому так 
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важливо, щоб молоді люди самі брали участь 
у підготовці подібних заходів? По-перше, це 
може бути просто цікаво. По-друге, це саме 
по собі справляє добру профілактичну дію, 
коли студенти самостійно готують інформа-
цію за заданою проблематикою, бо в процесі 
підготовки в них змінюється ставлення до пи-
тання – воно стає більш свідомим. По-третє, 
молодь більш дбайливо і з патетикою ставить-
ся до того, що робить сама. 

Зауважимо, що «надзавданням» профілак-
тичної роботи, особливо серед студентської 
молоді, є створення в кожного студента влас-
ної моделі безпечної поведінки, спрямованої 
на зниження ризику заподіяти шкоду власно-
му здоров’ю, формування зваженого ставлен-
ня до проблеми збереження репродуктивного 
здоров’я. Тобто викладач має привернути ува-
гу молоді до проблеми, надати переконливу 
інформацію про ступінь ризику, висунути ар-
гументи на користь безпечної поведінки, до-
помогти виробити навички такої поведінки, 
створити ситуацію психологічного комфорту 
й захищеності. Щоб вирішити ці завдання, по-
трібно відшукати нові форми профілактичної 
роботи або використовувати традиційні форми, 
надаючи їм таких сучасних ознак, які відпові-
дали б інтересам і потребам молоді, спонукали 
студентів осмислено діяти, сприяли формуван-
ню особистої позиції щодо проблеми. 

Закордонні та вітчизняні дослідження в 
сфері соціальної педагогіки свідчать, що сту-
денти швидше опановують матеріал в процесі 
активного поглинання знань, коли вони мають 
нагоду одночасно з отриманням інформації 
ставити питання й обговорювати незрозумілі 
моменти. Тому крім активних форм проведен-
ня занять, таких як дискусія, мозковий штурм, 
рольові ігри, групову роботу, тренінги тощо, у 
позанавчальній діяльності серед студентської 
молоді варто активно застосовувати й само-
розвивальні форми профілактичної роботи: 
театралізовані; інтерактивні ігрові; інтелекту-
ально-пізнавальні; художньо-прикладні; ор-
ганізація опитування громадськості з подаль-
шим обговоренням результатів тощо. 

Розглянемо сильні та слабкі сторони таких 
форм профілактичної роботи серед студент-
ської молоді:

Театралізовані форми. До театралізованих 
форм належать: літературно-музична компо-
зиція, концерт, публіцистична вистава, зма-
гання команд КВК, театралізована вистава, 
пластично-хореографічна вистава. Театралі-
зовані форми роботи – найскладніші й найці-
кавіші форми, які розкривають тему з допомо-
гою художніх образів, засобів театралізації, з 
використанням творчих здібностей студентів. 
Під час їх підготовки відбувається колектив-
на креативна діяльність студентів і викладача. 
Вистави можуть бути показані багаторазово, 
що дає можливість працювати з великою й 
різноманітною аудиторією. Такі форми робо-
ти потребують від викладача режисерських і 
навіть акторських здібностей. 

Літературно-музична композиція. Це ком-
позиційно побудоване подання літературного 
матеріалу (у нашому випадку – необхідної ін-
формації) у музичному оформленні. На наш 
погляд, цей жанр дещо застарілий, але, з ін-
шого боку, він традиційний. Тому, використо-
вуючи його, слід прагнути динаміки, дієвості, 
яскравої візуалізації, а також сучасного му-
зичного наповнення. 

Концерт – поєднання різних за жанром 
художніх номерів в одній програмі. Концерт 
є не зовсім вдалою формою для викладання 
профілактичної інформації чи формування 
навичок безпечної поведінки. Цей жанр буде 
доречним тільки в тому випадку, коли концерт 
присвячений Дню пам’яті людей, які помер-
ли від СНІДу. За таких умов конферанс (текст 
ведучих, що поєднує номери концерту) може 
містити інформацію про СНІД, про людей, які 
померли від СНІДу, про ставлення до ВІЛ-
позитивних. Концерт може також завершува-
ти тиждень, присвячений темі СНІДу, чи бути 
фінальним заходом у рамках одноденної ак-
ції, присвяченої боротьбі зі СНІДом. Концерт 
може бути благодійним. 

Публіцистична вистава (раніше ця форма 
роботи мала назву агітбригада). Цей жанр на-
родився як можливість вести агітаційну робо-
ту з допомогою сценічних прийомів. Віршо-
вані тексти, відомі пісні, які набули нового 
змісту, використання прийому «апорт» (яскра-
ві словесні заклики, звернення до глядача), 
театралізовані мініатюри – ось ознаки цього 
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жанру. У ньому документальний, публіцис-
тичний зміст набуває художніх форм. Зрозумі-
ло, що публіцистична вистава – найдоречніша 
форма профілактичної роботи, але наголошу-
ємо: основна риса цього жанру – сучасність і 
актуальність, тобто зміст і сценічна дія мають 
відповідати часу. Публіцистична вистава – це 
монтаж різноманітних епізодів, сценічних 
жанрів, деякі з них можуть мати навіть гу-
мористичний ґатунок. У цілому така вистава 
може стати насправді дієво-профілактичною, 
якщо інформація в ній буде викладена яскраво 
й переконливо. 

Театралізована вистава – дія цього жанру 
потребує певного сюжету, де дійові особи є 
носіями певних характерів, учинків, де напру-
жено відбувається боротьба між позитивом і 
негативом. Цей жанр дуже цікавий студентам, 
бо дає можливість доторкнутися до таємниць 
театру. У профілактичній роботі цей жанр дає 
змогу донести не стільки важливу інформа-
цію, скільки нюанси теми, вплинути на емо-
ційну сферу, справити глибоке враження. Тут 
дія може розвиватися не так стрімко, але має 
бути присутня логіка сценічної дії. Важливо 
подумати про музичне, світлове оформлення, 
а також про оформлення сцени – декорацію. 
Сюжетом такої вистави може бути реальна іс-
торія якоїсь людини чи вигадана історія. Це 
може бути також і притча, де розмова щодо 
визначеної проблеми ведеться в алегоричній 
формі. Важливо, щоб така вистава захоплюва-
ла глядача, а це можливо, коли актори на сцені 
самі розуміються на змісті того, що роблять, 
і переконані в необхідності говорити про це. 

Пластично-хореографічна вистава – це 
вистава, де основним засобом вираження є 
пластика: рухи тіла, міміка, жест. Така виста-
ва ведеться мовою символів і потребує вираз-
них костюмів, музичного супроводу, яскравих 
атрибутів (свічки, тканини, стрічки тощо). 

Інтерактивні ігрові форми (interaction – 
взаємодія) передбачають обов’язкове вклю-
чення аудиторії, що стає учасником дійства, 
умови якого потребують від глядача певних 
дій, знань, учинків. Інтерактивні форми да-
ють змогу одночасно як подавати інформацію 
й формувати певні навички, так і перевіря-
ти наявний рівень знань і умінь. Створення 

ситуації змагання й можливість отримання 
зворотного зв’язку додають глядачеві зацікав-
леності, бажання взяти участь у дійстві. До 
інтерактивних форм роботи належать ігрова 
програма, інтерактивна акція, ток-шоу, гра 
станціями тощо.

Ігрова програма. Основним засобом вира-
ження в цій формі є гра. Саме через гру по-
дається зміст, із її допомогою моделюються 
різні ситуації, у яких формуються й відпра-
цьовуються необхідні навички. Ця форма у 
профілактичній роботі допомагає створити 
атмосферу активних, позитивних дій, яскра-
во виразити ідею програми. Сюжет ігрової 
програми потребує певної логіки і сценічно-
го рішення. В ігровій програмі допускається 
театралізація, обов’язково потрібен яскравий 
реквізит, відкритий контакт з аудиторією. 
Інтерактивна акція, на відміну від ігрової 
програми, не має певного сценарію, а лише 
сценарний план. Акція – це низка заходів, у 
нашому випадку – профілактичних (поши-
рення спеціальної літератури, презентація 
організацій, що працюють над проблемою 
формування репродуктивного здоров’я тощо). 
Здебільшого акція спрямована на широкий за-
гал зацікавлених темою людей. 

Ток-шоу також є інтерактивною телеві-
зійною програмою. Її використання у профі-
лактичній роботі може бути доречним, якщо 
запросити до участі спеціалістів із проблеми: 
психологів, медиків, юристів, чиє спілкування 
з аудиторією буде дійсно діалогічним, рухли-
вим, цікавим. Гра станціями – інтерактивний 
жанр, де учасникам пропонується рухатися 
від «станції» до «станції» і, зупиняючись, 
отримувати чи демонструвати свої знання, на-
бувати чи демонструвати певні навички. Для 
проведення профілактичної роботи можна 
влаштувати станції, які за темою відповіда-
ють різним аспектам проблеми формування 
та збереження репродуктивного здоров’я. Ди-
намізм, яскравість, наявність ігрового момен-
ту, ситуація змагання дають змогу в рухливій, 
дієвій формі всебічно ознайомити з пробле-
мою велику аудиторію. 

Інтелектуально-пізнавальні форми. Най-
частіше це варіанти телевізійних програм: 
«Що? Де? Коли?», «Слабое звено» тощо. 
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Можна підійти до цього жанру більш творчо і 
створити авторську за формою програму. Не-
змінним залишається зміст, основа якого «за-
питання – відповіді». Винахідливість може 
проявлятися не тільки у формах проведен-
ня таких програм, а й у постановці запитань 
(саме запитання може містити в собі часткову 
інформацію, може бути поставлене у формі 
малюнка, пантоміми, до запитання можна до-
дати варіанти відповідей тощо). 

Художньо-прикладні форми. Йдеться про 
відомі конкурси малюнка, виставки квітів, за-
хист технічних проектів, презентації музей-
них експозицій тощо. Ці форми здатні містити 
візуальну інформацію, впливати на свідомість 
завдяки образотворчим засобам, до того ж 
адресовані великій і різнорідній аудиторії. 
Варто знайти сучасні ідеї щодо художньо-
прикладного жанру (це може бути створення 
авторських малюнків на футболках, проектів 
пам’ятника, зйомка рекламного ролика, кон-
курс графіті чи показ тематичної модної ко-
лекції тощо) і широко використовувати їх. 

Конкурс плакатів. Ця форма профілакти-
ки дуже популярна, адже можна охопити ве-
личезну кількість молоді різного віку. Добре 
продуманий плакат, свіжа ідея, винахідливе 
оформлення – і ось діти вже озброєні поло-
виною дизайнерських навичок. У результаті 
виходять дійсно цінні матеріали. Але буває 
й так, що в момент підбиття підсумків на ви-
ставці показувати фактично нічого. Тому, під 
час проведення конкурсу необхідно особливу 
увагу приділити двом аспектам – технології 
проведення конкурсу й підбиття підсумків. 
Студенти активно і творчо включаються в 
процес пропагування щодо змінення ризико-
ваної поведінки на безпечну. Але їм потрібно 
допомогти, створити умови для усвідомлено-
го впливу на оточуючих. Для цього паралель-
но можна проводити конкурс літературних 
робіт – віршів і прози (багато малюнків зго-
дом можна буде підписати відповідними ряд-
ками). Отже, по-перше, потрібно визначити 
змістовні рамки для створення плакатів. Для 
цього в оголошенні про конкурс можна дати 
класифікацію можливих типів плакатів. Треба 
більш ретельно відбирати теми, ураховуючи 
вік учасників конкурсу. Студентська молодь 

може бути більше зацікавлена в малюванні 
так званих «антибрендових плакатів» (напри-
клад, щодо реклами з гедоністичним спряму-
ванням: «не обмежуй себе», «не дай собі за-
сохнути», «вставляє не по-дитячому», «бери 
від життя краще» тощо). Бренд у рекламному 
бізнесі – це концепція рекламування певного 
товару або марки, яка включає основного ге-
роя/героїню, основне гасло й набір візуальних 
символів. Варто запропонувати молоді спо-
чатку проаналізувати рекламу, а потім спро-
бувати перекрутити її, використовуючи ті самі 
візуальні прийоми, але з іншим посланням. 
Щоб роботи були дійсно цікавими, потрібно 
спочатку допомогти учасникам знайти свою 
ідею. Окреслення змісту ідеї – це один зі спо-
собів уникнути перекреслених шприців та ін-
ших штампів. 

До оцінювання робіт доцільно підключи-
ти всю студентську громадськість. У момент 
підбиття підсумків усім, хто прийшов пере-
глянути виставку, пропонується поставити 
одну галочку за роботу, яка їх вразила якнай-
більше, яку можна було б повісити дома, у 
громадських місцях тощо. Кожному дається 
тільки один голос, який не можна віддавати 
собі самому. Чим більше людей будуть залу-
чені до оцінювання робіт, тим більш вдалим і 
об’єктивним буде результат. Кожен з учасни-
ків має бути відзначений. Кращі роботи мож-
на використати на таких заходах, як ярмарок, 
спортивне свято, показ сценічних робіт групи, 
вечір зустрічі, наукова конференція, присвяче-
них питанням формування репродуктивного 
здоров’я, перевагам здорового способу життя. 

Особливо популярною серед студентської 
молоді є дискотека. Вона повинна проводи-
тися з урахуванням профілактичної спрямо-
ваності. Під час такого заходу можна поши-
рювати інформацію, розповідати про відомих 
музикантів, які активно борються за безпечну 
поведінку. Під час дискотеки можна поширю-
вати плакати, буклети, інший інформаційний 
матеріал. 

Інформаційна кампанія – комплексна сис-
тема заходів, об’єднаних загальною страте-
гічною метою і проведених у визначений, 
обмежений період. Інформаційна кампанія 
впливає на позицію молоді (так званої цільо-
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вої групи) з допомогою різних засобів і кана-
лів масового й індивідуального інформування 
й навчання з метою спонукання до прийняття 
нових, корисних для них самих і для суспіль-
ства моделей поведінки у визначеній галузі 
життя. Вплив здійснюється через поліпшен-
ня знань у визначеній галузі, зміни ставлення 
до певного предмета чи явища, а також через 
формування навичок бажаної поведінки. Роз-
робка інформаційної кампанії базується на 
моделі зміни поведінки, відповідно до якої 
нова значуща інформація стає для людини 
стимулом до зміни поведінки. Інформування 
цільової групи впливає не тільки на рівень її 
поінформованості щодо деяких фактів, а й на 
формування позитивного ставлення до про-
пагованих норм поведінки. Воно спонукає до 
зміни деструктивної поведінки на безпечнішу 
й людянішу. Інформаційні кампанії у сфері 
формування та збереження репродуктивного 
здоров’я мають три основні цілі: 1) передача 
достовірної інформації; 2) створення особис-
тісного ставлення до проблеми; 3) формуван-
ня навичок і моделей безпечної поведінки. 

Висновки, зроблені в результаті дослі-
дження. Аналіз ефективності та доцільності 
застосування активних освітніх технологій 
дозволяє зробити наступні висновки:

– традиційна система освіти орієнтована 
на здобуття знань та інформації, а рівень фор-
мування життєвих умінь є недостатнім;

– запровадження у навчальний процес ак-
тивних освітніх технологій сприятиме виро-
бленню у студентів ціннісного ставлення до 
здоров’я (репродуктивного зокрема), форму-
ванню безпечної поведінки у повсякденному 
житті;

– різноманітні активні технології здатні за-
безпечити глибину засвоєння змісту матеріа-
лу, та разом з цим студенти опановують різні 
пізнання: знання, розуміння, застосування, 
аналіз, синтез, оцінку. 

Враховуючи ефективність використання 
інноваційних технологій та визначаючи важ-
ливість навчання у напрямку формування та 
збереження репродуктивного здоров’я молоді 
(особливо у студентському середовищі), одно-
значно важливо продовжити роботу в пошуку 
нових форм та методів навчання, орієнтова-
них на розкриття особистісного потенціалу 
молодої людини, та забезпечити формування 
у неї свідомої мотивації на здоровий спосіб 
життя, формування та збереження репродук-
тивного здоров’я. 

Згідно наших напрацювань, профілактич-
ну роботу, слід будувати на основі педагогіч-
ної діагностики і прогнозування; з урахуван-
ням специфіки вищого закладу освіти, рівня 
розвитку колективу; участь громадських орга-
нізацій самоврядування в профілактиці ВІЛ/
СНІДу; використання індивідуального підхо-
ду в профілактиці ВІЛ/СНІДу; необхідності 
координації взаємодії навчального закладу, 
сім’ї у попередженні захворювання на ВІЛ/
СНІД. 

Варто зазначити, що сучасна ситуація ви-
магає впровадження цілісної системи соці-
альної підтримки та позитивної мотивації на 
здоровий спосіб життя, яка б стимулювала мо-
лодь зберігати і зміцнювати власне здоров’я, 
відповідально ставитись до профілактики 
ВІЛ/СНІДу, яке стає першорядним за значу-
щістю, одним з найбільш ефективних шляхів 
поліпшення стану здоров’я молоді.
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ПРОЯВИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ  
У ПЕДАГОГІЧНОМУ ТАКТІ І ПЕДАГОГІЧНІЙ 

МАЙСТЕРНОСТІ (ПОГЛЯДИ І.О. СИНИЦІ)
У статті автор переосмислює творчий доробок видатного українського психолога Івана Омеляно-

вича Синиці. Виокремлюються структурні компоненти педагогічного такту, крім того, педагогічний 
такт розглядається як структурний компонент педагогічної майстерності. Характеризуються 
ознаки наявності і відсутності педагогічного такту, а також умови його становлення. Стаття при-
значена як для вчителів, так і для психологів, як для науковців, так і для практиків.

Ключові слова: педагогічний такт, педагогічна майстерність, педагогічна діяльність, професійна 
самореалізація вчителя, навчальна діяльність учнів.

В статье автор переосмысливает творческое наследие выдающегося украинского психолога Ива-
на Емельяновича Синицы. Выделяются структурные компоненты педагогического такта и их соот-
ношение с педагогическим мастерством. Характеризуются признаки наличия и отсутствия педаго-
гического такта, а также условия его становления. Статья будет интересна как психологам, так и 
учителям, как научным сотрудникам, так и специалистам по практической психологии.

Ключевые слова: педагогический такт, педагогическое мастерство, педагогическая деятель-
ность, профессиональная самореализация учителя, учебная деятельность учеников.

The author rethinks the creative heritage of prominent Ukrainian psychologist Ivan Emelyanovich tits. 
Highlighted the structural components of the pedagogical cycle and their relationship with the pedagogical 
skills. Characterized by signs of presence and absence of pedagogical tact, and the conditions of its formation. 
The article will be interesting for both psychologists and teachers as researchers and specialists on practical 
psychology.

Key words: pedagogical tact, pedagogical skills, teaching activities, professional self-realization of teach-
er training activities of students.

«Роль педагога полягає не тільки в тому, 
щоб передавати свої знання дітям, інакше 
навчання б зводилося до механічної переда-
чі знань від вчителя учням. Успіх будь-якого 
навчання залежить не тільки від розуму 
вчителя, але і від його серця, від його душі»  
(І.О. Синиця). 

Актуальність. Чільне місце в спадку ві-
тчизняних науковців та діячів освіти, що за-
кладали підґрунтя педагогічної психології 
протягом кількох століть, по праву належить 
і творчому доробку І.О. Синиці. В його пра-
цях відображено все різнобарв’я теоретич-
них та емпіричних підходів до проблем, що 
склали предметну галузь педагогічної пси-
хології. Синиця І.О. – творчо опрацьовував 
педагогіку – особливо Ушинського К.Д., Ма-
каренка А.С., Сухомлинського В.О., глибоко 
вивчав психологічну науку. Він вніс вклад в 

педагогічну психологію тим, що розробив і 
описав феномени педагогічної майстерності 
і педагогічного такту, умови розвитку усного 
та внутрішнього мовлення учнів. Він створив 
чудові художньо-наукові книги для педагогів, 
по яких вчитиметься не одне покоління вчи-
телів, він був співцем, художником і поетом 
впровадження психології у процес навчання. 
Його ідеї дали поштовх новим дослідженням 
у психології і педагогіці. Ім’я І.О. Синиці но-
сить лабораторія психології навчання Інститу-
ту психології НАПН України ім. Г.С. Костю-
ка, яку він очолював, коли працював в цьому 
Інституті. Лабораторія психології навчання 
щорічно проводить круглі столи, присвяче-
ні творчому осмисленню наукової спадщини 
відомого українського психолога, і хочеться 
мати надію, що ця добра традиція буде продо-
вжуватися. Ще не все із його думок опрацьо-
вано і є над чим замислюватися.
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Завдання дослідження:
1) Проаналізувати наукові роботи І.О. Си-

ниці стосовно педагогічного такту і педагогіч-
ної майстерності вчителя.

2) Визначити структурні складові цих пси-
хологічних феноменів і їх співвіднесення. 

Розробка проблеми в поглядах І.О. Синиці
Видатний вітчизняний педагог К.Д. Уши-

нський вважав, що педагогічний такт є до-
датком до такту психологічного, адже, го-
ловна діяльність виховання покладається в 
галузі психологічного. Відомо, що без зна-
ння психології педагогічний такт залишаєть-
ся неусвідомлюваним почуттям на інтуїтив-
ному рівні. Але разом з тим, – одне знання 
теорії педагогіки і психології не може замі-
нити практичного виявлення психологічного 
такту, його дієвості і впливу на учнів. Само-
стійне вивчення вчителем психології робить 
педагогічний такт лише більш усвідомленим. 
Що ж таке педагогічний такт? Визначень пе-
дагогічного такту існує декілька.

1) Педагогічний такт – це професійне вмін-
ня вчителя, за допомогою якого він в кожно-
му конкретному випадку застосовує до учнів 
найбільш ефективний спосіб впливу на них. 

2) Педагогічний такт – це професійна осо-
бливість поведінки вчителя у взаємостосун-
ках з учнями, що відповідає цілям і задачам 
їх морального виховання і духовного станов-
лення, це вміння вчителя знайти в кожному 
конкретному випадку саму дієву міру вихо-
вання. Для цього необхідними для вчителя 
є такі якості, як творча, педагогічно виправ-
дана винахідливість; кмітливість; самокеру-
вання; витримка; чутливість; вимогливість. 

3) Педагогічний такт – уміння знаходити 
в кожному конкретному випадку найбільш 
правильний педагогічний прийом, в кожному 
конкретному випадку зрозуміти психічний 
стан учня, його мотиви, інтереси і знайти 
саму дієву міру виховання.

4)  Педагогічний такт – це особливе про-
фесійне вміння на подобу вміння художника 
скомпонувати картину, або вміння артиста 
вжитися в образ. Саме це професійне вміння 
підносить педагогіку до рівня мистецтва, а 
педагогічну діяльність до рівня педагогічної 
майстерності. 

5) «Педагогічний такт – вміння знаходити 
найбільш ефективні засоби впливу на учня в 
кожному конкретному випадку (ситуації) без 
ризику погіршити свій авторитет, втратити 
позитивне ставлення до себе учнів» [1; 26].

 Результат впливу вчителя на учнів при 
сформованості у нього педагогічного такту 
– це вміння домогтися того, щоб учні вико-
нували вимоги вчителя, але при цьому, щоб 
вчитель їх не відштовхнув від себе. Вчитель, 
що володіє педагогічним тактом – це вольова 
і принципова людина, яка характеризується 
витримкою і вимогливістю, яка не згрішить 
проти своїх поглядів, не закриватиме очі на 
неприпустимі вчинки учнів, не боятиметь-
ся зробити суворе зауваження, але зробить 
це так вдало, дотепно і в такій формі, що 
не принижуватиме ні гідності учня, ні своєї 
власної гідності. Роблячи зауваження, так-
товний вчитель звернеться саме до гідності 
учня, возвеличить його, закріпить і власний 
авторитет в його очах і водночас викличе в 
учня бажання виправитися, стати таким, як 
того хоче вчитель.

Серед засобів впливу, на думку І.О. Си-
ниці, можна виокремити саме такі: сила волі 
вчителя; його витримка; спостережливість; 
увага; послідовність; вимогливість; кмітли-
вість; почуття гумору; винахідливість; голос, 
погляд.

Слід зазначити, що загальний такт і педа-
гогічний такт – не одне і те. Педагогічний такт 
набагато складніше поняття у порівнянні із 
звичайним тактом. Загальний такт – це скла-
дова вихованості людини, моральна якість 
людини, педагогічний такт – це професійна 
складова педагогічної майстерності вчителя. 
На мій погляд, це – професійне вміння, але 
поєднане з такими, суто людськими якостя-
ми, як моральність і духовність вчителя. На 
противагу – відсутність педагогічного такту 
– це професійна вада, яка може бути зумов-
лена багатьма негативними рисами вчителя 
як людини – невихованістю, бездуховністю, 
аморальністю, тощо. Саме ці негативні якос-
ті зумовлюють грубість, безтактність, не-
чуйність, неуважність, – все те, що складає 
в цілому феномен відсутності педагогічного 
такту.
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Педагогічний такт є моральною катего-
рією і феноменом, характерним переважно 
для вчителя, вихователя, викладача. Для 
вчителя, в його професійній діяльності, ха-
рактерологічні якості мають важливе зна-
чення. Стосовно особистості вчителя, для 
виховання першорядне значення мають: 
ідейно-моральні якості вчителя, його по-
ведінка, ставлення до учнів, духовність, 
тактовність, моральність, людяність. Ці 
якості ніякими знаннями не компенсують-
ся. Ідеально, коли в особистості вчителя 
поєднуються три основних якості – вдо-
сконалювання знання свого предмета, ор-
ганізаційні здібності, висока моральність. 
З іншого боку, глибокі знання у поєднанні 
з позитивними морально-етичними якостя-
ми дають можливість вмінню застосовува-
ти прийоми педагогічного такту і сприяють 
підвищенню авторитету вчителя серед колег 
і учнів. Без педагогічної обізнаності, ком-
петентності, глибоких знань в галузі свого 
предмету застосування прийомів педагогіч-
ного такту дають тимчасовий ефект, вони 
майже не ефективні [2;154-160]. 

В основі педагогічного такту покладаєть-
ся така моральна риса особистості, як людя-
ність, адже відсутність людяності (достат-
ньої любові до учнів) завжди призводить до 
нетактовності. 

Педагогічний такт є найвагомішою скла-
довою педагогічної майстерності. І досягти 
педагогічної майстерності без саморозвитку 
педагогічного такту неможливо. Компонен-
тами педагогічної майстерності є: по-перше, 
світогляд учителя, його моральна перекона-
ність. Учитель має бути носієм моралі, її ви-
разником і захисником. По-друге, педагогіч-
на майстерність учителя передбачає глибоке 
знання того предмета, який він викладає. 
Крім того, педагогічна майстерність вимагає 
від учителя знань усіх тих моральних норм, 
правил, звичок, які вчитель і сам намагається 
виховувати у своїх учнів. По-третє, педаго-
гічна майстерність передбачає доскональне 
володіння методикою навчання і виховання. 
Педагог – не просто джерело знань, він має 
вміти трансформувати свої знання, надавати 
їм такого вигляду, щоб вони були зрозумілі, 

доступні учням певного віку і певного розу-
мового розвитку.

На глибоке переконання Синиці І.О., пе-
дагогічний такт можна назвати четвертим 
компонентом педагогічної майстерності, 
адже учбово-виховний процес є двобічним, 
і в ньому приймають участь і вчителі, і учні. 
Педагогічна майстерність у своєму результа-
тивному аспекті – це уміння вчителя домог-
тися того, щоб кожне слово вчителя дійшло 
до учня, було ним сприйняте і засвоєне. Без 
педагогічного такту вчитель цього домогтися 
не може, як би він не знав предмет і методику 
викладання предмету, як би він не вивчав те-
орію педагогіки,і навіть, психологію.

Коли йдеться про наявність педагогічного 
такту, то розуміється, що вчитель наділений 
такими феноменами, як педагогічні здібнос-
ті і педагогічний талант, а також педагогічне 
мистецтво і педагогічна майстерність. 

І.О. Синиця розробляє питання і про вмін-
ня (ознаки) педагогічного такту. По-перше, 
педагогічний такт вміщує в собі наявність 
такої якості, як вміння встановлювати інди-
відуальний психологічний підхід до кожно-
го учня. Індивідуальний підхід до учнів – це 
прояв педагогічного такту – це вміння вчите-
ля повести себе так, як це необхідно в дано-
му випадку, відносно даної дитини, в даній 
ситуації. У вихованні нетактовний вчитель 
нічого не досягає саме тому, що переконань 
силою нав’язати не можна. Зауважимо, без 
педагогічного такту неможливо розвинути 
в учнів і самодетермінацію (вищу духовну 
саморегуляцію пізнавальної діяльності, спіл-
кування, поведінки, навіть – власної життє-
діяльності). 

Індивідуальний підхід передбачає вміння 
вчителя встановити психологічний контакт з 
учнями, і встановлення такого контакту, як 
ефективного результату. Встановити психо-
логічний контакт з учнями нетактовний вчи-
тель не може, оскільки дійсно встановлений 
контакт з учнями передбачає, що учні роз-
криваються перед учителем, діляться з ним 
своїми проблемами, звертаються до нього, 
якщо з’являються складності, починають 
активно допомагати вчителю. Коли ж пси-
хологічний контакт на встановлено, учні не 
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розкриваються перед вчителем, не діляться з 
ним своїми проблемами, не звертаються до 
нього, натомість, починають протидіяти вчи-
телю, і на цьому фоні між вчителем і учнями 
часто виникає психологічна війна – таємна, 
прихована, а то й відкрита. Яка тут може бути 
загальна і сумісна педагогічна і навчальна 
діяльність, не кажучи вже про розвиток са-
мостійної пізнавальної і творчої діяльності 
учнів. Яка тут може бути професійна саморе-
алізація вчителя? Ніякої! І причиною тому є 
нетактовність учителя, як психологічна риса, 
і відсутність у нього педагогічного такту, як 
вияв негативного професійного феномену. 
Отже, вміння встановлювати психологічний 
контакт з учнями вимагає від учителя поєд-
нання відповідних знань, умінь, власного до-
свіду і обов’язково наявності педагогічного 
такту. Педагогічний такт також включає у 
свою структуру вміння вчителя піклуватися 
про настрій дітей.

Слово «такт» (від латинського «tactus») 
використовується у значенні дотику, відчут-
тя, форми людських взаємин. М.О. Добролю-
бов зазначав, що наявність такту, тактовність 
як психологічна риса, це – умова успішного 
спілкування. Для тактовної людини харак-
терним є бажання у всьому діяти так, щоб 
принести більше добра і радості іншій люди-
ні, нікому не вчинити незаслуженої неприєм-
ності. Макаренко А.С. вважав, що тактовна 
людина, це – делікатна людина, у стосунках з 
іншими обережна, уважна. Вона намагається 
так себе поводити, щоб нікого не образити, 
а навпаки – підтримати. Такт – це піклуван-
ня про настрій людей. Отже, піклування про 
настрій дітей – четверте вміння, яке свідчить 
про наявність педагогічного такту і умін-
ня встановлювати індивідуальний підхід до 
учня.

У вихованні і навчанні добрий настрій 
дітей – половина успіху педагогічної діяль-
ності вчителя. Життєрадісний настрій учнів 
на уроці – основна ознака тактичного педаго-
га. Втрачаючи контроль над своїм настроєм, 
вчитель втрачає і такт. Вважається нетактов-
ним псувати своїм поганим настроєм настрій 
іншим людям. Від поганого настрою вчителя 
порушується педагогічний такт. Нетактов-

ний вчитель немов би спеціально неприпус-
тимо висміює учнів, використовує грубі на-
тяки, обурливі слова і таким чином руйнує 
добрий настрій своїм учням. У колективі такі 
люди викликають напруженість, нервовість, 
конфлікти. 

Також педагогічний такт передбачає по-
вагу вчителя до учнів. Повага до учнів, як 
зазначає Синиця І.О., покладається в основі 
педагогічного такту. Повага до учнів визна-
чається Синицею І.О. як обережне ставлен-
ня до людської гідності учня. Добролюбов 
М.О. писав про те, що необхідно піклуватися 
про розвиток «внутрішньої людини» учня, а 
не про пригнічення його особистості. Якщо 
учнів привчати боротися за свою гідність, то 
вони починають і самі думати, як не прини-
жувати гідність інших. Треба зазначити, що 
від недостатньої поваги до себе буває стіль-
ки ж пороків, скільки і від надто сильної (за-
йвої) поваги до себе. 

Ще одна ознака наявності педагогічного 
такту, на думку Синиці І.О. – почуття міри. 
Педагогічний такт розглядається як почуття 
міри – розумної міри у використанні засо-
бів впливу на учнів. Порушується вчителем 
міра у чомусь – порушується і педагогічний 
такт. Характерологічні, моральні і інтелекту-
альні якості педагога, що забезпечують йому 
міру: гнучкість розуму, поміркованість, стри-
маність, врівноваженість. Можна підійти до 
меж допустимого, але будь-яке порушення 
міри, вдавання до крайностей – це забез-
печення прояву педагогічної безтактності. 
Міра – це та «золота середина», гармонія 
суворості і доброти. Дозування міри вимагає 
також і любов до дітей. Визначення педаго-
гічного такту як знаходження і дотримання 
міри у взаємодії вчителя з учнями і у його ви-
хованні щодо учнів, – визначається класич-
ним. Педагогічний такт – міра педагогічної 
доцільності і корисності вчинків, слів, – усіх 
способів впливу вчителя на учнів. Педагогіч-
ний такт – це міра у виборі способів впливу 
на учнів. Педагогічний такт як вміння ніде не 
«перегнути палку» Макаренко А.С. відносив 
навіть до педагогічних здібностей [5]. Отже, 
педагогічний такт – це міра у всьому, а саме: 
дозування учбового матеріалу (саме стільки, 
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скільки учні можуть засвоїти); міра в уна-
очненні – (зайве унаочнення затримує роз-
виток абстрактного мислення); в темпі уроку 
(що підтримує в учнів добрий настрій); в то-
нусі уроку.

Чому Макаренко А.С. відносив почуття 
міри до педагогічних здібностей? Тому що 
цю міру відчути не так легко, як здається на 
перший погляд і не кожний вчитель здатний 
встановити цю міру. Міру впливу учитель має 
відчути по ситуації: прочитати в очах учнів, 
побачити в їх увазі, почути в їх мовчанні, 
зрозуміти із конкретної ситуації, відчути в 
загальному настрої класу, насамкінець – здо-
гадатися інтуїтивно, на основі свого педаго-
гічного чуття, проникливості, досвіду. Міра 
– це індивідуальна творчість учителя. Якщо 
він вловить цю міру – то обов’язково знайде 
відгук в душі учнів. Пропустить цю міру – не 
отримає відгуку, допустить нетактовність. 

Але міра – це тільки одна із ознак, яка по-
кладається в основу педагогічного такту. По-
няття педагогічного такту значно ширше, ніж 
почуття міри. Навіть можна стверджувати, 
як вважав Синиця І.О., що за своїм змістом 
педагогічний такт вчителя значно ширший, 
ніж поєднання багатьох якостей особистості, 
багатьох умінь і навичок. Педагогічний такт 
проявляється в тому, що тон і стиль спілку-
вання з учнями характеризується доброзич-
ливістю учителя у його ставленні до учнів, 
повагою до гідності особистості учня, ви-
могливістю і довірою до учнів, разом з тим 
– природністю, відвертістю, правдивістю у 
стосунках, педагогічно виправданою вираз-
ністю процесу педагогічного спілкування. 

Приміром, педагогічний такт виявляється 
не в тому, щоб не було улюблених учнів, а в 
тому, щоб не показувати учням, хто з них є 
більш улюбленим, а хто – менше. Учні ма-
ють бачити і відчувати, що вчитель любить 
усіх їх однаково. Лише нетактовний вчитель 
підкреслює, хто в нього з учнів йому подо-
баються , а хто – ні. 

Педагогічний такт не можна зводити лише 
до любові до дітей. Адже і любити треба з 
необхідним тактом. Разом з тим і розумна 
любов до дитини також не виповнює поняття 
педагогічного такту.

Невірно також ототожнювати педагогіч-
ний такт із компромісом. Педагог, що йде на 
компроміс з учнями (що відбувається при 
ліберальному стилі спілкування) так само 
не має педагогічного такту, як і вчитель, 
що хоче домінувати над учнями, не робля-
чи жодного компромісу (що спостерігається 
при авторитарному стилі). Отже, педагогіч-
ний такт більше властивий вчителям із де-
мократичним стилем, і не можна остаточно 
стверджувати, що він властивий вчителям з 
авторитарним стилем, або – вчителям із лібе-
ральним стилем. 

Якщо розглядати психологічну структуру 
педагогічного такту, то можна узагальнити, 
що вона має емоційну, вольову та інтелекту-
альну складові. 

Від педагогічного такту слід відрізняти 
педагогічну тактику. Педагогічна тактика – 
це застосування найбільш ефективних засо-
бів впливу на учнів у кожному конкретному 
випадку. Приміром, засобами педагогічної 
тактики є: підвищення голосу на уроці, пря-
ме чи опосередковане зауваження, схвалення 
чи засудження вчинку, вигляд, що вчинок не 
помічається. Вміння опрацювати педагогіч-
ну тактику вимагає від учителя певних пе-
дагогічних вмінь: володіння запасом засобів 
впливу; виявлення, чи є в учнів непокора і які 
її мотиви; виявлення, чи готові учні сприйма-
ти впливи; вміння передбачити можливу ре-
акцію учнів на вплив. Педагогічній тактиці 
притаманні обхідні шляхи, опосередковані 
засобі впливу. Педагогічна тактика – це ма-
ніпуляція, але на відміну від загальновідомої 
маніпуляції, як негативного прийому вплива-
ти на людей – педагогічна тактика застосо-
вується в інтересах учня. Є такий засіб, як 
прямий бій, лобова атака, але прямолінійні 
впливи не завжди так ефективні, як хотіло-
ся б. Учні краще розуміють прохання, а не 
наказ, роздуми про вчинок, а не покарання, 
довіру, а не офіційність, пораду, а не нота-
цію, «випадкову» зустріч, а не заплановане 
моралізаторство, вимогливість, а не помсту. 

Педагогічний такт передбачає вміння не 
тільки мати багато засобів впливу (прямих і 
непрямих), але і вміння ними користуватися, 
в залежності від обставин, з’явлення різних 
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непередбачених ситуацій, що є власне педа-
гогічною тактикою. 

Педагогічний такт і педагогічна тактика 
у вчителя спрямовуються ним на виконання 
важливого педагогічного над завдання – уві-
йти в довіру учнів, проникнути в їх духовний 
світ і уміти виховувати моральність, духо-
вність учнів, виховувати в них такі якості як 
самостійність, активність, самодетермінація, 
тобто вміння самим здійснювати самостій-
ний вибір в різних ситуаціях, приймати пра-
вильні рішення стосовно дій і вчинків навіть 
в ситуаціях, часто непередбачених.

Педагогічний такт – це вміння вчителя вста-
новити з учнями психологічний контакт, з чого 
власне і починається педагогічна діяльність. 
Характер і особистість вчителя особливо ви-
являються в умінні вибирати засоби впливу 
на учнів. Щоб вибрати найбільш дієві засоби 
впливу, вчитель має бути духовною, мораль-
ною людиною. Від рівня його моральності і ду-
ховності залежить і рівень ефективності його 
впливу, – рівень майстерності. Взаємозв’язок 
педагогічного такту і педагогічної майстернос-
ті розкривається в тому, що рівень майстернос-
ті визначають: глибокі моральні переконання, 
усвідомлення цілей і задач виховання; добре 
знання предмету; відмінне знання методики 
викладання; повага і любов до дітей. У тактов-
ного вчителя учні роблять, що хочуть, а хочуть 
вони те, що вимагає від них вчитель, отже – ба-
жання учнів і вчителя у справі навчання і ви-
ховання гармонійно поєднуються. 

Висновки.
1. Педагогічний такт – це професійна осо-

бливість поведінки вчителя у взаємостосун-
ках з учнями, що відповідає цілям і задачам 
морального виховання і духовного станов-
лення учнів, це вміння знайти в кожному 
конкретному випадку саму дієву міру вихо-
вання кожного конкретного учня.

2. Структура педагогічної майстерності 
вчителя: ідейність (мораль, духовність), гли-
бокі знання, методична підготовка, педаго-
гічний такт.

3. Якщо розглядати психологічну струк-
туру педагогічного такту, то можна узагаль-
нити, що вона має емоційну, вольову і інте-
лектуальну складові. 

4. Професійні вміння, що є ознаками пе-
дагогічного такту: дітей – як індивідуальний, 
так і до всього класу; піклування вчителя 
про настрій дітей, вміння вчителя поважати 
учнів; почуття міри при педагогічних впли-
вах; вміння встановити з учнями психоло-
гічний контакт, з чого власне і починається 
педагогічна діяльність. 

5. Педагогічний такт більше властивий 
вчителям із демократичним стилем і тільки 
спорадично виявляється у вчителів з авто-
ритарним стилем, а також у вчителів із лібе-
ральним стилем спілкування. 

6. Педагогічний такт слід відрізняти від 
педагогічної тактики. Остання передбачає 
вміння не тільки мати багато засобів впливу 
(прямих і непрямих), але і вміння ними ко-
ристуватися, в залежності від обставин.

7. За своїм змістом педагогічний такт вчи-
теля значно ширший, ніж поєднання багатьох 
якостей особистості, багатьох умінь і нави-
чок. Загальна характеристика педагогічного 
такту проявляється в тому, що тон і стиль 
спілкування з учнями характеризується до-
брозичливістю учителя у його ставленні до 
учнів, повагою до гідності особистості учня, 
вимогливістю і довірою до учнів, разом з тим 
– природністю, відвертістю, правдивістю у 
стосунках, педагогічно виправданою вираз-
ністю процесу педагогічного спілкування. 

8. Рівень педагогічної майстерності ви-
значають: сформований позитивний мораль-
но-етичний потенціал (глибокі моральні пе-
реконання) вчителя, усвідомлення вчителем 
цілей і задач виховання; добре знання пред-
мету; добре знання методики викладання; 
повага і любов до дітей,тобто – власне, прояв 
педагогічного такту. 

9. Педагогічний такт – міра педагогічної 
доцільності і корисності вчинків, слів, – усіх 
способів впливу вчителя на учнів. Педагогіч-
ний такт – це міра у виборі способів впливу 
на учнів. Педагогічний такт – вміння ніде не 
«перегнути палку».

10. Характерологічні, моральні і інтелекту-
альні якості педагога, що забезпечують йому 
додержання міри впливі на учнів в рамках пе-
дагогічного такту: гнучкість розуму, помірко-
ваність, стриманість, врівноваженість.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ ОГЛЯД РЕСУРСНОГО ПІДХОДУ  
В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ  

КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ
Концептуальні засади ресурсного підходу в контексті дослідження копінг-поведінки особистості 

базуються на оцінці самооцінки, саморегуляції та самоефективності людини, на основі чого має бути 
створена емпірично верифікована класифікація цих ресурсів.

Ключові слова: Ресурсний підхід, копінг-поведінка, особистість.

Концептуальные основы ресурсного подхода в контексте исследования копинг-поведения лично-
сти базируются на оценке самооценки, саморегуляции и самоэффективность человека, на основе чего 
должна быть создана эмпирически верифицирована классификация этих ресурсов 

Ключевые слова: Ресурсный подход, копинг-поведение, личность.

Conceptual basis of the resource approach in the context of the study of coping behavior of the person based 
on an assessment of self-esteem, self-regulation and self-efficacy of person on the basis of which must be estab-
lished empirically verified the classification of these resources.

Key words: Resource approach, coping behavior, individual.

Актуальність статті. Копінг-поведінка 
особистості спрямована на використання тих 
резервів людини, які б сприяли збереженню 
психологічного, психічного та фізіологічного 
гомеостазу особистості. Використовуючи сло-
восполучення «резерви особистості», ми маємо 
на увазі ресурси людини. Ресурси – це емоційні, 
мотиваційно-вольові, когнітивні та поведінкові 
конструкти, які людина актуалізує з метою адап-
тації до стресогенних ситуацій (Н. Водоп’янова) 
[2]. У парадигмі ресурсного підходу слід розгля-
дати індивідуально-психологічні (властивості 
особистості) та соціально-психологічні (взаєми-
ни з соціальним середовищем) ресурси. 

На нашу думку, на сучасному етапі психо-
логічної науки відсутня чітка класифікацій-
на структура ресурсів особистості,зокрема у 
контексті копінг-поведінки. Ми вважаємо, що 
це обумовлено тим, що здійснені науковцями 
теоретичні та емпіричні дослідження характе-
ризуються суперечностями та блокують мож-
ливість у знаходженні єдиного консенсусу у 
розумінні багатоманітності особистісних ре-
сурсів. Тому, актуальність нашої роботи поля-
гає у змістовному огляді ресурсного підходу 
та в оцінці значимості власне ресурсів у ви-
вченні долаючої поведінки особистості.

Формування цілей статті. Метою роботи 
є теоретико-методологічний огляд концепту-
альних засад ресурсного підходу в досліджен-
ні копінг-поведінки особистості.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Перші дослідження долаючої поведін-
ки особистості здійснювалися зарубіжними  
(Н. Хаан, С. Фолкман, К. Олдвін, Дж. Вайлант) 
та вітчизняними (Н. Сирота, В. Ялтонський, 
Р. Грановська) клінічними психологами у рам-
ках психоаналітичного напряму в психології. 
Важливою складовою у вивченні долаючої 
поведінки було психологічне здоров’я осо-
бистості. На думку Дж. Вайланта психологіч-
не здоров’я особистості впливає на поведінку 
особистості, активність професійної діяль-
ності та гармонійність її життєвої позиції [3]. 
Враховуючи концептуальні погляди науковця 
ми вважаємо, що ресурси особистості є запо-
рукою долаючої поведінки особистості і, як 
наслідок, її психологічного здоров’я.

На теренах вітчизняної психології поняття 
ресурсу особистості використовується у за-
гально – психологічних працях (Т. Корнілова, 
О. Сергієнко, Н. Родіна), у психології особис-
тості та соціальній психології (Н.Д. Леонтьєв, 
С. Богрецов, О. Луташкін). Вагоме значення 
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ресурсам особистості надається у досліджен-
нях стресу (В. Бодров) та когнітивних проце-
сів особистості (В. Дружинін, Н. Гортонова, 
О. Сергієнко) [3,4,5]. 

Представники зарубіжної психології по-
няття ресурсу використовують у вивченні до-
лання складних життєвих обставин особис-
тості (К. Олдвін, К. Саттон, М. Лечман). Слід 
зазначити, що існує досить мало робіт, при-
свячених вивченню внутрішніх складових ре-
сурсів особистості, а саме: мобілізації ресур-
сів, їх збереження та відновлення (С. Хобфол, 
C. Holahan, R. Baumeister, B. Schmeichel) [7,8].

Виклад основного матеріалу. У пара-
дигмі сучасного ресурсного підходу ресурси 
особистості слід визначати як психічні влас-
тивості, які міцно пов’язані з ментальним 
досвідом суб’єкта, який відчутно поліпшує у 
взаємодію з потребами і вимогами оточуючо-
го середовища (С. Хазова, 2013) [5].

Досить різкими суперечностями на приро-
ду копінг-процесу характеризуються погляди 
С. Хобфола та Р. Лазаруса [6]. Незважаючи 
на те, що когнітивне оцінювання ситуації є 
ключовим у когнітивно-мотиваційній теорії 
Р. Лазаруса, С. Хобфол заперечує важливість 
оцінки у копінг-процесі. Науковець у власній 
теорії збереження ресурсів наголошує, що 
саме втрата ресурсів особистості є ключо-
вим моментом у розвитку стресу. Незважаю-
чи на те, що когнітивне оцінювання виконує 
функцію надання інформації особистості 
щодо втрати її ресурсів, психолог запевняє, 
що більшість ресурсів є об’єктивними, що 
дає можливість людині за ними спостеріга-
ти. Ключовим моментом розбіжностей думок 
між науковцями є високий суб’єктивізм теорії 
Р.Лазаруса [6]. Проте, ми вважаємо, що необ-
хідно дотримуватися суб’єктивно-об’єктивної 
точки зору на природу долаючої поведінки. 
Це пов’язано з тим, що особливості стресо-
генної ситуації можуть мати різний ступінь 
інтенсивності впливу на особистість, а також 
необхідно звертати увагу на відмінності у ха-
рактері сприйняття особистістю умов стресо-
генної ситуації.

Наприкінці 90-х років науковці (Е. Фрей-
денберг, С. Гобфол, Е. Фройнд, М. Радигер, Д. 
Невон) значну роль у формуванні копінг-стра-

тегій почали відводити ресурсам особистості. 
Копінг-ресурси – це відносно стійкі особис-
тісні та соціальні чинники, які впливають на 
долання стресовогенної ситуації та сприя-
ють розвитку копінг-стратегій. До структури  
копінг-ресурсів належать (В. Ялтонский) [3]:

1) ресурс когнітивної сфери особистості – 
надання людиною оцінки або інформації від-
носно стресогенної ситуації;

2) ресурс самосвідомості або Я-концепції –  
позитивні уявлення людини про себе, що 
впливають на здатність тримати контроль над 
стресогенною ситуацією;

3) ресурс інтегральної орієнтації особис-
тості або локус-контроль – уміння людини 
котролювати власне життя, поведінку, бути 
відповідальною за власні дії;

4) ресурс емпатії – здатність людини при-
ймати точку зору оточуючих, відносно стре-
согенної ситуації, що дозволяє сформувати 
альтернативні шляхи вирішення об’єктивних 
проблем;

5) ресурс афіліації – формування та під-
тримка міжособистісних контактів, що до-
зволяє регулювати емоційну, інформативну та 
матеріальну підтримку оточуючих відносно 
стресогенної ситуації.

Слід зазначити, що розвиток копінг- 
ресурсів дозволяє особистості конструктивно 
оцінювати стресогенну ситуації та наявність 
альтернативних шляхів їх вирішення (Р. Ла-
зарус, С. Фолкман, Н. Сирота, В. Ялтонський  
S. Kobasa, S. Maddi) [2, 3, 6]. 

У рамках ресурсних теорій копінг-поведін-
ки актуальною є теорія саморегуляції автором 
якої є А. Бандура. Саморегуляція – це систем-
но-організований процес внутрішньо-психіч-
ної активності, спрямований на підтримку по-
ведінки особистості (О. Конопкін). А. Бандура 
охарактеризував дві групи факторів саморегу-
ляції: зовнішні та внутрішні, які мають здат-
ність взаємно впливати один на одного. До 
групи зовнішніх факторів саморегуляції на-
лежать певні шаблони, за якими особистість 
має здатність оцінювати власну поведінку. Ці 
шаблони формуються за участі явищ навко-
лишнього середовища, наприклад наставлянь 
батьків або вчителів. До групи внутрішніх 
факторів автор відносить так складові: само-
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спостереження («self-observation»), висунен-
ня суджень («judgmentalprocess») та активна 
спрямованість на себе («activeself-reaction») 
[5].

Самоспостереження («self-observation») –  
це психічна діяльність особистості, яка є 
обов’язковою умовою для контролю над влас-
ними діями. З метою досягнення певних ці-
лей особистість повинна звертати увагу на 
особливості особистісних чинників, власну 
витривалість, лабільність або інертність пове-
дінки, тобто володіти інформацією стосовно 
своїх психічних та поведінкових можливос-
тей. Процес висунення суджень («judgmental 
process») характеризується регуляцією по-
ведінки за допомогою рефлексивного осмис-
лення ситуації. Розуміння власної поведінки 
надає особистості змогу оцінювати причини 
та значущість своїх дій. Цей процес можна 
ототожнити з належною відповідальністю 
особистості за свої дії, не звинувачуючи при 
цьому обставини або людей у власних нега-
раздах. В свою чергу, активна спрямованість 
на себе («activeself-reaction») характеризу-
ється встановленням особистостю індивіду-
альних критеріїв, таких як: відчуття спокою, 
гордість, самозадоволення. Залежно від цього 
особистості властиво відчувати негативні або 
позитивні емоції. Отже, теорія саморегуляції 
поведінки А. Бандури відзначає, що особис-
тість здатна впливати на власні думки, дії та 
почуття.

У контексті ресурсного підходу науков-
цем було запропоновано конструкт самоефек-
тивності, який впливає на копінг-поведінку 
особистості та який слід розглядати як один 
з ресурсів людини. На думку науковця само-
ефективність є переконанням особистості у 
відчутті власної спроможності керувати жит-
тєвими обставинами. Це пов’язано з тим, що 
впевненість особистості у власній самоефек-
тивності впливає на те, які зусилля та скільки 
часу вона присвячуватиме у ситуаціях долання 
стресовогенним обставинам. А. Бандура вва-
жає, що самоефективність є внутрішньо-пси-
хічною характеристикою особистості, проте 
одночасно й похідною від взаємодії людини з 
навколишнім середовищем. Слід наголосити, 
що поняття самоефективності не є тотожним 

до припущення особистості щодо наслідків її 
копінг-поведінки.

На думку А. Бандури, самоефективність 
характеризується впевненістю особистості у 
власній спроможності протистояти негатив-
ним обставинам оточуючого середовища, а 
припущення є лише міркуванням особистос-
ті щодо можливих поведінкових дій. Само-
ефективність особистості не є константою, 
а змінюється у залежності від особливостей 
конкретної ситуації та може супроводжува-
тися пригніченістю, дратівливістю, відчуттям 
страху та іншими станами особистості. Отже, 
представник соціально-когнітивного напряму 
психології розглядає конструкт самоефек-
тивності особистості як один з видів ресурсу 
людини, який може впливати на ефективність 
копінг-поведінки.

Таким чином, ресурсний підхід розглядає 
копінг-поведінку особистості у контексті її 
можливостей діяти певним чином в умовах 
стресовогенної ситуації.

Висновки зроблені у результаті дослі-
дження. 

1. Висунуто припущення, що поняття са-
моспостереження, саморегуляція та само-
ефективність є динамічними структурами 
та ресурсами копінг-поведінки особистості. 
Проте у сучасній психології відсутні докази 
стверджувати щодо успішності та результа-
тивності дії цих ресурсів у структурі копінг-
поведінки особистості. 

2. Огляд науково-психологічних джерел 
дозволяє нам висвітлити труднощі, які ми ви-
значили у процесі вивчення ресурсного підхо-
ду у контексті копінг-поведінки особистості. 
По-перше, у науково-теоретичних та емпірич-
них даних відсутня чітка та загальноприйнята 
класифікація ресурсів особистості у контек-
сті копінг-поведінки. По-друге, ми не маємо 
уявлення щодо ієрархізації (пріоритетнос-
ті) ресурсів у психічного житті особистості. 
Створення класифікації ресурсів особистості 
у контексті копінг-поведінки особистості є 
перспективою наших подальших досліджень.

3. Концептуальні засади ресурсного під-
ходу фіксують увагу на різних ресурсах, які 
умовно можна виділити як такі: самооцінка, 
саморегуляція та самоефективність. Конста-
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туємо, що така класифікація є умовною та ви-
магає емпіричної валідизації.

4. Ми констатуємо, що вище зазначені трудно-
щі не мають бути бар’єром для здійснення подаль-

ших досліджень ресурсів особистості, а навпаки – 
стимулом до глибинного методологічного аналізу 
та емпіричної верифікації у вивченні ресурсів осо-
бистості у контексті копінг-поведінки.
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ  
З ДІТЬМИ З СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

В статті аналізуються особливості соціальної роботи з дітьми з сімей переселенців. Проаналі-
зовані нормативно-правові документи щодо проблем переселенців, їх основні проблеми та потреби в 
період перебування на тимчасово переселених місцях. 

Ключові слова: вимушений переселенець, тимчасовий захист біженців, тимчасово переміщені особи. 

В статье анализируются особенности социальной работы с детьми с семей переселенцев. Проана-
лизировано нормативно-правовые документы относительно проблем переселенцев, их основные про-
блемы и потребности в период перемещения их в другие места. 

Ключевые слова: вынужденный переселенец, временная защита беженцев, временно перемещен-
ные лица.

The article analyzes the peculiarities of social work with children from families of immigrants. Analyzed 
legal documents on the problems of immigrants, their main problems and needs during in the period of the 
stay on temporarily relocated.

Key words: forced migrant, temporary protection of refugees, internally displaced persons. 

Актуальність. За роки незалежності Украї-
ни наша держава не стикалися з проблемами ви-
мушених переселенців, військових полонених, 
сотен поранених та вбитих мирних громадян та 
військовослужбовців учасників антитерорис-
тичної операції. Практично досвід в такій соці-
ально-педагогічній ситуації дій в таких умовах 
соціальні працівники опановують нові форми та 
методи роботи з людьми, які потребують допо-
моги, зокрема діти з сімей переселенців. 

Чимало вчених присвятили свої праці ана-
лізу систем державного управління й адміні-
стративно-правовому регулюванню міграційної 
політики: О. Бандурка, І. Гарна, С. Мосьондз, 
В. Олефір, С. Саїв, В.Столбовий, Т. Хабриєва, 
С. Чехович та ін.. 

Соціально-педагогічні аспекти проблем пе-
реселенців розглядали Н. Бочкор, Є.Дубровська, 
О.Залеська, Л.Завацька, К.Левченко, Н. Мак-
симова, О. Малиновська, Б. Піроцький, 
О.Песоцька, Н.Тищенко та інші. 

Постановка проблеми. Сучасні науковці 
досліджуваної проблеми виокремлюють так 
званий конфліктний та постконфліктний період, 
коли певна частина населення може стати більш 
вразливою до ситуацій порушення їхніх прав, 
потрапляння в складні життєві обставини, пере-
несення насильства тощо. В рамках зазначених 

періодів особливої уваги та психолого-педаго-
гічної підтримки потребують такі групи насе-
лення, як: діти; сім’ї, члени яких загинули; сім’ї, 
члени яких поранені; сім’ї, члени яких зникли 
безвісти; жінки; внутрішньо переміщені особи; 
сім’ї військовослужбовців; сім’ї, в яких зруйно-
вані родинні зв’язки; безробітні; особи та члени 
їх сімей, що зазнають насильства з боку громади 
за свої переконання [6]. Особливої уваги в кон-
фліктний та постконфліктний період потребу-
ють саме діти з сімей переселенців. 

Виходячи з актуальності обраної проблеми 
ми поставили собі за мету теоретично проана-
лізувати особливості соціальної роботи з дітьми 
з сімей переселенців в сучасних реаліях україн-
ського суспільства. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний 
дослідник міграційних процесів Ю. Ф. Гавруш-
ко вважає, що у законодавстві немає єдності в 
розумінні та застосуванні понять «іммігрант», 
«емігрант», «шукач притулку», «нелегальний 
мігрант», «вимушений переселенець», «тимча-
совий захист біженців» [1].

Інший дослідник О. А. Гончаренко заува-
жує, що законодавство України про біженців 
має певні недоліки, оскільки проблема біжен-
ців для України досить нова, і за радянських 
часів жодної правової бази, яка б могла стати 
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основою при розробці українського законодав-
ства про біженців, не існувало. Так, дослідни-
ця зазначає, що суттєвий недолік містить стат-
тя щодо регулювання правового становища 
біженця з моменту вилучення у нього довідки 
про особу, стосовно якої прийнято рішення про 
оформлення документів для вирішення питання 
про надання їй статусу біженця, у зв’язку з не-
наданням йому зазначеного статусу і до видачі 
відповідної довідки про оскарження даного рі-
шення. Фактично весь час, строк якого також 
не визначено законом, біженець знаходиться в 
Україні на нелегальному становищі, тому що 
не має документів, які легалізують його правове 
становище». Це зауваження стосувалося Закону 
України «Про біженців» 2001 року, однак із при-
йняттям Закону України «Про біженців та осіб, 
які потребують додаткового або тимчасового 
захисту» у 2011 році ситуація істотно не покра-
щилась [2].

Тому, можна із впевненістю сказати, що саме 
в термінологічній плутанині і закладена найго-
ловніша помилка держави в організації допо-
моги тимчасовим переселенцям. Суспільство 
прагне пристосувати переселенців до існуючої 
дійсності, забуваючи про те, що саме держава 
повинна прагнути задовольнити їх актуальні 
потреби, такі як потреба у їжі, домівці, а голо-
вне, – у безпеці. 

Тому сьогодні в Україні поруч розгляда-
ються такі основні поняття, що відображають 
процеси, які пов’язані з переміщеннями осіб в 
Україні: дитина, розлучена із сім’єю – особа 
віком до вісімнадцяти років, яка прибуває чи 
прибула на територію України без супроводу 
батьків чи одного з них, діда чи баби, повноліт-
ніх брата чи сестри, опікуна чи піклувальника, 
призначених відповідно до законодавства краї-
ни походження, або інших повнолітніх осіб, які 
до прибуття в Україну добровільно чи в силу 
звичаю країни походження взяли на себе відпо-
відальність за виховання дитини [3]; біженець 
– особа, яка не є громадянином України і вна-
слідок цілком обґрунтованих побоювань стати 
жертвою переслідувань за ознаками раси, ві-
росповідання, національності, громадянства 
(підданства), належності до певної соціальної 
групи або політичних переконань, перебуває 
за межами країни своєї громадянської належ-

ності та не може користуватися захистом цієї 
країни або не бажає користуватися цим захис-
том внаслідок таких побоювань, або, не маючи 
громадянства (підданства) і перебуваючи за 
межами країни свого попереднього постійного 
проживання, не може чи не бажає повернути-
ся до неї внаслідок зазначених побоювань [3]; 
внутрішньо переміщеною особою є громадя-
нин України, який постійно проживає в Украї-
ні, якого змусили або який самостійно покинув 
своє місце проживання у результаті або з ме-
тою уникнення негативних наслідків збройно-
го конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних 
проявів насильства, масових порушень прав 
людини та надзвичайних ситуацій природного 
чи техногенного характеру [4]. 

Головний документ незалежної держави – 
Конституція України закріплює основні прин-
ципи щодо міграції та здійснення реєстрації 
фізичних осіб, а також окреслює правове поле 
для нормативних актів, у яких мають конкрети-
зуватися права та свободи громадян, іноземців 
та осіб без громадянства тощо. Інший норматив-
ний документ – Закон України «Про грома-
дянство України» ґрунтується на нормах між-
народно-правових актів, зокрема Конвенції про 
скорочення безгромадянства від 30 серпня 1961 
року, а тому в ньому враховано життєві умови 
та інтереси не тільки іммігрантів, а й осіб, що не 
мають статусу іммігрантів в Україні.

Закон України «Про біженців» спрямо-
ваний на врегулювання питань щодо встанов-
лення порядку надання та позбавлення статусу 
біженця, оскарження рішення щодо біженців, 
права та обов’язки біженців, відповідні по-
вноваження органів виконавчої влади тощо. 
За визначенням цього закону, «біженець» – це 
особа, яка не є громадянином України і має 
обґрунтовані підстави остерігатися, що може 
стати жертвою переслідувань за ознаками 
раси, віросповідання, національності, грома-
дянства, належності до певної соціальної гру-
пи чи політичних переконань, яка перебуває 
за межами держави свого громадянства та не 
має можливості користуватися захистом своєї 
країни, або не має громадянства (підданства) 
і перебуває за межами країни свого попере-
днього постійного проживання, не може або 
не бажає повернутися.
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Закон України «Про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового за-
хисту» від N 3671-VI, 08.07.2011. Даний закон 
визначає порядок регулювання суспільних від-
носин у сфері визнання особи біженцем, осо-
бою, яка потребує додаткового або тимчасового 
захисту, втрати та позбавлення цього статусу, а 
також встановлення правового статусу біжен-
ців та осіб, які потребують додаткового захисту 
і яким надано тимчасовий захист в Україні. У 
Законі не було передбачено можливості надання 
додаткового захисту особам, що втікають через 
збройний конфлікт. Безперечно, збройний кон-
флікт міжнародного чи не міжнародного харак-
теру можна вважати «обставиною, яка загрожує 
життю, безпеці чи свободі». Однак таке форму-
лювання, вжите в Законі при визначенні поняття 
додаткового захисту, на нашу думку, є занадто 
загальним, і невідомо, чи мав законодавець на-
мір включити ситуації збройних конфліктів до 
кола таких обставин [3].

Сьогодні важливу роль зіграв прийнятий від 
20.10.2014 року Закон України «Про забезпе-
чення прав і свобод внутрішньо переміще-
них осіб». Цей Закон відповідно до Конститу-
ції та законів України, міжнародних договорів 
України, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, встановлює гарантії 
дотримання прав, свобод та законних інтересів 
внутрішньо переміщених осіб. 

Сьогодні велику роль в допомозі тимчасово 
переселеним можуть надавати і волонтери, і со-
ціальні працівники, і соціальні педагоги, і осо-
бливо психологи. Про те соціальний педагог чи 
психолог це не чарівники з чарівними палич-
ками, які можуть лише одним її помахом вирі-
шити проблеми будь якої людини. Нерозуміння 
або небажання розуміти та чітко представляти 
функції цих фахівців в процесі допомоги насе-
ленню постраждалих регіонів, може призвести 
до вихолощення самої ідеї допомоги конкретній 
людині з превалюванням лише за кількісними 
показниками для поліпшення звітності перед 
вищим керівництвом. Наслідком цього може 
бути й те, що соціально-психологічним та со-
ціально-педагогічним супроводом з боку со-
ціальних педагогів так і з боку інших фахівців 
можуть бути перенасичені одні переселенці, а 
інші (наприклад, яких було розселено у відда-

лених від міст районах) будуть відчувати її де-
фіцит. Тому можна із впевненістю сказати, що 
це мабуть, найперша, хоча й не найголовніша 
проблема в процесі адаптації вимушених пере-
селенців, зокрема дітей.

У соціальній роботі з дітьми та їх сім’ями в 
конфліктній та постконфліктній ситуації важли-
во пам’ятати, що вони можуть мати специфічні 
потреби, які заключатимуться в основному в 
межах задоволення саме базових потреб, як то 
голод, спрага тощо. Далі йдуть потреби у безпе-
ці, приналежності та любові, самоповазі та са-
моактуалізації. Потреби, які домінують повинні 
бути більш-менш задоволені, аби людина змо-
гла усвідомити наявність інших потреб і мати 
мотивацію їх задовольнити. Саме тому провід-
ними повинні стати діагностичний (виявлення 
цих потреб), захисний і посередницький напря-
ми професійної діяльності соціального педагога 
/ соціального працівника (подальше задоволен-
ня потреб клієнтів шляхом співпраці з різними 
суб’єктами соціальної, соціально-педагогічної 
та психологічної діяльності). 

Таким чином, фізіологічні потреби тимча-
сово внутрішньо переміщених осіб, а в першу 
чергу дітей, повинні бути достатньо задоволені, 
щоб виникли потреби в безпеці; фізіологічні 
потреби та потреби в безпеці і захисті повинні 
бути задоволені, щоб виникли і були задоволені 
потреби в приналежності та любові і т. д

Здійснення соціальними педагогами / соці-
альними працівниками професійного супроводу 
дітей з числа тимчасово внутрішньо переміще-
них осіб, які потребують додаткового захисту, є 
необхідним елементом їх професійної діяльнос-
ті. Основне питання для них залишаться інте-
грація в нове для них освітнє середовище, а та-
кож надання психолого-педагогічної підтримки 
їх батькам з питань захисту прав дитини. Також 
потребує вирішення питань організаційно-ме-
тодичних аспектів роботи соціальних педагогів 
як спеціалістів психологічної служби закладів 
освіти в сучасній соціально-політичній ситуації, 
а також чіткого розуміння ними характеристик 
нових викликів, пов’язаних із з соціально-по-
літичною ситуацією в Україні, та меж власної 
професійної компетенції у вирішенні актуаль-
них питань соціальної роботи у конфліктний та 
постконфліктний період [6]. 



95

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

Тому можна зазначити, що основними на-
прямами та завданнями соціальної роботи з ді-
тьми та батьками у цей період є:

– виявлення дітей, які потребують соціаль-
но-педагогічної та/або психологічної допомоги;

– виявлення порушень прав дитини та їх за-
хист;

– створення сприятливого соціально-психо-
логічного клімату, атмосфери уваги, співчуття і 
співпраці в класних колективах зокрема й у на-
вчальних закладах в цілому;

– формування в учасників навчально-ви-
ховного процесу вмінь доречного вираження 
почуттів та творчого вирішення конфліктних 
ситуацій; 

– усвідомлення і прийняття відмінностей ін-
ших, навичок безпечної поведінки у ситуаціях 
ризику;

– приділення особливої уваги роботі з учня-
ми із вразливих сімей, що стали тимчасово 
внутрішньо переміщеними особами; дітьми із 
сімей, в яких загинули їхні члени внаслідок вій-
ськових дій; відвідання дитини вдома/за місцем 
проживання і вивчення умов її життя, виховання 
і розвитку;

– протидія булінгу (цькуванню, пересліду-
ванню тих, хто має відмінності від домінантної 
групи, в тому числі й у зв’язку із розбіжністю в 
поглядах та переконаннях);

– попередження та профілактика жорстокого 
поводження й насильства в освітньому серед-
овищі (навчальних закладах, сім’ї, соціумі);

– сприяння адаптації дітей-переселенців в 
нових умовах;

– оптимізація змісту і форм соціально-педа-
гогічної та правової просвіти (в т.ч. щодо прав 
дітей) педагогічних працівників і батьків, соці-
ального оточення, яке опікується дітьми;

– сприяння формуванню адекватних знань 
та уявлень про соціально-політичні події в кра-
їні, формування й розвиток важливих життєвих 
компетенцій, критичного мислення у дітей та 
дорослих; умінь орієнтуватися в реаліях і пер-
спективах соціокультурної динаміки; підготовка 
особистості до життя і праці у світі, що швидко 
змінюється;

– надання консультацій та рекомендацій 
класним керівникам з оптимізації їхньої діяль-
ності з сім’ями та дітьми в цей період; організа-

ція професійної супервізії, методичної підтрим-
ки у вигляді буклетів, методичних розробок 
тощо;

– вивчення можливостей громади щодо на-
дання необхідної допомоги дітям, батькам чи 
педагогічним працівникам, які її потребують;

– здійснення посередництва між навчальним 
закладом, сім’ями та територіальними місцеви-
ми громадами, застосування міжсекторальної 
взаємодії і мультидисциплінарного підхіду до 
питань вирішення та попередження міжособис-
тісних конфліктів тощо [6].

Соціальний педагог / соціальний працівник, 
який буде працювати з дітьми, які пережили 
травмуючі події, повинен усвідомити, що в пер-
шу, його робота матиме захисний і профілактич-
ний характер та буде спрямована на вирішення 
питань, пов’язаних із забезпеченням дотриман-
ня прав дитини, та на попередження й протидію 
негативним факторам, які спричиняють або мо-
жуть спричинити поглиблення кризового стану.

При здійсненні захисної діяльності, осо-
бливу увагу слід приділяти дітям з числа сімей 
внутрішньо переміщених осіб, в яких думка і 
позиція батьків відрізняється від позиції грома-
ди, в якій вони тимчасово мешкають або у яку 
змушені інтегруватися. Небезпека полягає у 
можливих випадках дискримінації, утисків, різ-
них форм насильства щодо цих людей, а також 
стосовно їхніх дітей у навчальних закладах чи 
місцевих громадах.

Так, відповідно до вимог листа Міністер-
ства освіти і науки України від 25.07.2014 р. 
№ 1/9-374 «Стан та особливості діяльності пси-
хологічної служби системи освіти у 2014-2015 
навчальному році» соціальні педагоги повинні 
вжити низку організаційних заходів щодо забез-
печення основних прав і свобод дітей з числа 
сімей внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, 
мова йде про сприяння оперативній підготовці 
необхідних документів для встановлення ста-
тусу дитини, визначення її головних потреб, 
знаходження додаткових ресурсів в громаді, 
різних інституціях для їх задоволення. Важли-
вим також є сприяння влаштуванню дитини, яка 
була свідком військових дій та стала сиротою, у 
прийомні сім’ї чи інші форми виховання. Слід 
також пам’ятати, що психологічне травмування 
такої дитини може проявлятися через певний 
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час, тому необхідно приділити належну увагу 
забезпеченню її соціально-психологічного су-
проводу у співпраці із практичних психологом.

Соціальний педагог, згідно діючого законо-
давства (ст. 3 Конвенції ООН про права дитини), 
у взаємодії із службою у справах дітей, центра-
ми соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
центрами реабілітації, притулками, криміналь-
ною міліцією у справах дітей, опікунськими 
радами тощо, вживає заходів для оперативного 
вирішення питань, які пов’язані із індивідуаль-
ною ситуацією дитини. Вказана діяльність со-
ціального педагога навчального закладу будь-
якого типу, є вкрай важливою і актуальною і для 
регіонів, де є переміщені діти із зони АТО. 

Отже, в процесі організації соціальної робо-
ти з дітьми з сімей переселенців особливо соці-
альним педагогам слід звертати увагу на дітей, 
які не тільки опинилися у гущині подій, а й від-
чувають себе або насправді були їх безпосеред-
німи учасниками. Необхідно звертати увагу на 
переживання дітей, які можуть демонструвати 
підвищений рівень агресії та нетерпимості не 
тільки до «чужинців», але й часто до тих, хто 
був серед числа друзів та рідних. Як показує 
досвід країн, які перебували в конфліктних си-
туаціях, значне зростання насильства в проти-
стояннях призводить до збільшення випадків 

домашнього насильства, насильства стосовно 
жінок і дітей як у період розгортання самого 
конфлікту, так і по його завершенні. Тобто прі-
оритетними напрямами діяльності соціального 
педагога з дітьми з сімей переселенців повинні 
стати охоронно-захисний, профілактичний, по-
середницький та просвітницький. 

Сьогодні суттєво підвищується роль та зна-
чення професійної діяльності спеціалістів пси-
хологічної служби системи освіти (практичних 
психологів і соціальних педагогів, методистів з 
психологічної служби районних (міських) мето-
дичних кабінетів, працівників навчально-мето-
дичних кабінетів (центрів) психологічної служ-
би системи освіти) щодо надання психологічної 
і соціально-педагогічної допомоги постражда-
лим, переселеним, біженцям, членам їх сімей і 
родичам загиблих в ході АТО. Така робота має 
бути системною, довготривалою та проводи-
тись на високому науково-методичному рівні. 
Вона повинна об’єднувати всі соціальні інсти-
туції, державні і недержавні організації, групи 
і окремих індивідів в процесі надання допомо-
ги у здійсненні успішної соціалізації особам чи 
групам людей у випадках, коли за відсутності 
належних умов у суспільстві або особистих вад 
їх соціалізація ускладнюється, призупиняється 
або відбувається у зворотному напрямі.
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У статті розглянуто питання місця людини в сучасному інформаційному суспільстві при взятті 
за основу поглядів відомого британського вченого З. Баумана, та проаналізовано роль особистості в 
епоху постмодернізму.
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В статье рассмотрены вопросы места человека в современном информационном обществе при взя-
тии за основу взглядов известного британского ученого С. Баумана, и проанализирована роль лично-
сти в эпоху постмодернизма.
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The questions of man’s place in the modern information society in the capture of the basis of the views of 
the famous British scientist S. Bauman, and analyzed the role of personality in the era of postmodernism.

Key words: individualized society, morality, modernism.

ХХІ ст. – наша невпинна та незворотна су-
часність, вже почало отримувати власну істо-
рію, яка позначилася усвідомленням людством 
нових обріїв трансформацій соціального світу. 
Перспективи, які нам відкриваються, напри-
кінці ХХ ст. значно стимулювали розвиток 
суспільних наук, активізували проведення 
численних теоретичних пошуків та приклад-
них досліджень – це і не дивно, оскільки поява 
різноманітних наукових, художніх, релігійних, 
філософських феноменів завжди супроводжу-
вала історичні переломи в житті людства.

Стрімкі та драматичні зміни, що їх пере-
живає сучасне суспільство, позначаються на 
розвитку усього корпусу соціального пізнан-
ня, ставлячи перед ним нові завдання, ство-
рюючи проблемні поля там, де, як ще до не-
давна здавалося (а комусь і досі здається) усе 
було вирішено мало не остатчно.

Описи сучасних соціальних реалій зустрі-
чаються настільки екзотичні, що мимоволі 
доводиться згадувати слова Еміля Дюркгей-
ма, який свого часу писав: «Залишається роз-
глянути, чи має людина відкидати саму себе; 
питання це правомірне, але воно не буде роз-
глядатися. Ми будемо виходити з постулату, 
згідно з яким в нас є підстави хотіти жити» 
[2. ч. 1. с. 28-29]. На нашу думку, соціологічна 
теорія має в собі свідомо відтворювати погляд 
на світ зі специфічно людської позиції, збе-

рігати гуманістичний потенціал того знання, 
яке виробляється з її використанням.

Однією з таких теорій  являється теорія ін-
дивідуалізованого суспільства відомого бри-
танського соціолога Зігмунда Баумана викла-
дена в його праці «Индивидуализированное 
общество». У своїй книзі автор багаторазово 
протиставляє колишнє і нинішнє суспільство 
в категоріях модернізм і постмодернізм.

Для такого глибокого мислителя питання 
про те, чи знаходимось ми в стані постмодер-
нізму чи ж, як і колись, переживаємо один з 
етапів ери модернізму, насправді є дуже прин-
циповим. Постмодернізм розглядається ним у 
першу чергу з погляду бісоціальних наслідків 
і їх впливу на сучасну особистість. Послідовна 
реалізація цього підходу приводить до розу-
міння постмодернізму як індивідуалізованого 
суспільства і підкреслює значимість самовід-
чуття людини для найважливіших процесів, 
що характеризують сучасний соціум.

Чим же характеризується таке суспільство 
за Бауманом? Насамперед для такого стану 
суспільства є характерними такі ознаки:

– по-перше, втрата людиною контролю над 
більшістю значимих соціальних процесів;

– по-друге, зростаюча в зв’язку з цим не-
визначеність і прогресуюча незахищеність 
особистості перед неконтрольованими нею 
змінами;
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– по-третє, випливаючи з такої ситуації, 
прагнення людини відмовитися від досягнен-
ня перспективних цілей заради одержання не-
гайних результатів, що в кінцевому рахунку 
приводить до дезінтеграції як соціального, 
так і індивідуального життя.

Розділяючи ідеали гуманістичної традиції, 
Бауман різко піддає критиці сучасне суспіль-
ство, показуючи, у першу чергу, глибину кри-
зи, що вразила багато людей, які населяють це 
суспільство, який несталий і нездатний до са-
морегуляції соціум, члени якого не мають уяв-
лення про власні довгострокові цілі і, більш 
того, прагнуть взагалі їх позбутися.

Однією з перших жертв у цьому процесі 
перегляду цінностей виявляється мораль. Лю-
дина починає розглядати собі подібних не в 
якості унікальних і самоцінних особистостей, 
гідних поваги і турботи, а в якості своєрідних 
об’єктів, що задовольняють, поряд з іншими, 
одну з численних потреб. «Узи партнерства, –  
пише З. Бауман, – розглядаються як речі, які 
варто споживати, а не робити, вони підкоря-
ються тим же критеріям оцінки, що і всі інші 
предмети споживання. Утворений союз не 
може мати своєю метою створення працюю-
чих «взаємин», збереження їх при будь яких 
умовах, він не може забезпечити підтримки 
партнерами один одного як у світлі, так і в 
похмурі дні, полегшити пристосування одні-
єї людини до іншої, якщо в цьому з’явиться 
необхідність, заохочувати компроміси і жерт-
ви в ім’я збереження союзу… задачею стає 
одержання задоволення від уже готового до 
вживання продукту» [3, с. 116].

Втрата людьми моральних орієнтирів веде, 
з одного боку, що вони втрачають і орієнта-
цію в часі; цілі, що ще недавно визнавалися 
безумовно піднесеними, позбавлені сьогодні 
життєво важливого змісту і значення.

Тонкий спостерігач і аналітик, З. Бауман 
зауважує, наприклад, що слава, яка завжди 
діставалася людині в результаті напруженої 
праці, змінюється тепер популярністю, що 
сприймається не більш ніж одним з багатьох 
предметів споживання. «Художники (мину-
лого) працювали з більшою старанністю, 
бажаючи забезпечити своїм фрескам і по-
лотнам довге життя, архітектори прагнули 

зводити споруди, здатні простояти століття. 
Тепер улюбленими матеріалами в мистецтві 
стають ті, що рекламують і афішують свою 
недовговічність; улюбленою формою візуаль-
ного мистецтва є «хеппенінги» і «інсталяції», 
що організуються для єдиного показу, на час 
однієї виставки, і що підлягають демонтажу 
негайно після її закриття. В усіх областях 
культури (включаючи і науку, яка шукає ві-
чні істини), популярність приходить на зміну 
славі і визнається (загально визнано і безсо-
ромно) миттєвим варіантом безсмертя, що 
зневажається всіма іншими його формами і є 
байдужим до них» [3, с. 178].

Разом з тим, визнавши нормою відношен-
ня до себе подібних як предметів зовнішнього 
світу, люди позбавляються останньої можли-
вості використання колективних дій з метою 
протистояння зовнішнім об’єктивним об-
ставинам, тому що кожна інша людина пред-
ставляється вже не як партнер і союзник, а як 
представник зовнішнього об’єктивного світу.

Усі ці коротко охарактеризовані якості і об-
ставини життя людей знаменують собою зміст 
поняття «індивідуалізоване суспільство».

Парадоксально, вважає британський до-
слідник, але «зараз, як і колись, індивідуалі-
зація – це доля, а не вибір» [3, с. 52]. Що це 
значить для конкретної людини? «Ми є ін-
дивідами de jure, незалежно від того, чи є ми 
ними de facto: рішення задач самовизначення, 
самоврядування і самоствердження стає на-
шим обов’язком і все це жадає від нас само-
достатності, незалежно від того, чи маємо 
ми у своєму розпорядженні ресурси, що від-
повідають цьому обов’язку. Багато хто з нас 
є індивідуалізованими, не будучи на ділі осо-
бистостями, і ще більше таких, хто страждає 
від відчуття, що поки не доросли до статусу 
особистості, що дозволяє відповідати за на-
слідки індивідуалізації» [3, с. 118].

Таким чином, виникає певне порочне коло: 
для того щоб вважатися індивідом, тобто осо-
бистістю, необхідно лише виявитися в індиві-
дуалізованому суспільстві, але для того щоб 
бути нею, потрібні ресурси і можливості, з 
очевидністю заперечуванні самим цим новим 
порядком. Для того, щоб вважатися індивідом 
de jure, досить опинитися в деструктурова-
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ному соціальному середовищі і самому бути 
здатним розділити своє життя на максималь-
но можливу кількість епізодів, уникнути вся-
кої залежності від інших людей. Для того ж 
щоб бути індивідом de facto, необхідно воло-
діти можливостями контролю над ситуацією, 
ресурсами, необхідними для забезпечення 
такого контролю,необхідно мати більш-менш 
надійні уявлення про майбутнє, що дозволяє 
утримуватися на гребені змін, а не бути ски-
нутим з його першим же поривом зустрічного 
вітру чи зміною підводної течії.

Отже, з концепції З. Баумана випливає, що 
сучасне «індивідуалізоване» суспільство ін-
дивідуалізоване, якщо так можна виразитися, 
«дуже індивідуальне». Загальним результатом 
стало руйнування моралі і гранична індиві-
дуалізація людського існування, коли людина 

розглядає як суб’єкта лише саму себе, дума-
ючи про усіх собі подібних не більш як про 
частину ворожого об’єктивного світу.

Таким чином, суспільство вступило в сво-
го роду terra incognita, і люди, наділені розу-
мом, повинні заради свого порятунку більш 
ретельно осмислити можливі напрямки по-
дальшого розвитку цивілізації. І людина, 
втрачає контроль над більшістю значущих 
соціальних процесів, стикається з невизна-
ченістю і прогресуючою незахищеністю осо-
бистості перед змінами. Вона прагне відмо-
витись від досягнення перспективних цілей 
заради одержання негайних результатів, що 
в кінцевому рахунку приводить до дезінте-
грації як соціального, так і індивідуального 
життя. Отже, індивідуалізоване суспільство 
є реальність сучасності.
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СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  
ПРЕДСТАВНИКІВ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

У ВЗАЄМОДІЇ З ДОРОСЛИМ НАСЕЛЕННЯМ
У статті проаналізовано активність недержавних організацій в сучасному суспільстві. Схаракте-

ризовано поняття «компетентність». Визначено роль соціокультурної компетентності представни-
ків недержавних організацій у процесі взаємодії з дорослим населенням, встановлено її складові.

Ключові слова: доросле населення, компетентність, недержавні організації, неперервна освіта, 
соціокультурна компетентність.

В статье проанализирована активность негосударственных организаций в современном обще-
стве. Проведен анализ понятия «компетентность». Определена роль социокультурной компетент-
ности представителей негосударственных организаций в процессе взаимодействия со взрослыми, вы-
явлены ее составляющие.

Ключевые слова: взрослое население, компетентность, негосударственные организации, непре-
рывное образование, социокультурная компетентность.

The article analyzes the activity of NGOs in modern society. The concept of "competence". The role of so-
ciocultural competence representatives of non-governmental organizations in the process of interaction with 
adults, found its components.

Key words: adult population, competence, non-governmental organizations of continuous education, so-
cio-cultural competence.

У XXI столітті, коли найбільші зміни відбу-
ваються в усіх сферах життя світового співтова-
риства, коли розширюється навчально-вихов-
ний простір особистості, відчувається гостра 
необхідність у розробленні програм з розвитку 
національної культури дорослого населення 
України. Вважаємо, що назріла потреба в усві-
домленні, критичному ставленні та оцінюванні 
того, що відбувається в професійно-особистіс-
ному становленні сучасних представників не-
державних організацій.

На нашу думку виникла ситуація дійсно па-
радоксальна: з одного боку, відкрився широкий 
простір для здійснення соціально-економічних 
реформ, демократичних перетворень, забезпе-
чення духовних і політичних свобод, активізації 
політичного і громадського життя, розвитку на-
ціональної самосвідомості, формування нових 
інститутів громадянського суспільства тощо. З 
іншого боку, інтенсифікація освіти особистос-
ті впродовж життя зумовила появу безлічі по-
літичних, економічних, освітніх проблем, які 
викликають величезні труднощі в їх вирішенні, 
обумовлюють нестійкість розвитку всього сус-

пільства. Непідготовленість значної частини 
дорослого населення до життя і діяльності в 
умовах економічної нестабільності породжує 
невпевненість і навіть озлобленість населен-
ня. У галузі національної політики нерідко на 
перший план виходять не творчий, а руйнівні 
тенденції і дії, спостерігається зростання сепа-
ратистських і націоналістичних настроїв, що ча-
сом призводить до міжнаціональних конфліктів. 
Від оптимального вирішення актуальних сьо-
годні економічних, політичних, освітніх питань 
залежить не тільки стан суспільства, а й доля 
цілих народів і етносів. Ось чому дослідження 
проблеми розвитку соціокультурної компетент-
ності працівників недержавних організацій ви-
кликає жвавий інтерес з позиції професійної 
освіти дорослих.

Дослідженню окресленої проблеми форму-
вання та розвитку професійної компетентнос-
ті фахівців присвятили свої праці В. Олійник,  
Л. Лук’янової, Н. Ничкало, О. Щербак. Так, 
професійно-важливі якості працівників дослі-
джувалися вітчизняними педагогами А. Алек-
сюком, Г. Єльніковою, А. Капською; психолого-
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педагогічні основи формування компетентності 
як властивості особистості розглянуті в працях 
психологів Г. Балла, І. Беха, В. Бочелюка, Л. Ка-
рамушки, В. Рибалка. 

Серед науковців і дослідників, які вивчали 
недержавні організації та їх роль у соціальній 
сфері, слід назвати О. Беспалько, В. Полтавця, 
Р. Кравченко, Т. Семигіну та інших.

Аналіз наукових праць дозволив констату-
вати, що вітчизняні педагоги, психологи, соціо-
логи все більш дотримуються думки, що для 
підтримки атмосфери згоди та спільної довіри, 
високого рівня результативності на міжкультур-
ному просторі треба формувати в представників 
окремих професій соціокультурну компетент-
ність, яка дозволяє їм знайти відповідну модель 
поведінки у полікультурному світі. Вирішити 
дану проблему, як вважає В.Олійник, можна 
тільки шляхом створення у державі цілісної 
системи неперервного фахового зростання до-
рослих до роботи в нових умовах відповідно до 
європейських і світових стандартів [4].

Мета статті полягає у теоретичному обґрун-
туванні ролі соціокультурної компетентності 
представників недержавних організацій у про-
цесі їхньої взаємодії з дорослим населенням.

Недержавні організації в Україні фактично 
почали зароджуватися на початку 1987 р. Зазна-
чені організації найчастіше першими беруть на 
себе вирішення проблем, які виникають в сус-
пільстві. Завдяки своїй мобільності, творчим 
підходам представники недержавних організа-
цій здатні допомогти тим, хто в потребі, та одно-
часно посприяти у наданні окремим категоріям 
дорослих соціальних послуг.

С.Лилик зазначає, що «активність громад-
ських організацій має ізольований характер: 
кожна організація діє самотужки, координація 
дій та спільна методологія відсутні, і як наслі-
док – у більшості випадків позитивний резуль-
тат виявляється недосяжним» [2, с. 52]. Слід 
відзначити, що ефективність діяльності недер-
жавних організацій оцінюється за показниками 
охоплення населення соціокультурними захода-
ми, які здійснюються ними. Вважаємо, що роз-
галужена система таких організацій є важливою 
ознакою громадянського суспільства. В роз-
винутих країнах світу недержавні організації 
функціонують в усіх сферах суспільного життя. 

Проте в Україні вони ще не впливають належ-
ним чином на суспільні процеси, оскільки біль-
шість з них мають формальний характер, що зу-
мовлений низкою об’єктивних та суб’єктивних 
чинників.

Вітчизняна дослідниця проблем професій-
ного навчання дорослих О.Волярська зазначає, 
що «національна модель підготовки фахівців у 
різних галузях народного господарства перед-
бачає використання досвіду формування ком-
петентності, набутого в європейській системі 
освіти… компетентність передбачає спромож-
ність особистості сприймати та відповідати на 
індивідуальні та соціальні потреби; комплекс 
ставлень, цінностей, знань і навичок» [1, с. 26]. 
Тому вважаємо за доцільне проаналізувати ви-
значення поняття «компетентність».

В педагогічному енциклопедичному слов-
нику поняття «компетентність» визначено як 
категорію, що містить у собі, крім суто профе-
сійних знань, умінь і навичок, такі якості, як 
ініціативність, співробітництво, здатність пра-
цювати в групі; комунікативні здатності, уміння 
вчитися, оцінювати, логічно мислити, відбирати 
й використовувати інформацію [7, с. 237]. З по-
зиції педагогіки компетентність розуміємо як 
сукупність професійних і когнітивних якостей 
особистості, що допомагають виконувати діяль-
ність в соціальному середовищі.

Істотний внесок у розробку проблеми компе-
тентностей внесли відомі психологи і педагоги. 
Аналіз поняття «компетентність» в працях на-
уковців (Г. Білицької, А. Маркової, О.Овчарук, 
Л. Петровської, А. Хуторського та інших) до-
зволив визначити, що автори в трактуванні 
компетентності визначають такі її різновиди 
як ключові компетентності, загальнопредметні 
(міжпредметні) компетентності та предметні 
компетентності. Предметні компетентності є 
складовими, з яких складаються загальнопред-
метні компетентності, а загальнопредметні ком-
петентності – це ті, що охоплюють певний цикл 
навчальних предметів і освітніх систем. Клю-
чові компетентності – це багатофункціональна 
сукупність знань, умінь і ставлень, яка може 
бути застосована дорослою людиною в різних 
умовах життєдіяльності. Володіння ключовими 
професійними і особистісними компетентнос-
тями є необхідною умовою для дорослого щодо 
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успішної інтеграції у суспільство, а також для 
працевлаштування. 

Оскільки доросла людина є суб’єктом піз-
нання та праці, доцільно виділити три основні 
групи ключових компетентностей: компетент-
ності, які пов’язані з людиною як особистістю; 
компетентності, які характеризують соціальну 
взаємодію; компетентності, які пов’язані з про-
фесійною діяльністю людини, що знаходять 
своє відображення в різних її проявах (видах і 
формах).

О.Овчарук на основі власних досліджень 
впровадження компетентнісного підходу в 
українську освіту та матеріалів дискусій, які 
організовані проектом ПРООН (Програма роз-
витку Організації Об’єднаних Націй) визна-
чили наступні ключові компетентності: уміння 
вчитись; соціальна компетентність; загально-
культурна компетентність; здоров’язберігаюча; 
компетентності з інформаційних і комунікацій-
них технологій; громадянська; підприємницька 
компетентність [3].

Однією з основних складових діяльності 
представників недержавних організацій є со-
ціокультурна компетентність. Соціокультурна 
компетентність, як ми вважаємо, є потужною 
консолідуючою характеристикою, стрижнем 
інтеграції фахових та психолого-педагогічних 
знань і умінь. До її складу входять духовні, ре-
лігійні та моральні цінності, спосіб життя і на-
ціональний менталітет. У міру історичного роз-
витку вона набуває нових, насамперед духовні, 
моральні, гуманістичні складові, які надають 

діяльності працівників недержавних організа-
цій творчу, консолідуючу спрямованість. І вони 
будуть сильніше й ефективніше, якщо найваж-
ливіші складові соціокультурної компетентнос-
ті будуть використовуватися для органічної спо-
луки інтересів людей і суспільства, ідеології та 
освіти, що відповідають інтересам особистості 
і суспільства. Від подібної взаємодії, у процесі 
взаємного доповнення та збагачення складові 
соціокультурної компетентності будуть значно 
ширше і багатше.

Таким чином, для того, щоб недержавна ор-
ганізація активно впливала на свідомість особис-
тості дорослого, від її працівників вимагається 
чітко налагоджена організація діяльності. Резуль-
тативність такої діяльності перебуває в прямій за-
лежності від соціокультурної компетентності як 
керівників так і членів організації, від їхніх мож-
ливостей впливати на процеси, що відбуваються 
як всередині країни, так і за її межами. Відзна-
чимо, що недержавні організації є невід’ємною 
складовою демократичної та правової держави, її 
освітньої політики. Саме в їх діяльності втілюєть-
ся соціальне виховання і сутність громадянського 
суспільства. Позитивна динаміка збільшення кіль-
кості зазначених організацій, розширення напря-
мів їх діяльності та організаційна спроможність є 
важливим показником в розвитку громадянського 
суспільства в Україні.

В подальшому вбачаємо необхідність ви-
вчення чинників формування соціокультурної 
компетентності представників недержавних ор-
ганізацій в умовах глобалізації.
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Актуальність теми дослідження моти-
вована тим що, введення інклюзивної освіти 
сприятливо впливає не тільки на розвиток осо-
бистості студентів з відхиленнями у здоров’ї, 
але і на їх нормально розвиваються однолітків 
та на формування сприятливого соціально-пси-
хологічного клімату. Формування позиції при-
йняття, толерантності, емпатії до «особливих» 
студентами, прагнення надати їм допомогу, які 
формуються при взаємодії студента з особливи-
ми потребами у розвитку та їх нормально розви-
ваються однокурсниками в єдиному освітньому 
просторі, знижує ризик виникнення агресив-
ності, інтолерантності у людей у соціумі. Ви-
бір теми дослідження особливостей соціально-
психологічного клімату в студентських групах в 
рамках інклюзивного навчання обумовлюється:

Необхідністю вирішення проблем, 
пов’язаних з моделюванням більш прогре-
сивних людських відносин, обумовлених 
зростанням вимог до рівня професійної та 
морально-психологічної підготовки молодих 
педагогів; 

Реальною потребою подальшого розгор-
тання соціального та психологічного потен-
ціалів студентських колективів, підвищення 
ефективності їх діяльності; в рамках інклю-
зивного навчання.

Необхідністю формування здорового соці-
ально-психологічного клімату в студентських 
групах в рамках інклюзивного навчання з ме-
тою створення в них сприятливих умов для 
реалізації студентами своїх потенційних мож-
ливостей, повнокровного і багатогранного 
розвитку особистості, а також ефективності 
морального виховання в цілому.

Предметом дослідження є особливостi 
соцiально-психологічного клімату в студент-
ських групах у вищому навчальному закладі в 
рамках інклюзивного навчання. 

Об’єктом дослідження є соціально – пси-
хологічний клімат в студентських групах у 
вищому навчальному закладі в рамках інклю-
зивного навчання.

Мета. Визначити особливостi соцiально-
психологічного клімату в студентських гру-
пах у вищому навчальному закладі в рамках 
інклюзивного навчання. Методологічні та 
концептуальні підходи, оригінальні мето-
ди діагностики соціально-психологічного 
клімату, конкретні шляхи регуляції соціаль-
но-психологічного клімату запропоновані 
в роботах і працях Б.Д. Паригін, А.В. Пе-
тровського, К.К. Платонова, А.Г. Ковальова,  
В.К. Панфьорова, Є.В. Шорохової, О.І. Зото-
вої і ряду інших. 
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Найважливішою областю в просторі со-
ціально-психологічних відносин є взаємодія 
всередині групи. Від соціально-психологічної 
атмосфери в колективі багато в чому залежить 
не тільки ефективність спільної діяльнос-
ті, але також ставлення людей до діяльнос-
ті, емоційний настрій, зовнішня мотивація 
і зрештою задоволеність життєдіяльністю.  
В одному кліматі рослина може розквітнути, 
в іншому – зачахнути. Те ж саме можна ска-
зати і про соціально-психологічному кліматі: 
в одних умовах люди відчувають себе не-
комфортно, прагнуть покинути групу, прово-
дять в ній менше часу, їх особистісний ріст 
сповільнюється, в інших група функціонує 
оптимально і її члени отримують можливість 
максимально повно реалізувати свій потенці-
ал. Студентська група в рамках інклюзивного 
навчання – психологічний центр формування 
фахівця. Саме тут формуються високі мораль-
ні якості, правильне ставлення до навчання. 
Студентська група здатна істотно підвищити 
ефективність індивідуального процесу засво-
єння знань. Але для цього потрібно, щоб сту-
дентська група стала колективом (командою), 
де кожен готовий допомогти кожному, де іс-
нує культ вчення і знання, атмосфера науково-
го пошуку або, іншими словами, щоб у групі 
встановився сприятливий соціально-психоло-
гічний клімат [1]. Коли ведуть мову про соці-
ально-психологічному кліматі в цілому (СПК) 
колективу, мають на увазі наступне:

– Сукупність соціально-психологічних ха-
рактеристик групи;

– Переважаючий і стійкий психологічний 
настрій колективу;

– Характер взаємовідносин у колективі;
– Інтегральна характеристика стану колек-

тиву [1, 2].
Найбільш близько до глибинної сутнос-

ті соціально-психологічного клімату підій-
шов К.К. Платонов, представивши його як 
«взаємодія фізичного та соціального серед-
овища і особистості, яке стійко відбивається 
її свідомістю, формуючи її психічний стан 
...», виступаючи при цьому як одна із струк-
турних характеристик групи. «Соціально-
психологічний клімат для кожного члена 
групи – це об’єктивна реальність, яку він ві-

дображає, включаючись в цю групу; відбитий 
психологічний клімат стає одночасно і його 
суб’єктивною реальністю, і об’єктивною ре-
альністю для інших членів цієї групи» [1]. 
Для з’ясування природи клімату необхідно 
брати до уваги не просто те, що впливає на 
людей, але передусім сам факт впливу. При 
аналізі і розумінні клімату увагу слід зосеред-
ити на феномені впливу групи на особистість, 
на канали і механізми цього впливу, серед 
яких зараження, навчання, тиск і ін. Сприят-
ливий СПК характеризують оптимізм, радість 
спілкування, довіра, почуття захищеності, 
безпеки і комфорту, взаємна підтримка, те-
плота та увага у відносинах, міжособистісні 
симпатії, відкритість комунікації, впевне-
ність, бадьорість, можливість вільно мислити, 
творити, інтелектуально і професійно зроста-
ти, робити внесок у розвиток організації, ро-
бити помилки без страху покарання і т.д. Не-
сприятливий СПК характеризують песимізм, 
дратівливість, нудьга, висока напруженість 
і конфліктність відносин в групі, невпевне-
ність, страх помилитися або зробити погане 
враження, страх покарання, неприйняття, не-
розуміння, ворожість, підозрілість, недовіра 
один до одного, небажання вкладати зусил-
ля в спільний продукт, в розвиток колективу 
і організації в цілому, незадоволеність і т.д. 
[1, 2, 3]. Глобальне макросередовище: обста-
новка в суспільстві, сукупність економічних, 
культурних, політичних та ін. Умов. Локальне 
макросередовище: організація, до структури 
якої входить трудовий колектив. Фізичний мі-
кроклімат, санітарно-гігієнічні умови. Цими 
питаннями займається наука ергономіка і 
психологія праці та інженерна психологія [4]. 
Тут враховується співвідношення організації 
умов предметного світу і диференціальних 
особливостей психофізіології людини (тем-
перамент, особливості психічних процесів 
тощо). Задоволеність діяльністю. Велике зна-
чення для формування сприятливого СПК має 
те, наскільки виконувана робота є для людини 
цікавою, різноманітною, творчою, чи відпо-
відає вона його особистісно-професійному 
рівню, чи дозволяє реалізувати творчий по-
тенціал. Привабливість діяльності для люди-
ни залежить від того, наскільки її умови від-
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повідають очікуванням суб’єкта і дозволяють 
реалізувати його власні інтереси, задоволь-
нити потреби особистості. Характер викону-
ваної діяльності. Монотонність діяльності, її 
висока відповідальність, наявність ризику для 
здоров’я, стресогенний характер, емоційна 
насиченість і т.д. – Все це фактори, які опо-
середковано можуть негативно позначитися 
на СПК в навчальній групі. У сучасній освіті 
в умовах переходу на кредитну технологію і 
прискореному темпі інформаційних техноло-
гій в цілому постає проблема правильного ви-
користання бюджету часу. Організація спіль-
ної діяльності. Формальна структура групи, 
спосіб розподілу повноважень, наявність єди-
ної мети впливає на СПК. Взаємозалежність 
завдань, нечіткий розподіл функціональних 
обов’язків, невідповідність учасника його 
ролевому репертуару, психологічна несуміс-
ність учасників спільної діяльності підвищу-
ють напруженість відносин у групі і можуть 
стати джерелом конфліктів. Психологічна су-
місність є важливим фактором, що впливає на 
СПК. Під психологічною сумісністю розумі-
ють здатність до спільної діяльності, в основі 
якої лежить оптимальне поєднання в колекти-
ві особистісних якостей учасників. Умовою і 
результатом сумісності є міжособистісна сим-
патія, прихильність учасників взаємодії один 
до одного. Характер комунікацій в організації 
виступає в якості фактора СПК. Варто уважно 
стежити за задовільним інформаційним забез-
печенням діяльності групи. Комунікативна 
компетентність учасників також веде до усу-
нення комунікативних бар’єрів, напруженості 
в міжособистісних відносинах, недовіри, кон-
фліктів. Стиль керівництва. Роль керівника у 
створенні оптимального СПК є вирішальною. 
Найважливіші відмінні риси трьох названих 
класичних стилів керівництва для наочності 
були зведені дослідницькою групою К. Ле-
віна в єдину систему. Стиль потурання може 
бути прийнятний лише в деяких творчих ко-
лективах, де не прийнятні жорсткі рамки, 
наприклад в модерації мозкового штурму, на 
репетиціях з масових заходів (ярмарки ва-
кансій, в психотехнології відкритий простір 
і т.п.) Отже, суб’єктам освіти (як студентам, 
так і професорсько-викладацькому складу) 

потрібно вміти знаходити способи вирішення 
вищезазначених завдань. Що реально досяг-
нено при психологізації навчально-виховного 
процесу на науковій основе. Для того, щоб 
соціально-психологічна та педагогічна регу-
ляція СПК студентської групи стала реальним 
чинником її позитивного зміни, необхідно ви-
користовувати прийоми, спрямованих на роз-
виток захищеності, згуртованості і інтрагруп-
пової активності студентів на навчальному 
занятті. На формування соціально-психоло-
гічного клімату впливає ряд факторів макро- і 
мікросередовища.

Фактори макросередовища – це той сус-
пільний фон, на якому будуються і розвива-
ються відносини людей. До цих факторів на-
лежать:

1. Загально-політична ситуація в країні – 
ясность і чіткість політичних та економічних 
програм, довіра до уряду та ін.

2. Економічна ситуація в суспільстві – ба-
ланс між рівнями технічного і соціального 
розвитку.

3. Рівень життя населення – баланс між за-
робітною платою і рівнем цін, споживча спро-
можність населення.

4. Організація життя населення – система 
побутового та медичного обслуговування.

5. Соціально-демографічні фактори – за-
доволення потреб суспільства і виробництва 
в трудових ресурсах.

6. Регіональние фактори -рівень економіч-
ного і технічного розвитку регіону.

7. Етнічесні фактори – наявність або від-
сутність міжетнічних конфліктів.

Фактори мікросередовища – це матеріаль-
не і духовне оточення особистості в організа-
ції. До мікрофакторів відносяться:

1. Об’ектівние – комплекс технічних, сані-
тарно-гігієнічних, управлінських елементів у 
кожному вищому навчальному закладі.

2. Суб’ектівні (соціально-психологічні 
фактори):

а) формальна структура – характер офіцій-
них та організаційних зв’язків між членами 
студентської групи, офіційні ролі і статуси 
членів групи;

б) неформальна структура – наявність то-
вариських контактів, співробітництва, вза-
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ємодопомоги, дискусій, суперечок, стиль 
керівництва, індивідуальні психологічні осо-
бливості кожного члена групи, їх психологіч-
на сумісність,

В цілому аналіз структури особливостей 
соціально-психологічного клімату дозволяє 

визначити стадію формування колективу сту-
дентської групи на різних етапах навчання в 
інклюзивному просторі. Завдяки чому можли-
во зробити мобільну практику з формування 
навчально-виховного процесу студентських 
груп в рамках інклюзивного навчання.
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ВИКОРИСТАННЯ МОНОЛОГІЧНОГО ІНШОМОВНОГО  
МОВЛЕННЯ ЯК ЗАСОБУ НАВЧАННЯ  

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЧИТАННЯ  
НА ОСНОВІ ТЕКСТІВ ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

У статті розглянуто питання використання монологічного мовлення як засобу навчання профе-
сійно-орієнтованого читання на основі текстів економічного спрямування. Визначено основні види 
вмінь здійснювати професійно-орієнтоване читання та критерії успішності підготовленого моноло-
гу. Охарактеризовано різні аспекти взаємозв’язку професійно-орієнтованого читання і підготовлено-
го монологічного мовлення на основі текстів економічних статей.

Ключові слова: комунікативна компетенція, професійне спрямування, монологічне мовлення, ін-
формаційна та економічна цінність, відтворення.

В статье рассмотрены вопросы использования монологической речи как средства обучения профес-
сионально-ориентированного чтения на основе текстов экономической направленности. Определены 
основные виды умений осуществлять профессионально-ориентированное чтение и критерии успешно-
сти подготовленного монолога. Охарактеризованы различные аспекты взаимосвязи профессиональ-
но-ориентированного чтения и подготовленного монологической речи на основе текстов экономиче-
ских статей.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, профессиональное направление, монологиче-
ская речь, информационная и экономическая ценность, воспроизведения.

The article discusses the use of monologue speech as a means of teaching professionally-oriented reading 
based on texts of economic nature. The main types of skills to perform professionally-oriented reading and 
criteria for success of prepared monologue have been defined. Various aspects of the relationship between 
professionally-oriented reading and prepared monologue speech on the basis of economic texts have been char-
acterized.

Key words: communicative competence, professional direction, monologue speech, information and eco-
nomic value, reproduction.

Сьогодні навчання іноземної мови спеці-
ального вжитку зазнало докорінних позитив-
них змін. Зрушення в соціальній, політичній 
та економічній сферах життя сучасної Украї-
ни зумовили необхідність модернізації систе-
ми вищої освіти з метою інтеграції до євро-
пейського освітянського співтовариства.

Результати досліджень професійних по-
треб показують, що основною формою реалі-
зації професійно-орієнтованого спілкування 
іноземною мовою в умовах рідної культури є 
професійно-орієнтоване читання, яке виявля-
ється затребуваним в тих випадках, коли спе-
ціалісту не вистачає інформації для вирішен-
ня конкретної задачі.

Проблемою відбору навчального матері-
алу та визначення змісту навчання студентів 
читанню професійно-орієнтованих текстів за-
ймались такі дослідники, як Н.І. Беришвілі, 

Г.В. Барабанова, Т.С. Сєрова, С.К. Фоломкі-
на, К.Ф. Кусько та ін. Зокрема дослідження  
Т.С. Сєрової та Г.В. Барабанової присвячені 
концепції навчання професійно орієнтованого 
читання.

Головна мета навчання іноземної мови у 
немовних вищих навчальних закладах поля-
гає у формуванні у студентів комунікативної 
компетенції – умінь і навичок здійснювати 
спілкування в усній і писемній формі у меж-
ах професійної сфери і тематики, визначених 
програмою для кожного фаху, дотримуючись 
традицій і норм, мови яка вивчається. Осо-
бливість викладання англійської мови за про-
фесійним спрямуванням полягає у фаховому 
контексті обраної спеціальності, основним 
актуальним завданням якої є оволодіння зна-
ннями фахової терміносистеми і набуття 
вмінь використовувати вузькоспеціалізовану 
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лексику для виконання навчальних професій-
но орієнтованих завдань, спрямованих на по-
дальше спілкування у виробничих ситуаціях 
[2, 20].

Актуальність статті обумовлена винят-
ковим значенням читання в процесі навчання 
іноземних мов як засобу підвищення рівня во-
лодіння мовою і як джерела інформації. Зрос-
таючі ділові та культурні зв’язки із зарубіжни-
ми країнами вимагають, щоб сучасні фахівці 
володіли навиками читання документів, що 
супроводжують імпортну продукцію.

Метою статті є пошук напрямів 
розв’язання зазначеної проблеми, а саме:

– визначення основних видів вмінь здій-
снювати професійно-орієнтоване читання;

– характеристика різних аспектів 
взаємозв’язку професійно-орієнтованого чи-
тання і підготовленого монологічного мов-
лення на основі текстів економічних статей;

– визначення критерій успішності підго-
товленого монологу.

В методиці викладання під професійно-
орієнтованим читанням розуміють «складну 
мовну діяльність, обумовлену професійними 
інформаційними потребами та можливостя-
ми, яка представляє специфічну форму актив-
ного опосередкованого текстом вербального 
письмового спілкування, яка дозволяє дола-
ти просторові та часові бар’єри в соціальній 
діяльності людей, оскільки основною його 
метою є приймання, присвоєння і подальше 
застосування накопиченого людством досві-
ду рідною та іноземною мовами в професій-
них галузях знань, а також подолання завдяки 
цьому обмеження індивідуального досвіду, 
що веде до професійної самоосвіти, само-
розвитку та самовдосконалення особистості»  
[6, с. 10].

На основі аналізу функцій, виконуваних 
професійно-значущими текстами, і особис-
тісних функцій професійно-орієнтованого 
читання фахівців виділяються референтне і 
інформативне читання. Референтне читання, 
спрямоване на розрізнення тем, знань, здій-
снюється за референтами, ключовим понят-
тям тексту, і завершується віднесенням тексту 
до предметної дійсності в процесі орієнтації, 
пошуку та узагальнення тематичного змісту 

джерел. Інформативне читання направлено 
на новий в тексті – рематичний ряд, здійсню-
ється за словами і словосполученнями тексту 
і завершується задоволенням професійних 
інформативних потреб у вигляді оцінки, при-
своєння, подальшого цільового використання 
споживчо-значущої інформації джерел і ство-
рення своєї власної [5, c. 119].

Виходячи з цього, в якості основної мети 
навчання професійно-орієнтованого спілку-
вання іноземною мовою в економічних вузах 
справедливо визнати формування у студентів 
умінь здійснювати професійно-орієнтоване 
читання в двох його основних видах: рефе-
рентному і інформативному. Навчання усно-
го мовлення в силу його меншої вживаності 
неправомірно висувати в якості ведучої цілі. 
Проте практика показує, що для студентів І-ІІ 
курсів вузу, коли власне і відбувається навчан-
ня, усне мовлення виявляється метою більш 
привабливою, ніж читання. В результаті не-
хтування усного мовлення на заняттях може 
негативно позначатися на мотивації вивчення 
іноземної мови в цілому.

Закономірним дозволом подібного проти-
річчя є, на наш погляд, використання усного 
мовлення як засіб навчання читання. При цьо-
му основною усно-мовною формою, що акту-
алізується в процесі навчання, зважаючи на 
безсумнівну складність для студентів спілку-
вання на професійно-значущі теми, повинно 
стати підготовлене монологічне мовлення. Її 
вибір також виправдовується тим, що моно-
логічне мовлення тяжіє до мови писемної за 
багатьма параметрами: логічної зв’язності, 
чіткій програмі побудови, завершеності син-
таксичних конструкцій, вираженості логі-
ко-смислових відношень, лінгвістичного 
оформлення, при цьому в підготовленому мо-
нологічному мовленні ці риси проявляються 
яскравіше, ніж у непідготовленому. Це дає 
підстави розглядати текст як фіксований мо-
нолог, а монолог – як усний текст. Як резуль-
тат, взаємозалежне навчання давно визнано 
раціональним і методично доцільним. До чис-
ла основних аспектів взаємозв’язку відносять 
композиційний, змістовний і мовній, а також 
взаємозв’язок розглянутих видів мовленнєвої 
діяльності в галузі формування вмінь.
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Великим потенціалом для навчання про-
фесійно-орієнтованого спілкування інозем-
ною мовою володіє жанр статті економічного 
спрямування. Для того щоб підтвердити пра-
вомірність взаємозв’язку професійно-орієн-
тованого читання і підготовленого моноло-
гічного мовлення на основі названого жанру, 
розглянемо мовні характеристики текстів ста-
тей економічного профілю.

Найважливішою мовною характеристикою 
тексту є його логіко-композиційна структура. 
Виходячи з того, що в принципі «економіч-
не знання відповідає на питання: як прохо-
дить або має протікати та чи інша дія, тобто 
виконує описову і перед описову функцію»  
[9, c. 126], та враховуючи специфічне при-
значення жанру статті, ми приходимо до ви-
сновку, що опис і повідомлення є головними 
завданнями економічних статей. Даний ви-
сновок підтверджується думкою фахівців еко-
номістів, а також приватними результатами 
проведеного нами аналізу економічних ста-
тей, що містять характеристику підприємств, 
щодо типів логічних єдностей, в результаті 
якого було встановлено переважання двох з 
них – описи характеристики і повідомлення-
розповіді. Комунікативна мета, описи і пові-
домлення складаються в пред’явленні достат-
ньо повної і адекватної інформації про об’єкт 
або подію зовнішнього світу з тим розходжен-
ням, що розповідний тип інформації передає 
відомості, які характеризуються ознакою ди-
намічності, а описовий – ознакою статичнос-
ті. Комунікативна мета економічних статей 
цілком відповідає діяльності студентів з роз-
ширенням і поглибленням професійно-зна-
чущих знань, а також емпіричному характеру 
цієї діяльності на початковому етапі навчання.

Тексти описового характеру є найбільш 
простими для розуміння. За спостереження-
ми, «створення правильної спрямованості 
думки на основі знання теми» забезпечує на-
дійну основу розуміння: «пропуск якої-небудь 
дрібної деталі може привести до деякої не-
повноти розуміння, але не призводить до не-
розуміння всього опису в цілому, так як сама 
тема багато в чому визначає і зміст опису » 
[7, с. 95]. Динамічний характер повідомлен-
ня, до того ж часто супроводжуваного описа-

ми, може ускладнити розуміння інформації, 
привести до невірних умовиводів щодо при-
чинно-наслідкового, тимчасового та інших 
зв’язків подій. Проте повідомлення з розви-
ваючими діями, за спостереженнями багатьох 
дослідників, викликають більший інтерес, і, 
отже, більшу концентрацію зусиль і уваги, що 
позитивно впливає на рівень розуміння.

Далі, в силу того, що в економічній стат-
ті знаходить відображення науково-практич-
на діяльність людини, вони, в основному, 
включають категоріально-пізнавальну (кате-
горії ідентифікації, стану, дії) і ситуативно-
пізнавальну (відношення між предметами, 
вказівки цілі, умови дій) інформацію (6). Ця 
інформація повідомляється експліцитно, що 
обумовлено прагматичною установкою авто-
ра вплинути на наукову та світоглядну кон-
цепцію одержувача, змінити обсяг відомої 
йому інформації і зробити це способом, який 
був би позбавлений двозначності і по можли-
вості «знімав» всі прогнозовані питання, які 
можуть виникнути при читанні статті. Як на-
слідок, викладу притаманні логічність і послі-
довність, повнота і точність при певній мірі 
лаконічності. Саме тому «з усіх жанрів науко-
вої прози наукова стаття найбільш уніфікова-
на з організації змісту і мовного оформлення» 
[1, с. 135].

Елементи тексту економічної статті упо-
рядковуються відправником таким чином, що 
всі є відносно самостійні єдності, що володі-
ють економічною та інформаційною цінніс-
тю, що входять до його складу, інтегруються 
в єдине текстове ціле як на інформаційному, 
так і на структурному рівнях. Інформаційна 
інтеграція забезпечує «змістовну єдність на-
укового тексту» і орієнтована на повне роз-
криття його змісту. Структурна інтеграція 
забезпечує «існування наукового тексту як 
лінгвістичного цілого, що представляє собою 
ієрархію мовних одиниць». Водночас комбі-
наторика інформаційних та структурних оди-
ниць не випадкова, «вона спочатку обумовле-
на заданістю його композиційної структури»  
[1, с. 40-43].

Подібні мовні характеристики дозволяють 
охарактеризувати різні аспекти взаємозв’язку 
професійно-орієнтованого читання і підго-
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товленого монологічного мовлення на основі 
текстів економічних статей.

Композиційний рівень. Опис і повідомлен-
ня, будучи основними формами побудови роз-
глянутих текстів, також являють собою най-
більш прості форми побудови монологічного 
висловлювання. У структурі монологу-опису 
виділяють: введення основної узагальнюючої 
думки (подання об’єкта-опису) та її розвиток 
по лінії доповнення, уточнення (повідомлення 
конкретних відомостей про об’єкт опис). У мо-
нолозі-повідомленні це: експозиція, що вводить 
в ситуацію розгорнутої дії і власне розвиток 
події в часовому плані; розкриття розгорнутої 
дії по лінії конкретизації, уточнення, розши-
рення розкритих у висловленні предметних 
смислових зв’язків, що є у самій об’єктивній 
дійсності (причина, наслідок, контраст, умови); 
наявність другорядних елементів – опису та ко-
ментування [3, c.160]. Оскільки дані структури 
є більш-менш постійними в текстах економіч-
них статей, можна припустити, що після попе-
реднього знайомства з ними в узагальненому 
вигляді і на конкретних текстових зразках вони 
можуть успішно використовуватися як компо-
зиційна основа відповідних монологічних ви-
словлювань студентів.

Вважається, що на змістовному рівні тек-
сти, що включають головним чином категорі-
ально-пізнавальну та ситуативно-пізнавальну 
інформацію, подібно пропонованим навчаль-
ним текстам, можуть являти собою хорошу 
опору для усного монологічного мовлення 
репродуктивного характеру, так як при уста-
новці на передачу змісту інформативна сто-
рона усного мовлення вже визначена. Тексти 
економічних статей мають ту перевагу, що їх 
прагматична односпрямованість не виклю-
чає, а скоріше обумовлює їх розчленування 
на окремі інформаційно-цінні і цілком само-
стійні єдності, так чи інакше характеризуючи 
заявлений об’єкт / тему. Це дозволяє на осно-
ві одного тексту виділяти чи становити кілька 
монологічних висловлювань по одному ком-
позиційному задуму (опис або повідомлення) 
з різним змістом або і той, і інший тип моно-
логу, за умови змішаної форми викладу.

Більше того, видається, що на базі текстів 
економічних статей також можлива й необхід-

на організація усного монологічного вислов-
лювання продуктивного характеру. Необхід-
ність викликана орієнтацією на автентичні 
умови професійно-орієнтованого спілкування 
іноземною мовою, в яких, з одного боку, існує 
необхідність прийняти інформацію, яка нада-
ється іншомовним представником професії, 
а, з іншого боку, повідомити подібну інфор-
мацію, пов’язану з професійно-виробничою 
культурою рідної країни. У цьому випадку 
відбувається рішення проблеми співвідно-
шення текстового матеріалу, насиченого со-
ціокультурною інформацією, і матеріалу, який 
передає специфіку професійно-виробничої 
культури рідної країни, на користь «діалогу 
двох культур». При цьому пріоритет, безсум-
нівно, повинен віддаватися країнознавчим і 
регіонально значимим предметам мови, що 
відображає унікальність країни та регіону.

На мовному рівні монологічне мовлення 
забезпечує «закріплення» мовних форм за 
конкретними комунікативно-мовними фор-
мами, для реалізації яких вони можуть бути 
використані або звичайно використовуються. 
Тобто, якщо мовцеві необхідно описати будь-
який предмет, його властивості та якості або 
повідомити про які-небудь події, в його роз-
порядженні виявиться вже відпрацьована і 
автоматично вибрана система лінгвістичних 
засобів, характерних для відповідної комуні-
кативно-мовленнєвої форми.

Методична доцільність використання мо-
нологічного мовлення як засіб навчання про-
фесійно-орієнтованому читанню підтверджу-
ється і по частині умінь, що забезпечують 
функціонування розглянутих видів мовлен-
нєвої діяльності. Факт позитивного впливу 
рецептивних видів мовленнєвої діяльності на 
продуктивні не викликає сумнівів, так само 
як і те, що «процес розвитку вмінь в одному 
виді комунікації може бути більш раціональ-
ним і ефективним, якщо паралельно форму-
ються відповідні вміння в іншому вигляді» [3, 
c.161]. З іншого боку, можна бути впевненим у 
тому, «що студенти добре володіють навчаль-
ним матеріалом, якщо вони не вагаються за-
стосувати свої вміння до вирішення завдання 
з іншої сфери діяльності» . Порівняння умінь 
референтного та інформативного видів про-
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фесійно-орієнтованого читання і умінь моно-
логічного мовлення описового і розповідного 
типів дозволяє виділити «співвідносні, тобто 
ідентичні, хоча і різноспрямовані» [2, c.15], 
вміння. Композиційні характеристики моно-
логу-повідомлення та монологу-опису обу-
мовлюють наявність двох принципових груп 
монологічних умінь, які співвідносяться з 
базовими вміннями референтного та інформа-
тивного видів читання (табл. 1).

У зв’язку з вищевикладеним вважаємо за 
доцільне використовувати в процесі навчання 
професійно-орієнтованому читанню дві мо-
нологичні форми: 

I. Монолог-опис і II. Монолог-повідомлен-
ня. У свою чергу, виділені монологічні фор-
ми можна поділити на види: монолог-витяг; 
монолог-синтез; монолог-трансфер. В основі 
останнього розподілу лежить ступінь само-
стійності, передбачуваної при підготовці того 
чи іншого виду монологу.

Монолог-витяг організовується після ро-
боти над текстом, в якому задана інформація 
у формі опису або повідомлення концентру-
ється на одній ділянці тексту. Він сприяє 
оволодінню логіко-композиційною структу-
рою двох типів монологу, дозволяє передати 
той чи інший зміст певними лінгвістичними 
засобами, об’єднуючи їх у свідомості сту-
дента і слугуючи цілям їх запам’ятовування 
і відтворення. Це найпростіший вид моно-
логу, змістовна і операційна сторона якого 
витягується з тексту з допустимими змінами 
мовного плану (наприклад, сегментація про-
позицій, заміна менш уживаних слів більш 
уживаними і т. п.), що не порушують розу-

міння і не спотворюють зміст текстового 
уривка або тексту.

Монолог-синтез може бути організований 
після роботи над текстом, в якому заданий тип 
інформації розосереджений, наприклад, в тек-
сті, де розповідь перемежовується з описом, 
або після роботи над декількома текстами, 
об’єднаними тематично і містять взаємодо-
повнюючу інформацію або інформацію про 
розвиток однієї події в часі. Тут так само, як 
і при створенні монологу-витягу, відбувається 
оволодіння планом змісту і планом виражен-
ня висловлювання в єдності, проте потрібні 
більш досконалі вміння щодо віднесення фак-
тів до тієї чи іншої теми, визначенню їх ієрар-
хії, логічному викладу, побудові програми ви-
словлювання. Іншими словами, в певній мірі 
передбачається творчий підхід до переробки 
змістовного матеріалу, його осмисленню, що 
сприяє його запам’ятовуванню та привлас-
ненню. Це також веде до більш гнучкого ви-
користання мовних засобів, коли в оточенні 
функціонуючих в мові добре засвоєних слів 
включаються нові професійно-значущі оди-
ниці, що веде до подальшої автоматизації їх 
сприйняття і відтворення.

Монолог-трансфер може бути організова-
ний як після роботи над одним текстом, так і 
після роботи над декількома тематично спів-
віднесеними текстами і цілої темою. У ході 
його створення студенти набувають навичок 
передачі професійно-значущого змісту ви-
вченими засобами іноземної мови. Хоча пе-
редбачається, що мовні дії і предметний зміст 
монологу-трансферу аналогічний тому, що 
дається в прочитаному тексті, це не означає 

Таблиця 1 
Співвідносні вміння професійно-орієнтованого читання та усного монологічного мовлення

ПОЧ Монолог-опис Монолог-повідомлення

Уміння об’єктивувати  
предмет опису

Уміння визначити тему  
джерела за ключовими  
поняттями, референтам

Уміння сформулювати предмет  
повідомлення, вказавши на час, 

місце, учасників події

ін
фо

рм
ат

ив
не Уміння витягти  

і конкретизувати  
інформацію з теми
а) оцінити здобуту  
інформацію

Уміння конкретизувати,  
уточнити предмет опису 
а) у логічній послідовності 
б) підвести підсумок опису

Уміння розкрити розгорнуту дію  
по лінії конкретизації, уточнення
а) в хронологічній послідовності
б) сформулювати висновок
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їх ідентичності. Для того щоб скласти моно-
лог-трансфер, студентам належить не тільки 
визначити стратегію і тактику свого вислов-
лювання, але і підшукати відповідний матері-
ал, що забезпечує змістовний план висловлю-
вання, звернувшись до інших (швидше за все 
україномовних) джерел професійно-значимої 
інформації. При тому, що вираження порів-
няльної характеристики в зовнішньому плані 
не потрібно, очевидно, у внутрішньому плані 
таке порівняння неминуче відбувається. З цим 
ми пов’язуємо можливість самостійного вияв-
лення студентами подібностей і відмінностей 
в професійно-виробничих культурах різних 
країн, виникнення інтересу до витоків цих 
відмінностей. У будь-якому разі використан-
ня монологу-трансферу підкріплює принцип 
повторюваності і варіативності предметного 
змісту як би із зворотного боку: не зловжи-
ваючи, використовувати відомості професій-
но-виробничої культури рідної країни для 
конкретних цілей іншомовної комунікації. 
Відносно мовного оформлення трансферних 
висловлювань студенти набувають навичку 
адекватного іншомовного позначення та ви-
раження реалій, специфічних для рідної куль-
тури.

Таким чином, теоретично цілком можливо 
використовувати підготовлене монологічне 
мовлення як засіб навчання читанню в рамках 
оволодіння професійно-орієнтованим спілку-
ванням на основі текстів економічних статей. 
З метою підтвердження даного висновку на 
практиці тексти економічних статей були ви-
користані нами при навчанні професійно-орі-
єнтованого спілкування іноземною мовою в 
економічному вузі.

Звичайно, там, де це можливо, завдання 
слід складати таким чином, щоб навіть най-
простіший вид монологу мав конкретну про-
фесійну та комунікативну цінність. З цією 
метою завданням надається комунікативна 
спрямованість. Завдання, що стимулюють 
різні види монологу, можуть мати однакове 
формулювання, наприклад: Доведіть, що ..., 
Що б ви відповіли на питання ... і т. п. Голо-
вне розходження в цьому випадку між мо-
нологом-витягом і монологом-синтезом по-
лягатиме в обсязі інформації, на основі якої 

будується монолог, а між монологом-трансфе-
ром та іншими видами монологу – в характері 
інформації, що повідомляється. Завдання на 
підготовку монологу-трансферу, як найбільш 
складної форми монологічного висловлюван-
ня, в залежності від етапу навчання можуть 
або забезпечуватися опорами у вигляді плану 
або ключових слів передбачуваного вислов-
лювання, або на більш просунутому етапі, за 
бажанням студентів, обмовлятися.

Виконання завдань монологічного ха-
рактеру передбачає інтерпретацію та оцінку 
витягнутої інформації. При їх виконанні у 
студентів розвивається вміння синтезувати і 
вербально узагальнювати витягнуті в резуль-
таті читання факти (що сприяє їх осмислен-
ню та привласненню), висловивши при цьому 
власні думки, ставлення в опорі на знання, 
отримані з різних джерел, у тому числі про-
фесійно-спрямованих дисциплін. Критеріями 
успішності підготовленого монологу можуть 
служити: адекватність повідомлення запро-
понованої теми; повнота використання дже-
рел (для витягу і синтезу), повнота розкриття 
теми та адекватність рівню професійної під-
готовки (для трансферу); точність передачі 
фактів; послідовність викладу; комунікативна 
достатність рівня мовного оформлення, під 
якою мається на увазі відсутність таких пору-
шень лексико-граматичної норми, які призво-
дять до порушення змісту висловлення.

Успішне виконання завдань на підготовку 
монологів служить, з іншого боку, доказом 
свідомого і активного засвоєння матеріалу 
теми. У зв’язку з тим, що при навчанні про-
фесійно-орієнтованого спілкування інозем-
ною мовою на перший план висувається 
необхідність контролювати результат, тобто 
ступінь засвоєння і присвоєння інформації, 
яка повідомляється професійно-значущими 
джерелами, монологи можна також розгля-
дати як продуктивну (монолог-трансфер) і 
репродуктивно-продуктивну (монолог-витяг і 
монолог-синтез) форму контролю над рівнем 
сформованості умінь професійно-орієнтова-
ного читання. При цьому минулого-витяг і 
монолог-синтез будуть засобом проміжного, 
поточного контролю по темі і можуть готува-
тися в аудиторії, а монолог-трансфер – одним 
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із прийомів підсумкового контролю і повинен 
готуватися вдома.

Висновки. В результаті проведеної робо-
ти були визначені основні види вмінь здій-
снювати професійно-орієнтоване читання, 
охарактеризовані різні аспекти взаємозв’язку 
професійно-орієнтованого читання і підго-

товленого монологічного мовлення на осно-
ві текстів економічних статей та визначені 
критерії успішності підготовленого монологу. 
Проведене дослідження дозволяє перейти до 
створення відповідних вправ за певним фахо-
вим напрямком , що становить перспективу 
подальшої роботи.
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ОСОБЛИВОСТІ САМООЦІНКИ ТА СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ  
У ДІТЕЙ З ОБМЕЖНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

У статті розглянуто проблему самооцінки дітей з обмеженими можливостями, висвітлено осо-
бливості формування самооцінки, ставлення до себе. У роботі представлені результати дослідження 
проведеного з метою діагностики самооцінки у дітей з особливими потребами.

Ключові слова: самооцінка, діти з особливими потребами, батьківське відношення, ставлення до себе. 

В статье рассмотрена проблема самооценки детей с ограниченными возможностями, освещены 
особенности формирования самооценки, отношения к себе. В работе представлены результаты ис-
следования, проведенного с целью диагностики самооценки у детей с особыми потребностями.

Ключевые слова: самооценка, дети с особыми потребностями, родительское отношение, отноше-
ние к себе.

The problem of self-concept of children with disabilities, the peculiarities of forming self-attitude are re-
viewed in the article. The paper presents the results of investigations in order to diagnose self-concept of chil-
dren with special needs.

Key words: self-concept, children with special needs, parental attitude, self-attitude.

Актуальність проблеми. У нашому сус-
пільстві є багато факторів, що призводять до 
загострення соціально-стресової ситуації та 
збільшенню емоційної напруги у дітей. На 
сьогоднішній день, багато дітей мають різні 
проблеми: відсутність впевненості в собі і 
сором’язливість, агресія, жорстокість, зави-
щену або занижену самооцінку. Такі пробле-
ми виникають частіше у дітей з обмеженими 
можливостями, через їх особливість и відмін-
ність від однолітків. В деяких випадках така 
відмінність може стати перешкодою для ак-
тивного соціального життя дитини. Провідну 
роль у розвитку особистості дитини з обме-
женими можливостями відіграє становлення 
адекватної самооцінки. Більшість психологів 
погоджуються із тим, що самооцінка є компо-
нентом самосвідомості, який включає у себе 
знання про себе, та оцінку людиною власних 
фізичних характеристик, здібностей, мораль-
них якостей та вчинків.

Було доведено, що розвиток самооцінки 
залежить від багатьох факторів. Першим і, 
ймовірно, головним фактором є сім’я. Дити-
на народжується без певних установ, і лише 
відношення до неї батьків допомагає створи-

ти образ власного «Я». Дітям з особливими 
потребами необхідне особливе ставлення 
з боку батьків , що напевно вплине на фор-
мування самооцінки. У зв’язку з цим, багато 
дослідників говорили про вплив сімейних 
відносин на самооцінку дітей з обмеженими 
можливостями.

Самооцінці, її розвитку в онтогенезі, впли-
ву зовнішніх чинників на її формування у лю-
дини присвячена велика кількість робіт. До цих 
тем зверталися такі вчені, як Столін В.В., Варга 
А.Я., Адлер А., Юнг К, Леонтьєв А.Н., Ейде-
милер Е.Г, Личко А.Є., Соколова Є.Т. та ін.

Як особливий психологічний феномен са-
мооцінка є умовою і засобом формування та-
ких підсумкових продуктів самосвідомості, 
як «образ Я» і «Я – концепція». За роки ви-
вчення цієї структури було встановлено, що 
самооцінка може бути адекватною (реальною, 
об’єктивною) і неадекватною. У свою чергу, 
неадекватна самооцінка може бути заниже-
ною і завищеною. Кожна з них специфічним 
чином виявляється в життєдіяльності люди-
ни. Формування самооцінки або цінності «Я» 
залежить від задоволення деяких стандартів 
або параметрів цінностей людини [4].
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На формування самооцінки дітей з особли-
вими потребами впливають різні чинники –  
умови родинного виховання, учбові навики 
і досягнення, міра розвитку комунікативних 
навиків, умови навчання [1].

Постановка проблеми. Одним з чинни-
ків що впливає, на розвиток самооцінки є вік. 
Відомо, що починаючи приблизно з 8 років 
діти активно проявляють здібність до оцінки 
своєї успішності в різних областях. Найбільш 
значимими з них є п’ять: шкільна успішність, 
зовнішність, фізичні здібності, поведінка і со-
ціальне прийняття.

З віком змінюються і критерії самооцінки. 
У юнацькі роки зовнішність має великий вплив 
на формування самооцінки, тоді як дорослу 
людину зовнішність хвилює значно менше, а 
на перший план виступають моральні якості, 
розумові здібності. Усвідомлення особливос-
тей своєї зовнішності впливає на формування 
у підлітка багатьох важливих якостей особи, 
наприклад упевненості в собі, життєрадіснос-
ті, замкнутості, індивідуалізму [7].

Ще одним чинником, що має великий 
вплив на розвиток самооцінки, є міжособис-
тісні стосунки. У дітей з обмеженими можли-
востями, дефіцит спілкування в суспільстві 
може привести до недорозвинення оцінних 
здібностей, і далі – до відхилення в харак-
тері самооцінки. Соціальний розвиток тісно 
пов’язаний з самооцінкою: як тільки дитина 
усвідомлює себе як особа і бачить себе з точ-
ки зору інших людей, вона починає краще ро-
зуміти поведінку тих, що її оточують і свою 
власну.

Найбільш важливим чинником у форму-
ванні самооцінки є стосунки з батьками. Пер-
ше з чим стикається дитина на дорозі станов-
лення себе – це сім’я. Коли дитина з’являється 
на світ, у неї немає уявлення про те, яка вона, 
як треба себе вести, у неї повністю відсутні 
критерії самооцінки. 

Порівняльне дослідження самооцінки глу-
хих дітей глухих батьків і глухих дітей бать-
ків, що чують, виявило що в перших самоо-
цінка адекватніша (К. Мідоу, 1980). Крім того, 
позитивнішою була «я-концепція» в тих дітей, 
чиї глухі батьки брали активну участь в житті 
співтовариства глухих людей. Це може бути 

обумовлено декількома причинами, головною 
з яких є те, що глухі батьки дають глухим ді-
тям позитивну рольову модель поведінки [1].

Дитина спирається на досвід оточуючих її 
дорослих, на ті оцінки, які вони їй дають. Пер-
ші 5-6 років життя її самооцінка формується 
виключно на інформації, яку вона отримує в 
сім’ї, на відношенні батьків до неї. Оцінні по-
відомлення дорослі передають дитині через 
слово, інтонацію, жести, міміку та ін. Особли-
вістю самооцінки цього віку є її абсолютний 
характер, дитя не порівнює себе з іншими [3].

При формуванні особистості дитини з від-
хиленнями в психічному розвитку, у тому чис-
лі дітей з особливими потребами, значущість 
сім’ї істотно зростає. Від взаємин з батьками 
залежить, наскільки адекватною буде їх вза-
ємодія з довкіллям [2].

Формулювання цілей статті. Спираю-
чись на актуальність проблеми та викладені 
теоретичні дані було проведено дослідження, 
висвітлення якого і є ціллю даної статті. 

Мета дослідження виявити особливості 
відношення до себе у дітей з вадами розвитку.

Для досягнення мети дослідження були ви-
користані певні методи і методики. На першо-
му етапі нашого дослідження у відповідності 
до поставлених задач, нами була використана 
методика діагностики самооцінки С.А.Будасі. 
Ця методика дозволяє провести кількісне до-
слідження самооцінки особистості, її вимір. 
Ну другому етапі ми використовували методи-
ку діагностики самооцінки та рівня домагань 
Дембо-Рубінштейн. Ця методика призначена 
для психологічної діагностики стану самоо-
цінки та рівня домагань. Методика заснована 
на безпосередньому оцінюванні школярами 
ряду особистих якостей, таких як здоров’я, 
здібності, характер впевненість у собі та ін..

Виклад основного матеріалу. У процесі 
діагностики самооцінки за методикою Будасі 
ми виявили, що у дітей з обмеженими мож-
ливостями переважає високий адекватний 
рівень самооцінки. Він притаманний 19-ти 
опитуваним. На другому місці за кількістю 
отриманих результатів стоїть висока неадек-
ватна самооцінка, вона притаманна 9-м дітям. 
Також ми побачили, що у 3-х дітей низька не-
адекватна самооцінка.
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Таблиця 1
Результати діагностики самооцінки Дембо-Рубінштейн

Досліджу-
ваний Здоров’я

Успішність 
у школі  
(ум, зді-
бності)

Спілкуван-
ня (авто-
ритет у 

однолітків)
Краса

Впевне-
ність у собі 
(серед здо-

рових) 

Впевне-
ність у 

собі (серед 
хворих) 

А-1 70,85 45, 70 60,70 55, 65 20,65 65,65
А-2 85,80 70,70 80,80 90,85 50,80 80,80
А-3 70,8 65,8 75,8 50,75 35,7 65,8
А-4 80,8 50,5 80,8 67,75 10,65 45,65
А-5 60,8 50,5 70,85 60,7 15,6 70,85
А-6 80,8 70,8 73,8 40,8 30,75 83,83
А-7 68,75 45,6 67,67 75,75 13,5 74,74
А-8 80,8 78,8 75,75 53,7 33,7 70,75
А-9 78,8 64,64 60,75 64,75 37,7 80,8
А-10 70,7 53,68 63,8 40,7 24,67 63,7
А-11 63,75 35,6 69,69 56,6 16,55 62,7
А-12 85,85 68,7 80,8 75,75 51,75 76,8
А-13 74,82 77,83 74,8 58,7 26,7 70,75
А-14 68,8 54,73 63,75 43,65 31,75 57,9
А-15 78,8 50,6 75,75 44,54 32,58 76,8
А-16 75,75 66,66 80,83 54,6 35,6 80,8
А-17 80,8 43,5 76,8 73,73 41,8 74,8
А-18 73,8 65,7 77,77 58,72 35,66 66,75
А-19 91,91 83,86 90,9 81,85 43,76 82,82
А-20 72,72 44,6 67,7 55,66 7,45 56,7
А-21 77,77 73,75 65,7 55,77 53,68 80,8
А-22 68,75 60,75 78,78 64,7 32,74 69,73
А-23 73,83 58,68 76,76 68,68 15,47 55,76
А-24 85,85 61,61 74,8 76,8 41,74 83,83
А-25 78,85 84,9 83,83 47,67 49,75 76,8
А-26 79,79 37,57 84,9 67,7 24,68 64,76
А-27 77,8 64,7 62,62 60,73 42,64 71,79
А-28 73,87 52,65 82,82 58,65 47,75 72,8
А-29 42,67 52,7 62,7 32,6 25,68 46,77
А-30 81,81 73,73 82,82 74,78 41,6 76,76
А-31 74,74 66,7 74,8 53,6 33,58 79,79
А-32 83,83 72,75 74,74 53,6 32,74 75,78
А-33 71,8 65,7 66,7 42,67 35,68 64,75
А-34 68,7 55,55 75,8 64,7 52,75 76,83
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Спираючись на отриманні данні можна 
скласти діаграму, що відображає результати в 
процентному співвідношенні. 

Це говорить про те, що діти з обмежени-
ми можливостями, у більшій своїй частині, 
не дивлячись на їх неповноцінність адекватно 
оцінюють себе та свої можливості, свої етичні 
якості та вчинки. Адекватна самооцінка до-
зволяє їм відноситися до себе критично, пра-
вильно співвідносити свої сили із завданнями 
різної складності. Сформована адекватна са-
мооцінка допомагає цим дітям у співіснуванні 
із навколишнім світом.

За методикою діагностики самооцінки 
Дембо-Рубінштейн ми отримали результати 
представлені у табиці 1.

При проведенні методики, шкала «упевне-
ність в собі» була розділена на «упевненість 
в собі серед дітей з такою самою хворобою» 
і «упевненість в собі серед здорових дітей». 

З представлених результатів ми бачимо, 
що переважаючим рівнем самооцінки є серед-
ній, тоді як за методикою Будасі в результатах 
переважають значення високий неадекватний 
і високий адекватний рівні. Ці відміннос-
ті можна пояснити навмисним розділенням 
шкали «упевненість в собі». 

Якщо представити отримані результати 
графічно, то можна побачити рівень само-
оцінки в процентному співвідношенні. 

Показники за шкалою «упевненість у 
собі» де відображався аспект спілкування зі 
здоровими дітьми істотно понизив загальні 
показники, особливо у сильно хворих та ізо-
льованих підлітків, але вони показали більш 
об’єктивну картину. Вони відображають те, 
що такі діти впевнені у собі лише серед тих, 

хто дійсно їх розуміє. Якщо за шкалою «упев-
неність в собі серед дітей з такою ж хворо-
бою» майже всі підлітки показали високі по-
казники, то за шкалою «упевненість в собі 
серед здорових дітей» діти які мають неістот-
ні вади різних ступенів дали середні показни-
ки, а діти з тяжкими вадами – низькі.

Якщо дивитися на показники за окреми-
ми шкалами, то можна побачити, що у всіх 
підлітків достатньо високі показники за шка-
лою «здоров’я». У ході бесіди з’ясувалося, 
що підлітки з різними вадами оцінюють свій 
стан здоров’я не залучаючи до нього свій 
дефект. Також всі діти показали високі по-
казники за шкалою «шкільна успішність». 
Це можна пояснити тим, що для таких дітей 
доволі вагоме значення має їх успішність у 
колективі, їх схожість на інших дітей. Часто 
такі діти компенсують свої вади шкільними 
успіхами. Знаходженням у колективі який 
розуміє підлітка і його проблеми обумовлює 
також і показники за шкалою «спілкування». 
Саме через те, що ці діти мають мало тих, 
хто такий же як і вони, вони більш цінують і 
підтримують один одного.

Висновки. Отже, у психології виділяють 
ряд факторів, що впливають на розвиток са-
мооцінки у дітей з обмеженими можливос-
тями. До них відносять: шкільну успішність, 
фізичні здібності, між особові відносини, сто-
сунки з батьками тощо.

У ході дослідження було встановлено, що 
майже всі підлітки з обмеженими можливос-
тями мають високу адекватну самооцінку 
(56%). 26% підлітків мають високу неадекват-
ну самооцінку, 9% – середню адекватну, 6% –  
низька адекватна та лише 3% – низька не-
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адекватна. Це свідчить про те, що підлітки з 
обмеженими можливостями, у більшій своїй 
частині, не дивлячись на їх неповноцінність 
адекватно оцінюють себе та свої можливості, 
свої етичні якості та вчинки.

У зв’язку з наявністю певного дефекту, між 
дитиною і її соціумом створюється специфіч-
на взаємодія. Тому при формуванні самооцін-

ки у підлітків з обмеженими можливостями 
особлива увага приділяється фізичним осо-
бливостям, міжособовим стосункам та бать-
ківському відношенню до дитини зокрема. 
Через власний дефект й імовірну соціальну 
ізольованість залежність дитини від емоцій-
них і виховних стосунків в сім’ї, значно біль-
ше, ніж у цілком здорової дитини.
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ПСИХОЛОГІЧНА СИМПТОМАТИКА СИНДРОМУ 
ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ВЧИТЕЛІВ

У статті авторами розглядається проблема емоційного вигорання вчителя. Було проаналізова-
но динаміку розвитку і психологічну симптоматику синдрому емоційного вигорання вчителів. Авто-
рами зроблено висновок, що існує прямий зв’язок між синдромом емоційного вигорання та емоційним 
благополуччям, психічною стійкістю і професійним довголіттям педагогів.

Ключові слова: педагоги, емоційне благополуччя, емоційне вигорання, фактори вигорання, синдром 
емоційного вигорання.

В статье авторами рассматривается проблема эмоционального выгорания учителя. Была проана-
лизирована динамика развития и психологическая симптоматика синдрома эмоционального выгора-
ния учителей. Авторами сделан вывод о том, что существует прямая связь между синдромом эмоци-
онального выгорания и эмоциональным благополучием, психической стойкостью и профессиональным 
долголетием педагогов. 

Ключевые слова: педагоги, эмоциональное благополучие, эмоциональное выгорание, синдром эмоци-
онального выгорания. 

The article authors consider a problem of emotional burning out of the teacher. Dynamics of development 
and psychological symptomatology of a syndrome of emotional burning out of teachers was analysed. Authors 
drew a conclusion that there is a direct link between a syndrome of emotional burning out and emotional well-
being, mental firmness and professional longevity of teachers.

Key words: teachers, emotional wellbeing, emotional burning out, syndrome of emotional burning out.

Актуальність статті. Проблема емоційно-
го благополуччя вчителя є однією з найбільш 
актуальних проблем сучасної педагогічної 
психології. Професійна діяльність педагога 
пов’язана з інтенсивним спілкуванням, ціле-
спрямованим сприйняттям партнерів, дією 
на них. Професія вчителя вимагає від люди-
ни величезних витрат енергії, фізичних сил 
та здоров’я. Вчителю в його професійній ді-
яльності постійно доводиться підкріплювати 
емоціями різні аспекти спілкування (ставити і 
вирішувати проблеми, уважно сприймати, по-
силено запам’ятовувати і швидко інтерпрету-
вати інформацію). Діяльність педагога вима-
гає від нього великої психоемоційної напруги, 
витривалості, вміння вирішувати складні за-
вдання. Суб’єктивне переживання фізичного 
неблагополуччя, втоми, спустошеності, кон-
фліктності свідчить про зниження показників 
емоціонального благополуччя педагога. Тому 
вивчення динаміки розвитку і психологічної 

симптоматики синдрому емоційного вигоран-
ня вчителів є актуальним.

Постановка проблеми: проаналізувати 
динаміку розвитку і симптоматику синдрому 
емоційного вигорання вчителів.

Визначено наступні завдання дослідження:
1. На основі аналізу наукової літератури 

розкрити психологічні особливості синдрому 
“емоційного вигорання”, як показника емо-
ційного неблагополуччя вчителів. 

2. Виявити основні фактори та прояви син-
дрому “емоційного вигорання” у вчителів.

3. Емпірично дослідити особливості син-
дрому емоційного вигорання у вчителів та 
соціально-психологічні фактори його виник-
нення. 

Виклад основного матеріалу. Термін 
«емоційне вигорання» запроваджений амери-
канським психіатром Х. Дж. Фрейденбергом 
в 1974 році, для характеристики психологіч-
ного стану здорових людей, що знаходяться 



120

№ 5 / 2015 р.
♦

в інтенсивному і тісному спілкуванні з клі-
єнтами, пацієнтами в емоційно навантаженій 
атмосфері при наданні професійної допомоги 
[9, с. 101]. 

М. Буриш визначав, що вигорання – психо-
логічний термін, що позначає симптомокомп-
лекс наслідків тривалого робочого стресу і 
певних видів професійної кризи [8, с. 75]. 

В 1981 році вийшла робота американських 
психологів К. Маслач, С. Джексона, в якій 
можливість психічного вигорання обмежуєть-
ся представниками комунікативних професій. 
Ці ж автори розробили опитувальник «MBI». 
Відповідно до їх підходу синдром психічного 
вигорання є тривимірним конструктом, який 
включає емоційне виснаження; деперсоналі-
зацію (тенденцію розвивати негативне відно-
шення до клієнтів); редукування особистісних 
досягнень, яке виявляється або в тенденції до 
негативного оцінювання себе в професійно-
му плані, або в редукуванні власної гідності, 
обмеженні своїх можливостей, обов’язків по 
відношенню до інших, зняття з себе відпові-
дальності і перекладання її на інших [5, с. 91]. 

Структура синдрому емоційного вигорян-
ня, по В. В. Бойко, є послідовністю трьох фаз:

1. Напруга, включає симптоми – пережи-
вання психотравмуючих обставин, незадово-
леність собою, тривогу і депресію; 

2. Резистенція, включає симптоми – не-
адекватне виборче емоційне реагування, 
емоційно-етичну дезорієнтацію, розширення 
сфери економії емоцій, редукцію професій-
них обов’язків; 

3. Виснаження, включає симптоми – емо-
ційний дефіцит, емоційну відчуженість, осо-
бистісну відчуженість (деперсоналізацію), 
психосоматичні та психовегетативні пору-
шення [1, с. 19].

Б. Перлман і Е. Хартман виділили три го-
ловні компоненти емоційного вигорання:

1. Емоційне виснаження виявляється у від-
чуттях емоційного перенапруження і у відчут-
ті спустошеності, вичерпаності своїх емоцій-
них ресурсів. 

2. Деперсоналізація пов’язана з виник-
ненням байдужого і навіть негативного від-
ношення до людей. Контакти з ними стають 
формальними, безособовими; виникаючі не-

гативні установки можуть спочатку мати при-
хований характер і виявлятися у внутрішньо 
стримуваному роздратуванні, яке з часом про-
ривається назовні і приводить до конфліктів.

3. Знижена робоча продуктивність вияв-
ляється в зниженні самооцінки своєї компе-
тентності (в негативному сприйнятті себе як 
професіонала), незадоволеності собою, нега-
тивному відношенні до себе як особистості 
[6, с. 15].

Основними психологічними проблемами 
в діяльності вчителя є постійний стан на-
пруженості, пов’язаний з необхідністю вну-
трішнього налаштування на певну поведінку, 
мобілізації всіх сил на активні й доцільні дії; 
постійним знаходженням у стані підвищеної 
відповідальності за учнів; потребою тримати 
під контролем кілька компонентів навчально-
виховного процесу, таких, як дисципліна в 
класі, процес засвоєння знань різними учня-
ми, динаміку працездатності тощо [3, с. 8].

Розвиток синдрому емоційного вигорання 
носить стадіальний характер. Спочатку спо-
стерігаються значні енергетичні витрати – на-
слідок екстремально високої позитивної уста-
новки на виконання професійної діяльності. 
В процесі розвитку синдрому емоційного ви-
горання з’являється відчуття втомленості, яке 
поступово змінюється розчаруванням, зни-
женням інтересу до своєї роботи [2, с. 443].

Е. Махер в своєму огляді узагальнює пе-
релік симптомів емоційного вигорання: стом-
лення, виснаження, психосоматичні незду-
жання, безсоння, негативне відношення до 
клієнтів, негативне відношення до самої робо-
ти, скупість репертуару робочих дій, зловжи-
вання хімічними агентами (тютюном, кавою, 
алкоголем, наркотиками), відсутність апети-
ту або обжерливість, негативна Я-концепція, 
агресивні відчуття (дратівливість, напруже-
ність, тривожність, неспокій, схвильованість 
до перезбудженості, гнів), занепадницький 
настрій і пов’язані з ним емоції (цинізм, пе-
симізм, відчуття безнадійності, апатія, депре-
сія, відчуття безглуздя, переживання відчуття 
вини) [6, с.19].

Аналізуючи фази розвитку синдрому емо-
ційного вигорання, можна помітити певну 
тенденцію: сильна залежність від роботи при-
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зводить до повного відчаю і екзистенціальної 
пустки. На першому етапі розвитку синдрому 
емоційного вигорання професійна діяльність 
є головною цінністю і значенням всього життя 
людини. У разі невідповідності між власним 
внеском і одержаною або очікуваною винаго-
родою з’являються перші симптоми емоцій-
ного вигорання. Зміну відношення до профе-
сійної діяльності, від позитивної до байдужої 
і негативної. Відбувається знеособлення від-
носин між учасниками цього процесу, яке 
пригнічує прояв гуманних форм поведінки 
між людьми і створює загрозу для особисто-
го розвитку представників освітньої професії  
[4, с. 117]. 

З метою з’ясування стану емоційного бла-
гополуччя вчителів, нами було проведено ем-
піричне дослідження – наявності емоційного 
вигорання та соціально-психологічних факто-
рів його виникнення, в ході якого досліджу-
вались рівень, прояви, динамічний процес 
професійного вигорання та соціально-психо-
логічні фактори його виникнення.

Психодіагностичне дослідження проводи-
лось на базі Мелітопольської гімназії №10 та 
ЗОШ №24 м. Мелітополя, було охоплено 80 
вчителів віком 20 – 65 років; стаж роботи від 
1 до 5 року (20 осіб) до 10 років (20 осіб) до15 
років (20 осіб), більше 20 років (20 осіб). 

За методикою «Дослідження синдрому 
«вигорання», запропонована Дж. Гринбергом, 
ми отримали наступні дані (таблиця 1): рів-
ні вигорання розподілилися майже порівну: 
низькі значення отримали 31,3% вчителів, се-
редні показники 33,7% та високі 35%. Взагалі 
ми можемо сказати, що синдром емоційного 
вигорання притаманний 2/3 вчителям. 

В подальшій роботі ми використовуємо ці 
дані як «низькі» – «вигорання не сформувало-
ся», «середні» – «вигорання у стадії форму-
вання», «високі» – «вигорання сформовано».

Таким чином, методика Дж. Гринберга, до-
зволила нам виділити 3 групи досліджуваних: 

1 група – з відсутністю емоційного виго-
рання (низький рівень 25 чоловік)

2група – з емоційним вигоранням, що фор-
мується (середній 27 чоловік)

3група – з емоційним вигоранням, що 
сформувалося (високий 28 чоловік)

В подальшому дослідженні ми будемо по-
рівнювати результати за цими групами. 

За допомогою методики «Діагностики 
емоційного вигорання» В. В. Бойко були ви-
явлені динаміка, прояви і ведучі симптоми 
емоційного вигорання у вчителів в процесі 
виконання професійної діяльності. 

Результати дослідження за методикою  
«Діагноста емоційного вигорання» (автор – 
В. В. Бойко) представлені в таблиці 2.

Результати дослідження свідчать про те, 
що існують домінуючі симптоми, супрово-
джуючі кожну з фаз синдрому емоційного ви-
горання: 

1. В групі вчителів з емоційним вигоран-
ням, що сформована, виявлено, що у фазі на-
пруга найбільш виражений симптом «пере-
живання психотравмуючих обставин» (23,25), 
демонструючи реакцію на чинники, сприяє 
формуванню емоційного вигорання; у фазі 
резистенція домінуючими симптомами є «не-
адекватне вибіркове емоційне реагування» 
(22,5), «редукція професійних обов’язків» 
(22), є прийомами психологічного захисту; у 
фазі виснаження провідними симптомами є 
«емоційний дефіцит» (24), «особистісне від-
чуження» (20,16), що відображає стан нерво-
вої системи.

2. У групі вчителів з емоційним вигоран-
ням, що формується, домінуючими симпто-
мами синдрому емоційного вигорання є пере-
живання психотравмуючих обставин (21,33), 
неадекватне вибіркове емоційне реагування 
(22,33), редукція професійних обов’язків (22). 

Таким чином, ми можемо констатувати 
що, синдром емоційного вигорання у вчителів 
формується саме через фазу «Резистенція», 

Таблиця 1
Розподіл показників за методикою «Дослідження синдрому «вигорання» Дж. Гринберга

Низький рівень Середній рівень Високий рівень

«Вигорання» абс. % абс. % абс. %
25 31,3% 27 33,7% 28 35%
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домінуючі симптоми «неадекватне вибірко-
ве емоційне реагування», емоційно-мораль-
на дезорієнтація», «редукція професійних 
обов’язків» та через симптом «переживання 
психотравмуючих обставин» фази «Напруга». 
Останній симптом проявляються в усвідом-
ленні посилення психотравмуючих чинників 
професійної діяльності. 

Неадекватне вибіркове емоційне реагу-
вання: спостерігається у випадках, коли про-
фесіонал перестає знаходити різницю між 
двома явищами, що принципово відрізня-
ються: економним проявом емоцій і неадек-
ватним вибірковим емоційним реагуванням. 
Тобто, професіонал неадекватно «еконо-
мить» на емоціях, обмежує емоційну віддачу 
за рахунок вибіркового реагування на ситу-
ації суб’єктів діяльності; емоційний контакт 
встановлюється не з усіма суб’єктами, а за 
принципом «хочу – не хочу» – неадекватним 
або вибірковим чином.

Редукція професійних обов’язків: вияв-
ляється в спробах полегшити або скоротити 
обов’язки, які вимагають емоційних витрат. 
Емоційний дефіцит: проявляє себе відчуттям, 
що емоційно професіонал вже не може до-

помогти суб’єктам своєї діяльності. Емоцій-
на відчуженість: працівник майже повністю 
виключає емоції зі сфери своєї професійної 
діяльності. Його майже ніщо не хвилює, не 
викликає емоційного відгуку: ні позитивні, 
ні негативні обставини. Особисте відсторо-
нення, або деперсоналізація: проявляється 
широким діапазоном зміни настрою та вчин-
ків професіонала у сфері спілкування. Перш 
за все, відчувається повна або часткова втрата 
інтересу до людини – суб’єкта професійної ді-
яльності.

Таким чином, ми можемо говорити, про те, 
що розвинений симптом емоційного вигоран-
ня може бути причиною емоційного “неблаго-
получчя” вчителів.

Далі ми проаналізували, яким чином про-
являється синдром емоційного вигорання у 
різних груп вчителів з різним стажем профе-
сійної діяльності.

Вчителі зі стажем 0 – 5років. У цій групі не 
виявилося жодного вчителя з синдромом емо-
ційного вигорання, що не сформувався. Ре-
зультати показують, що кількість вчителів, що 
знаходяться в різних фазах синдрому, рівне. 
Високі показники по всіх фазах вказують на 

Таблиця 2
Результати дослідження за методикою «Діагностика емоційного вигорання» 

Симптоми емоційного вигорання
Сформоване 

емоційне  
вигорання 

Емоційне  
вигорання, ста-
дії формування 

Відсутність 
емоційного 
вигорання

Н
ап

ру
га

Переживання  
психотравмуючих обставин 23,25 21,33 10,33

Незадоволеність собою 17,3 9,33 6,33
«Загнаність у кут» 13,66 16 7,93
Тривога і депресія 10,16 11 7,33

Ре
зи

ст
ен

ці
я Неадекватне вибіркове  

емоційне реагування 22,5 22,33 8,26

Емоційно-моральна дезорієнтація 19,16 12 8,93
Розширення сфери економії емоцій 13,91 10,33 7,13
Редукція професійних обов’язків 22 22 7,46

Емоційний дефіцит 24 12,33 6,6
Емоційне відчуження 19,83 13,33 8,33

В
ис

на
ж

ен
ня Особистісне відчуження  

(деперсоналізація) 20,16 13,66 7,8

Психосоматичні  
та психовегетативні порушення 14,08 6,4 6,33
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те, що молодий учитель знаходиться в ситу-
ації постійного емоційного стресу, він відчу-
ває, що його знань недостатньо для ефектив-
ної роботи в школі. Близько 90% учителів цієї 
групи бажають змінити місце роботи. Вчителі 
відчувають статичність свого положення в 
професійному і матеріальному плані.

Вчителі із стажем 5 – 10 років. У цій групі 
високі показники у фазах резистенції і висна-
ження. Фаза напруги не проявляється. У цій 
групі виражені: опір психотравмуючим обста-
винам, наростання внутрішнього потенціалу.

Вчителі із стажем 10 – 15 років. Спостері-
гаємо, що в цій групі вчителі мають рівні по-
казники по усіх фазах синдрому емоційного 
вигорання. Ця група вчителів виявилася най-
більш стійкою до синдрому емоційного виго-
рання.

Учителі із стажем 15 – 20 років. Тут відмі-
чаємо невисокі показники по фазах напруги, 
виснаження, більшою мірою проявилася фаза 
резистенції. Можливо, стійкість цієї групи 
вчителів пояснюється не лише накопиченням 
достатнього педагогічного досвіду, але і осо-
бистісного потенціалу. У багатьох вчителів 
цієї групи власні діти стають дорослими, са-
мостійними. Вчитель дістає більшу можли-

вість займатися собою і своїм професійним 
зростанням.

Вчителі із стажем більше 20 років. Для 
цієї групи вчителів характерне зростання по-
казників в усіх фазах синдрому емоційного 
вигорання. Хоча фаза резистенції (опору) має 
більші показники, ніж фаза виснаження. Все 
ж в цей період вчитель переживає вікову кри-
зу і кризу, пов’язану з підведенням підсумків 
професійної діяльності.

Таким чином, визначаємо, що найбільш 
стійкою до синдрому емоційного вигорання ви-
являється група вчителів зі стажем 15 – 20 років. 
І в максимальній мірі синдром проявляється у 
молодих вчителів ( до 5 років), а також у вчите-
лів зі стажем більше 20 років. Фаза резистенції 
має найвищі показники у групі 5 – 10 років 65%, 
потім знижується до 20% у групі 10 – 15 років та 
знов підвищується у фазі 15 – 20 років. За показ-
никами фази виснаження ми можемо прослідку-
вати аналогічну тенденцію динаміки розвитку 
синдрому. А за фазою напруги, прослідковуєть-
ся інша динаміка – зниження показників прихо-
диться в групі 5 – 10 років, потім підвищується і 
залишається на рівні 30%. 

В результаті дослідження виявлені на-
ступні результати: взагалі синдром емоцій-
ного вигорання притаманний 2/3 вчителям, 
найбільш знаходяться під впливом симптому 
молоді спеціалісти. Встановлено, що синдром 
“емоційного вигорання” має місце у більшос-
ті вчителів закладів середньої освіти, а також 
має свою специфіку вияву в професійній ді-
яльності. Констатовано, що розвиток “емоцій-
ного вигорання” у вчителів відбувається через 
другий компонент синдрому – “резистенцію”, 
тобто, найбільш поширеними симптомами 
прояву синдрому у вчителів є: неадекватне 
вибіркове емоційне реагування, редукція про-
фесійних обов’язків, розширення сфери еко-
номії емоцій. 

Таблиця 3
Розподіл показників вигорання в залеж-

ності від стажу роботи

Стаж 
роботи

Фаза  
напруги

Фаза  
резистенції

Фаза  
висна-
ження

0–5 років 40 % 40% 40%
5–10 років 0 % 65% 43%

10–15 
років 20% 20% 20%

15–20 р. 20% 40% 30%
Більше 

20 р. 25% 25% 30%
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ  
СІМЕЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

В статті представлена модель сімейної соціалізації. Наведено аналіз досліджень та публікацій 
щодо сімейної соціалізації та факторів впливу на неї. Розглядаються чинники сімейної соціалізації. 
Представлено визначення сімейної соціалізації. Зосереджена увага на тому, що сімейна соціалізація 
має важливе значення як для особистості, так і для суспільства. Доведено що на сімейну соціалізацію 
впливають три групи чинників, які мають психологічне, соціальне та соціальне психологічне похо-
дження. Досліджується модель сімейної соціалізації через соціально-психологічні чинники впливу. 

Ключові слова: сім’я, функції сім’ї, соціалізувальна функція сім’ї, сімейна соціалізація, чинники 
сімейної соціалізації.

В статье представлена модель семейной социализации. Приведен анализ исследований и публи-
каций о семейной социализации. Рассматриваются факторы семейной социализации. Представлено 
определение семейной социализации. Сосредоточено внимание на том, что семейная социализация 
имеет важное значение, как для личности, так и для общества. Доказано что на семейную социали-
зацию влияет три группы факторов, которые имеют психологическое, социальное и социальное пси-
хологическое происхождение. Исследуется модель семейной социализации через социально-психологи-
ческие факторы воздействия.

Ключевые слова: семья, функции семьи, социализувальна функция семьи, семейная социализация, 
факторы семейной социализации.

The article presents a model of family socialization. an analysis of studies and publications on family 
socialization and factors of influence on it. Discusses the factors of family socialization. Provides definitions 
of family socialization. Focused attention on the fact that family socialization is important znachen¬nya for 
the individual and for society. Proved that family socialization is influenced by three groups of factors that 
have psychological, social and social psychological origin. A model of family socialization through social and 
psychological factors influence.

Key words: family, family functions, function sotsializuvalna family, socialization, family socialization 
factors.

Серед самих різноманітних інститутів со-
ціального середовища, сім’я займає найбільш 
важливе місце. У сім’ї, по суті, накопичені най-
різноманітніші форми взаємодії між батьками 
та дітьми; на цій базі складаються оптимальні 
відносини, що сприяють соціалізації дитини.

Батьки несуть відповідальність перед сус-
пільством за організацію системи умов, що 
відповідають віковим особливостям дитини 
на кожній із ступенів онтогенезу і забезпечу-
ють оптимальні можливості його особистіс-
ного і розумового розвитку. Батьківство має 
соціокультурну природу і характеризується 
системою наказаних культурою і суспіль-
ством норм і правил, що регулюють розподіл 
між батьками функцій догляду за дітьми та їх 
виховання в сім’ї: визначають зміст ролей, мо-
делі рольової поведінки. 

Батьки, як агенти соціалізації здійснюють 
на індивіда нормативний та інформативний 
вплив. Під нормативним впливом формується 
відчуття «Ми». Воно сильніше тоді, коли сім’я 
демонструє високий показник згуртованості. 
Нормативний вплив здійснюється за допомо-
гою норм-зразків, моделей поведінки, знання 
які дають можливість не шукати заново рішен-
ня в стандартних ситуаціях, а діяти автоматич-
но, згідно з прийнятими в даному соціокуль-
турному середовищі та такими, що засвоєні 
особистістю, шаблонами. Нормативний вплив 
в сім’ї приймається індивідом, щоб зберегти 
свій міжособистісний статус і одержати схва-
лення від інших. Під час інформативного впли-
ву індивід приймає сімейну картину світу.

У взаєминах батьків і дітей завжди існує 
багато моментів у спілкуванні, побуті та ін., 
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що впливають на формування світогляду ди-
тини, її характеру, які, зрештою, ведуть до 
соціальних дій, що зумовлюють ціннісні мо-
рально-етичні визначення дітей. Загальний 
сімейний клімат впливає на сприйняття ді-
тьми сімейних ролей і на бажання мати влас-
ну сім’ю. 

Сукупність установок батьків, їх емоцій-
ного ставлення до дитини, сприйняття дитини 
батьками і відповідних способів поводження 
з нею утворюють стиль сімейного виховання.

I хоча неможливо однозначно виявити за-
лежність конкретних властивостей особис-
тості дитини від властивостей її батьків або 
ж від методів їхнього виховання, проте така 
залежність існує. При цьому різні сфери роз-
витку дитини пов’язані з різними проявами 
сімейних взаємин.

Дослідники А.Л. Журавльов та А.Б. Ку-
прейченко підкреслюють, що людина, пере-
живаючи свою належність до певної соціаль-
ної групи, веде себе, зазвичай, відповідно до її 
соціальних стандартів, норми поведінки, при-
йнятими в ній [2, с.129], що певною мірою ві-
дображається на вихованні власних дітей, які 
засвоюють життєві принципи та стереотипи 
поведінки своїх батьків через їх приклад. 

Але ж ні менш важливим фактором окрім 
особистого приклада є ефективне міжосо-
бистісне спілкування в сім’ї. У працях Л. Пе-
тровської, Г. Андрєєвої, Е. Ейдеміллера, О. 
Вацлавіка, В. Сатир, К. Роджерса, Т. Гордона 
окреслено умови ефективного міжособистіс-
ного спілкування в сім’ї, які включають як за-
гальні принципи організації успішного спілку-
вання, так і специфічні норми та правила, що 
встановлюються стосовно сім’ї, а саме: відкри-
тість спілкування; висока активність спілку-
вання, яка забезпечує інтенсивне обговорення 
значущих для членів сім’ї проблем; необхід-
на міра саморозкриття у процесі спілкуван-
ня, конгруентність спілкування; узгодженість 
уявлень про сімейний спосіб життя, спільність 
сімейних цінностей, адекватність сімейної 
самосвідомості, узгоджена цілісність «обра-
зу Ми»; точність невербального спілкування, 
несуперечливість вербальних і невербальних 
повідомлень; сенситивність до висловлювань 
партнера, використання техніки активного 

слухання («Ти-повідомлень») у зворотному 
зв’язку; емпатійне прийняття партнера як умо-
ва позитивного розвитку емоційних взаємин у 
сім’ї, створення атмосфери психологічної без-
пеки та гармонізації образу «Я» партнера; вияв 
любові, взаємної емпатії та підтримки, поваги 
до партнера, що має особливе значення при 
виникненні стресових, проблемних ситуацій; 
формування сімейної мови – певних узгодже-
них і таких, що легко пізнаються, сімейних 
символів, традицій [1; 4]. 

Дослідники Ф. Кован і К. Кован [3] вияви-
ли, що когнітивний розвиток дитини найсиль-
ніше корелює з особливостями її навчання 
у процесі спілкування в підсистемі “батько 
– дитина", а поведінкова сфера найбільшою 
мірою пов’язана з поведінкою батьків один 
щодо одного при спільній сімейній взаємодії.

Мета статті – дослідити модель сімей-
ної соціалізації через соціально-психологічні 
чинники впливу.

Виклад основного матеріалу і результа-
тів дослідження. Під сімейною соціалізацією 
ми розуміємо процес, що об’єднує засвоєн-
ня соціальних норм, цінностей, традицій що 
перетворює сім’я, трансформація їх у власні 
установки, ціннісні орієнтації, звички, пере-
конання та прагнення до їх відтворення. Сі-
мейна соціалізація це процес формування со-
ціально-компетентної особистості.

Сімейна соціалізація багатогранний, бага-
торівневий, багатофакторний процес. З одно-
го боку сімейна соціалізація розглядається як 
первинна. Тобто така яка даси змогу індивіду 
оволодіти навикам орієнтуватися в соціумі, 
мати змогу адекватно реагувати на різноплин-
ні обставини життя. Тобто даси змогу бути 
соціально компетентним. А з іншого боку, 
сімейна соціалізація це не етап в соціалізації 
індивіда, це її основа, її коріння, її фундамент. 
Сімейна соціалізація багато в чому визначає 
індивідуальні особливості індивіда, його жит-
тєві орієнтири.

Від родини залежить не тільки соціалізація 
особистості, а й розвиток її 

спадкових якостей і властивостей (біологі-
зація). З одного боку, в родині в повній мірі 
можуть цілеспрямовано розвиватися позитив-
ні спадкові якості особистості, а негативні за-



127

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

гальмовуватися, з іншого – все може бути на-
впаки: при потуранні в гіпертрофованої формі 
проявитися все те, що неприпустимо для жит-
тя в нормальному суспільстві. 

Найважливіша соціальна функція сім’ї – 
виховання та соціалізація підростаючого по-
коління. У сім’ї накопичені найрізноманітні-
ші форми взаємодії між батьками та дітьми 
що складає оптимальні умови для соціалізації 
дитини. 

Незважаючи на те, що сім’я має великий 
вплив на розвиток і формування особистості, 
потрібно пам’ятати, що на сімейну соціаліза-
цію впливає весь уклад, характер суспільного 
життя, історичний розвиток країни, народу. 

Сім’я з одного боку виступає посередни-
ком між суспільством та індивідом, а іншого 
вона сама породжує багато соціалізувальних 
впливів. 

Отже на нашу думку, на сімейну соціаліза-
цію, впливають три групи чинників – чинни-
ки мікрорівня (психологічні), макрорівня (со-
ціальні й соціально-психологічні) і метарівня 
(соціокультурні, соцієтальні).

Схематично сімейну соціалізацію та її 
чинники впливу представлені на рис.1. 

Психологічні, або чинники мікрорівня. це 
тип взаємин у сім’ї, соціально-психологічні 
особливості сім’ї, стилі сімейного виховання, 
сформована система відносин у сім’ї, система 
смислів і смисложиттєвих орієнтацій, духо-
вно-моральних цінностей, життєвих позицій і 
моральних настанов членів сім’ї. Ці чинники 

визначають «внутрішнє» життя сім’ї і тому 
мають умовну назву – «внутрішні чинники». 

Чинники макрорівня, «зовнішні» або соці-
альні чинники, це чинники такі як соціальна 
середовище, соціальні стандарти, сукупність 
соціальних норм і цінностей, якими сім’ї ке-
рується в процесі своєї життєдіяльності, реа-
лізовуючи свої потреби й інтереси у взаємодії 
із соціальним оточенням. Ці чинники визнача-
ють взаємозв’язки сім’ї із зовнішнім світом, а 
насамперед – із близьким і віддаленим (рефе-
рентним) соціальним оточенням. Тому вони 
мають умовну назву – «зовнішні чинники». 

Чинники метарівня це соцієтальні та соці-
окультурні чинники, такі як традиції, звички. 
Традиції та звички – невід’ємні елементи по-
бутового, соціально-психологічного, мораль-
ного сімейного укладу, що репрезентують 
зовнішні та внутрішні впливи і разом із ними 
формують особливий стиль сімейної соціалі-
зації. 

Говорячи про внутрішні психологічні чин-
ники сімейної соціалізації, зазначимо, що 
то до цієї групи відносяться всі чинники які 
мають психологічне походження та безпосе-
редньо впливають на соціалізацію дитини. Це 
тип взаємин в сім’ї, соціально-психологічні 
особливості, такі як інтеграція членів сім’ї, 
адаптивність, характер спілкування, система 
виховання тощо.

Надто згуртована сім’я не дає можливості 
молодій людині стати самостійною. Не згур-
тована сім’я здійснює слабкий вплив на інди-

віда та не може підготувати його 
до дорослого життя. Згуртова-
ність передбачає формування 
стійкої сімейної ідеології, цінніс-
ну єдність, наявність фамілізму, 
пріоритету сім’ї, підпорядкуван-
ня індивіда сімейним нормам. 
Однак, якщо ця пріоритетність 
абсолютизується, то відбуваєть-
ся формування конформістської 
поведінки, коли особистість ні-
чого не робить без огляду на ін-
ших членів сім’ї. Це стосується 
як зовнішньосімейної (дружби, 
участі у різних видах діяльності 
(навчальної, громадської, дозвіл-Рис. 1. Чинники сімейної соціалізації
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лєвої), вибору шлюбного партнера та ін.), так 
і внутрішньосімейної діяльності. Проте від-
сутність згуртованості відкриває шлях для зо-
внішньосімейних впливів. 

Адаптивність може спровокувати тиранію 
сімейних традицій щодо молодої людини. Або 
зумовити втрату відчуття самоідентичності 
через надмірну лібералізацію відносин між 
членами сім’ї. 

У кожній родині об’єктивно складаються 
певні соціально-психологічні особливості, які 
впливають на систему виховання у сім’ї та на 
сімейну соціалізацію. Під системою вихован-
ня розуміються мета виховання, формулюван-
ня його завдань, більш-менш цілеспрямоване 
застосування методів і прийомів виховання, 
врахування того, що можна і чого не можна 
допустити у відношенні до дитини. Згідно з 
цим можуть бути виділені чотири тактики 
виховання в сім’ї які відповідають чотирьом 
типам сімейних взаємин, що є і передумовою 
і результатом їх виникнення: диктат, опіка, 
«невтручання» і співпрацю. Диктат в сім’ї ви-
являється в систематичному придушенні од-
ними членами сімейства ініціативи і почуття 
власної гідності інших його членів. Опіка в 
родині – це система відносин, при яких бать-
ки, забезпечуючи своєю працею задоволення 
всіх потреб дитини, захищають його від будь-
яких турбот, зусиль і труднощів, приймаючи 
їх на себе. Система міжособистісних відносин 
у родині, яка будується на визнанні можливос-
ті і навіть доцільності незалежного існування 
дорослих від дітей, може породжуватися так-
тикою «невтручання». Співпраця, як тип вза-
ємин у сім’ї передбачає опосередкованість 
міжособистісних стосунків у сім’ї загальними 
цілями і завданнями спільної діяльності, її ор-
ганізацією і високими моральними цінностя-
ми. Саме в цій ситуації долається егоїстичний 
індивідуалізм дитини. Сім’я, де провідним 
типом взаємин є співробітництво, установлює 
особливу властивість, стає групою високого 
рівня розвитку – колективом. 

Міра морально-емоційного забарвлення 
неоднакова в різних типах внутрішньосімей-
них взаємин. Неоднаковим є і його вплив на 
моральний і психічний розвиток дитини. Най-
більш сприятливий характер внутрішньосі-

мейних взаємин притаманний демократично-
му типу сім’ї, що у свою чергую підвищує її 
виховний потенціал. У такій сім’ї спостері-
гається краща успішність дитини в навчанні, 
у неї більш розвинені такі почуття, як само-
стійність, дисциплінованість, працелюбність, 
відповідальність, щирість, самокритичність. 
Діти, які виховуються в таких сім’ях, вияв-
ляють кращу підготовленість до майбутньо-
го утворення власної сім’ї, виконання ролі 
сім’янина; структура їхніх життєвих цілей 
має досить високу соціальну цінність.

Сімейна соціалізації безпосередньо пов’я-
зана з виховною ідеологією родини, з її готов-
ністю застосовувати в повсякденній практиці 
такі методи впливу на дитину як підтримка, ав-
торитет, контроль, влада, співпраця та інші. При 
цьому для досягнення успіху необхідно врахо-
вувати фактори, що характеризують як дитину, 
так і сім’ю: вік, стать, психологічні особливос-
ті особистості дитини, а також структуру сім’ї 
(нуклеарная-розширена, повна-неповна і т.д.), 
демографічні параметри її членів (вік, спорідне-
ність приналежність і т.п.). 

Отже, внутрішні чинники сімейної соціалі-
зації це психологічний компонент який визна-
чає сформовану систему відносин у сім’ї, тип 
сім’ї, виконання рольових функцій членами 
сім’ї, систему смислів і смисложиттєвих орі-
єнтацій, духовно-моральних цінностей, жит-
тєвих позицій і моральних настанов членів 
сім’ї; засоби і способи (вербальні і невербаль-
ні) спілкування та взаємопідтримки; систему 
цілей і соціально-психологічних установок 
кожного члена родини; психологічний клімат 
у сім’ї, тощо.

Говорячи про зовнішні соціальні чинники 
сімейної соціалізації, зазначимо, що вони ді-
ють не тільки як обставина, умови соціаліза-
ції, а і як його джерело, оскільки в них є бага-
то того, чим повинна оволодіти дитина. Вони 
складаються не тільки з безпосереднього со-
ціального оточення дитини, а становлять єд-
ність макросередовища (суспільство як певна 
соціально-економічна, соціально-політична 
та ідеологічна система), мезосередовища (на-
ціонально-культурні, соціальні особливості 
регіону), мікросередовища (безпосереднє се-
редовище життєдіяльності сім’ї: сусіди, групи 
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однолітків, культурні, навчально-виховні за-
клади). У різні періоди дитинства компоненти 
соціального середовища по-своєму вплива-
ють на соціалізацію особистості. Макросе-
редовище впливає на соціалізацію дитини, та 
найвідчутнішим є вплив елементів середови-
ща, з якими дитина активно взаємодіє. Саме 
мікросередовище пов’язує дитину з її макро-
середовищем. На старті життєвого шляху осо-
бистості перебуває генетично первинна діада: 
"мати (важливі дорослі) – дитина". Потім до 
неї підключається система "одноліток – одно-
літок", яка видозмінюється у процесі онтоге-
незу: група дошкільного закладу, шкільний 
клас, позашкільний колектив, студентська 
група, трудовий колектив, сімейне мікросере-
довище. Але всі ці групи майже завжди зале-
жать від соціального статусу родини, релігій-
них уподобань, етнічних особливостей тобто 
залежать від соціальної середи. 

Зовнішні чинники сімейної соціалізації 
базуються на належності родини до певної 
етнічної, релігійної групи, соціального стату-
су, освіти, знань, умінь та навичок батьків, їх 
професії і займаної посади, культурного і ду-
ховного рівня розвитку; сукупності соціаль-
них норм і цінностей, якими сім’ї керується 
в процесі своєї життєдіяльності, реалізовую-
чи свої потреби й інтереси у взаємодії із со-
ціальним оточенням; соціальним почуттям, 
соціальної відповідальності та здатності до 
культурологічного діалогу. 

Соціальне середовище, тобто групи, в які 
включена дитина, і які впливають на її емо-
ційне самопочуття, розвиток її особистості 
відображає зовнішні чинники сімейної соці-
алізації даної родини. Однак дитина не є па-
сивним об’єктом зовнішніх впливів, вона теж 
діє, впливає. У цьому інтерактивному процесі 
і формуються її специфічні людські власти-
вості. 

Тобто, зовнішні соціальні чинники це 
чинники які мають соціальне походження та 
впливають на сімейну соціалізацію. Перш за 
все це соціальне середовище, соціальні нор-
ми, цінності, закони, соціально-економічний 
статус батьків. Це єдність чинників макро-
середовища, мезасередовища та мікро серед-
овища родини.

Також особливої уваги серед чинників які 
впливають на сімейну соціалізацію окрім зо-
внішніх та внутрішніх чинників займають 
чинники які мають соцієтальне та соціокуль-
турне походження, а саме традиції та звичаї. 

Культура народу накладає відбиток на сі-
мейний уклад життя, а через нього на процес 
входження дітей у світ дорослих. Відносини, 
які виникають всередині родини, роблять зна-
чний вплив на особистісний розвиток дитини. 
Оскільки соціокультурні традиції сімейного 
виховання складалися століттями, у педаго-
гічній культурі батьків втілюється накопиче-
ний людством досвід виховання дітей у сім’ї. 
Вони (традиції, звичаї) представляють собою 
моральні закони і принципи людських вза-
ємин, вироблені даною культурою. Саме в 
культурних традиціях та звичках сімейного 
виховання висвітлюються правила міжосо-
бистісної взаємодії, які передаються від бать-
ків до дітей. Таким чином, в соціокультурних 
традиціях народу закріплюються закони со-
ціальної взаємодії, на які спираються дорослі 
члени родини в процесі соціалізації дітей.

У кожній родині виробляється певний 
стиль і характер взаємин, і якщо він набуває 
такої риси, як стабільність, то ті чи інші взає-
мини перетворюються на звичні. І ми можемо 
говорити про них як про традиційні. Сімейні 
традиції – невід’ємний елемент морально-по-
бутового сімейного укладу, без чого не може 
бути сформована і висока психологічна куль-
тура особистості.

Традиції – це міцно усталені, успадковані 
від попередніх поколінь і підтримувані сус-
пільною думкою форми поводження людей 
та їхніх взаємин або принципи, за якими роз-
вивається загальнолюдська культура [2]. Коли 
йдеться про сімейно-побутову сферу, частіше 
вживається слово "звичаї", які є найдавнішою 
формою збереження і передачі від покоління 
до покоління стандартних дій і поводження 
людей у певних типових обставинах і конкрет-
них ситуаціях. Звичай – це загальновизнана 
норма поводження, неофіційно узаконена вла-
дою масової звички, традицій і громадської 
думки (хоча сам факт обов’язковості цього 
звичаю може і не усвідомлюватися людьми) 
та стихійно відтворена діями безлічі людей.
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Різний і характер сімейного соціалізуваль-
ного впливу на індивіда звичаїв і традицій. 
На основі засвоєння звичаїв формуються про-
сті звички, стереотипні навички поводження, 
а прийняття та відтворення традицій сприяє 
формуванню не тільки складних звичок, й 
складних соціальних почуттів (патріотичного, 
інтернаціонального). Розходження між звича-
ями і традиціями аж ніяк не свідчить про пе-
ревагу одних перед іншими. Наприклад, со-
ціалізувальний вплив звичаїв дуже значимий 
у тому відношенні, що люди, притримуючись 
їх, поволі прищеплюють собі певні духовні 
риси і якості, виховуються непомітно для 
себе, природно і просто. 

Висновки. Отже говорячи про сімейну 
соціалізацію ми говоримо про три групи чин-
ників, що безпосередньо впливають на цей 
процес. Внутрішні чинники (чинники мікро-
рівня), такі як тип взаємин у сім’ї, соціально-
психологічні особливості сім’ї, стилі сімейно-

го виховання, сформована система відносин 
у сім’ї, система смислів і смисложиттєвих 
орієнтацій, духовно-моральних цінностей, 
життєвих позицій і моральних настанов чле-
нів сім’ї. Зовнішні чинники (чинники макро-
рівня), такі як соціальна середа, соціальні 
стандарти, сукупність соціальних норм і цін-
ностей, якими сім’ї керується в процесі своєї 
життєдіяльності, реалізовуючи свої потреби 
й інтереси у взаємодії із соціальним оточен-
ням. А також існує група чинників метарівня 
(соціокультурні, соцієтальні) які мають соці-
альне-психологічне походження. Це традиції 
та звички в контексті відображення зовнішніх 
та внутрішніх чинників впливу з урахуванням 
часового аспекту і як невід’ємний елемент 
морально-побутового та соціально-психоло-
гічного сімейного укладу. Отже на сімейну 
соціалізацію впливають чинники, які мають 
психологічне, соціальне та соціальне психо-
логічне походження.
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В статті висвітлюються історичний шлях та традиції канадського просвітницького телеба-

чення та радіо в умовах федералізму як складової системи дистанційного навчання. Формування на-
вчального ТБ – приклад формування суспільного мовлення в межах північноамериканської моделі.
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В статье освещается исторический путь и традиции канадского образовательного телевидения 
и радио в условиях федерализма как составной части системы дистанционного обучения. Формирова-
ние учебного ТВ – пример формирования общественного вещания в рамках североамериканской модели.
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The article covers the historical path and traditions of Canadian educational television and radio in terms 
of federalism as a part of distance learning. Formation of educational TV is an example of the formation of 
public broadcasting within the North American model.
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Постановка проблеми. Канада має дав-
ні традиції дистанційної освіти. Перші ка-
надські заочні курси з’явилися в універси-
теті McGill в Монреалі (1889). З іншого боку 
варто також пам’ятати що саме в Канаді – у 
місті Сент Джонс (Ньюфаундленд) – була об-
лаштована приймальна станція для експери-
ментальної трансатлантичної передачі в 1901 р.  
Г. Марконі. Об’єднання цих традицій в історич-
ній перспективі дає нам досвід впровадження 
навчального радіо та телебачення в умовах ка-
надського федералізму. Цьому присвячені пра-
ці відомих вчених (Фёдоров А.В., Andersen N., 
Keast R.) [5;6;10], а також роботи із загальної 
теорії дистанційного навчання, включаючи їх 
застосування до реалій Канади (Ратнер Ф.Л., 
Смульсон М.Л.) [1; 2; 4]. Також історичний 
шлях навчального мовлення – важливий етап 
розвитку суспільного мовлення в межах пів-
нічноамериканської моделі: суспільне ТБ – це 
навчальне ТБ в самому широкому і неформаль-
ному сенсі. Особливості суспільного мовлення 
в країні розглядалися в роботах (Hermida A., 
Wilson Kevin G.) [11;14;15].

Мета дослідження – простежити історію 
розвитку навчального радіо і телебачення на 
рівнях федерації та провінцій Канади, а також 

показати їх тісний зв’язок з північноамери-
канською моделлю суспільного мовлення.

Основний виклад. Канада – країна нео-
сяжних просторів, тому прокладання доріг 
та ліній зв’язку було особливо важливим сус-
пільним завданням. Ось чому у веденні заліз-
ничних компаній опинилося багато телеграф-
них компанії – поруч з коліями встановлюють 
стовпи з дротами. Самі телеграфні компанії 
збирали і передавали новини для газет і ра-
діо, довгий час, відіграючи важливу роль 
навіть при відборі новин (цю ситуацію ви-
правлять законом від 1910 р., коли за ними за-
лишать тільки функцію зв’язку) [15, p. 29-32].  
На початку 1920-х рр. в країні з’являється 
багато невеликих приватних широкомовних 
радіостанцій. Так експериментальні радіопе-
редачі в Монреалі почалися в 1919 р. на ра-
діостанції XWA; в Манітобі на CKY в 1923 р.  
Радіостанція навчального напрямку CKUA 
була ліцензована в університеті Альберти в 
1927 р. Однак першу національну мережу 
(1923-1932) створює знов таки залізнична 
компанія – Канадська національна залізни-
ця (Canadian National Railway). В її структу-
рі створюється Департамент радіо (Canadian 
National Railways Radio Department), а само 
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радіо називається CNR-radio. Це комерційна 
станція передавала повний асортимент про-
грам для пасажирів та широкого загалу, вклю-
чаючи й освітні. Ще в 1928 р. ліберальний 
уряд Вільяма Ліона Маккензі створює Коро-
лівську комісію з питань радіомовлення, яка 
пропонує створити національну радіослужбу 
з орієнтацією на британські традиції (BBC). 
Правління (національної) компанії мало скла-
датися з дванадцяти членів, трьох від федера-
ції та по одному від кожної з провінцій. Цим 
ідеям протистояла Канадська Радіо Ліга, яка 
виступала за переважно приватне мовлення за 
зразком сусіда – США. У травні 1932 р. уряд 
Р. Беннетта створює попередника всесвітньо 
відомої мовної компанії CBC, канадську раді-
омовну комісію (Canadian Radio Broadcasting 
Commission, CRBC). Закон про радіо (1932) 
запровадив національну громадську радіосис-
тему. Її основою стає мережа CNR-radio, яку 
офіційно розпускають. Злі язики пов’язували 
це з тим, що прем’єр Р.Беннет раніше був ад-
вокатом у конкуруючої залізничної компанії 
Canadian Pacific Railway, яка запускала свою 
мережу CPR-radio (1930–1935), але й ця ме-
режа впала під натиском державної монопо-
лії. Як би там не було, але з боку усе ж таки 
нелогічним здається, що розвитком радіомов-
лення, в т.ч. освітнім, повинні були займати-
ся залізничники. Другий закон про мовлення 
(1936) замінив CRBC на канадську радіомов-
ну корпорацію (Canadian Radio Broadcasting 
Corporation, CBC). Більшість станцій у мережі 
CBC були у приватній власності. Французька 
мережа «Radio de Radio-Canada» була офі-
ційно створена 11 грудня 1937 р., з запуском 
радіостанції CBF в Монреалі. Протягом на-
ступних кількох десятиліть, CBC була відпо-
відальна за весь розвиток мовлення в Канаді 
(видавала ліцензії на мовлення) [13; 15].

Мовлення в Канаді нагадує американське –  
воно будується за моделлю мережевого парт-
нерства. Флагманські станції укладають до-
говори на ретрансляцію своїх програм в 
регіонах в ефірі місцевих станцій, загалом 
виходить змішана програма: різна в кожній 
місцевості, бувають і обміни програмами. Але 
на відміну від США в Канаді приватним стан-
ціям довго не дозволяли об’єднатися в мере-

жі, щоб вони не стали знаряддям політично-
го впливу. Також СВС опиралася створенню 
місцевих станцій під егідою урядів провінцій 
– щоб уникнути сепаратизму регіонів. За за-
коном мовлення було у федеральній відпові-
дальності, а освіта була функцією керівництва 
провінцій та муніципалітетів. Це об’єктивно 
гальмувало створення освітніх радіостанцій. 
Але в 1941 р на CBC з’явилися загальнока-
надські навчальні радіопрограми для аграріїв: 
Farm Radio Forum [9]. 

Офіційний початок освітніх програм на 
CBC прийшовся на 1942 р. Відповідальність 
за підготовку програм взяла Національна кон-
сультативна рада з шкільних передач (National 
advisory council on school broadcasts). Оби-
рається централізована модель освітнього 
мовлення – виходячи з того, що мовлення 
компетенція федерації, не дивлячись на від-
мінності між конкретними освітніми програ-
мами в провінціях. При цьому частина при-
ватних мережевих партнерів не транслювали 
програми повністю. Щоденні програми по 
тридцять хвилин були розроблені для слу-
хання в школах. Вони були вироблені разом з 
органами освіти в різних провінціях, але від-
крити локальні освітні радіомережі не дозво-
лялося [7, p. 21-24; 12].

З 1944 р мовлення стає двопрограмним. За-
пускається паралельна радіомережа «Домініон 
мережа» (1944–1962, відновлена з 1975р. – як 
СВС stereo, c 1997 р. – CBC 2). Перший канал 
радіо CBC стає «Транс-Канада» (1944–1962, з 
1962 р. – СВС радіо, c 1997 р. – CBC 1). Осо-
бливістю англомовного радіомовлення (а зго-
дом і телемовлення) в Канаді стало глибоке 
проникнення в ефір фільмів, серіалів, передач 
і шоу створених у США. Відсутність мовного 
бар’єру дозволяло заощадити великі кошти, 
але й розхолоджувало місцевих виробників, а 
глибше – заважало будівництву самобутньої 
канадської нації. Оригінальністю відрізняло-
ся французьке мовлення, яке створювалося 
в країні (франкомовне відділення національ-
ного мовлення: Ici Radio-Canada). Можливо 
звідси великий інтерес педагогів і критиків 
до процесу оцінювання медіапродукції. Як і 
в багатьох інших країнах, історія медіаосвіти 
в Канаді почалася з курсів з основ кіномис-
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тецтва. У 60-х роках ХХ століття кіноосвіта 
стало звичайним явищем в канадських серед-
ніх школах [6, p.140]. Це рух отримав назву 
«Screen Education» – «Екранна освіта». У 1950-
ті рр. славетний теоретик медіа – М.Маклюен 
(M.McLuhan) розробляє перший курс з меді-
акультури. Як і в Британії, канадські медіапе-
дагоги тих років формували в учнів вміння не 
слухати радіо й не дивитися кіно та телебачен-
ня пасивно, а шукати в них художньо-естетич-
ну цінність, а також допомогти молоді виро-
бити самозахист проти можливої маніпуляції 
/ експлуатації, допомогти учням адаптуватися 
до життя під владою ЗМІ. Практична кіноосві-
та, була заснована на тому, що школярі або сту-
денти під керівництвом педагога намагалися 
знімати короткі документальні та ігрові фільми 
на 8-міліметровій плівці [13, pp. 6–26] З часом 
медіакультура увійшла в шкільні та універси-
тетські навчальні плани. 

Телебачення запрацювало у вересні 1952 р.  
(в Монреалі і Торонто). Пізніше в провінці-
ях стали відкриватися приватні телестанції з 
якими CBC почала укладати договори на ре-
трансляцію програм. На прохання консульта-
тивної ради з шкільних передач, експеримен-
тальні освітні програми почалися в 1954 р.  
на CBC в п’ятьох провінціях (Нова Шотлан-
дія, Квебек, Онтаріо, Саскачеван, Альберта). 
Ці телепередачі, комбінувалися з радіопе-
редачами що йшли в ефір «Транс-Канада» 
і були розроблені для студентів та учнів. Це 
були «формальні» освітні програми, але вже 
прив’язані безпосередньо до провінційних 
програмам навчальних закладів. Укладалися 
договори між провінціями і CBC з розподі-
лом витрат на такі програми. Наприкінці 50-х 
– початку 60-х рр. XX століття була створена 
перша організація, що об’єднала канадських 
медіапедагогів – Канадська асоціація екран-
ної освіти (Canadian Association for Screen 
Education,CASE), яка в 1969 р. провела поміт-
ну і масштабну національну конференцію в 
Торонто [5]. Їх увагу привертає вже навчання 
по телебаченню і радіо, формування екранних 
курсів [10]. У 1958 р. уряд прем’єр-міністра 
Джона Діфенбейкера прийняв новий Закон 
про мовлення, створивши Раду керуючих 
мовлення (Board of Broadcast Governors, BBG; 

попередник Канадської комісії радіо- і теле-
бачення і телекомунікацій або CRTC) як ке-
рівний орган канадського мовлення. Перший 
акт нової Ради стосувався заснування «дру-
гої» черги телевізійних станцій в Галіфаксі, 
Монреалі (англійською та французькою мо-
вами), Оттаві, Торонто, Вінніпезі, Калгарі, 
Едмонтоні, Ванкувері у відповідь на вимогу 
громадськості створити альтернативу телеба-
ченню CBC. Це буде другий канал CTV («ка-
надське телебачення»), побудований також 
за мережевим принципом, і, подібно своєму 
колезі з Великобританії телеканалу ITV, там 
відкриють широкий курс навчальних передач 
під узагальнюючою назвою «Ефірний універ-
ситет». CTV існував деякий час як асоціація 
приватних мовників, з 1968 р. став коопера-
тивом з пропорційним розподілом голосів у 
Раді, проте пізніше флагманська станція стала 
скуповувати більш дрібні, отримала більшість 
в Раді і приватизувала мережу, перетворивши 
її в корпорацію. Нині це один із найбільших 
приватних мовників в країні. У 1990-х рр. з 
процесом комерціоналізації місцева та освіт-
ня продукція витісняється масовими амери-
канськими передачами. У 1960 р. в Торонто 
на телестанції CBLT вирішують показувати 
навчальні передачі за університетськими кур-
сами. Телестанція CHCH в Гамільтоні показа-
ла лекції з університетської біології. У першій 
половині 1960-х рр. великі університети почи-
нають оснащуватися телеустаткуванням. Так, 
у новому університетському корпусі в Торон-
то були студії, класи, лабораторії, пов’язані 
внутрішньою кабельною телемережею. Міс-
цеві телестанції знаходять в таких «телефіко-
ваних» університетах і коледжах неформаль-
ну базу для підготовки й зйомки навчальних і 
науково-популярних передач [10].

Дозволити проблеми освітнього телеба-
чення була покликана Національна освітня 
телевізійна конференція, яка відбулася в трав-
ні 1961 р. в Торонто. Учасники постановили 
звернутися до регулятора мовлення BBG, щоб 
вирішити питання освітнього телебачення. 
Звернення було підтримано міністрами освіти 
провінцій.

Створений на початку 1960-х рр. альтер-
нативний канал CTV виступив з ініціативою 
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показу програм «Ефірного університету» 
(„University of the Air”). Ця щорічна серія 
півгодинних програм показувалася кожен 
робочий день вранці з середини вересня до 
середини червня. Це не були формальні уні-
верситетські курси, але були лекціями за спо-
собом викладу, підготовлені різними викла-
дачами у співпраці з мережевими станціями 
CTV всією Канадою (обмінювалися програ-
мами). 

У середині 1960-х рр. СВС вела освітні 
програми Nature of Things і Two For Physics 
тощо, хронометражем шістдесят годин теле-
візійних програм щороку для шкіл. Ці тран-
сляції послужили основою для досліджень 
BBG (березень 1964 р.) про вплив навчаль-
ного ТБ на викладання в школі. Стало ясно, 
що шкільні телеуроки використовуються не 
так інтенсивно, а вчителі не впевнені в їх 
високій ефективності. Треба сказати, що то-
гочасні шкільні телеуроки були нудні, дидак-
тично бідні, педагоги боялися техніки і скуто 
трималися в студії. Однак дискусія навколо 
навчального ТВ знову оголила протиріччя 
провінцій та «центру» навколо організації як 
мовлення, так і навчання. Федеральна влада 
побоювалась, що надання ліцензії для мов-
лення станціям під контролем провінційних 
урядів для освітніх цілей буде еквівалентно 
передачі контролю над місцевим сегментом 
канадської мовної системи. Провінційна ж 
влада побоювалася, що прийнявши на себе 
федеральну ліцензію на мовлення, федераль-
ні органи контролю зможуть офіційно втрути-
тися в місцеву освітню систему з диктатом та 
новими перевірками. Зрештою, в 1965 р. BBG 
дійшло висновку, що федеральна влада пови-
нна сприяти навчальному ТБ, але саму його 
організацію треба передати в руки провінцій, 
тобто децентралізувати. Тим не менш, орга-
нізаційні питання телеосвіти виявилися до-
сить складні. По-перше треба було освоювати 
ДЦМХ-діапазон, по-друге, лунали пропозиції 
створити третю загальнонаціональну теле-
мережу з упором на освіту (NTV) на додаток 
до CBC і CTV. Це була ідея медіаменеджера 
телестанції CHCH-TV Кена Собла. Пропо-
нувалося використовувати навіть супутники 
зв’язку. Проте, пропозиція не проходить, вла-

да не наважується створити загальнонаціо-
нальний освітній канал – мабуть позначилася 
й організаційна складність і дорожнеча про-
екту. Тому вирішують перекласти управління 
навчальним телерадіомовленням на спеціаль-
ні органи в провінції, але так, щоб вони не 
були в прямому підпорядкуванні в урядів про-
вінцій [10;11;14]. 

В провінції Онтаріо з 1949 по 1962 рр. 
працювала станція, яка передавала лекції 
для студентів і шкільні уроки – CJRT-FM. 
Біля її витоків стояв Райерсонівский тех-
нологічний інститут (зараз – університет).  
У 1959 р. запрацювала асоціація навчаль-
ного ТБ (Metropolitan Educational Television 
Association, META) з метою використати те-
левізійне мовлення для освіти в районі То-
ронто. Асоціація була представлена органами 
освіти тринадцяти муніципалітетів, Універ-
ситету Торонто, державних архівів Торонто 
і Королівського музею в Онтаріо[5]. Навесні 
1961 р. META просить федеральний регуля-
тор мовлення та губернатора передати їм для 
освітнього ТБ 19 резервний частотний канал 
ДЦМХ. У наступному році BBG затвердив 
офіційну договірну угоду між META та CFTO-
TV. З 1962–1969 рр. META вже випускала со-
тні програм на рік. За договором з BBG гроші 
на трансляції вишукувала CFTO. А з 1967 р.  
і CHCH-TV стала транслювати програми 
META. У травні 1965 р. міністр освіти У. Де-
віс оголосив про створення освітнього каналу 
з мовленням на всю провінцію, але федераль-
ний уряд відмовилося надати таку ліцензію. 
Зрештою, був виданий спеціальний законо-
давчий акт, що дозволяє мовити освітньому 
ТБ на 19 каналі ДЦМХ. У середині 1960-по-
чатку 1970-х рр. на CHCH-TV були передані 
щотижневі програми післядипломної освіти 
для фізиків і для лікарів. Останні програми 
залучали і багато простих глядачів. У студію 
можна було дзвонити, ставити питання на 
медичні теми. 27 вересня 1970 р. запрацював 
освітній телеканал TVOntario (ТVО). У 1972 р.  
для освітнього телебачення юридичні обме-
ження пом’якшують – їх пропонують вважати 
«Агентами Її Величності в праві провінції», 
цим відбулося делегування повноважень від 
федерального до провінційних урядів. Про-
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вінційне міністерство освіти отримувало в 
відповідальність канал освітнього ТБ. За за-
коном створювався спеціальний керуючий 
орган: Рада директорів, що складається з три-
надцять членів, у тому числі голови, який був 
головним виконавчим директором. Всі члени 
повинні мали бути призначені віце-губернато-
ром терміном три роки. В результаті в Онтаріо 
запрацювало повноцінне місцеве громадське 
(суспільне) телебачення близьке до європей-
ських зразків. Нагадаємо, що у Європі сус-
пільне ТБ і радіо це видозмінене державне 
телебачення, поставлене під контроль громад-
ськості (через Ради, парламент, громадянське 
суспільство і т.д.) і незалежне безпосередньо 
від уряду. Перелік передач каналу став згодом 
широким і не обмежувався тільки трансляція-
ми шкільних уроків, а й включав фільми, дис-
кусії, документальне кіно тощо. Канал став 
конкурентним. У середині 1970-х рр. уроки 
стали поширюватися і на відеокасетах. Друге 
дихання отримує і освітня станція CJRT-FM. 
Як і телебачення воно все більш розширює 
тематику програм. Восени 1964 р. в ефірі 
з’являється багато класичної музики та джазу, 
дискусійні програми для студентів. Був відо-
мий курс розмовних передач «Radiostudy», де 
в якості учасників виступав професорсько-
викладацький склад Райерсонівского техно-
логічного інституту. Вони використовують 
розмовний формат, щоб висвітлити теми полі-
тики, мистецтва та суспільного життя. З 1972 
р. фінансування станції урізають і вона мала б 
закритися, але піднімається громадський рух і 
місцевий уряд на базі CJRT-FM створює спе-
ціальну некомерційну корпорацію освітнього 
телебачення CJRT-FM Inc. (1974) з окремою 
радою, в якої ніякої участі Райерсонівский 
інституту вже не брав. Ліцензія була ширше, 
ніж вузьке читання університетських курсів, 
яка дозволяла мовлення класичної і джазової 
музики, давати новини та коментарі. І CJRT-
FM, і ТVО з 1983 р. поширюються через су-
путник зв’язку.

Влада провінції Квебек вже з 1945 р. ро-
зуміла важливість місцевого радіо. 2 березня 
1945 р. законопроект про радіо було внесе-
но до місцевого законодавчого органа. Так 
з’явилося радіо Квебека: Radio-Quebec (1945 –  

1968), де було багато освітніх передач. Фе-
деральна влада дивилися на місцевий канал 
крізь пальці, тому що його адміністрація не 
втручалася в радіобізнес і левову частку ефіру 
присвячував культурі та освіті. Також не хоті-
ли збурювати франкофонів. Приблизно в цей 
же час була розгорнута програма дистанційно-
го навчання TEVEC: Це були ТБ програми для 
дорослих з курсами: французької мови, мате-
матики, англійської та соціально-економічних 
наук. Заочне навчання доповнювалося друко-
ваними навчальними матеріалами з предме-
тів, а іспити були запропоновані для всіх тих, 
хто вважав себе кваліфікованим, незалежно 
зараховані вони офіційно до лав TEVEC чи ні. 
На місцях влаштовувалися очні зустрічі, дис-
кусії, конференції. Також відкривають спеці-
альні центри, де слухачі могли отримати очну 
допомогу від вчителів. Проект закінчився в 
1969 р. Далі ідеологія телебачення розвивала-
ся як культурний суспільний ресурс, а не як 
засіб традиційного навчання. З 1968 р. Radio-
Quebec стало L’Office de radio-telediffusion du 
Quebec. На початку 70-х рр. програми стали 
поширюватися в кабельних мережах, що до-
зволило менше сперечатися з центральними 
властями за ефірний частотний ресурс [9].

В 1972 р. відкривають Tele-Universite – 
єдиний ВНЗ у всій Північній Америці, що 
дозволяє заочно навчатися французькою мо-
вою управлінню, комп’ютерним та соціаль-
ним наукам, мовам. У Tele-Universite можна 
отримати диплом ступеня бакалавра (в галу-
зі управління та комунікацій) і доктора [5]. 
Згодом його лекції читатимуться й на ТБ.  
З 1979 р. відкрито телеканал Tele-Quebec, з 
центральним акцентом на освіту. Разом з тим, 
у Квебеку розуміли освіту широко, що дозво-
лило створити повноцінний місцевий канал 
до утворення окремого ТБ Квебека: Societe de 
radio-television du Quebec (SRTQ). Так освіт-
ні програми визначалися як такі, що мали на 
меті допомогу людям засвоювати ряд знань 
або отримання певних можливостей у кон-
кретній галузі, або, навіть щоб краще підготу-
вати їх до активної участі в суспільному жит-
ті. Цей опис давав можливість застосовувати 
будь-який вид програмування аж до самого 
широкого. У 1985 р. CRTC дають ліцензію 
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на другий освітній канал у Квебеку: CANAL 
(Corporation pour l’Avancement de Nouvelles 
applications des Languages Ltee.), Але на відмі-
ну від Radio-Quebec це був виключно освітній 
канал, що передає університетські телекурси 
згадуваного вище «Tele-Universite». У вересні 
1990 р. вчителі, викладачі університетів, діячі 
медіакультури заснували Асоціацію медіаос-
віти Квебека (Association for Media Education 
in Quebec, AMEQ) [12].

В Альберті в 1927 р. відкрилася освітня 
радіостанція CKUA ліцензована як навчаль-
на станція при університеті Альберти. З пев-
ними непорозуміннями навколо ліцензії та 
хронічною нестачею коштів в університету 
на експлуатацію станції, CKUA пропрацю-
вала до 1972 р., поки не була перетворена в 
спеціальну корпорацію Alberta Educational 
Communications Corporation. Навчальне ТБ 
в провінції розпочалося в 1956 р. ретран-
слюванням шкільних телеуроків від СВС. 
Самостійні телевізійні освітні організації ві-
домі з 1966 р.: COMET (County of Mountain 
Educational Television) і SAETVA (Southern 
Alberta Educational Television Association).  
У 1973 р була створена Навчальна комунікацій-
на корпорація Альберти – Alberta Educational 
Communications Corporation (ACCESS). З 1982 р.  
корпорація діє за законами суспільного теле-
бачення. Директорів корпорації призначають 
провінційні органи влади. Рада була складена 
з представників уряду і широкої громадськості 
строком на три роки. Отже, ACCESS завдяки 
статусу «незалежної корпорації» змогла отри-
мати ліцензію на мовлення. Перші кілька років 
корпорація проводила консолідації майна та 
техніки: крім управління телеканалами, вона 
стала управляти і CKUA AM-FM, закуповувати 
навчальні мультимедійні матеріали, управляти 
об’єктами мовлення (студіями, передавачами). 
ACCESS мав наступні напрямки роботи: 1) Ра-
нішня освіта, для дітей дошкільного віку та їх 
батьків; 2) Основна освіта для школярів 1–13 
класів; 3) Вища освіта, 4) Подальша освіта, 
для всіх хто закінчив школу. Останній напря-
мок відкривав двері самому широкому про-
грамуванню ефіру. Також корпорація випус-
кала аудіо- та відеокасети для шкіл. З 1985 р.  
сигнал ACCESS йде з супутника. У мовлен-

ні CKUA також виділялося кілька напрямків, 
які повторюють такі ж для телебачення – суто 
освітні програми займали 12% часу. Телеба-
чення ACCESS демонструє класичні фільми, 
документальні репортажі та ток-шоу, дитячі 
програми, тобто вдається до широкої нефор-
мальної освіти; CKUA транслює в ефір музику. 
З 1994 р. ACCESS приватизують, частину ак-
цій купує уряд провінції Альберта. З’являється 
навчально-шкільне ТБ – Learning and Skills 
Television of Alberta (LTA). У 1993 р. в Аль-
берті була створена Асоціація медіакомпетент-
ності (AAMA: Alberta Association for Media 
Awareness) [8;12].

У Саскачевані навчальна корпорація 
створена в 1974 р. Saskatchewan Educational 
Communications Corporation, (SaskMedia). 
Управління забезпечувалося Виконавчою Ра-
дою (Рада директорів), призначена віце-гу-
бернатором і громадською радою. SaskMedia 
поширювало навчальні матеріали на аудіо-
касетах, на 16-міліметровій кінострічці, у 
друкованій формі. З 1984 р. запрацював теле-
канал SCN схожий на ТБ ACCESS. SCN по-
ширюється по кабелю по всій провінції, і далі 
по країні через супутник.

У Британській Колумбії навчальне ТБ 
працює з 1980 р. і називається The Knowledge 
Network Of The West (KNOW). Управляється 
як суспільне телебачення і регулюється Ра-
дою директорів [12]. До 1985 р. Голова Ради 
також президент і головний виконавчий ди-
ректор мережі. Нині це три різні посади і вони 
обираються Радою. Члени Ради чиновники, 
педагоги, бізнесмени. Всі програми виходять 
в ефір за схваленням Ради. На каналі – вдень 
програми для дітей та студентів, а ввечері – 
широке програмування.

У Манітобі освітні програми виходили 
в ефірі комерційних станцій за домовленіс-
тю. Атлантичні провінції, зіграли важливу 
роль у становленні освітнього ТБ. У 1941 р. 
фермери почули радіотрансляції навчальних 
програм, а в 1960-ті рр. Memorial University 
Ньюфаундленду вперше використав для їх 
трансляції телебачення: спочатку проводив їх 
всередині власної кабельної мережі, а далі за 
межі університету на ґрунті місцевого кабель-
ного телебачення. 
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Довгий час освітнє телебачення було скон-
центровано в провінціях, поки в 1999 р. не ство-
рюють національний освітній канал – Canadian 
Learning Television (CLT). Пізніше були запу-
щені ще два цифрових канали – BookTelevision 
and Court TV Canada. У 1992 р. створили 
загальноканадську асоціацію медіапедаго-
гів (Canadian Association of Media Education 
Organisations: CAMEO). У країні діє також і 
Асоціація дистанційної освіти Канади (CADE). 
Навіть при можливості вступу до дистанцій-
них ВНЗ іноземців, відзначимо, що система 
дистанційного навчання більш орієнтована на 
жителів Канади. Терміни доставки навчальних 
матеріалів вказують, виходячи з канадських 
відстаней, деякі курси включають в себе уроки 
по кабельному телебаченню та радіо, доступ-
ному тільки на території країни [5]. Ряд про-
грам включають очні сесії, а випускні іспити, 
без яких неможливо отримати диплом або сер-
тифікат, як правило, проходять в очній формі. 
При зарахуванні на дистанційне відділення 
університету студенту (слухачу) надсилають 
комплект навчальних матеріалів: комп’ютерні 

диски (раніше аудіокасети та відеокасети) із 
записом курсів, навчальні посібники. В Інтер-
неті студент знаходить «віртуальний кампус», 
що складається зазвичай з чотирьох підсистем: 
блоку навчального сервісу, блоку підтримки 
наукових досліджень (on-line доступ до жур-
налів, баз даних, дослідницького обладнання), 
блоку підтримки засобів зв’язку та адміністра-
тивного сервісу. З персональним наставником-
тьютором зв’язуються через Інтернет або по 
телефону. У Манітобі є інтерактивне студент-
ське телебачення, в провінції Нью-Брансвік є 
мережа TeleEducation NB [2;5;8;10]. 

Висновки. В умовах складної взаємодії 
федеральної і провінційних юрисдикцій від-
булося становлення навчального мовлення в 
Канаді. Воно стало яскравим проявом не тіль-
ки широкого дидактичного розмаїття і нефор-
мального навчання, а й ініціативою і голосом 
громадянського суспільства. Історія розвитку 
навчального радіо і ТБ в Канаді дає можли-
вість аналізу генезису моделі суспільного 
мовлення, як освітнього у найширшому сенсі, 
специфічного для країн Північної Америки.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ  
В НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ  

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У статті проаналізовано сутність конфліктів у соціально-педагогічному середовищі загальноос-

вітніх навчальних закладів. Розкрито причини виникнення та особливості основних видів конфлік-
тів «учень-учень» та «учень-педагог». Розглянуто питання управління конфліктами. Особлива увага 
приділена висвітленню шляхів попередження та розв’язання конфліктів в навчальному середовищі 
загальноосвітніх навчальних закладів.

Ключові слова: конфлікт, міжособистісний конфлікт, види конфліктів у соціально-педагогічному 
середовищі, управління конфліктами.

В статье проанализированы сущность конфликтов в социально-педагогической среде общеобра-
зовательных учебных заведений. Раскрыты причины возникновения и особенности основных видов 
конфликтов «ученик-ученик» и «ученик-педагог». Рассмотрены вопросы управления конфликтами. 
Особое внимание уделено освещению путей предупреждения и разрешения конфликтов в учебной среде 
учебных заведений.

Ключевые слова: конфликт, межличностный конфликт, виды конфликтов в социально-педагоги-
ческой среде, управление конфликтами.

The article analyzes the nature of conflicts in the educational environment of secondary schools. Reveals 
the causes and characteristics of the main types of conflicts «student-student» and «student-teacher». The 
question of conflict management. Particular attention is paid to the ways of prevention and resolution of 
conflicts in the learning environment of secondary schools.

Key words: conflict, interpersonal conflict, types of conflicts, conflict management.

У сучасному суспільстві кожен із нас до-
волі часто стикається із безліччю конфліктних 
ситуацій, а тому важко, мабуть, навіть уяви-
ти наше життя без конфліктів. Ми зустрічає-
мось з «конфліктами» у сфері управлінської 
діяльності, сімейних протистояннях, а та-
кож і в повсякденному житті. Сам же термін 
«конфлікт», вже давно ввійшов у повсякден-
ний вжиток пересічного громадянина. Таким 
чином, маємо право стверджувати, що на 
сьогоднішній момент, конфлікт не належить 
до якоїсь однієї галузі наукових знань. Він 
глибоко проник у всі сфери життєдіяльності 
людини, і як результат – конфліктологія збага-
чується життєвим досвідом та досягненнями 
у сфері попередження та управління конфлік-
тами усіх галузей.

Зазначимо, що уникнути більшості кон-
фліктів та їх наслідків просто неможливо, а 
отже, постала нагальна потреба ґрунтовно ви-
вчити особливості конфліктної взаємодії, їх 
попередження та розв’язання. Проблему ви-
никнення конфліктів у педагогічній взаємодії 

розвивали у своїх працях Н. Грішина, М. Пі-
рен, Н. Пов’якель, Е. Уткін та ін. Значну увагу 
науковці, які працюють у сфері конфліктоло-
гії приділяли проблемі педагогічних конфлік-
тів, зокрема міжособистісним взаєминам між 
учителем та учнями, а також безпосередньо 
конфліктній взаємодії в учнівському серед-
овищі. Актуальність обраної теми та її ма-
лодослідженість зумовила постановку нами 
мети даної статті.

Мета статті – проаналізувати сутність 
конфліктів в навчальному середовищі загаль-
ноосвітніх навчальних закладів та з’ясувати 
вплив соціального педагога на процес нала-
годження міжособистісних взаємин. Основні 
завдання: встановити особливості основних 
видів конфліктів у соціально-педагогічному 
середовищі ЗНЗ; дослідити шляхи поперед-
ження та розв’язання конфліктів; висвітлити 
механізми управління конфліктами.

Проблема педагогічних конфліктів, пере-
дусім міжособистісних, у навчально-виховно-
му середовищі загальноосвітніх навчальних 
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закладів може виникати у системі: «учень –  
учень»; «учень – педагог»; «педагогічний 
колектив – учень»; «педагог – педагог»; «пе-
дагог – батьки»; «педагог – адміністрація». 
Виходячи із вагомості зазначеного питання 
для мети нашого дослідження вважаємо за 
доцільне більш глибоко проаналізувати осо-
бливості перших двох видів конфліктів та до-
слідити найбільш типові причини, які їх спри-
чиняють.

Відзначимо, що міжособистісні конфлікти 
між учнями, – явище досить поширене. Сам 
процес соціалізації пропонує різного роду 
конфлікти і не тільки в шкільному середови-
щі. Проблема полягає у тому, що сама струк-
тура побудови сучасної школи по принципу 
підпорядкування та протиставлення («вчи-
тель-учень», «старший-молодший», «силь-
ний-слабкий», «успішний-не успішний») 
стимулює дитячу конфліктність [3, с. 58]. На 
основі власних спостережень можемо конста-
тувати, що найчастіше конфлікти між учнями 
закінчуються руйнуванням міжособистісних 
контактів та униканням подальшої спільної 
діяльності.

Погоджуємось з думкою психолога М. Ри-
бакової [4], яка серед найбільш поширених 
причин виникнення конфліктів між педагога-
ми та учнями виділяє наступні чинники: 

• конфлікти діяльності, які виникають вна-
слідок виконання учнями навчальних і поза-
навчальних завдань, їх успішності; 

• конфлікти поведінки (вчинків), які вини-
кають внаслідок порушення учнями правил 
поведінки прийнятих в навчальному закладі; 

• конфлікти відносин, які простежуються у 
сфері емоційно-особистих відносин як учнів, 
так і педагогів у процесі спільної педагогічної 
діяльності.

Найчастіше конфліктні ситуації в системі 
«учень – учень» вирішуються самими учня-
ми, проте є ситуації, коли необхідне кваліфі-
коване втручання педагогів або навіть адмі-
ністрації. Взаємовідносини між педагогом та 
учнем є більш складними, а тому потребують 
ґрунтовного підходу до попередження кон-
фліктів та наявності конкретних теоретичних 
знань і практичних умінь щодо їх вирішення. 
За умови ефективного управління конфлікта-

ми в педагогічному середовищі його наслідки 
можуть відігравати позитивну роль та бути  
дієвими. 

У процесі дослідження було встановле-
но, що управління конфліктами як складний 
процес включає наступні види діяльності: 
прогнозування конфліктів та оцінка їх функ-
ціонального спрямування; попередження або 
стимулювання конфлікту; регулювання кон-
флікту; вирішення конфлікту. Дамо їм коротку 
характеристику. 

Отже, прогнозування конфлікту – це один 
з найважливіших видів діяльності суб’єкту 
управління, що спрямоване на виявлення при-
чин даного конфлікту в потенційному розви-
тку. Основними джерелами прогнозування 
конфліктів, соціальним педагогом у загаль-
ноосвітніх навчальних закладах, є вивчення 
об’єктивних і суб’єктивних умов та факторів 
взаємодії його учасників, а також їх індиві-
дуально-психологічних особливостей. Від-
значимо, що саме в учнівському колективі, 
наприклад, такими умовами і факторами мо-
жуть бути : соціально-психологічний клімат; 
рівень соціальної напруженості; лідерство і 
мікрогрупи та інші соціально-психологічні 
явища. Особливе місце в прогнозуванні кон-
фліктів займає постійний аналіз як загальних, 
так і приватних причин конфліктів. 

Попередження конфлікту – це вид діяль-
ності суб’єкту управління, спрямований на 
недопущення виникнення конфлікту. Попе-
редження конфліктів ґрунтується на їх про-
гнозуванні. У цьому випадку на основі отри-
маної інформації про причини назріваючого 
небажаного конфлікту робиться активна ді-
яльність з нейтралізації дії всього комплексу 
детермінуючих його факторів. Це так звана 
«вимушена форма попередження конфлікту» 
[1, с. 11]. Зазначимо, що конфлікти можна по-
переджати, здійснюючи в цілому ефективне 
управління соціальною системою. У даному 
випадку управління конфліктом (у тому числі 
і попередження конфлікту) є складовою час-
тиною загального процесу управління в цій 
системі. Основними шляхами такого поперед-
ження конфліктів в організаціях (в даному ви-
падку соціально-педагогічному середовищі) 
можуть бути: постійна турбота про задоволен-
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ня потреб і запитів учнів, педагогів, батьків; 
дотримання принципу соціальної справед-
ливості в будь-яких рішеннях, які зачіпають 
інтереси колективу й особистості; виховання 
співробітників, формування у них високої 
психолого-педагогічної культури спілкування 
та ін. 

Стимулювання конфлікту – це вид діяль-
ності суб’єкту управління, спрямований на 
провокацію, виклик конфлікту. Стимулюван-
ня виправдано по відношенню до конструк-
тивних конфліктів. Засоби стимулювання 
конфліктів можуть бути самими різними : ви-
несення проблемного питання для обговорен-
ня на зборах, нараді, виховній годині і т. п.; 
критика ситуації, що склалася і т. д. Відзначи-
мо той факт, що при стимулюванні того чи ін-
шого конфлікту соціальний педагог повинен 
бути готовий до конструктивного управління 
ним. Це є необхідною умовою в управлінні 
конфліктами, порушення її, як правило, при-
зводить до сумних наслідків. 

Регулювання конфлікту – це вид діяльності 
суб’єкту управління, спрямований на посла-
блення і обмеження конфлікту, забезпечення 
його розвитку в сторону вирішення. Регулю-
вання як складний процес передбачає ряд ета-
пів, які важливо враховувати в управлінській 
діяльності [1, с. 11].

I етап. Визнання реальності конфлікту 
конфліктуючими сторонами. 

II етап. Легітимізація конфлікту, яка без-
посередньо передбачає досягнення угоди між 
конфліктуючими сторонами з визнання і до-

тримання встановлених норм і правил кон-
фліктної взаємодії. 

III етап. Інституціалізація конфлікту, тоб-
то створення відповідних органів, робочих 
груп з регулювання конфліктної взаємодії. 

Відзначимо, що в процесі регулювання 
конфлікту, який виник в учнівському та пе-
дагогічному середовищі соціальний педагог 
може використовувати такі основні технології 
регулювання, як:

– інформаційні;
– комунікативні;
– соціально-психологічні;
– організаційні. 
У табл. 1 ми представили коротку характе-

ристику змісту основних технологій регулю-
вання конфліктів.

Відзначимо, що майбутній соціальний пе-
дагог повинен мати ґрунтовні теоретичні зна-
ння в галузі розв’язання конфліктів у цілому, а 
також повинен використовувати практичні на-
вички щодо розв’язання конфліктів на основі 
використання однієї із запропонованих техно-
логій (інформаційної, комунікативної, соці-
ально-психологічної, організаційної).

Вирішення конфлікту – це вид діяльнос-
ті суб’єкта управління, який пов’язаний із 
розв’язанням конфлікту. Вирішення конфлік-
ту може бути повним і неповним. Повне ви-
рішення конфлікту досягається при усуненні 
причин, предмета конфлікту і конфліктних си-
туацій. Неповне розв’язання конфлікту відбу-
вається тоді, коли усуваються не всі причини 
або конфліктні ситуації. У такому випадку не-

Таблиця 1.1
Сутність основних технологій регулювання конфліктів

Назва технології Основний зміст технології

Інформаційна
Полягає у ліквідації дефіциту інформації в конфлікті, виключенні  
із інформаційного поля неправдивої чи викривленої інформації,  
припиненні поширення неправдивих слухів.

Комунікативна
Передбачає організацію спілкування між суб’єктами  
конфліктної взаємодії та їхніми прихильниками,  
забезпечення ефективного спілкування.

Соціально-психологічна
Полягає у здійсненні роботи з неформальними лідерами  
і мікрогрупами, зниженням соціального напруження і закріпленням 
позитивного соціально-психологічного клімату в колективі.

Організаційна Забезпечує вирішення кадрових питань, використовує методи з 
аохочення і покарання, зміну умов взаємодії співробітників.
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повне вирішення конфлікту може бути етапом 
на шляху до його повного розв’язання. 

Управління вирішенням конфлікту може 
приводити до кількох наслідків : досягнення 
угоди за допомогою переговорів загальни-
ми зусиллями сторін; вирішення конфлікту 
за допомогою третьої сторони; прийняття 
швидкого рішення, яке може спричинити за 
собою відновлення конфліктної ситуації. За У. 
Джеймсом [2] результатів для кожної із сто-
рін може бути декілька, а саме: розв’язання/
угода, запобігання зіткненням в майбутньому, 
поліпшення поточних взаємин, компроміс, 
прагнення до угоди, задоволення сторін. 

Висновки. Таким чином, вивчаючи кон-
флікти, необхідно бачити їх такими, якими 

вони є насправді, не прикрашати ситуацію, 
що склалася, не забігати наперед, а грамотно 
та виважено оцінювати ситуацію, враховувати 
як позитивні, так і негативні моменти у розви-
тку подій. Тільки на основі знання реального 
стану речей можна прийняти вірне рішення. 
Розуміння видів управління конфліктами, 
знання сутності та специфіки конфліктів у 
соціально-педагогічному середовищі суттє-
во підвищить інтелектуальну, особистісну та 
професійну компетентність майбутнього со-
ціального педагога, що дозволить, у свою чер-
гу, цілеспрямовано і послідовно вести роботу 
з метою оптимізації професійної діяльності, 
використовуючи при цьому раціональні при-
йоми розв’язання конфліктів.
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РОЛЬ ОБРАЗУ «Я-ФАХІВЕЦЬ» У ДІЯЛЬНІСНІЙ  
СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ 

У статті розглядаються типологічна диференціація суб’єктів професійної адаптації. Аналізу-
ється вплив образу «Я-фахівець» на різні форми адаптивної поведінки в процесі професіоналізації. 
Відмічаються особливості діапазону трансформацій особистісних інваріант у діяльнісній структурі 
професійної адаптації. 

Ключові слова: образ «Я»-фахівець, «Я»-базове, «Я»-ситуаційне, особистісні інваріанти, адап-
тивна стратегія фахівця, діяльнісна структура професійної адаптації.

В статье рассматривается типологическая дифференциация субъектов профессиональной адап-
тации. Анализируется влияние образа «Я-специалист» на различные формы адаптивного поведения 
в процессе профессионализации. Отмечаются особенности диапазона трансформаций личностных 
инвариант в деятельностной структуре профессиональной адаптации.

Ключевые слова: образ «Я»-специалист, «Я»-базовое, «Я»-ситуационное, личностные инвариан-
ты, адаптивная стратегия специалиста, деятельностная структура профессиональной адаптации.

The article examines typological differentiation of professional subject’s adaptation. Author analyzed 
influence of image „I am specialist» on various forms of adaptive behavior in the process of professionaliza-
tion. In article are marked features in range of personal transformation invariant in structural activity of 
professional adaptation.

Key words: image „I”–expert, „I”–basic, „I”–situational, personal invariants, adaptive strategy of spe-
cialist, activity-structure professional adaptation.

Постановка проблеми. Перехідний період 
від однієї системи суспільно-економічних від-
ношень до іншої завжди пов’язаний з велики-
ми ускладненнями. Специфіка психологічних 
проблем сучасного періоду визначається необ-
хідністю засвоєння нового соціально-еконо-
мічного і професійного досвіду. Нові вимоги 
до сучасного фахівця диктують і нові умови 
успішності його професійної адаптації. Таку 
успішність необхідно розглядувати з позиції 
єдності особистісного і професійного компо-
ненту на рівні співвідношення «Я-базового» 
і «Я-ситуативного» у діяльнісній структурі 
професійної адаптації. Найвиразніше даються 
труднощі щодо типологічних особливостей 
образу «Я-фахівець», який інтегрує умови і 
особливості процесу професіоналізації, рівень 
розвитку професійної самосвідомості в ціло-
му; зміни які відбуваються в структурі осо-
бистості і соціальній ситуації розвитку, зміни 
у ставленні до себе як до професіонала на рівні 
змістовної спрямованості, опануванні і форми 
реалізації особистістю діяльності, просторово-
часових орієнтацій і емоційного ставлення до 
себе як до суб’єкта професійної адаптації.

Аналіз основних досліджень. Різним ас-
пектам розгляду адаптивних можливостей осо-
бистості і зміні її «Я» присвячені праці багатьох 
провідних психологів, серед яких Колизаєва Н., 
Лібін А., Мороз О., Овдєй С., Реан А., Солоду-
ха О., Синявський В., Чайкіна Н., Чебикін О,. 
Чеснокова І., та інші. У вітчизняній і зарубіжній 
психологічній літературі достатньо давно об-
говорюється проблема розвитку і становлення 
образу «Я» (Абульханова К., Бернс Р., Бодальов 
О., Брушлинський А., Джеймс У., Кон І., Кузь-
мін А., Леві В., Маслоу А., Моргун В., Орлов О., 
Собчик Л., Фрейд З., Фромм Е. та інші).

Але водночас, в усіх дослідженнях профе-
сійної адаптації, особистісний розвиток і ста-
новлення образу «Я-фахівець» у професійній 
діяльності розглядуються окремо один від од-
ного, в контексті відображення «Я»-концепції 
фахівця або на рівні відображення когнітив-
ної, емоційно-оціночної і поведінкової іден-
тичності, яка здійснює певні перетворення, в 
результаті чого зовнішня детермінація життє-
діяльності змінюється на внутрішню.

Постановка завдання. Ця стаття має на 
меті з’ясування ролі образу «Я-фахівець» у 
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діяльнісній структурі професійної адаптації 
через звернення до типологічної диференці-
ації як методологічної орієнтації. При цьому 
виникає певна форма опису інваріантів осо-
бистісних властивостей в адаптивній стратегії 
до нової професійної діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослі- 
дження. Особливість професійної адаптації 
молодого фахівця може бути виявлена тіль-
ки при умові, коли адаптація буде розгляду-
ватись у конкретному відношенні з кожним 
елементом соціального середовища, врахову-
ючи при цьому всю багатозначність зв’язків 
і відношень між елементами як у внутріш-
ньому розвитку структури особистості, так 
і у міжструктурному плані. Розвиток образу  
«Я»-фахівець (його особистісних інваріант) 
визначає стратегію адаптивної поведінки і 
разом з цим адаптивна стратегія професійної 
діяльності буде визначати стратегію розвитку 
самої особистості. Тому ми розуміємо профе-
сійну адаптацію як активну взаємодію осо-
бистості і соціального середовища з метою 
досягнення таких стосунків між ними, які в 
найбільшій мірі забезпечують ефективність 
професійної діяльності, розвиток виробничо-
го колективу і особистісну задоволеність про-
фесійною самореалізацією (1995). У дослі-
дженні системи уявлень про себе як суб’єкта 
професійної діяльності, А. Реан [5] підкрес-
лює, що найбільш важливими і близькими 
категоріями для опису даних систем є образи 
«Я», «особистість», і «фахівець» (від образу 
«Я-молодий спеціаліст» до «Я-професіонал»).

Л.С. Виготський писав [1, с. 75], що «осо-
бистість стає для себе тим, що вона є у собі, 
через те, що вона уявляє собою для інших».  
В якості системоутворюючих факторів розви-
тку особистості ми пропонуємо розглянути 
співвідношення базової і ситуаційної структу-
ри особистості [8]. Базова структура особис-
тості («Я»-базове) уявляє собою найбільш 
стійку структуру, яка складається із неповтор-
ного, унікального і своєрідного поєднання 
особистісних інваріант діяльнісного суб’єкта, 
що сформувались в ході життя під впливом 
соціальної ситуації розвитку, через ведучу ді-
яльність кожного вікового періоду. Функціо-
нально «Я»-базове застосовує певні адаптивні 

стратегії: допомагає внутрішній узгодженості 
особистості, визначає інтерпретацію власного 
досвіду і є джерелом певних чекань. Особис-
тість враховує певні чекання і уявлення про 
те, що може або повинно відбутися у розвитку 
певної соціальної ситуації розвитку і починає 
діяти як «Я»-ситуаційне. Ситуаційна струк-
тура особистості («Я»-ситуаційне) більш 
динамічна, більш залежить від соціальної си-
туації розвитку і тому на протязі життя може 
відчувати різні зміни: від адаптації до станов-
лення і стагнації. Як зазначає С.А.Дружилов 
[2], адаптивна стратегія – це в більшості сво-
єму вибір між стратегією підкоритися вироб-
ничому середовищу і стратегією звільнення 
внутрішніх ресурсів особистісного розвитку, 
яка включає до себе здатність вирішувати мо-
рально-ціннісні проблеми і, при необхідності, 
протистояти чи перетворювати середовище. 
Професійна адаптація здійснюється на про-
тязі всього періоду розвитку особистості і 
закінчується тоді, коли професійний статус 
особистості чи її внутрішній світ стало ста-
білізується. Тому знаходження стратегічного 
принципу взаємозв’язку між «Я»-базовим і 
«Я»-ситуаційним допоможе визначити рівень 
успішності професійної адаптації. 

Аналізуючи адаптацію як процес і як ре-
зультат на різних етапах професійної діяль-
ності, можна відмітити, що вона відбувається 
після певних спрямованих змін у життєді-
яльності суб’єкта професійної адаптації. Це 
призводить до змін у особистісних інваріан-
тах професійного розвитку, всередині яких 
кожна конкретна властивість і якість людини 
отримує закономірне пояснення. У резуль-
таті такого підходу до аналізу особистісних 
інваріант діяльнісного суб’єкта професійної 
адаптації, завдяки концепції багатовимір-
ного розвитку особистості В.Ф.Моргуна [3] 
і виділення якісно своєрідних типів образу 
«Я-фахівець», співвіднесених між собою і 
принципово відмінних один від одного за ме-
тодикою «ДСПА» В.Моргуна-Н.Чайкіною [7], 
можливий аналіз впливу такого образу «Я» на 
адаптивну стратегію фахівця.

Ці своєрідні професійні типи образу 
«Я-фахівець» будуть включати до себе діа-
лектично пов’язані особистісні інваріанти, 
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які вибудовуються у певну ієрархію, як у «Я»-
базовій, так і у «Я»-ситуативній структурі ді-
яльнісного суб’єкта, завдяки чому можливий 
їх опис за такою схемою: 

1.Змістовна спрямованість діяльності:
а) «Я»-діловий: спрямованість на предметно- 

знаряддєво-результативне перетворення ви-
робничого середовища, тобто на працю. В 
основі такої адаптивної стратегії лежить систе-
ма вподобань до чітко регламентованої роботи, 
яка описана у посадових інструкціях. В про-
фесійній діяльності така людина, як правило, 
керується постулатом економії власних енерге-
тичних витрат (фізичних, емоційних, інтелек-
туальних, тощо), проявляє акуратність, пунк-
туальність і практичність. При цьому часто 
вона використовує, в основному, вже вироблені 
раніш, алгоритми рішення професійних задач, 
проблем, ситуацій, які перетворені в шаблони, 
штампи, стереотипи.

б) «Я»-комунікатор: спрямованість на 
суб’єктно-знакове пізнання й перетворення 
інших людей у виробничому середовищі, тоб-
то на спілкування. Така адаптивна стратегія 
уявляє собою систему, яка пов’язана з мовле-
нєвим розвитком, живою мімікою, інтересом 
до людей, що дозволяє суб’єкту діяльності 
засвоїти необхідний комунікативний супро-
від праці, яка визначається писаними і непи-
саними правилами, можливістю включатися у 
сталі інформаційні потоки, в систему ділових 
і міжособистісних стосунків членів колективу. 
Ця стратегія допомагає професійній соціалі-
зації, яка пов’язана з присвоєнням накопиче-
ного соціального і особистого комунікативно-
го досвіду в колективі.

в) «Я»-екзістенціоналіст: спрямованість 
на перетворення самого себе у внутрішньому 
плані, тобто на самодіяльність. Така адаптив-
на стратегія характеризується здатністю вийти 
за формальні межі, побачити власну працю в 
цілому і перетворити її в предмет професій-
ного саморозвитку. Це дає можливість бути 
самоорганізатором, який конструює своє те-
перішнє і майбутнє, що дозволяє внутрішньо 
приймати, усвідомлювати і оцінювати склад-
нощі і протиріччя різних сторін діяльності, 
самостійно і конструктивно їх вирішувати у 
відповідність з власними ціннісними орієнта-

ціями, розглядаючи певні труднощі як стимул 
для самодіяльності. 

Указані спрямованості задаються вирішен-
ням суперечності між предметним і ідеально-
знаковим у діяльності. Це – розширення обра-
зу «Я-фахівець» у змістовній спрямованості.

2. Рівні опанування професійної діяльності: 
а) «Я»-учень: рішення виробничих завдань 

за чиєюсь допомогою або по
зразку – через передачу досвіду від настав-

ника до неофіта, тобто навчання. Ця адаптив-
на стратегія передбачає інтеріоризацію нор-
мативної професійної моделі через навчання 
шляхом присвоєння сукупності знань, вмінь і 
навичок щодо умов, цілей, результатів і спо-
собів реалізації діяльності в рамках певної 
професії.

б) «Я»-виконавець: виконання виробничих 
задач, які мають готове рішення, тобто від-
творення виробничої діяльності. Така адап-
тивна стратегія передбачає інтеріоризацію 
професійної моделі шляхом співвідношення 
концептуально-образної професійної іденти-
фікації з професійною «Я-концепцією». Вико-
навець часто «механічно» виконує діяльність 
по інструкції чи готовій методиці, через від-
творення нормативних вимог до діяльності, 
спираючись на пам’ять і увагу; він любить 
встановлений порядок, рутинні справи, добре 
організовує свою діяльність і рідко відчуває 
натхнення. Репродуктивний характер діяль-
ності виконує функцію збереження і накопи-
чення професійного досвіду.

в) «Я»-творець: самостійне і нестандартне 
рішення виробничих задач нового класу, тоб-
то творчість у професійній діяльності. Адап-
тивна стратегія особистості буде спрямова-
на на нешаблонний аналіз проблеми, який 
пов’язаний із створенням і виконанням плану 
рішення складної творчої задачі, що проявля-
ється у таких формах поведінки, як «корисна 
зміна вже відомого» (що не завжди усвідом-
люється). Ця стратегія передбачає розвинуті 
аналітико-синтетичні здібності, інтелектуа-
лізм, незалежність і оригінальність мислення, 
креативність, здатність генерувати нові ідеї.

Вказані рівні задаються вирішенням су-
перечності між інтеріоризацією (розпред-
меченням) соціального та екстеріоризацією 
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(опредмеченням) індивідуального досвіду у 
професійній діяльності. Це – розширення об-
разу «Я-фахівець» у рівнях опанування діяль-
ності.

3. Форми реалізації особистістю діяльності: 
а) «Я»-перетворювач: дійове виконання 

виробничих операцій у моторній чи матері-
альній формі. Адаптивна стратегія буде спря-
мована на використання суб’єктом діяльності 
певної безпосередньої форми взаємодії з фі-
зичним (предметним) середовищем, яка ви-
магає силу, вправність, хорошу координацію 
рухів, добрі навички практичної роботи. Такі 
спеціалісти активні, практичні, надають пере-
вагу діяльності яка пов’язана з енергійними 
діями.

б) «Я»-атрібуціоналіст: схематично-об-
разне відтворення виробничих ситуацій у 
перцептивній формі. Адаптивна стратегія 
буде спрямована на використання суб’єктом 
діяльності чітких і конкретних вказівок через 
образне, синтетичне, інтуїтивне прийняття 
рішення на основі загальних вражень, а не 
окремих фактів; увага, як правило, обмежена 
значимими об’єктами, а сприймання інших 
об’єктів відрізняється підвищеним порогом 
чутливості.

в) «Я»-перфекціоніст: теоретико-рефлек-
сивне обмірковування професійної діяльності 
у мовленнєво-розумовій формі. Така адаптив-
на стратегія буде спрямована на намагання, 
непомірно витрачаючи час, виконати діяль-
ність найкращим чином, фіксуючись на змісті 
і результаті діяльності; вони надмірно праг-
нуть виконувати професійні функції самим 
детальним образом, ідеально, досконало, точ-
но; скурпульозно зосереджуються на дрібних, 
не важливих деталях, що часто призводить 
до перенапруження. Ця стратегія передбачає 
залежність від зовнішніх факторів: чим вище 
похвала чи визнання значимими людьми ре-
зультатів власної професійної діяльності, тим 
вища самооцінка і рівень задоволеністю пра-
цею.

Ці форми задаються вирішенням супер-
ечності між підсвідомістю і свідомістю сто-
совно власних переваг і наявних релевантних 
стимулів середовища. Це – розширення образу 
«Я-фахівець» у формах реалізації діяльності.

4. Просторово-часові орієнтації особис-
тості:

а) «Я»-мемуарист: орієнтація на раніш 
виконувану діяльність, тобто на минуле. Ця 
адаптивна стратегія незмінна тільки до момен-
ту усвідомлення особистісних новоутворень, 
які модифікують пам’ять про минуле новими 
відношеннями. Такий образ «Я-фахівець» на-
магається розробити траєкторію свого профе-
сійного розвитку повертаючись до минулого 
досвіду, який дає емоційну свободу і базуєть-
ся на ідеї про багатоетапність життєвого шля-
ху людини. 

б) «Я»-кон’юктурник: орієнтація на «тут» 
і «зараз» при виконанні діяльності, тобто на 
сучасне. Людина відчуває унікальність свого 
«Я», яке сформувалось під впливом всього 
минулого досвіду по відношенню до всіх еле-
ментів реальної дійсності і це усвідомлення 
поглиблює уявлення про реальну виробничу 
ситуацію. Таке «Я» є рефлексивний проект, 
за який відповідає сам суб’єкт діяльності, на-
магаючись контролювати і керувати власним 
часом і ситуацією в цілому. 

в) «Я»-прогнозист: орієнтація на пер-
спективні шляхи професійного росту, тобто 
на майбутнє. Система індикації професійних 
орієнтацій і адаптивна стратегія особистості 
буде уявляти собою «злет на хвилі сьогоден-
ня», коли змінюється власне ставлення до дій-
сності. Самоактуалізація вимагає рівноваги 
можливостей і ризику, яке досягається завдя-
ки осмисленого прогнозування майбутнього. 

Указані орієнтації задаються вирішен-
ням суперечності між буттям і локалізацією 
особистості у часі. Це – розширення образу 
«Я-фахівець» у просторово-часових орієнта-
ціях.

5. Емоційне ставлення до діяльності: 
а) «Я»-песиміст: постійне почуття не-

задоволеністю виконанням професійної ді-
яльності, тобто стале негативне ставлення.  
У песимістів адаптаційна стратегія є наслід-
ком емоційного реагування на ситуацію, яка 
не супроводжується певними діями, що про-
являється у вигляді скованості, загальмова-
ності і напруженості при виконанні роботи; 
вони прагнуть звільнити себе від відповідаль-
ності за наслідки виконання діяльності через 
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негативні і критичні оціночні судження, що 
часто виступає захисною реакцією на особис-
тісну незадоволеність працею. 

б) «Я»-поміркований: почуття невизначе-
ного ставлення до діяльності, тобто стале ам-
бівалентне. Адаптивна стратегія такого смис-
лоутворення визначає особистісні інваріанти 
можливої поведінки в залежності від ситуації, 
коли відбувається їх перевірка і відсів того, 
що визиває негативне переживання та набли-
ження того, що визиває позитивні емоції.

в) «Я»-оптиміст: почуття задоволеністю 
працею від того, що обрана діяльність вико-
нується якісно і результативно, тобто стале 
позитивне ставлення. У оптимістів адаптив-
на стратегія є наслідком розуміння того, що 
здатність наповнювати професійну діяльність 
смислом основується на «Я»-базовому відно-
шенні до дійсності і до самого себе, яке пізна-
ється тільки у вигляді позитивного ставлення 
до ситуації та її наслідків, до вибору якоїсь 
поведінки чи способу міркувань, що зумов-

лює зростання власної індивідуалізації і осо-
бистісно-професійної позиції.

Це – розширення образу «Я-фахівець» у 
потребнісно-вольових переживаннях.

Висновки та перспективи подальших 
розвідок. Запропонований нами підхід до ви-
вчення ролі образу «Я-фахівець» у діяльніс-
ній структурі професійної адаптації і впливу 
особистісних інваріант на адаптивну страте-
гію особистості дає можливість зазначити, що 
системоутворюючим фактором професійної 
адаптації повинна бути ідея «моделювання» 
конвергенції «Я»-базового і «Я»-ситуаційного 
у професійній діяльності, які самоорганізо-
вуються і інтегруються послідовно і система-
тично у певні типи образу «Я»-фахівець, що 
в свою чергу обумовлює їх ведучу тенденцію 
на протязі всього професійного становлення. 
У даному ракурсі можна говорити про індиві-
дуально-професійну мобільність як необхідну 
умову професіоналізації і становлення осо-
бистості в сучасних умовах. 
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