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ВИХОВАННЯ НА ЦІННОСТЯХ В ПРАЦЯХ
В. СУХОМЛИНСЬКОГО ТА І. БЕХА

У статті розглянуто вплив цінностей на процес соціалізації учня у школі. Проаналізовано праці 
В. Сухомлинського та І. Беха у ціннісному контексті. Запропоновано філософське визначення понят-
тя «цінність».

Ключові слова: цінності, В. Сухомлинський, І. Бех.

В статье рассмотрено влияние ценностей на процесс социализации ученика в школе. 
Проанализированы труды В. Сухомлинского и И. Беха в ценностном контексте. Предложено фило-
софское определение понятия «ценность».

Ключевые слова: ценности, В. Сухомлинский, И. Бех.

The article considers the influence of values on the process of student socialization at school. The works 
of V. Sukhomlynsky and I. Bekh in the value context are analyzed. A philosophical definition of the concept 
of "value" is proposed.

Key words: values, V. Sukhomlinsky, I. Bekh.

Актуальність статті. Роль цінностей у 
ХХІ ст., в умовах глобалізації, інформатизації, 
пандемій, нових суспільних взаємин транс-
формується. Актуалізується проблема ціннос-
тей у вітчизняному суспільстві.

Постановка проблеми. Цінності –  
соціально схвалювані уявлення більшості 
людей про те, що таке добро, справедливість, 
патріотизм, любов дружба тощо. Цінності 
ототожнюють з принципами устрою родини, 
суспільства і держави, що поділяють біль-
шістю громадян.

Формулювання цілей статті. Урахо-
вуючи нові суспільно-політичні реалії в 
Україні після Революції гідності, обста-
вини, пов’язані з агресією, війною на Сході 
України, усе більшої актуальності набуває 
виховання в молодого покоління почуття 
патріотизму, відданості загальнодержавній 
справі зміцнення країни, активної громадян-
ської позиції тощо.

Виклад основного матеріалу. Питання 
патріотизму та цінностей, патріотичної свідо-
мості, любові до Батьківщини, актуалізується 
у працях вітчизняних науковців: Г. Ващенка, 
Л. Буєвої, І. Надольного, І. Огієнка, С. Русо-
вої, Л. Сохань, В. Сухомлинського, О. Забужко, 
К. Ушинського, В. Шинкарук та ін.

Патріотичне виховання особистості описано 
у працях І. Беха, О. Вишневського, Л. Крицької, 
Ю. Руденка, М. Стельмаховича, К. Чорної та ін.

Сучасні філософи розглядають питання 
про сутність і особливості ціннісних орієн-
тацій взагалі, національних цінностей, націо-
нальної свідомості, патріотизму. Коли вияв-
ляється ціннісне ставлення особистості до 
суспільства і держави.

Сам термін «цінність» уже давно вживався 
філософами і представниками різних наук: 
«цінне відкриття» і «цінність майна», «цінне 
визнання» і «цінності», «цінне в людині» 
і «цінне для людини». Слово це не мало 
однозначного смислу і мало ряд синонімів: 
достоїнство, заслуга, користь, благо тощо.  
У більшості європейських мов поняття цін-
ності і вартості позначаються одним терміном: 
Wert – у німецькому, value – в англійському, 
valuer – у французькому, valor – в іспанському, 
valore – в італійській тощо.

У філософії поняття цінності розроблено у 
60-х роках XIX ст: це значимість чого-небудь 
на відміну від існування об'єкта або його якіс-
них характеристик. Так визначив поняття цін-
ності німецький філософ Герман Лотце.

Наші уявлення про цінності свідчать 
про належне, а не про сущє. Коли людина 
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мислить цінне, вона не просто споглядає 
дійсність, а активно відноситься до неї. 
Людина, переймаючи ідеєю цінності, спря-
мована на практичну дію, мотивує, таким 
чином, свої вчинки, стає здатною перетво-
рювати дійсність відповідно до свого сві-
тогляду та совісті.

Патріотизм у широкому розумінні тракту-
ється як любов до Батьківщини. Осмислення 
сутності патріотизму і національних ціннос-
тей взаємоповязаний із світосприйняттям 
особистості, її історичними коренями, форму-
ванням держав.

Термін «патріотизм» має давньогрецькі 
корені: походить від грецької «патріот» – спів-
вітчизник, або «патріа» – батьківщина. В добу 
античності термін «патріа» застосовувався як 
приналежність до полісу (міста-держави).

Європейці термін «патріотизм» почали вжи-
вати з 1720-х років у британському парламенті, 
коли опозиційна Патріотична партія висту-
пила з різкою критикою проти корумпованого 
голови уряду Великобританії Роберта Уолпола. 
У подальшому поняття «патріот» асоціювалося 
з опозиційністю щодо уряду, двору, монарху. 
У період Великої французької революції  
1789-1793 років патріотами називали борців  
за народну справу, захисників республіки

Під час боротьби американських коло-
ній за незалежність патріоти боролися з бри-
танським монархом. Ідеологи руху за неза-
лежність і засновники США називали себе 
«патріотами».

«Любов до Батьківщини» є одним з ключо-
вих понять і для мислителів доби Просвітни-
цтва. Філософи протиставляли вірність країні 
вірності церкви або монарху. За умови сво-
боди від тиранії держави громадянин відчуває 
себе частиною співдружності рівноправних 
співвітчизників.

За радянських часів поняття «патріотизм» 
вживалося в суто класовому розумінні: любов 
до соціалістичної вітчизни.

У Великому тлумачному словнику сучас-
ної української мови «патріотизм» визна-
чено як «любов до Батьківщини, відданість 
своєму народові, готовність для нього на 
жертви й подвиги». Філософський словник 
пояснює «патріотизм» як «любов до Батьків-

щини, відповідальність за її долю і готовність 
служити її інтересам». У сучасних енцикло-
педичних словниках під патріотизмом розу-
міється любов до Батьківщини, відданість 
рідній землі, прагнення своїми діями служити 
її інтересам, а також прихильність до місця 
свого народження. Патріот хто любить свою 
батьківщину, відданий своєму народові, гото-
вий для них на жертви й подвиги [5].

У психології поняття «патріотизму» дослі-
джувалося І. Бехом, А. Богуш, М. Боришев-
ським, Л. Долинською, О. Киричуком. Біль-
шість психологів дійшли висновку, що в 
результаті активної пізнавальної, громадсько-
корисної діяльності відбувається інтеріоризація 
національних цінностей, прийняття патріотизму 
як цінності іманентного значення. Патріотизм є 
явищем соціально-історичним.

Виховання дітей в сучасному українському 
соціумі в умовах економічного та політичного 
реформування, коли суттєво змінилося соціо-
культурне життя, принципи функціонування 
освітніх установ, вплив медіа та ЗМІ, обу-
мовили проблеми виховання патріотичних 
почуттів у громадян України починаючи з 
дошкільного віку. В. Сухомлинський писав:  
«Патріотизм – це осягнення святині – Бать-
ківщини не тільки розумом, а й передусім 
серцем… Патріотизм починається з любові 
до людини». Виходячи з патріотичного вихо-
вання, дитина дошкільного віку спочатку 
повинна усвідомити себе членом сім’ї, невід-
окремленою частиною своєї малої Батьків-
щини, потім громадянином України, і тільки 
тоді жителем планети Земля.

Завданням кожного педагога має стати 
поступове формування у дитини до розуміння 
того, що у кожного українця є своя маленька 
Батьківщина – місто, село, прив’язаність 
до якого він відчуває з дитинства, і разом з 
тим – велика Батьківщина – Україна. Україна 
це земля, історія, культура, мова. «В. Сухом-
линський багато писав про патріотизм та 
патріотичне виховання, і аналіз його праць 
дає змогу визначити, на нашу думку, такі голо-
вні складники патріотизму: любов, обов’язок, 
вірність» [3].

Сьогодні важливо формувати у дітей та 
молоді патріотизм, сучасну національну іден-
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тичність та національну гідність як склад-
ники інтелектуальної, гармонійної, соціально 
активної, духовно багатої особистості.

Так І. Бех ґрунтуючись на висновках філо-
софів та психологів, вітчизняних педагогів, 
зокрема В. Сухомлинського пропонує власне 
визначення патріотизму. «Патріотизм – осо-
бливе, тобто безумовне і високосмислове, 
почуття-цінність, яке характеризує ставлення 
особистості до народу, Батьківщини, держави 
та до самої себе. У цьому визначенні звернімо 
увагу на смисловий аспекти цього почуття. 
Безумовність означає, що почуття патріо-
тизму не може ґрунтуватися на зовнішньому 
підсиленні у формі певних заохочень чи  
осуджень. Воно повинно саме в собі мати спо-
нукальну потенцію до відповідного діяння, 
бути само значущим. Що стосується смисло-
вого аспекту, то це означає, що почуття патрі-
отизму пов’язується не з нижчими, буттєвими 
потребами і прагненнями часто меркантиль-
ної спрямованості, а з вершинними життєді-
яльності, совісті та ціннісними орієнтирами 
особистості. Базовими складниками почуття 
патріотизму, з огляду на наші теоретичні уяв-
лення, доцільно вважати: любов до народу, 
Батьківщини, держави; діяльнісна відданість 
Батьківщині; суспільно значуща цілеспря-
мованість; моральна стійкість; готовність до 
самопожертви; почуття власної гідності» [1].

Ряд педагогів та філософів, наприклад 
О. Сухомлинський обстоюють думку, що пат-
ріотизм є консолідуючим фактором україн-
ського суспільства. Він взаємопов’язаний із 
поняттями «національна ідея», «націоналізм» 
і «патріотизм». О.В. Сухомлинська відзначає 
шо національна ідея заснована насамперед на 
патріотизмі [4].

Дослідники І. Бех, К. Чорна доводять, 
що «патріотизм на даний час є нагальною 
потребою і держави, якій необхідно, щоб усі 
діти стали національно свідомими громадя-
нами – патріотами, здатними в недалекому 
майбутньому забезпечити країні гідне місце 
в цивілізованому світі, а у випадку військової 
загрози змогли відстояти її незалежність та 
суверенітет, і особистості, яка своєю діяльніс-
ною любов’ю до Батьківщини прагне досягти 
взаємності з метою створення умов для віль-

ного саморозвитку і збереження індивідуаль-
ності; й суспільства. яке зацікавлене в тому, 
щоб саморозвиток особистості, становлення 
її патріотичної самосвідомості здійснювався 
на моральній основ» [2]. Патріотизм є сус-
пільною та індивідуальною цінністю, компо-
нентом структури особистості.

Патріотизм – це любов до Батьківщини, 
українського народу, турбота про його та своє 
благо, сприяння становленню й утвердженню 
України як суверенної, правової, демократич-
ної, соціальної держави, готовність відстояти 
її незалежність, служити і захищати її, роз-
ділити свою долю з її долею. Патріотизм – 
складне і багатогранне поняття, один з най-
важливіших компонентів індивідуального та 
суспільного способу життя

З позиції ціннісних орієнтацій патріотизм 
розглядається як одна із значущих вічних цін-
ностей, що притаманна всім сферам життя 
суспільства і держави, та характеризує вищий 
рівень розвитку особистості й проявляється в 
її активній діяльнісній самореалізації на благо 
Вітчизни.

У сучасних умовах динамічної трансфор-
мації українського суспільства ціннісні орієн-
тації, патріотичні цінності набувають особли-
вого значення саме у контексті утвердження 
української державності, національної іден-
тифікації, розвитку національної самосвідо-
мості. Інститут модернізації змісту освіти» 
під керівництвом академіка, доктора психо-
логічних наук Івана Дмитровича Беха розро-
били Програму «Нова українська школа» у 
поступі до цінностей, яка допомогає вчите-
леві, класному керівнику, вихователю, адмі-
ністрації закладів освіти осмислити сучасні 
виклики виховання та його головні засади, 
базові моральні цінності сучасного вихо-
вання, з обов’язковим урахуванням вікових 
особливостей учнів. Науковці визначили чіткі 
пріоритети у вихованні особистості дитини із 
сформованими компетентностями, які допо-
можуть учнівської молоді відбутися у житті 
як порядній, високоморальній, професійно 
успішній, здоровій і щасливій Людині [6].

Сьогодні проблема патріотичного вихо-
вання взаємопов’язана з метою НУШ – це 
виховання свідомого громадянина, патріота, 
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набуття молоддю соціального досвіду, висо-
кої культури міжнаціональних взаємин, фор-
мування у молоді потреби та уміння жити 
в громадському суспільстві, духовності та 
фізичної досконалості, моральної, художньо-
естетичної культури.

В основу виховання мають бути покладені 
принципи гуманізму, демократизму, єдності 
сім’ї і школи, наступності та спадкоємності 
поколінь.

Найважливішою громадянською рисою 
особистості є сформованість національної 
свідомості, патріотичних почуттів до рідної 
землі, свого народу, готовності до праці в ім’я 
України. Важливо формувати в людини від-
чуття національної гідності й гордості за свою 
Батьківщину, відмова від почуття національ-
ної меншовартості, від почуття національної 
наповноцінності, що формувалися віками.

Висновки, зроблені в результаті дослі-
дження. Отже, ознайомлення з різними погля-
дами щодо розуміння поняття патріотизму, 
його ціннісного значення дозволило нам 

з’ясувати, що це поняття є багатоаспектним, 
вбирає духовно-моральні, світоглядні й пси-
хологічні характеристики особистості, базу-
ється на системі ціннісних уявлень, ціннісних 
орієнтирів, переконань і визначає ставлення 
людини до свого народу, до Батьківщини, до 
її історії та культури.

У соціальному контексті це поняття є від-
зеркаленнями особистої позиції кожного до 
своєї країни та національній ідеї, шанобливого 
ставлення до неї, формування патріотичної сві-
домості та системи відповідних цінностей.

Важливо, щоб кожний ЗЗСО був для 
учнів та вихованців осередком становлення 
громадянина-патріота України, формував 
відповідальність, навчав самовіддано роз-
будовувати країну як суверенну, незалежну, 
демократичну, правову, соціальну державу. 
Навчав забезпечувати її національну безпеку, 
сприяв формуванню толерантності, соціаль-
ної єдності української політичної нації та 
встановленню громадянського миру й зла-
годи в суспільстві.
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ТРИВОЖНІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА САМООЦІНКУ  
ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

У статті досліджується феномен тривожності та психологічні особливості впливу тривожнос-
ті на самооцінку в юнацькому віці. Проведено аналіз поглядів вітчизняних та зарубіжних науковців 
на проблему тривожності як емоційний стан, стійку властивість особистості. 

Ключові слова: тривожність, рівні тривожності, особистісна тривожність, ситуативна три-
вожність, самооцінка, параметри самооцінки, прогностична самооцінка, процесуальна самооцінка, 
ретроспективна самооцінка. 

В статье исследуется феномен тревожности, а также психологические особенности влияния 
тревожности на самооценку в юношеском возрасте. Проведён анализ взглядов отечественных и 
зарубежных учёных на проблему тревожности как эмоционального состояния, устойчивого свойства 
личности. 

Ключевые слова: тревожность, уровни тревожности, личностная тревожность, ситуативная 
тревожность, самооценка, параметры самооценки, прогностическая самооценка, процессуальная са-
мооценка, ретроспективная самооценка.

The article examines the phenomenon of anxiety and psychological features of the impact of anxiety on 
self-esteem in adolescence. The analysis of views of domestic and foreign scientists on the problem of anxiety 
as an emotional state, a stable property of the individual.

Key words: anxiety, levels of anxiety, personal anxiety, situational anxiety, self-assessment, self-
assessment parameters, prognostic self-assessment, procedural self-assessment, retrospective self-assessment.

Актуальність статті. Тривога як емоцій-
ний стан є нормальною і життєво важливою 
реакцією організму на ситуації небезпеки, 
водночас вона постає серйозною проблемою, 
коли трансформується у тривожність як осо-
бистісну рису, що виявляється при відсутності 
реальної загрози. Саме тривожність лежить 
в основі багатьох психологічних труднощів. 
Велика кількість науковців присвячує свої 
дослідження проблемі тривожності та самоо-
цінки. Однак аналіз наукових джерел свідчить, 
що у науково психологічній літературі немає 
єдності у поглядах на феномен тривожності та 
її впливу на самооцінку осіб юнацького віку. 
Як наслідок це унеможливлює на достатньому 
рівні проводити профілактичну роботу щодо 
попередження тривожних станів, та формувати 
адекватну самооцінку в юнаків та дівчат. 

Метою цієї статті є уточнення сутності, 
змісту та впливу тривожності на самооцінку 
в юнацькому віці. 

Виклад основного матеріалу. Проблема 
тривожності є однією з найбільш актуаль-

них проблем в сучасній психології. Серед 
негативних переживань людини тривожність 
займає особливе місце, часто вона призводить 
до зниження працездатності, продуктивності 
діяльності, до труднощів у спілкуванні.

Дефінітивний аналіз науково-психо-
логічних джерел свідчить про те, що про-
блематикою тривожності на загально-пси-
хологічному рівні займались такі науковці 
як: Ф. Астапова (функціональний підхід до 
вивчення тривожності), Ф. Березіна (адап-
таційні механізми тривожності), А. Прихо-
жан (проблема діагностики причин тривож-
ності, корекція тривожності, види і «маски»  
тривожності), Ю. Ханіна міжособистісна 
і внутрішньо групова тривога в умовах 
спільної діяльності. Дослідженню само-
оцінки присвячені роботи Л. Бороздіна та  
Є. Залучьонової (зміна рівня самооцінки при 
збільшенні показників тривожності), Ф. Зім-
бардо (проблема формування самооцінки), 
Є. Соколової (співвідношення самооцінки і 
образу «Я»). 
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У «Психологічному словнику» під три-
вожністю розуміється «індивідуальна пси-
хологічна особливість, що виявляється в 
схильності людини до частих і інтенсивних 
переживань стану тривоги, а також в низь-
кому порозі її виникнення». 

Стан тривоги – вперше у своїх досліджен-
нях виділив З. Фрейд. Він охарактеризував 
даний стан, як емоційне почуття безпорад-
ності, що включає в себе переживання очіку-
вання та невизначеності. Все це засновано на 
внутрішніх причинах [6, с. 74]. 

А. Адлер у своїй індивідуальній теорії осо-
бистості розглядав тривогу в якості симптому 
неврозу, а останній розумів досить широко – як 
діагностично неоднозначний термін, що охо-
плює численні поведінкові порушення.

В екзистенціалізмі, так само, як і в психоа-
налізі, тривога розглядається як причина роз-
витку психопатології. Виникнення тривоги 
породжує захисні механізми, тобто психічну 
активність, як свідому, так і несвідому. Дослід-
ники проводять відмінності між нормальною 
(адекватною) і патологічною тривожністю. 
Нормальна тривожність сприяє адаптації 
людини в соціумі, тоді як патологічна (невро-
тична) тривожність змушує «самостверджу-
ватися в якійсь обмеженій сфері, закрившись 
від реальності, обмежуючи можливості свого 
життєвого досвіду» (Б. Тіллих). 

У зарубіжній психології найбільш поши-
рений погляд на тривожність, як властивість 
особистості, а також як один з багатьох факто-
рів, що визначає структуру особистості, пред-
ставлений в роботах Г. Айзенка і У. Шелдона. 

Тривожність, як стан, у вітчизняній та 
зарубіжній літературі вивчалась, перш за все, 
з точки зору розвитку навичок саморегуляції у 
спортсменів (К. Еліксон, У. Морган, Ю. Пахо-
мов). Відповідно до цього, тривожність тради-
ційно розглядається як прояв неблагополуччя, 
викликане нервово психічними і важкими 
соматичними захворюваннями, або є наслід-
ком перенесеної психічної травми. 

Оригінальний підхід в дослідженні три-
вожності, запропонований Л. Божович, поля-
гав в тому, що виділялися два види тривож-
ності – адекватна  (відображає об’єктивну 
відсутність умов для задоволення тієї або 

іншої потреби) і неадекватна – при наявності 
таких умов. Тільки в останньому випадку 
можна говорити про тривожність як стійку 
функціональну структуру емоційної сфери, 
стійке особистісне утворення [2, с. 137]. 

Ситуативно-стійкі прояви тривож-
ності прийнято називати особистісними і 
пов’язувати з наявністю у людини відповід-
ної особистісної риси (так звана «особистісна 
тривожність»). Як схильність, особистісна 
тривожність активізується при сприйнятті 
певних стимулів, що розцінюються люди-
ною як небезпечні, пов’язані зі специфічними 
ситуаціями погрози її престижу, самооцінці, 
самоповазі. 

Ситуативно-мінливі прояви тривожності 
називають ситуативними, а особливість осо-
бистості, яка проявляє такого роду тривожність, 
позначають як «ситуаційна тривожність». Цей 
стан характеризується суб’єктивно пережитими 
емоціями: напругою, занепокоєнням, заклопота-
ністю, нервозністю. Такий стан виникає як емо-
ційна реакція на стресову ситуацію і може бути 
різним за інтенсивністю та динамічним у часі. 

У своїх працях Ч. Спілбергер поділяв три-
вожність на два види: особистісну і ситуа-
тивну (реактивну). Вітчизняний науковець 
А. Прихожан, розглядає тривожність як пере-
живання емоційного дискомфорту, передчуття 
небезпеки, що загрожує. 

Тривожність – стійке особистісне утво-
рення, що зберігається протягом тривалого 
часу. Вона має власну спонукальну силу і кон-
стантні форми реалізації в поведінці з пере-
важанням компенсаторних і захисних про-
явів. Виникнення і закріплення тривожності 
пов’язані з незадоволенням провідних віко-
вих потреб дитини, які набувають гіпертро-
фованого характер. 

Дослідження А. Прихожан показали, що 
існують різні форми тривожності, особливі 
способи її переживання, усвідомлення, верба-
лізації і подолання. 

Форма тривожності – це особливе поєд-
нання характеру переживання, усвідомлення, 
вербального і невербального прояву в харак-
теристиках поведінки, спілкування і діяль-
ності. Форма тривожності проявляється в 
стихійно складаних способах її подолання та 
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компенсації, а також у відносинах індивіда до 
цього переживання. 

А. Прихожан доводить про наявність двох 
основних категорій тривожності: відкритої – 
свідомо пережитої, що проявляється в пове-
дінці і діяльності у вигляді стану тривоги, і 
прихованої, різною мірою не усвідомлюва-
ної, що виявляється або надмірним спокоєм, 
нечутливістю до реального неблагополуччя 
і навіть запереченням його, або непрямим 
шляхом через специфічні способи пове-
дінки [5, с. 91]. 

У своїх працях В. Астапов говорить про 
необхідність функціонального підходу до 
вивчення тривоги, на підставі якого можна 
визначити цей стан як результат складного 
процесу, що включає когнітивні, афективні 
й поведінкові реакції на рівні цілісної осо-
бистості. Цей процес розгортається в ситу-
ації, суб'єктивно-оцінюваної як потенційно-
небезпечної. Тривога орієнтована на пошук 
джерела небезпеки і оцінку засобів для її 
подолання [1, с. 32].

В якості найважливішого джерела тривож-
ності виділяється внутрішньо особистісне 
джерело тривожності – внутрішній конфлікт, 
пов'язаний з ставленням до себе, самооцін-
кою, Я – концепцією. 

У своїх дослідженнях Дж. Тейлор виділив 
рівні тривожності людей та їх особливості: 

1) для людей з низьким рівнем особистіс-
ної тривожності характерно яскраво вираже-
ний спокій, вони не сприймають загрозу сво-
єму престижу, самооцінці навіть коли вона 
реально існує. Такі люди спокійні, вважають, 
що особисто у них немає приводів і причин 
хвилюватися за своє життя, репутацію, пове-
дінку і діяльність. Імовірність виникнення 
конфліктів, зривів, афективних спалахів у них 
вкрай мала; 

2) людям із середнім рівнем особистісної 
тривожності властиві врівноваженість, зібра-
ність, впевненість у своїх силах. Вони сприй-
мають загрозу своєму життю, репутації, діяль-
ності тільки коли вона реально існує. Такі люди 
адекватно сприймають зауваження, поради на 
свою адресу. Тривожність у них виникає лише 
в особливо важливих і особистісно значущих 
ситуаціях (іспит, стресові ситуації); 

3) для людей з високим рівнем особис-
тісної тривожності характерна схильність в 
широкому діапазоні ситуацій сприймати будь-
який прояв якостей їх особистості, будь-яка 
зацікавленість – можлива загроза їх престижу, 
самооцінці. Складні ситуації вони схильні 
сприймати як загрозливі, катастрофічні. Від-
повідно сприйняттю виявляється і сила емо-
ційної реакції. Такі люди запальні, дратів-
ливі і перебувають у постійній готовності 
до конфлікту, захисту, навіть якщо в цьому 
об’єктивно немає потреби. Для них, як пра-
вило, характерна неадекватна реакція на заува-
ження, поради та прохання. Особливо велика 
можливість нервових зривів, афективних 
реакцій в ситуаціях, де мова йде про їх ком-
петенції в тих чи інших питаннях. До високо 
тривожних індивідів небезпечно пред’являти 
категорично високі вимоги, навіть у ситуа-
ціях, коли об’єктивно вони здійсненні для 
них, неадекватна реакція на такі вимоги може 
затримати, а то й взагалі відсунути на довгий 
час виконання необхідного результату. 

Поняття «самооцінка» в психології також 
сформувалося не відразу. Вчені поступово 
поглиблювали і розширювали це поняття. 
Одним з перших дослідників, які займалися 
вивченням проблеми «Я» в психології і засно-
вником розробки проблеми самооцінки, був 
Вільям Джеймс. У розумінні В. Джеймса 
самооцінка є емоційною освіченістю, він 
бачить в самооцінці незадоволеність або задо-
воленість суб’єкта собою. 

Питанню самооцінки у вітчизняній пси-
хології і приділяють досить багато уваги. 
Наприклад, А. Ліпкіна і Л. Рибак розглядали 
самооцінку навчальної діяльності; В. Сафін 
досліджував стійкість самооцінки та механізм 
її збереження. 

Необхідно звернути увагу на відсутність 
єдиного визначення самооцінки як у зарубіж-
ній, так і у вітчизняній психології. Найчастіше 
дослідники використовують різні терміни для 
позначення одного і того ж феномена: само-
повага, самовідношення, самоприйняття, 
узагальнена самооцінка, установка на себе, 
декларована, публічна самооцінка та ін.

Відомо, що самооцінка виступає як най-
важливіший засіб саморегуляції. Формуючись 
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у процесі діяльності, самооцінка адресується 
до різних її етапів. Самооцінка відображає 
етап орієнтування у своїх можливостях в май-
бутній діяльності, спрямована на майбутнє і 
називається «прогностичною». Самооцінка, 
що проявляється в процесі діяльності і спря-
мована на її корекцію, називається «проце-
суальною». Самооцінка на завершальному 
етапі діяльності, зміст якої становить оцінка 
результатів діяльності, називається «ретро-
спективною». Всі три види самооцінки 
тісно пов’язані між собою, постійно спосте-
рігаються їх взаємопереходи і взаємопро-
никнення, трансформації однієї в іншу. 

І. Чеснокова зазначає, що «само-
оцінка – досить складне утворення люд-
ської психіки». Вона вказує на наявність в 
структурі самооцінки когнітивних аспектів, 
пов’язаних з оцінюванням, співставленням 
власних особистісних якостей, і ціннісно-
орієнтовної складової результату станов-
лення особистості людини, її уявлень про 
значимість тих чи інших якостей особис-
тості, їх цінності для досягнення успіхів та 
моральної оцінки суспільством [7, с. 93]. 

У психологи розглядають самооцінку як 
компонент самосвідомості, що функціонує 
як її частина, де життєво важлива функція 
самосвідомості полягає у самоврядуванні 
поведінкою особистості. Вказуються й інші 
функції самосвідомості: удосконалення 
себе, пізнання себе, пошук сенсу життя.

Самосвідомість також розглядається як 
один з головних чинників формування осо-
бистості. Традиційно виділяють три осно-
вних параметри самооцінки: адекватність, 
висота, стійкість. 

Самооцінка може бути адекватною і неа-
декватною. Адекватна самооцінка дозволяє 
людині ставитись до себе критично, перед-
бачає рівне визнання своїх переваг і недо-
ліків. В основі такої самооцінки лежить 
необхідний досвід та знання. Неадекватна 
самооцінка свідчить про необ’єктивну 
оцінку людиною самої себе, її думка  
про себе, в такому випадку, розходиться з 
думкою про неї навколишніх людей. Роз-
різняють неадекватну завищену і занижену 
самооцінку. 

А. Захарова пише, що завищена оцінка 
себе виконує функцію захисту через утво-
рення емоційних бар’єрів, які блокують 
сприйняття зовнішніх впливів або ведуть 
до спотворення та ігнорування досвіду 
[4, с. 172]. 

Неадекватно занижена самооцінка – недо-
оцінка себе суб’єктом. Люди з заниженою 
самооцінкою ставлять перед собою більш 
низькі цілі, аніж ті, які можуть досягти, пере-
більшують значення своїх невдач. 

О. Ратинів стверджує, що неадекватна, 
завищена самооцінка, пов’язана з соціальною 
дезадаптацією особистості, створює широку 
зону конфліктних ситуацій і при певних умо-
вах сприяє прояву делінквентної поведінки. 

Спираючись на дослідження таких вчених 
як Б. Ананьєв, А. Дмитрієв, З. Ісаєва, В. Лісо-
вський, І. Кон, можна стверджувати, що 
юнацький вік, відрізняється великою дифе-
ренційованістю емоційних реакцій і способів 
вираження емоційних станів, а також підви-
щеним рівнем самоконтролю і саморегуляції. 
Даний період нерідко збігається з віковою 
кризою переходу від юності до зрілості, при 
якій досягають піку розвитку емоційні, інте-
лектуальні, поведінкові процеси. Прояви три-
вожності в даний період життя можуть носити 
соматичний і поведінковий характер. Сома-
тичні прояви стосуються змін у внутрішніх 
органах, системах організму: прискорене сер-
цебиття, нерівне дихання, тремтіння кінцівок, 
скутість рухів. Може підвищуватися артері-
альний тиск, виникають розлади шлунка. 

На поведінковому рівні прояви підвищеної 
тривожності ще більш різноманітні й непе-
редбачені. Вони можуть коливатися від повної 
апатії і безініціативності до демонстративної 
агресії. Часто це відбувається при заниженій 
самооцінці. Занижена самооцінка в більшості 
випадків властива людям з особистісною 
тривожністю, застрягаючим і педантичним 
типами акцентуації характеру. В результаті 
виникає знижений фон настрою, закріплю-
ється комплекс неповноцінності. 

Найчастішими проявами тривожності осіб 
юнацького віку є апатія і млявість. Зазвичай, 
тривожні юнаки – це невпевнені в собі люди, 
з нестійкою самооцінкою. Постійно обтяжує 
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їх почуття страху перед невідомим призво-
дить до того, що вони вкрай рідко проявляють 
ініціативу, воліють не звертати на себе увагу 
оточуючих, намагаються точно виконувати 
вимогу – не порушувати дисципліну. 

Юнаки та дівчата, з високим рівнем три-
вожності як правило, не користуються загаль-
ним визнанням в групі, хоча і не залишаються 
в ізоляції. Вони найчастіше належать до числа 
найменш авторитетних в суспільстві, так як 
дуже часто невпевнені в собі, замкнуті, нето-
вариські, або, навпаки, надто говіркі, настир-
ливі, або злі. Причиною низького авторитету, 
непопулярності є їх безініціативність, яка є 
наслідком невпевненості в собі. 

Висновки. Аналіз проблеми дозво-
лив уточнити суть і зміст тривожності та 
її вплив на самооцінку в юнацькому віці. 
Прояв тривожного стану особистості юна-
ків та юнок є інтегральна якість, що харак-

теризується неприємною ознакою пси-
хічного стану, суб’єктивними відчуттями 
напруги та хвилювання, а з фізіологічного 
боку супроводжується активізацією авто-
номної нервової системи. Як наслідок висо-
кий рівень тривожності призводить до фор-
мування неадекватної самооцінки в осіб 
юнацького віку. В першу чергу, порушується 
взаємозв’язок між компонентами власного 
«Я», руйнується процес саморегуляції, піз-
нання та удосконалення себе, необ’єктивна 
оцінка себе, в результаті чого формується 
внутрішньо особистісний конфлікт та кон-
флікт із оточуючим суспільством, остаточ-
ного поглиблюється соціальна дезадаптація 
особистості. Зважаючи на це, серед пер-
спективних напрямків подальших дослі-
джень даної проблеми є дослідження рівнів 
тривожності, та їх вплив на стійкість само-
оцінки в юнацькому віці. 
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ність до використання метакогнітивних стратегій тісно пов'язана з мотивацією студентів.

Ключові слова: метапізнання, метакогнітивні стратегії, навчальна мотивація, навчальна діяль-
ність, студенти.

В статье представлены мотивационные особенности метакогнитивные стратегий в учебной  
деятельности студентов. Описаны эмпирически выявлены различия мотивационной сферы личности 
студентов с высоким и низким уровнем выраженности компонентов метапознание. Показано, что 
склонность к использованию метакогнитивные стратегий тесно связана с мотивацией студентов.

Ключевые слова: метапознание, метакогнитивные стратегии, учебная мотивация, учебная дея-
тельность, студенты.

The motivational features of metacognitive strategies in students' educational activity are presented in 
the article. Empirically revealed differences in the motivational sphere of personality in students with high 
and low levels of metacognition components are described. It is shown that the tendency to use metacognitive 
strategies is closely related to student motivation.

Key words: metacognition, metacognitive strategies, educational motivation, educational activity, 
students.

Постановка проблеми. Досить таки 
поширеною проблемою, з якою доволі часто 
стикаються викладачі, є мотивація студентів 
та їх обізнаність про власні когнітивні про-
цеси в процесі навчальної діяльності. Ми 
можемо це спостерігати в тому, що студентам 
важко розуміти та сприймати матеріал, якщо 
в них немає мотивації бути включеними в 
діяльність і займатися конструюванням своїх 
знань. Якщо це залишити без уваги, то від-
сутність мотивації може привести до поганої 
академічної успішності. 

Іншим чинником, який може вплинути на 
розуміння і успішність студентів, є метапіз-
нання. Під метапізнанням розуміється усві-
домлення і критичний аналіз індивідом своїх 
власних розумових процесів і когнітивних зді-
бностей. Це важливий фактор, що визначає 
успішність студентів, оскільки, якщо вони усві-
домлюють власне розуміння та когнітивні про-
цеси, то вони можуть краще їх контролювати.

З огляду на те, як часто студенти стика-
ються з труднощами під час навчальної діяль-

ності, і очевидний вплив, який ці труднощі 
можуть мати на їх навчання та досягнення, 
важливо, щоб ми розвинули краще розу-
міння взаємозв’язку мотивації та схильності 
до застосування метакогнітивних стратегій з 
метою покращення навчального процесу. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Деякі дослідники підкреслюють зв’язок 
між метапізнанням та мотивацією [3; 5; 9]. 
Broussard та Garrison визначають мотивацію 
як «атрибут, що спонукає нас робити або не 
робити щось» [2, ст. 106]. В контексті мета-
пізнання мотивація визначається як «пере-
конання та установки, які впливають на 
використання та розвиток когнітивних і мета-
когнітивних навичок» [9, ст. 112].

Т. О. Гордєєва виділяє 3 типи мотивації, 
а саме внутрішню, зовнішню мотивацію та 
амотивацію. При внутрішній мотивації вико-
нувана діяльність сама по собі представляє 
для індивіда інтерес і цінність, приносить 
задоволення. У разі зовнішньої мотивації 
виконувана діяльність є засобом досягнення 
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інших, зовнішніх по відношенню до її змісту 
результатів, до яких прагне індивід. Амотива-
ція визначається дослідницею як відсутність 
інтересу і відчуття осмисленості поточної 
діяльності [1]. 

Дж. Флейвелл визначає метакогнітивні 
стратегії як процеси, що спрямовані на контр-
оль і регуляцію пізнання [4] та включають у 
себе стратегії студентів з планування, моні-
торингу та регулювання свого пізнання для 
виконання когнітивних стратегій. 

Планування стосується дій, що викону-
ються до фактичного вивчення матеріалу. 
Зазвичай, це стосується рішень про те, що 
саме слід вивчати, і як це потрібно робити. 

Моніторинг відносять до дій, що викону-
ються або під час, або відразу після участі в 
процесі навчання. Він використовується для 
визначення того, чи були досягнуті цілі, вста-
новлені в процесі планування, а також для 
визначення того, наскільки студенти вважа-
ють себе близькими по відношенню до них. 

Регулювання відноситься до діяльності, яка 
залежить від результатів процесу моніторингу 
[6]. Після оцінки якості або часу навчання сту-
дент може або зупинити навчальний процес, 
якщо він вважає, що стандарт досягнуто, або 
регулювати свою навчальну діяльність.

Наведені дії не обов'язково виконуються 
послідовно. У міру того як студент навча-
ється, він може пропустити планування 
діяльності або вирішити не регулювати свої 
навчальні процеси. Крім того, ці дії можуть 
бути схематично організовані як циклічний 
процес [10], що переходить від планування до 
регулювання і назад до планування. 

Pintrich & De Groot виявили зв’язок між 
метакогнітивними навиками та мотивацією 
студентів [7]. Як правило, студенти з висо-
кою навчальною мотивацією мають метаког-
нітивну стратегію та схильні використову-
вати її при виконанні завдання, на відміну від 
студентів з низькою навчальною мотивацією. 
Salili, Chiu і Lai також стверджували, що сту-
денти, які мають високий рівень впевненості 
в собі і високу навчальну мотивацію, можуть 
докласти більше зусиль для успішного досяг-
нення результатів у порівнянні з тими, хто не 
є впевненим у собі і мотивованим [8].

Метою роботи є виявити зв’язок між моти-
вацією та використанням метакогнітивних 
стратегій студентами.

Завдання дослідження: провести ана-
ліз психологічної літератури, присвяченої 
вивченню мотивації студентів та метаког-
нітивних стратегій у навчальній діяльності, 
вивчити ознаки та принципи функціонування 
метакогнітивних та емпірично визначити 
зв’язок між метакогнітивними стратегіями та 
мотивацією студентів.

Гіпотезою дослідження є те, що тип моти-
вації впливатиме на використання студен-
тами метакогнітивних стратегій у навчальній 
діяльності.

Виклад основного матеріалу. З метою 
дослідження зв’язку між мотивацією та 
метакогнітивними стратегіями у навчальній 
діяльності нами було проведено опитування 
студентів 1-6 курсів на базі Національного 
університету «Острозька академія». Опиту-
вання проводилося з використанням Google 
Forms. В добровільному опитуванні брали 
участь 56 осіб, з них 17 хлопців та 39 дівчат у 
віці 17-22 років.

У процесі дослідження були використані 
наступні методики: 1) опитувальник «Учебные 
стратегии» (Костромина С. Н., Дворни- 
кова Т. А.). Опитувальник складається з 48 твер-
джень, що дозволяють визначити використання 
когнітивних та метакогнітивних стратегій в 
навчальній діяльності; 2) опитувальник «Шкалы 
академической мотивации» (Т. О. Гордеева, 
О. А. Сычев, Е. Н. Осин). Опитувальник скла-
дається з 28 тверджень, що дозволяють надійно 
оцінити сім якісно різних типів навчальних 
мотивацій, характерних для студентів.

Статистичне оброблення отриманих 
результатів здійснювалось за допомогою про-
грамного забезпечення SPSS 20.0 та Microsoft 
Office Excel.

За результатами кореляційного аналізу 
визначений тісний взаємозв’язок окремих 
типів мотивації з використанням метакогні-
тивних стратегій, оскільки при p<0,001 спо-
стерігається позитивний помірний зв’язок 
(табл. 1). 

Визначені позитивні зв’язки поєднують 
усі типи внутрішньої мотивації, а саме піз-
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навальну мотивацію та мотивацію досяг-
нення і саморозвитку, з компонентами мета-
когнітивних стратегій. Тобто, якщо студент 
відчуває зацікавлення до пізнання чогось 
нового, прагне домагатися високих результа-
тів у навчальній діяльності та отримує задово-
лення від навчального процесу, то він готовий 
та здатний успішно використовувати метаког-
нітивні стратегії.

Водночас, можна помітити, що лише один 
тип зовнішньої мотивації, а саме мотивація 
самоповаги, корелює з усіма видами метаког-
нітивних стратегій. Як правило, самоповага 
базується на бажанні поважати себе за чесні 
зусилля та успішне досягнення бажаного 
результату. Таким чином мотивація самопо-
ваги являє собою бажання студента вчитися 
заради відчуття власної значущості. Тобто 
у даному випадку студент також схильний 
використовувати метакогнітивні стратегії у 
своїй діяльності, просто з інших причин у 
порівнянні зі студентом, у якого переважає 
внутрішня мотивація.

Можна побачити також те, що екстер-
нальна мотивація корелює з стратегією пла-
нування, оскільки при p<0,05 r=-0,294, що 
свідчить про негативний слабкий зв’язок. 
Тобто чим більший її рівень, тим менше сту-
денти самостійно планують свою діяльність. 
Ми вважаємо, що при розвиненій екстер-
нальній мотивації студенти відчувають вели-
кий тиск з боку оточення, а тому не здатні 
раціонально оцінити свої можливості та 
доцільні способи для покращення пізнаваль-
ного процесу.

Також можна побачити, що існує статис-
тично значимий зв’язок між амотивацією та 
застосуванням метакогнітивних стратегій, 
оскільки при p<0,05 r=-0,341, що свідчить про 
негативний помірний зв’язок. Це пояснюється 
тим, що студенти просто не зацікавлені в 
покращенні та полегшенні свого навчального 
процесу, а тому не потребують використання 
метакогнітивних стратегій, оскільки у них 
загалом відсутній інтерес та відчуття осмис-
леності навчальної діяльності. 

Таблиця 1
Коефіцієнти кореляції мотивації і використання метакогнітивних стратегій студентів

Стратегія 
планування

Стратегія 
спостереження

Стратегія 
регулювання

Амотивація
Корреляция 
Пирсона -,324* -,318* -,319*

Знч.(2-сторон) ,015 ,017 ,017

Пізнавальна 
мотивація

Корреляция 
Пирсона ,566** ,504** ,585**

Знч.(2-сторон) ,000 ,000 ,000

Мотивація 
досягнення

Корреляция 
Пирсона ,646** ,680** ,677**

Знч.(2-сторон) ,000 ,000 ,000

Мотивація 
саморозвитку

Корреляция 
Пирсона ,508** ,483** ,514**

Знч.(2-сторон) ,000 ,000 ,000

Мотивація 
самоповаги

Корреляция 
Пирсона ,622** ,549** ,596**

Знч.(2-сторон) ,000 ,000 ,000

Інтроектована 
мотивація

Корреляция 
Пирсона -,069 -,132 -,036

Знч.(2-сторон) ,616 ,334 ,793

Екстернальна 
мотивація

Корреляция 
Пирсона -,294* -,248 -,165

Знч.(2-сторон) ,028 ,065 ,225
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Висновки. Теоретичний аналіз сучасних 
психолого-педагогічних досліджень дозво-
ляє стверджувати, що використання студен-
тами метакогнітивних процесів робить їх 
більш незалежними, самодетермінованими 
як навчанні, так і в рішенні проблем. Поряд 
з володінням метакогнітивними стратегіями, 

важливим є також бажання їх використову-
вати, тобто мати відповідну мотивацію. Вста-
новлено взаємозв’язок мотивації та метаког-
нітивних стратегій у навчальній діяльності 
студентів. Відмінності у зв’язках метакогні-
тивних стратегій з різними типами мотивації 
обумовлені специфікою їх змісту.
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Продовжуючи серію публікацій на тему «просвітницька діяльність за козацькою тематикою», 

автори статті акцентують увагу на козацькому прізвищі як атрактивному елементі козацької ет-
нокультурної спадщини. У даній статті представлені узагальнюючі результати моніторингового 
дослідження інтересу до козацького прізвища як частина лонгітюдних моніторингових досліджень 
інтересу до даної тематики.

Ключові слова: науково-просвітницька діяльність, козацька етнокультурна спадщина, козацьке 
прізвище, Київська Академія Козацтва.

Продолжая серию публикаций на тему «просветительская деятельность по казацкой темати-
ке», авторы статьи акцентируют внимание на казацкой фамилии как аттрактивном элементе ка-
зацкого этнокультурного наследия. В данной статье представлены обобщающие результаты мони-
торингового исследования интереса к казацкого фамилии как часть лонгитюдних мониторинговых 
исследований интереса к данной тематике.

Ключевые слова: научно-просветительская деятельность, казацкое этнокультурное наследие, 
казацкая фамилия, Киевская Академия Казачества.

Continuing a series of publications on «Cossack-themed educational activities», the authors of the article 
focus on the Cossack surname as an attractive element of Cossack ethno-cultural heritage. This article 
summarizes the results of a monitoring study of interest in the Cossack surname as part of longitudinal 
monitoring studies of interest in this topic.

Key words: scientific and educational activity, Cossack ethno-cultural heritage, Cossack surname, Kyiv 
Academy of Cossacks.

В свідомості сучасної людини козацтво – 
це цілий світ людей в героїчному минулому, 
безкрайній, захоплюючий і казковий. 
Вивчення цього «героїчного світу» має неаби-
яке виховне та світоглядне значення. 

ГО «Київська Академія Козацтва» (далі – 
КиАК) [4] є просвітницьким етнокультурним 
простором для шанувальників козацької істо-
рії [6] і розглядає все населення нашої країни 
як нащадків козацтва [7]. В процесі роботи 
над проектами [4; 7] Київської Академії Коза-
цтва нашими спеціалістами були сформу-

льовані основні складові поняття козацької 
спадщини, її матеріальної та нематеріальної 
компоненти [7], та визначені шляхи її попу-
ляризації через просвітницьку діяльність [9] 
серед населення. Власна назва, всі проекти 
та контент ГО «Київська Академія Козацтва» 
захищені у відповідності з законодавством 
України про інтелектуальну власність [2; 3; 5]. 

В процесі роботи в рамках просвітниць-
ких проектів КиАК [2; 5; 7; 8] серед широ-
кого загалу наших співвітчизників різних 
вікових груп, а також учнівської та робітни-
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чої молоді, було відмічено неабиякий інтерес 
щодо питання причетності себе до коза-
цтва. Однією з яскравих ознак причетності 
людини та її родоводу до козацької спільноти 
є козацьке прізвище. Найбільшим та найпо-
внішим довідником козацьких прізвищ можна 
вважати «Реєстри всього Війська Запорізь-
кого», складеного восени 1649 року козаць-
ким урядом гетьмана Богдана Хмельницького 
[11]. Тоді козацькі писарі записали більше 
40 тисяч власних чоловічих імен і прізвищ.

У давнину прізвищні назви (додані до імен 
слова, що їх можна розглядати як прізвища) 
складалися мимовільно, стихійно, ніхто їх 
не творив спеціально. Проте певного роду 
прізвиська могли вигадувати й навмисно, 
саме такий звичай існував у козаків. Запороз-
ькі прізвиська надавалися в різні часи і з різ-
них мотивів, але основа їх появи була одна й 
та сама – або пам'ятний вчинок людини, або 
незвичайна подія в її житті, або особлива риса 
її характеру, поведінки чи зовнішнього вигляду 
[12]. Ритуал прийняття до козацького братства 
новоприбулого козака описує Д. І. Яворниць-
кий у праці «Історія запорозьких козаків»: 
«Прийнятий до лав запорозьких козаків насам-
перед записувався в один із 38 січових куренів, 
і тут же, при записі в курінь, міняв своє власне 
прізвище на якесь нове прізвисько, котре дуже 
часто характеризувало його з зовнішнього чи 
внутрішнього боку…» [19].

Доречно навести певний невеликий пере-
лік найхарактерніших та найбільш яскравих 
козацьких прізвищ, що були сформовані за 
вищезгаданими принципами. У прізвищних 
найменуваннях козаків широко відображена 
топонімія, військові звання й назви посад коза-
ків, загальні назви професій та побутових речей, 
назви козацьких страв, особливості зовніш-
ності, різноманітна етнічна належність: Фас-
товець (з Фастова); Писар, Сотник, Хорунжий, 
Джура, Осавуленко (посада козака); Желізняк, 
Гармаш, Пушкар (назва заняття козака); Дра-
бина, Куделя, Кухлик, Люлька (назви побутових 
речей козаків); Каша, Ковбаса, Куліш, Тетеря, 
Соломаха (назви козацьких страв); Чуприна, 
Білоус, Чорновусенко, Кривошия, Довгань, 
Білоножко, Куцоногий, Оселедчик (зовнішній 
вигляд); Литвин (так називали в ті часи біло-

русів), Арнаут (у той час албанців називали 
«арнаутами») [1; 17; 18]. Також були досить 
яскраві і незвичайні козацькі прізвища, що 
збереглися і до наших часів: Апостол, Гризо-
дуб, Задерихвіст, Зубатий, Кривоніс, Криво-
шапка, Крутивус, Куций, Малюта, Махина, 
Наливайко, Нагнибіда, Недайкаша, Неїжборщ, 
Неїжко, Непийвода, Орлик, Покотило, Пали-
вода, Перебийніс, Розкаряка, Розсолода, Розум, 
Розумовський, Рябошапка, Рябоштан, Сково-
рода, Скалозуб, Трусиголова, Тягнирядно, Тяг-
нихвіст, Черепаха та інші [1; 11-13; 17-19]. 

Давно відомо, що козацтву та його аван-
гарду – Запорозькій Січі – належить особливе 
місце в історії України XVI-XVIII ст. і в істо-
ричній пам’яті українського народу. Разом з 
тим козацтво не було історичним феноменом, 
роль і значення якого замикається в національ-
них межах [10]. Ледве не з часу своєї появи 
воно привертає увагу й за межами України, 
причому не тільки в сусідніх країнах, але й 
у більш віддалених, зокрема в західноєвро-
пейських. Аналогічні суспільно-історичні 
утворення виникали тоді і в інших народів 
Європи, землі яких опинилися в широкій 
зоні пограниччя з турецько-татарським сві-
том, що простягалася від Істрії до Уралу. Це 
ускоки і гайдуки у південних слов’ян, а також 
у румун та угорців, утворення тієї ж соці-
ально-історичної природи і з тими ж осно-
вними функціями, що й українські та росій-
ські козаки XVI-XVIII ст. Подібні явища 
спостерігаються й на інших континентах, у 
різні історичні епохи [10].

Німецький дослідник козацтва Г. Штекль 
[20] поставив проблему «пограниччя» (Grenze, 
Frontier) як суспільно-історичного явища інтер-
національного масштабу, що характеризується 
специфічними умовами й організацією життя 
[20]. В цих умовах і формувалися філософія, 
спосіб життя та побут тих верств населення, 
що проживало на теренах цього пограниччя. 

На теренах сучасної України і формувалися 
в XVI-XVIII ст. ті особливості життя коза-
цтва, які ми зараз визначаємо як «козацька 
етнокультурна спадщина», одним із еле-
ментів якої є «козацьке прізвище». Саме воно 
може допомогти людині ідентифікувати себе 
в українському козацтві, що, як виявили наші 
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дослідження [5; 8; 14-16], представляє неаби-
який інтерес, бо саме воно (прізвище) фор-
мувалось на базі місцевої мови. Саме тому 
ми вважаємо козацьке прізвище атрактивним 
елементом козацької спадщини, тобто таким, 
що може приваблювати більшість населення 
до пізнання та вивчення козацької спадщини. 

Вважаємо за доцільне кожному нашому 
співвітчизнику мати більш глибокі знання про 
козацькі прізвища, їх витоки і походження – 
для самоідентифікації в українському козацтві 
та козацькій етнокультурі. Провідні наукові 
спеціалісти Київської Академії Козацтва про-
вели серію власних досліджень щодо того, як 
же виглядає сьогодні знання з цього питання. 
Для цього були використані наступні емпі-
ричні методи психологічного дослідження: 
анкетування, опитування, бесіда та інтерв'ю. 
Ми провели неупереджене опитування серед 
учнівської та робітничої молоді, друзів Київ-
ської Академії Козацтва та більш широкого 
загалу наших співвітчизників різних вікових 
груп, які не мають спеціальної підготовки за 
вищевказаною тематикою [14-16].

Питання та результати дослідження викла-
дені в наших попередніх публікаціях [14-16]. 
Спираючись на результати опитування, можна 
говорити про наступні відповіді на питання, 
які ми досліджували: 

- рівень загального уявлення про 
козацькі прізвища – на думку респондентів, 
вище середнього (63,5%) [14] (діаграма 1);

- інтерес до козацького прізвища – 
вище середнього (результати відповідей на всі 
питання – вище 60%) [15] (діаграма 2);

- бажання знайти «козацьке коріння» 
в своєму прізвищі – високе; 63% опита-
них всерйоз вважають, що їх прізвище має 
козацьке коріння; більше 2/3 респондентів – 
68% – хотіли би знайти козацькі корені в 
своєму прізвищі, а ті респонденти, чиє пріз-
вище не мало яскраво вираженого козаць-
кого походження, згадували та з непід-
робною радістю і цікавістю знаходили в 
«Реєстрі...» козацькі прізвища зі свого родо-
воду, що дозволяє говорити про доцільність 
їх самоідентифікації в козацькій етнокуль-
турі та вважати їх потенційними козаць-
кими нащадками (діаграма 3) [15]; 

- дослідження деяких психологічних 
аспектів сприйняття респондентами себе 
в козацтві через козацьке прізвище – без 
додаткової інформації своє прізвище вважа-
ють козацьким 42,3% опитаних (відповіді на 
питання №1) і, відповідно, 57,7% не мають відо-
мостей про козацьке прізвище, що відразу свід-
чить про недостатність історико-просвітницької 
роботи з молоддю. Майже третина всіх рес-
пондентів – 32,7% – ствердно відповіла на всі 
питання (№1, 2 і 3), що свідчить про широкий 
інтерес молоді до козацької тематики, бо майже 
третина опитуваних свідомо відносить себе до 
«браття козацького роду», а 88,5% опитаних 
вважають себе козацькими нащадками та 
готові пишатися цим (Діаграма 4) [16]. 
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Діаграма 1. Рівень загального уявлення  
про козацькі прізвища
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Діаграма 2. Інтерес до козацького прізвища
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Діаграма 3. Бажання знайти  
«козацьке коріння» в своєму прізвищі
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Так – 88,5%

Байдуже –
11,5%

Чи пишаєтесь Ви своєю причетністю до козацького роду? 

Так - 88,5% 

Діаграма 4. Відповіді на питання № 3

Спираючись на узагальнюючі результати 
дослідження, можна вважати козацькі пріз-
вища атрактивним елементом козацької спад-
щини та говорити про правильність вибра-

ного напряму в розповсюдженні козацької 
спадщини і високий рівень зацікавленості в 
одержанні науково-популярних знань щодо 
козацької тематики. Це серйозне підґрунтя для 
виховної та просвітницької роботи з молоддю 
та взагалі з населенням України, бо традиційні 
козацькі світоглядні принципи честі, гідності 
і високої духовності були і будуть втіленням 
споконвічної мрії людства про життя людини 
у рівності, братерстві і щасті.

Автори висловлюють щиру вдячність: 
всім членам та друзям Київської Академії 
Козацтва, які люб’язно погодились взяти 
участь в анкетуванні та організації широкого 
кола респондентів для проведення нашого 
дослідження.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАДОВОЛЕНОСТІ  
СТОСУНКАМИ У ПОДРУЖНІХ ПАРАХ:  

ПОГЛЯД КОНСУЛЬТАНТА
Стаття розглядає питання психологічної задоволеності шлюбом членів подружжя, та специ-

фічні особливості нормування шлюбно-сімейних взаємин. Підкреслюється, що людина загалом пере-
буває під впливом сімейних стосунків протягом фактично усього періоду життя: від перебування у 
батьківській родині до створення власного сімейного «вогнища». Світоглядна позиція, сформована в 
межах батьківської родини, чинить суттєвий вплив на сприйняття особистість власних сімейних 
ролей, а також рольової позиції шлюбного партнера. Зі сформованим власним життєвим і цінніс-
но-рольовим сценарієм людина вступає у шлюбно-родинний союз із іншим. Визначено, що провідні 
передумови формування гармонійних шлюбно-сімейних стосунків передбачають задоволеність сто-
сункам всередині подружньої пари. Чим більш позитивним є вплив образу сім’ї на ставлення осо-
бистості до подружніх взаємин, тим більш благополучним є існування шлюбно-сімейного союзу.). 
Підсумовано, що шлюбний союз у своєму розвитку переживає ряд етапів, що супроводжуються так 
званими нормативними кризами. 

Ключові слова: задоволеність стосунками, шлюбно-сімейні відносини, шлюбна пара, психологічне 
консультування подружжя, конгруентність.

Статья рассматривает вопросы психологической удовлетворенности браком супругов, и спе-
цифические особенности нормирования брачно-семейных отношений. Подчеркивается, что человек 
вообще находится под влиянием семейных отношений в течение фактически всего периода жизни: 
от пребывания в родительской семье к созданию собственного семейного «очага». Мировоззренчес-
кая позиция, сформированная в пределах родительской семьи, оказывает существенное влияние 
на восприятие личность собственных семейных ролей, а также ролевой позиции брачного партне-
ра. Со сложившимся собственным жизненным и ценностно-ролевым сценарию человек вступает в 
брачно-семейный союз с другим. Определено, что ведущие предпосылки формирования гармоничных 
брачно-семейных отношений предусматривают удовлетворенность отношениям внутри супружес-
кой пары. Чем более положительным влияние образа семьи на отношение личности к супружеских 
взаимоотношений, тем более благополучным является существование брачно-семейного союза.). 
Подведены, что брачный союз в своем развитии переживает ряд этапов, сопровождающихся так 
называемыми нормативными кризисами.

Ключевые слова: удовлетворенность отношениями, брачно-семейные отношения, брачная пара, 
психологическое консультирование супругов, конгруэнтность.

The article examines the question of psychological satisfaction marriage of family members, and specific 
features of setting of norms of marriage-domestic mutual relations. It is underlined that a man on the whole is 
under act of domestic relations during actually all period of life: from a stay in paternal family to creation of 
own domestic «hearth». The world view position formed within the limits of paternal family renders substantial 
influence on perception personality of own domestic roles, and also role-play position of marriage partner. 
With the formed own vital and valued-role-play scenario a man enters into a marriage-domestic union with 
other. Certainly, that leading pre-conditions of forming of harmonious marriage-domestic relations envisage 
satisfaction to the relations into the married couple. What more positive is influence of character of family 
on attitude of personality toward matrimonial mutual relations, that more safe is existence of marriage-
domestic union. Underline, that uncongruently voicing feel, desire and necessities, at existent external 
pressure, family members push (often useless for this purpose methods) away a partner, seeing the source 
of the troubles and experiencing in each other. It is summarized, that a marriage union in the development 
experiences the row of the stages that is accompanied by the so-called normative crises.

Key words: satisfaction by relations, marriage-domestic relations, marriage pair, psychological advising 
of the married couples, congruence.
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Постановка проблеми. На сьогоднішній 
день питання сімейних взаємин та профілак-
тики деструкцій у подружніх парах є нагаль-
ною та актуальною проблемою, пов’язаною 
передовсім із унормовуванням (підвищенням) 
рівня задоволеності шлюбними стосунками 
та шлюбним партнером зокрема. Людина 
загалом перебуває під впливом сімейних 
стосунків протягом фактично усього періоду 
життя: від перебування у батьківській родині 
до створення власного сімейного «вогнища». 
Світоглядна позиція, сформована в межах 
батьківської родини, чинить суттєвий вплив 
на сприйняття особистість власних сімейних 
ролей, а також рольової позиції шлюбного 
партнера. Зі сформованим власним життє-
вим і ціннісно-рольовим сценарієм людина 
вступає у шлюбно-родинний союз із іншим. 
Відповідно, дві різноспрямовані сімейні пат 
терни повинні отримати спільне підґрунтя, 
щоб родина успішно функціонувала [6].

Вказані передумови формування гармо-
нійних шлюбно-сімейних стосунків перед-
бачають задоволеність стосункам всередині 
подружньої пари. Чим більш позитивним є 
вплив образу сім’ї на ставлення особистості 
до подружніх взаємин, тим більш благопо-
лучним є існування шлюбно-сімейного союзу. 
Вагомим, таким чином, є завдання з’ясувати, 
які чинники є первинними у задоволеності 
шлюбними стосунками, а також шляхи вста-
новлення тривалих гармонійних сімейних 
взаємин у подружжі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Основними працями з теорії та практики пси-
хологічного консультування, що були вико-
ристані при написання даної статті, є роботи 
Б. Й. Хасана, О. Ф. Бондаренка та Т. М. Тита-
ренко. Авторитетні вчені розглядали питання 
подружньої сумісності, задоволеності шлю-
бом у парі, емоційного та конативного склад-
ників подружнього життя, умов гармонійного 
сімейного життя тощо.

Науково цінними для нашого дослідження 
є праці М. М. Обозова та Т. М. Трапезнікової 
(аналіз психологічної сумісності подружньої 
пари, а також специфіки взаємно адаптації у 
перші роки спільного життя); Ю. Е. Альоши-
ної та Л. Я. Гозмана (аспекти задоволеності 

шлюбом та розподілу ролей у подружній парі); 
Л. І. Мороз, Г. М. Дубчак та Т. В. Говорун (цін-
нісно-смислові орієнтації та шлюбно-сімейні 
установки членів подружжя, настанов на 
майбутню подружню взаємодію); Л. З. Сер-
дюк (психологічні специфіка та причини роз-
лучень у шлюбній парі); А. А. Богословського 
(емоційний складник подружніх взаємин, 
кохання у шлюбі та динаміка емоційних транс-
формації членів подружньої пари) тощо.

Мета статті: виявити основні психоло-
гічні особливості задоволеності стосунками 
у подружніх парах, а також специфіку роботи 
з деструкціями стосунків подружньої пари у 
практиці консультативного процесу.

Виклад основного матеріалу. Кон-
флікти – явища соціально обумовлені і опо-
середковані індивідуальними особливостями 
психіки людей. Вони пов'язані з гострими 
емоційними переживаннями – афектами, з 
дією пізнавальних стереотипів – способів 
інтерпретації конфліктної ситуації, і одно-
часно із гнучкістю й «винахідливістю» осо-
бистості або групи в пошуках і виборі шляхів 
конфліктного, тобто ведучого до посилення 
конфлікту, поведінки [5].

Учасники сімейних конфліктів часто не є 
протиборчими сторонами, що адекватно усві-
домлюють свою мету, скоріше вони жертви 
власних неусвідомлюваних особистісних осо-
бливостей і неправильного, не відповідної 
реальності, бачення ситуації й самих себе. Для 
сімейних конфліктів характерні вкрай неодноз-
начні й тому неадекватні ситуації, пов'язані з 
особливостями поведінки людей у конфліктах. 
Поведінка, що демонструється часто маскує 
щирі почуття й уявлення про конфліктну ситу-
ацію, а також один про одного. Так, за гру-
бими й гучними зіткненнями чоловіка й жінки 
можуть ховатися прихильність і любов, а за 
підкресленою ввічливістю – емоційний роз-
рив, хронічний конфлікт, іноді й ненависть [1].

Сімейні конфлікти мають різні причини, 
найважливішими з яких є:

- обмеження свободи й активності, само-
вираження членів сім’ї;

- девіантна поведінка одного або декіль-
кох членів сім’ї (вживання психоактивних 
речовин тощо); 



25

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

- наявність протилежних інтересів, праг-
нень, обмеженість можливостей для задово-
лення потреб одного з членів сім’ї (на його 
думку); 

- авторитарний тип взаємостосунків, що 
склалися у сім’ї;

- авторитарне вторгнення родичів у 
подружні стосунки;

- сексуальна дисгармонія у шлюбі 
тощо[1].

Сімейні конфлікти відрізняються підвище-
ною емоційністю, швидкістю протікання кож-
ної стадії, формами протидії (докори, образи, 
сварки, сімейний скандал, порушення спілку-
вання тощо), а також засобами їх розв’язання 
(досягнення згоди, примирення, взаємні 
поступки, розлучення тощо).

Конфлікт стає реальністю тільки після 
усвідомлення протиріч, тому що тільки 
сприйняття ситуації як конфліктної породжує 
відповідну поведінку (із цього випливає: про-
тиріччя можуть бути не тільки об'єктивними, 
але й суб'єктивними). Перехід до конфліктної 
поведінки – це дії, спрямовані на досягнення 
своїх цілей, і блокування досягнення про-
тилежною стороною її прагнень і намірів. 
Істотно, що й дії опонента також повинні 
усвідомлюватися ним як конфліктні. Ця ста-
дія пов'язана із загостренням емоційного тону 
взаємин і прогресуючою їх дестабілізацією. 
Однак дії учасників виконують одночасно й 
своєрідну пізнавальну функцію, коли ескала-
ція й розвиток конфлікту призводять до більш 
глибокого, хоча й не завжди більш точного 
розуміння ситуації. Значну роль при цьому 
грають зміни у системі проекцій стосовно 
партнера по шлюбу [2; 3].

У перші один, два, три роки (рідко довше) 
проекції-очікування зазвичай «працюють» на 
те, щоб втілювалися найбільш позитивні сце-
нарії. І навіть якщо щось не виходить, кожен 
з подружжя трактує ці невдачі в позитивному 
ключі («ну нічого, він досі не складає речі 
акуратно в шафу і не цікавиться оперою, але 
через якийсь час, звичайно, це робитиме!»). 
Такі внутрішні дії практично не усвідомлю-
ються людьми.

Отже, на етапі, коли перші позитивні уяв-
лення про партнера і про себе (самооцінка 

себе як дружини/чоловіка) дещо розвіюються, 
втрачають свою силу, стереотипи сприйняття, 
відчуття, розуміння і взаємодії починають 
переважати. Фільтр, через який проходить 
інформація про партнера, життя і власне про 
себе ніби перестає пропускати надії, мрії, 
натхнення, спонтанність, позитивне домальо-
вування партнера і, навпаки, більшою мірою 
починає працювати на виявлення «негативних 
якостей» [4].

Даний процес має цілком пояснюване 
обґрунтування. У якій би психологічно бла-
гополучній сім’ї ми не росли, кожен з нас 
має певні «невротичні зони» (власне, і «зони 
внутрішньої самотності»), що сформувалися 
в результаті нашого виховання, свого роду 
маніфестації внутрішньо-сімейних стерео-
типів. Усередині цих зон зберігається певний 
«запис», через призму якого ми сприймаємо 
і трактуємо прояви наших близьких і себе 
(наприклад, «від тебе нічого не залежить, ти 
не впливаєш на те, що відбувається з тобою: 
тільки інший може тебе ощасливити»; «треба 
підлаштовуватися – і тільки так можна жити 
у безпеці»; «близькість небезпечна: не дові-
ряй, але контролюй все навкруги, не набли-
жайся сам»; «бути собою і бути близьким 
з кимось – несумісні поняття», «близь-
кість досягається шляхом розчинення в 
іншому», і багато інших несвідомих схем  
сприйняття).

Коли внаслідок неминучих криз висока 
тривога проникає в сімейне подружнє життя, 
зміст цих зон актуалізується, і сприйняття змі-
нюється. Це, звісно, відбувається не за один 
день. Як правило, обидва партнери (часто 
один з них більшою мірою) впродовж три-
валого часу, іноді практично усього попере-
днього спільного життя накопичують резуль-
тати власних дій і дій партнера в контексті цих 
установок, і можуть ніяк не усвідомлювати те, 
що вони не задоволені і фрустровані в стосун-
ках з іншим. Смутні відчуття дискомфорту, 
провини, власної незначущості можуть довго 
супроводжувати людину, але, сприймаючи їх 
як звичний фон, вона не виділяє і не впізнає 
їх. Або ж, в силу дії первинних позитивних 
проекцій, помічаючи їх, пояснює як неминуче 
і те, що повинне, врешті-решт, пройти («але 
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він же любить мене, це він не із зла ігнорує 
мене, ще трохи, і буде кращий»).

У якийсь момент, часто за умови появи 
деяких обставин, «чаша терпіння» перепо-
внюється, і один (рідше обоє) з партнерів 
відчувають свою межу в стосунках: «більше 
так неможливо, це ні до чого не веде!», «вона 
мене розлюбила, і все не має сенсу!», «я 
більше не можу терпіти, йду!». І один (рідко 
обоє) з партнерів змінює траєкторію свого 
руху у шлюбних стосунках. Той, хто не допус-
кав і думки про те, щоб повідомити про себе, 
попросити або бажати щось для себе, роз-
вертається у протилежному векторі і починає 
жити тільки собою, забувши про інше; неймо-
вірно дбайливий чоловік, що здував поро-
шинки з дружини, змінюється; дружина, що 
підлаштовується усе життя, покидає чоловіка 
та стає ініціатором розлучення.

Якщо спробувати зобразити дещо спро-
щену схему, то вона буде приблизно такою: 
проживши деяку кількість років один з 
одним, і досягнувши певної критичної точки, 
хтось із пари як би втрачає ресурс та регре-
сує. Обставини, в яких живе в цей час сім’я, 
дуже важливі. Члени сім’ї неминуче пережи-
вають періодичні складнощі у своєму вну-
трішньому житті, проте, при певному збігу 
обставин сім’я може об’єднуватися і ефек-
тивно з ними справлятися. Тобто, регресія 
може здійснюватися в умовах захищеності і 
підтримки близькими [7].

Проте, коли до цих внутрішніх складно-
щів додаються зовнішні, з ресурсами кого-
небудь із членів сім’ї виникають проблеми. 
Наприклад, чоловік, що переживає складнощі 
з роботою, зароблянням грошей, власним ста-
тусом в соціумі (а це, як ні крути, досі для 
більшості чоловіків є провідним, домінуючим 
завданням), дуже ймовірно, почуватиме себе 
невпевнено, уразливо, а можливо й безпо-
радно. Це, у свою чергу, при дефіцитах в кому-
нікації між подружжям, та і з іншими членами 
сім’ї, дуже сприяє зниженню диференціації 
і наростанню тривоги. Чоловік або дружина 
в даному випадку є ідеальним об’єктом для 
проекції, і свою невпевненість (яку більшості 
чоловіків ще і заборонено виражати, вони 
адже мають бути сильними і зі всім справ-

лятися) він з великою вірогідністю принесе 
в стосунки з дружиною. Наприклад, замість 
того, щоб відкритися їй і сказати, що у нього 
важкий період, і він потребує певної її під-
тримки, він проявлятиме «сильну», продикто-
вану чоловічою роллю позицію: дратуватися, 
закриватися і блокувати способи звернення по 
допомогу. Дружина, у свою чергу, також пере-
живаючи тривогу, може вдаватися до негатив-
них звинувачувальних способів її вираження 
типу: «через тебе мені погано», що протилеж-
ною стороною зазвичай сприймається як «ти 
мені усе життя зіпсував, через тебе я нещасна 
і страждаю» (за спостереженнями автора цієї 
статті, найбільш негативний та дистресовий 
для більшості чоловіків посил).

Неконгруентно виражаючи почуття, 
бажання і потреби, при існуючому зовніш-
ньому тиску, члени подружжя «замикають 
коло»: відчуваючи гостру потребу в під-
тримці, відштовхують (часто непридатними 
для цього способами) партнера, бачачи один 
в одному джерело своїх бід і переживань. 
Цей механізм якоюсь мірою є адаптивним, 
оскільки лаятися, пред’являти претензії і 
захищатися один від одного – все ж сильна 
позиція, сильніша, ніж трансляція безпорад-
ності, розгубленості і перебування в депре-
сії від втрати колишньої ідентифікації (коли 
кожен себе почував комфортно).

Проте, якщо такий спосіб стає хронічним, 
негативні проекції один на одного фіксуються, 
тиск може ставати нестерпним. Людина 
потрапляє у свою «зону внутрішньої само-
тності», місце, де її не розуміють і, можливо, 
не можуть і не зможуть (негативний прогноз 
майбутнього) зрозуміти і прийняти. У такому 
випадку відбувається переосмислення та 
переоцінка власного ставлення до партнера, 
і стає нестерпним продовжувати жити як 
зазвичай, виникає гостра необхідність щось 
змінити. Оскільки в такому складному стані 
змінити зовнішні обставини представляється 
практично неможливим, робиться спроба змі-
нити внутрішні, сімейні: «я більше не можу 
жити таким життям, ти мене не чуєш і ні в 
гріш не ставиш, – я йду!» [5].

Звичайно, відхід може бути не лише фізич-
ним, «емоційне розлучення», як правило, йому 
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передує і знаходить вираження в дистанцію-
ванні, зрадах, озлобленні, звуженні сприйняття, 
хворобах і ін. Другий партнер може поводи-
тися по-різному: якщо у нього досить ресур-
сів, він може дуже істотно допомогти першому 
впоратися з важкою ситуацією. Проте, нерідко 
дружина, від якої, наприклад, відсторонився 
і закрився чоловік, почуває себе самотньою, 
непотрібною, незахищеною і покинутою. 
Або дружина не може надати потрібну чоло-
вікові допомогу (а у більшості випадків вона 
і не здогадується, яка саме підтримка йому 
потрібна, до того ж, він найчастіше про неї і 
не просить), і, у свою чергу, сприймає його дії 
як нестерпний тиск з його боку. Таким чином, 
активізуються захисні механізми і регресивні  
установки обох членів подружжя [2; 3].

Як наслідок, кожен з подружжя, не знахо-
дячи підтримки в іншому, посилює нездорову 
ситуацію в цілому. Пара приходить у безви-
хідь. Оскільки дана діада є нестійкою систе-
мою, вони втягують когось третього у свою 
«гру», тріангулюють: це може бути дитина, 
коханець, терапевт, чийсь батько, хто завгодно. 
Важливо, щоб цей третій не створював стійку 
коаліцію з одним проти іншого, тоді є шанс 
допомогти їм вийти з кризи. Проте, якщо це 
дитина, яка втягнута у стосунки батьків, для 
неї це завдання є непосильним і дуже боліс-
ним – вона, майже напевно, психологічно 
сама травмується, допомагаючи батькам.

У сучасних сім’ях щодо серед подружжя 
(особливо молодого) переважає егоцентрична 
стратегія реагування у конфлікті, натомість 
батьки (особливо матері) часто демонстру-
ють альтероцентричну стратегію щодо дітей. 
Оптимальним є домінування соціоцентичної 
стратегії, що забезпечує конструктивне вирі-
шення родинних конфліктів та епізодичне 
використання двох інших стратегій.

Сімейний конфлікт, зачіпаючи стосунки 
між найближчими людьми, розхитує як їх 
психологічне здоров’я, так і родини в цілому. 
Тому люди здебільшого прагнуть вирішити 
проблемну ситуацію, вдаючись до різних 
форм копінг-поведінки [6, с. 100-101].

Найбільш загальними етапами налаго-
дження конструктивного родинного копінгу 

є такі кроки, які може використовувати 
будь-який член родини, що залучений у  
конфлікт:

- знайти час для бесіди, аналізу про-
блеми, розказати про свої бажання та вислу-
хати, як бачить ситуацію опонент;

- змінити акценти з «я проти тебе» на 
«ми проти проблеми», використовуючи жести 
та слова примирення;

- домовитися про сумісні дії, де б визна-
чалися всі конкретні потреби, зобов’язання 
сторін і терміни їх виконання.

На тлі опанувальної поведінки учасники 
родинного конфлікту вдаються до однієї з 
типових форм реагування у ньому, причому 
ці форми можуть змінюватись навіть під час 
розгортання однієї конфліктної ситуації.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Таким чином, при динамічному 
підході до сімейних проблем подружні дис-
гармонії (порушення) взаємин аналізуються 
з погляду внутрішньої мотивації поведінки 
обох чоловіка й жінки. Поточні сімейні кон-
флікти розглядаються з урахуванням мину-
лих конфліктів, а також прикладів колишніх 
емоційно забарвлених стосунків. При цьому 
оцінюється вплив сім’ї, у якій виріс кожний 
із подружжя, враховується властива їй атмос-
фера, врівноваженість, спокій, розподіл прав 
і обов'язків між батьком і матір’ю, насліду-
вання досвіду батьків.

Тож, шлюбний союз у своєму розвитку 
переживає ряд етапів, що супроводжуються 
так званими нормативними кризами. Загаль-
ний характер цих криз, однак, не визначає 
їх гостроту й серйозність. Багато чого зале-
жить від бажання й культури міжособистіс-
них стосунків чоловіка й жінки, їх здатності 
переглядати свої помилкові уявлення, праг-
нення підтримувати психологічно благопо-
лучні, здорові стосунки з іншими членами 
сім'ї. Наявність усвідомленої установки на 
спільний з партнером розвиток, своєчасне 
виявлення змін у взаєминах дозволяють 
подружжю керувати своєю поведінкою. Неу-
важність до процесів розвитку один одного, 
зміні потреб та інтересів партнера ставить 
родину на межу розпаду.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТОВОГО  
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ФІЗИКИ  

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
У статті розглядаються особливості впровадження тестового контролю знань студентів з фі-

зики вищих навчальних закладів морського спрямування. Наведені основні принципи тестування, 
етапи розробки тесту. Доведено необхідність впровадження тестового контролю знань студентів. 
Представлені приклади тестових завдань з теми «Динаміка обертання абсолютно твердого тіла. 
Наближена теорія гіроскопа». Підкреслено значущість наведених завдань щодо виявлення сформова-
ності різних мисленевих операцій майбутніх судноводіїв.

Ключові слова: фізика, майбутні судноводії, тест, розвиток мисленевих операцій.

В статье рассматриваются особенности внедрения тестового контроля знаний студентов по фи-
зике в высших учебных заведений морского профиля. Рассмотрены основные принципы тестирования, 
этапы разработки теста. Доказана необходимость внедрения тестового контроля знаний студентов. 
Представлены примеры тестовых заданий по теме «Динамика вращения абсолютно твердого тела. 
Приближенная теория гироскопа». Подчеркнута значимость приведенных заданий, используемых для 
выявление сформированности различных мислительных операций будущих судоводителей.

Ключевые слова: физика, будущие судоводители, тест, развитие мыслительных операций.

The article discusses the features of introducing test control of students' knowledge of physics in higher 
education institutions of a marine profile. The basic principles of testing, the stages of test development are 
considered. The necessity of introducing test control of students' knowledge is proved. Examples of test tasks 
on the topic «Dynamics of rotation of an absolutely rigid body. The approximate theory of a gyroscope». The 
importance of the given tasks used to identify the formation of various intelligence operations of future 
navigators is emphasized.

Key words: physics, future navigators, test, development of mental operations.

Актуальність статті. На сучасному етапі 
розвитку освіти актуальною проблемою є під-
вищення якості навчання у вищих навчальних 
закладах, зокрема морського спрямування. 
Оцінка якості освіти забезпечується за допо-
могою контролю знань, тому дуже важливим 
є його організація, об’єктивність. Тестові тех-
нології є об’єктивним і ефективним спосо-
бом перевірки навчальних досягнень студен-
тів. Тестування є мотивуючим фактором, що 
активізує розумову діяльність студентів та їх 
позитивне відношення до контрольно-оціню-
вального етапу навчальної діяльності.

Така форма контролю дає можливість 
охоплювати матеріал навчального курсу, сво-
єчасно перевірити знання та вміння великої 
кількості здобувачів вищої освіти, резуль-
тати їх самостійного опрацювання матері-
алу, що є необхідним в умовах переходу до 
Болонської системи оцінювання студентів, 

впровадження компетентнісного підходу, 
дистанційного навчання.

Все вищезазначене свідчить про необхід-
ність використання тестів під час контролю 
знань та вмінь студентів разом з іншими фор-
мами перевірки навчальних досягнень здобу-
вачів вищої освіти.

Постановка проблеми. Проблема тесту-
вання не є новою і висвітлювалась у роботах 
багатьох науковців, зокрема в працях В.С. Ава-
несова, В.П. Безпалька, І.Є. Булаха, С.У. Гон-
чаренка, М.В. Дичківського, О.І. Ляшенка, 
А.M. Майорової, М.Б. Челишкової, К. Інген-
кампа, та ін. Але проблема впровадження 
різноманітних тестових завдань з фізики, які 
сприяють активізації розумової діяльності 
майбутніх судноводіїв у вищих навчальних 
закладах є не досить досліджуваною.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Враховуюче цей аспект, 
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зазначений вище, метою статті було встанов-
лення умов доцільності застосування тесту-
вання, як основної форми контролю знань з 
фізики майбутніх судноводіїв.

Для досягнення мети були поставлені 
наступні завдання: 1. Проаналізувати поняття 
«тест», «тестування», розглянути класифі-
кацію, види тестів, етапи розробки тестів.  
2. Навести приклади тестових завдань на 
розвиток різних мислительних операцій з 
теми «Динаміка обертання абсолютно твер-
дого тіла. Наближена теорія гіроскопа» курсу 
фізики для майбутніх судноводіїв.

Виклад основного матеріалу. Щодо визна-
чення поняття тест, то під тестом розуміємо сис-
тему завдань певного змісту, різного рівня склад-
ності, яка дозволяє ефективно оцінити рівень 
сформованих знань та вмінь здобувачів вищої 
освіти. Тестування – процес дослідження знань 
та вмінь з метою виявлення помилок і визна-
чення відповідності між досягнутими результа-
тами та запланованими у предметній галузі.

Тести можна класифікувати за процедурою 
створення: стандартизовані; нестандартизо-
вані. Нестандартизовані тести дозволяють 
здійснити контроль досягнення освітніх цілей, 
здійснювати навчання та діагностику, є най-
більш поширеними. За засобом пред’явлення 
розглядають бланкові, предметні, комп’ютерні 
тести. За предметною областю застосування 
тестів поділяються на монопредметні (пере-
вірка знань та вмінь з одного предмету); 
поліпредметні (в якості складових елементів 
входять монопредметні тести); міжпредметні 
(побудовані для перевірки міжпредметних та 
надпредметних знань та вмінь). За формою 
організації тестування буває індивідуальним, 
груповим. За метою використання: тест вхід-
ного контролю, поточне та рубіжне тесту-
вання, діагностичний тест, підсумковий тест. 

За формою завдання тести можна поді-
лити на: 1) відкриті – відповідь на завдання 
надається самостійно; 2) закриті – відповіді 
задані (з вибором однієї правильної відпо-
віді, декількох, найбільш точної). Ми вважа-
ємо, що різноманітні тести закритого типу 
доцільно застосовувати на заняттях з фізики, 
так як вони дають можливість виявляти не 
тільки рівень засвоєння нової інформації, а й 

контролювати зміни, що відбуваються у роз-
витку мислення здобувача вищої освіти.

На нашу думку можна виділити наступні 
етапи розробки тесту: 1) формулювання мети 
тестування і задач; 2) опис змісту матеріалу 
(теми, розділу); 3) визначення числа, форми, 
«ваги» завдань на кожну тему та розподіл за 
рівнем складності; 4) зазначення орієнтовного 
часу виконання; 5) розробка тестових завдань 
і інструкції щодо їх виконання; 6) визначення 
шкали оцінювання; 7) експериментальна 
перевірка тесту; 8) підбір банку завдань для 
корекції навчальних досягнень студентів. 

За В.С. Аванесовим можна виділити 
наступні принципи відбору змісту тесту: зна-
чущість (показники засвоєння матеріалу), 
наукова достовірність, системність змісту, 
стислість викладу, відсутність підказки та 
помилок, інформаційність, відповідність 
навчальній програмі. Діагностичний тест 
повинен бути надійним, валідним. Тестове 
завдання стандартно складається з інструкції, 
зразка виконання, тексту завдання (питання), 
правильної відповіді (еталон) [3, c. 100]. 

Рис. 1. Вікно вибору типу тестового питання

Розробляючи завдання до тестового контр-
олю знань та вмінь студентів, ми обрали тести 
закритого типу і тестування проводили вико-
ристовуючи систему електронного навчання 
Moodle. Різноманітність форм закритих тес-
тових завдань дала змогу урізноманітнити 
контрольні завдання для діагностування знань 
та вмінь здобувачів вищої освіти [4, c. 10; 
5, с. 29]. Типи питань, які можна створювати 
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за допомогою вбудованого редактору на зазна-
ченій платформі, наведені на рисунку 1, всього 
їх п’ятнадцять.

Приклади деяких тестових питань за допо-
могою якиих можна виявити сформованість різ-
них мисленевих операцій майбутніх судноводіїв 
з фізики теми «Динаміка обертання абсолютно 
твердого тіла. Наближена теорія гіроскопа», 
реалізувати міжпредметні зв’язки з дисциплі-
ною «Навігація та лоція», наведено нижче. 
У дужках зазначено тип тестового завдання, що 
створюється на платформі Moodle. 

1. Завдання на встановлення причинно-
наслідкового зв’язку між явищами (перетягу-
вання в тексті).

Встановити, чи виражає судження при-
чинно-наслідковий зв’язок. Виділити: 1). При-
чину. 2). Наслідок. 3). Судження не виражає 
ні причину ні наслідок. Приклад відповіді:  
A) 1). 1., 2). 4.; Б) 1) 3, 2) 2. 

А). 1. Зі збільшенням кутової швидкості 
обертання ротора, 2. збільшується спрямову-
ючий момент гірокомпаса, тобто момент, що 
встановлює вісь гірокомпаса в меридіан.

Б). 3. Зі збільшенням кінетичного моменту 
ротора, 4. збільшується кінетичний момент 
гіроскопу

2. Завдання на доповнення і завершення 
думки (на відповідність).

Інструкція: Замість пропусків виберіть 
відповідні слова з пунктів 1, 2, 3, 4, 5. При-
клад відповіді: А 1; Б 2...

А) Момент інерції кулі розраховується за 
формулою… 

Б) Момент інерції матеріальної точки 
дорівнює ….

В) Теорема Штейнера математично вира-
жається формулою….

Г) Для суцільного тіла момент інерції роз-
раховується за формулою… .

1. mR2 ; 2. J J mdc� � 2 ; 3. J dm� ��2 ;  
4. 2 5

2mR ; 5. 2 3
2mR .

3. Тест на виявлення ступеню розуміння 
поняття (на відповідність).

Чи вірне судження? 1. Так. 2. Ні. Приклад 
відповіді: А1, Б2, В1…

А). Головна вісь вільного гіроскопу збе-
рігає початковий заданий напрямок у про-
сторі, т.я. його вектор кінетичного моменту 
(моменту імпульсу), який співпадає з голов-
ною віссю гіроскопа, залишається постійним 
за напрямом і величиною.

Б). Основна властивість вільного гірос-
копу – зберігати напрям головної осі на певний 
напрямок може бути пояснена явищем інерції.

В). За допомогою вільного гіроскопа 
можна прослідкувати добове обертання Землі 
навколо власної осі.

4. Тестове завдання на відповідність (на 
відповідність).

Інструкція: Встановіть відповідність 
позначення фізичної величини, її назві, розра-
хункової формули і вкажіть одиницю виміру. 
Приклад відповіді: А,1,11,15; Б, 3,6,13…

Величина Одиниця виміру Назва величини Розрахункова формула

А). 


M 1. Н*м 5. Момент імпульсу 11. r pi i
i

n

,
�� ��

�
�
1

Б). L 2. кг*м2 6. Момент сили 12. r F,�� ��

В). J 3. Дж 7. Робота зовнішньої сили при обертан-
ні твердого тіла навколо нерухомої осі 13. M dz �

�

�

1

2

�

Г). Wk 4. Вт 8. Момент інерції 14. J dm� ��2

Д). A 9. Кінетична енергії обертального руху 15. M
d
dtz �
�

Е). P 10. Потужність при обертальному русі 16.
 

Jω2

2
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7. Тестове завдання з пропусками (аналіз, 
розуміння, порівняння) (перетягування в тексті). 

Замість … використайте знаки > (1), або < 
(2), або = (3) і поясніть, чому поставили такий 
знак. Маси і радіуси тіл однакові (рис. 2). 
Приклад відповіді: А). 1. В)

А). Момент інерції тіла 2… момента(у) 
інерції 4. 

Б). Момент інерції 4 тіла … момента(у) 
інерції 3. 

Дати закодовані пояснення: В). тому, що 
розподіл маси тіла знаходиться на більшій 
відстані від осі обертання; Г). тому, що розпо-
діл маси тіла знаходиться на менший відстані 
від осі обертання.

Рис. 2. Тіла різної форми

8. Тестове завдання на конструювання 
(перетягування в тексті). 

Сконструюйте правило для визна-
чення напряму вектора гіроскопіч-
ного моменту (правило трьох пальців 
лівої руки) [1, c. 19]. Приклад відповіді:  
АВГДЖЗИК.

А). Якщо розташувати три пальці лівої 
руки 

Б). взаємно перпендикулярно 
В). вказівний палець направити 
Г). уздовж вектору моменту імпульсу
Д). великий 
Ж). уздовж вектору кутової швидкості 

прецесії 
З). то 
И). середній палець 
К). вкаже напрям вектору гіроскопічного 

моменту сил
Висновки, зроблені в результаті дослі-

дження. Застосування систематичного тес-
тового контролю навчальних досягнень з 
фізики студентів дозволяє об’єктивно їх 
оцінити, отримати оперативну інформацію 
щодо рівня засвоєння знань і умінь, є ефек-
тивною оцінкою результатів освіти та само-
освіти. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОТОВНОСТІ  
ДО ШЛЮБУ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

У статті проведено дефінітивний аналіз психологічної готовності до шлюбу та сімейного життя 
в юнацькому віці. Розглядаються пріоритетні життєві цінності сучасної молоді, мотиваційні аспек-
ти вступу до шлюбу, рольові очікування та домагання. Визначено основні напрямки роботи, спрямо-
вані на підвищення готовності до шлюбу та сімейного життя. 

Ключові слова: психологічна готовність до шлюбу, юнацький вік, сім’я, мотиви вступу до шлюбу.

В статье проведен дефинитивный анализ психологической готовности к браку и семейной жиз-
ни в юношеском возрасте. Рассматриваются приоритетные жизненные ценности современной мо-
лодежи, мотивационные аспекты вступления в брак, ролевые ожидания и притязания. Определены 
основные направления работы, направленные на повышение готовности к браку и семейной жизни.

Ключевые слова: психологическая готовность к браку, юношеский возраст, семья, мотивы всту-
пления в брак.

The article provides a definitive analysis of psychological readiness for marriage and family life in 
adolescence. Priority life values of modern youth, motivational aspects of marriage, role expectations and 
aspirations are considered. The main areas of work aimed at improving readiness for marriage and family 
life are identified.

Key words: psychological readiness for marriage, adolescence, family, motives for marriage.

Актуальність статті. Сім’я є пріори-
тетною цінністю будь-якого сучасного сус-
пільства, яке зацікавлене у збереженні свого 
народонаселення, міжнародного статусу та 
соціокультурних інститутів. Необхідність 
дослідження та формування психологічної 
готовності до шлюбу в юнацькому віці обу-
мовлена декількома обставинами. По-перше, 
це недостатнє розуміння значущості інсти-
туту сім’ї для кожної людини, суспільства 
і держави. По-друге – виникнення нової 
системи цінностей на фоні зміни устрою 
суспільства і утворення домінування інди-
відуально-особистісних цінностей над 
сімейно-груповими, спрощення специфічних 
функцій сім’ї, розповсюдженням серед осіб 
юнацького віку не відповідального ставлення 
до шлюбу і сімейного життя. Таким чином, ці 
проблеми обумовлені не тільки соціальними, 
але й індивідуальними обставинами. 

Сучасна сім’я стала динамічнішим утво-
ренням, вона в меншій мірі стабілізується 
соціальними чинниками. Істотно зросло зна-
чення особистих мотивів і комунікативних 
здібностей подружжя. Актуальність про-

блеми вивчення готовності до шлюбу ініціює 
наукові пошуки у сфері педагогіки, психології 
та інших наук [5, с. 234]. 

Проблема сім’ї, шлюбних відносин та 
готовності до сімейного життя знайшла відо-
браження у роботах Я. Коменського, Я. Кор-
чака, Л. Гудковича, С. Ковальова, І. Дуброві-
ної, Ю. Орлова та ін. Чинники, які впливають 
на формування готовності до шлюбу у моло-
дих людей, вивчали І. Арабов, Н. Толстих, 
А. Чудновський, та ін. Вивченням уявлень 
юнаків про майбутню сім’ю займалися 
П. Якобсон, А. Прихожан, Т. Юферева та ін.

Метою статті є вивчення особливостей 
психологічної готовності до шлюбу в юнаць-
кому віці.

Виклад основного матеріалу. На сучас-
ному етапі розвитку суспільства виникли 
зміни у сприйнятті сім’ї, як соціального 
інституту. Визначена значна кількість неспри-
ятливих явищ, що притаманні сучасній сім’ї. 
Серед них відзначаються розлучення, і, як 
наслідок, формування неповних сімей; зміни 
у сприйнятті сімейних цінностей; відмова від 
народження дитини; недостатність мотивації 
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для створення сім’ї; асоціальність взаємовід-
носин у родині; пріоритетність матеріальних 
цінностей над моральними інтересами; пере-
кладання виховних функцій на освітні уста-
нови. У зв’язку із цим необхідно здійснювати 
зміцнення інституту сім’ї, формувати у молоді 
готовність до сімейних стосунків, покращу-
вати емоційний стан партнерів на шляху до 
оформлення стосунків. 

Взаєморозуміння пари в дошлюбний 
період – багатофакторна проблема, в основі 
якої психологічна сумісність партнерів, уяв-
лення про статеву ідентифікацію особистості та 
рольові стосунки між чоловіками та жінками. 
Гармонізація сім’ї пов’язана із специфікою 
засвоєння батьківських та подружніх ролей, 
сформованість Я-реального та Я-ідеального, 
ціннісних орієнтацій, уявлень про сімейне 
життя. Дошлюбний період характеризується, 
як багатий на емоційно насичені позитивні вра-
ження і є основою для щастя майбутньої сім’ї. 

Психологічна готовність до шлюбу – соці-
ально-психологічне утворення в структурі 
особистості, яке інтегрує прийняття ціннос-
тей сім’ї, як соціального інституту зі спеціаль-
ними знаннями і уміннями в області психоло-
гії сімейних стосунків, раціонального ведення 
домашнього господарства, міжособистісного 
спілкування [6, с. 73]. У структурному відно-
шенні така готовність представлена мотива-
ційно-ціннісним, інтелектуально-пізнаваль-
ним, дієво-практичним і емоційно-вольовим 
компонентами. Психологічна готовність до 
шлюбу припускає наявність навичок спілку-
вання з людьми, єдність або схожість поглядів 
на життя взагалі та сімейне зокрема, уміння 
створити морально-психологічний клімат в 
сім’ї, стійкість характеру і почуттів, розви-
нені вольові якості особистості.

У сучасній психолого-педагогічній науці 
не існує загальновизнаного погляду на сут-
ність поняття «готовність до шлюбу». Соціо-
логи акцентують увагу на репродуктивній 
поведінці подружжя, необхідності поєднання 
професійних і сімейних ролей працюючих 
жінок, розподілу влади та обов’язків чоло-
віка і жінки у сім'ї, у вихованні дітей тощо. 
Психологи досліджують характер зв’язків і 
залежностей між станом готовності та ефек-

тивністю діяльності особистості, виокрем-
люючи загальну (тривалу), ситуативну і пси-
хологічну готовність. 

До вивчення проблем шлюбу, сім’ї й 
сімейних відносин зверталися класики зару-
біжної психології. Як складне об’єднання, 
що складається з низки суб’єктивних і 
об’єктивних факторів, які частково мають 
гетерогенну природу, розглядав шлюб швей-
царський психолог К. Юнг. Розвиваючи цю 
тему, австрійський психолог А. Адлер наго-
лошував на тому, що психологічна готовність 
до шлюбу передбачає наявність почуття 
спільності з партнером, почуття симпатії, 
здатність ототожнювати себе з іншою люди-
ною й співпереживати їй. 

Проблеми готовності до шлюбу в юнаць-
кому віці розглядаються в працях класиків 
педагогіки Я. Коменського, Ж.-Ж. Руссо,  
Дж. Локка, І. Песталоцці, М. Пирогова, 
К. Ушинського, П. Лесгафта, П. Блонського, 
А. Макаренка та ін. 

До розробки проблеми формування готов-
ності молоді до майбутнього подружнього 
життя, практичного визначення окремих її 
питань звертався видатний український педа-
гог В. Сухомлинський, надаючи великого зна-
чення вихованню в юнаків і дівчат моральної 
готовності до того, як стати чоловіком і дру-
жиною, батьком і матір’ю. 

Дослідження A. Прихожан виявили, що 
уявлення про майбутнє сімейне життя фор-
мується в самій сім’ї – або як прагнення до 
повторення, або як бажання все змінити. 

У структурі підготовки підростаючого 
покоління до сімейного життя І. Дубровіна як 
вихідне положення зазначає підвищення етич-
ного рівня молоді, вказує на те, що ставлення 
та готовність людини до шлюбу і сімейного 
життя форсується на основі міжособистіс-
них відносин між батьками. Також говорить 
про тісний зв’язок готовності до шлюбу із 
статевим вихованням, особливо у підлітко-
вому віці. І. Дубровіна вважає, що спеціальна 
психологічна підготовка юнаків та дівчат до 
шлюбу є важливою необхідністю. Ця під-
готовка повинна проводитися на всіх етапах 
вікового розвитку і не має бути відокремлена 
від загальних проблем виховання [3, с. 29]. 
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С. Ковальов вважає головним компонентом 
психологічної готовності до шлюбу і сім’ї розу-
міння особистістю суспільної значущості своїх 
дій, певних зобов’язань перед собою та іншим, 
а також відповідальність за сім’ю і дітей, добро-
вільне прийняття сімейних турбот і обмежень 
особистісної свободи. Крім того, С. Ковальов 
відзначає важливий показник психологічної 
готовності до сімейного життя – наявність про-
екту майбутнього сімейного життя. «Потреба 
бачити себе в майбутньому самореалізованим, 
коханим і щасливим природна та закономірна, 
але будь-яка мрія досяжна тільки в тих випад-
ках, коли підкріплюється реальним планом дій, 
що включає окрім бажаних цілей ще й шляхи і 
способи їх досягнень» [4, с. 76]. 

Т. Андрєєва розглядає готовність до шлюбу 
як систему соціально-психологічних устано-
вок особистості, яка визначає емоційно-пози-
тивне ставлення до сімейного життя, ціннос-
тей подружжя [2, с. 76]. 

У рамках вікового розвитку Г. Абрамова 
стверджує, що людина в період дорослі-
шання вирішує найважливішу задачу осо-
бистісного розвитку – будівництво життя 
в новій сім’ї. Психологічними передумо-
вами рішення цієї задачі є результати роз-
витку когнітивної, мотиваційної, емоційно- 
вольової сфер особистості, її самосвідо-
мості [1, с. 193].

На думку психологів С. Ємельянова, 
В. Зацепіна, Е. Калмикової, морально-пси-
хологічна підготовленість особистості до 
шлюбу означає сприйняття цілого комплексу 
вимог, обов’язків і соціальних стандартів 
поведінки, якими регулюється сімейне життя. 
До таких вимог відносяться: 

- готовність взяти на себе нову систему 
обов'язків стосовно свого шлюбного парт-
нера, майбутніх дітей та відповідальність за 
їх поведінку (С. Ємельянов); 

- розуміння прав і достоїнств інших чле-
нів сімейного союзу, визнання принципів рів-
ності у людських стосунках (В. Зацепін); 

- прагнення до повсякденного спілку-
вання та співпраці, узгодження взаємодій 
з представниками протилежної статі, що у 
свою чергу передбачає високу моральну куль-
туру (К. Калмикова); 

- уміння пристосовуватися до звичок і рис 
характеру іншої людини і розуміти її психічні 
стани (К. Калмикова). 

Аналізуючи різні погляди науковців сто-
совно психологічної готовності до шлюбу в 
юнацькому віці, то це дійсно багатофакторна, 
інтегральна категорія, яка містить багато 
компонентів: наявність мотиву вступу до 
шлюбу; підготовленість до міжособистісного 
спілкування і співробітництва, узгодження 
взаємодій (альтруїстичні та емпатійні якості 
особистості); сформованість готовності 
прийняти на себе нову систему обов'язків  
(узгодженість рольових очікувань); наяв-
ність здатності до саморегуляції власної  
психіки і поведінки. 

В юнацькому віці серед мотивів пошуку 
шлюбного партнера, за даними Н. Федотової 
і Л. Філіпової найбільш часто вказуються: 
прагнення до статевої близькості, бажання 
піклуватися (ці мотиви частіше відзнача-
ються чоловіками), бажання відчувати тур-
боту, бажання кохати і бути коханими, праг-
нення знайти подібну собі людину, бажання 
бути зрозумілими (частіше відзначаються у 
жінок). Мотивація на організацію сім’ї силь-
ніше виражена у жінок, ніж у чоловіків. 

З. Фрайнбург зводить мотивацію 
створення шлюбу до трьох основних  
причин: біологічної, соціально-культурної та 
економічної.

Мотиви вступу до шлюбу в юнацькому 
віці істотно залежать від соціального стану 
суб’єкта, його статі, наявних цінностей життя 
та інших факторів. У більшості молодих 
людей головним мотивом вибору майбут-
нього супутника виступає любов (А. Харчев, 
С. Голод, Н. Юркевич).

Дослідники сучасності розробили класи-
фікацію мотивів, що впливають на рішення 
вступу до шлюбу в юнацькому віці: 

1. Біологічні мотиви: прагнення узаконити 
сексуальні стосунки; швидке народження 
дитини; сексуальна сумісність; зовнішня при-
вабливість партнера. 

2. Економічні мотиви, які включають: мате-
ріальну забезпеченість майбутнього чоловіка 
або дружини; наявність житлової площі у 
чоловіка або дружини; наявність автомобіля у 
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майбутнього чоловіка або дружини; перспек-
тивну або престижну роботу майбутнього 
чоловіка або дружини; обіцянку матері-
альної допомоги з боку рідних; бажання 
пов’язати свою долю зі знаменитою, видат-
ною у суспільстві людиною; ділові стосунки 
(спільний бізнес). 

3. Соціально-культурні, а саме: прагнення 
підвищити повагу в очах навколишніх; праг-
нення вирватися з дому, стати незалежним 
від батьків; прагнення відповісти на очіку-
вання родичів; сформована традиція (рано чи 
пізно всі мають вступити в шлюб); бажання 
досягти статусу сімейної людини; бажання 
відчувати упевненість в завтрашньому 
дні; бажання позбутися самотності; страх  
залишитися незаміжньою (не одруженим); 
звичка у стосунках; почуття жалощів до 
партнера; цікавість. 

4. Духовні мотиви: взаємна любов; потреба 
у взаєморозумінні, підтримці, захисті; праг-
нення проявити свою турботу; спільність 
поглядів і інтересів; дружба; повага; моральні 
якості партнера; бажання мати дітей.

Основні напрямки роботи для підви-
щення психологічної готовності до шлюбу в 
юнацькому віці:

- Інформаційний напрямок: інформу-
вання молоді про нормативні регулятиви 
шлюбних стосунків, функції сім’ї, динаміку 
сімейних стосунків і можливих проблем 
взаємодії, що виникають на різних етапах, 
а також про організації, що надають пси-
хологічну і консультативну допомогу сім’ї. 
До методів цього напрямку можна віднести 
лекції та бесіди. 

- Ціннісно-аксиологічний напрямок: 
формування цінностей культури сім’ї, побуту 
і здорового способу життя в суспільстві. 
Основною формою організації роботи в рам-
ках цього напряму є також лекції та бесіди. 
Доречним буди використання різноманітних 
тренінгових та корекційно-розвивальних 
занять, дискусій. 

- Особистісно-формувальний напря-
мок: формування властивостей і якостей 
особистості, необхідних для успішної само-
реалізації в сімейній сфері, моделювання 
особистісного образу сім’янина відпо-

відно до загальнолюдських ідеалів і реалій  
сьогоднішнього часу. Як основні форми 
організації роботи можна виділити моде-
лювання і програвання проблемних  
ситуацій, корекційні, тренінгові та розви-
вальні вправи, спрямовані на формування 
адекватної самооцінки і позитивного образу 
«Я» людини. 

- Тренінговий напрямок: спрямованість 
на вироблення механізмів сімейно рольової 
поведінки, формування стратегій сімейної 
взаємодії. Робота в групах включає надання 
допомоги у вирішенні психологічних про-
блем; вивченні психологічних основ спіл-
кування; розвитку самосвідомості з метою 
корекції поведінки; сприяння особистісному 
зростанню і саморозвитку. 

- Консультативний напрямок: включає 
індивідуальне та групове консультування. 
Цей напрямок доцільно використовувати, 
коли пара вирішила вступити до шлюбу, але 
в них є певні проблеми у стосунках. Пси-
холог насамперед допомагає людині визна-
читися якими якостями, повинен володіти 
майбутній ідеальний чоловік або дружина; 
наскільки ідеалу відповідає та людина, з 
якою клієнт намагається створити сім’ю; чи 
є у майбутнього чоловіка, або дружини які-
небудь психологічні якості, які б клієнт не 
хотів бачити.

Висновки. Проблема формування готов-
ності до шлюбу в юнацькому віці набу-
ває в сучасних умовах особливої значу-
щості, що зумовлено реаліями українського  
суспільства, неоднозначністю підходів до 
створення сім'ї та її розвитку. Багатоас-
пектність цієї проблеми спричинює увагу 
представників різних наукових галузей –  
педагогів, психологів, соціологів, які звер-
таються до аналізу факторів та психоло-
гічних умов формування готовності молоді  
до шлюбу; вивчення соціальної функції сім’ї 
та її особливостей в умовах сьогодення.

Перспективи подальших наукових роз-
відок вбачаємо у виявленні причинно-
наслідкових зв’язків між чинниками, які 
впливають на вибір подружнього партнера, 
та показниками успішності майбутнього 
шлюбного життя.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДНОЩІВ ТА ПОТРЕБ  
УЧАСНИКІВ СВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

ПІД ЧАС ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
У статті розглянуто особливості впровадження дистанційної освіти в Україні. Проаналізовано 

труднощі та бар’єри, що постають перед вчителем в сучасних реаліях української освіти.
Ключові слова: освіта, дистанційна освіта, педагогічний працівник.

В статье рассмотрены особенности осуществления дистанционного образования в Украине. Про-
анализировано трудности и барьеры, возникающие перед учителем в современных реалиях украинско-
го образования.

Ключевые слова: образование, дистанционное образование, педагогический работник.

The article deals with the distance education in Ukraine. The difficulties and barriers that arise among 
teachers in the modern Ukrainian education system are analyzed. 

Key words: education, distance education teacher.

Актуальність статті. Плануючи розвивати 
нову українську школу педагогічна спільнота 
шукає ресурс, який стане чудовим інструмен-
том підтримки учасників освітнього процесу, 
які прагнуть ефективно навчати і ефективно 
навчатись та для батьків, які хочуть допомогти 
своїй дитині опанувати навчальний мате-
ріал. Сучасний освітній простір розширено за 
допомогою дистанційної освіти, як одного з 
інструментів для створення безперешкодного 
доступу до освіти всіх, хто цього прагне. Дис-
танційне навчання для дитини – це можливість 
не тільки чомусь навчитись, але й перевірити 
свої знання, зробити самооцінку можливостей 
на основі порівняння своїх знань зі знаннями 
не тільки учнів свого класу, а й міста чи всієї 
країни. Участь у різних онлайн заходах розши-
рює діапазон комунікацій здобувачів освіти.

Система освіти еволюціонує. Це відбува-
ється на наших очах, ми маємо можливість 
долучитися до цих змін, які точно допоможуть 
зробити майбутнє наших дітей успішнішим. 
Час для цього настав. Як раніше вже, напевно, 
не буде. Ми йдемо до змішаного типу освіти: 
коли частина навчального процесу переходи-
тиме в онлайн-режим [1].

Постановка проблеми. Згідно з політи-
кою нової української школи, кожна людина 
має право на безперешкодний доступ до якіс-
ної освіти у будь-який час та в зручній формі. 
Спілкування в онлайн режимі – це теж час-
тина освіти. Потребою всебічного розвитку 
стає навчання самостійному правильному 
підбору інформації та підготовки власних 
навчальних проектів.

Дистанційне навчання дає можливість 
спілкування з дистанційно віддаленими 
учнями, педагогами. Захоплюють уроки 
в масштабі всієї країни. Багато можна 
почерпнути з діалогів-консультацій з вчите-
лями під час виконання спільних проектів в 
мережі Інтернет.

Даний інструментарій є новим для вітчиз-
няної системи освіти. Наразі існує певне 
методичне забезпечення дистанційних уро-
ків та позаурочної роботи, яке потребує вдо-
сконалення та специфікації. Заслуговують 
на особливу увагу нормативно-правовий та 
психологічний аспекти функціонування дис-
танційного навчання. Організація дистанцій-
ного навчання зосереджує увагу педагогічної 
спільноти не тільки на можливостях і пере-
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вагах такої форми навчання, а й на недолі-
ках, а також на тому: яким чином їх уникати  
в подальшому.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою даної статті є роз-
глянути труднощі, які виникають у учасни-
ків освітнього процесу під час організації та 
впровадження дистанційної освіти.

Виклад основного матеріалу. Сьогодення 
постійно ставить перед нами все нові й нові 
виклики. Приймаючи та вирішуючи або від-
хиляючи їх ми визначаємо наше місце в сучас-
ному світі та нашу значущість як сучасного 
фахівця та відповідального громадянина. Для 
багатьох офісних працівників за останні роки 
новим завданням став перехід на дистанційну 
форму роботи. Та зараз ми всі маємо змогу 
відчути реальні переваги та недоліки дистан-
ційної роботи. І, можливо, такі умови праці 
стануть для нас в ближньому майбутньому 
цілком звичайними а для деяких педагогічних 
працівників і постійними.

Нам педагогам, треба зізнатись, не завжди 
вдається йти в ногу з часом. І ми часто почи-
наємо впроваджувати щось нове в свою сис-
тему, коли цим навкруги всі давно корис-
туються і ми просто змушені це прийняти. 
Скільки вже було нарікань на педагогічну 
спільноту за несучасність та повільність реа-
гування на виклики сьогодення! І от зараз, ми 
маємо нагоду йти в ногу з усім суспільством. 
Довести своє вміння працювати в нових реа-
ліях і продемонструвати наявність в нас саме 
тих компетенцій, які ми маємо сформувати 
в здобувачів освіти. Дистанційне навчання 
передбачає високотехнологічний підхід до 
процесу передачі знань і дає можливість 
створення системи масового безперервного 
самонавчання, загального обміну інформа-
цією. Саме ця система може найбільш адек-
ватно і гнучко реагувати на потреби суспіль-
ства щодо підготовки високопрофесійних 
фахівців. Крім того, впровадження дистан-
ційного навчання уможливлює на практиці 
ідею пожиттєвої освіти, навчання через 
усе життя [4]. Звісно ж, провідні навчальні 
заклади освіти вже давно впроваджують дис-
танційне навчання. Мають розроблені курси 
та систему оцінювання. Відповідно органі-

зований документообіг. І нам, тим хто тільки 
вступає на шлях віддаленої роботи із здобува-
чами освіти, є чому в них повчитись. Однак, 
кожен навчальний заклад, не кажучи вже про 
позашкільні установи, мають особливості 
функціонування та, будемо відверті, різний 
рівень матеріально-технічного оснащення. 
І забезпечувати цілісність освітнього процесу 
кожен заклад буде виходячи із своїх можли-
востей та використовуючи наявні ресурси. 
Не всі діти та молодь мають змогу навчатись 
дистанційно використовуючи Інтернет. При-
чини можуть бути різні: його відсутність в 
помешканні родини або недостатніми умо-
вами використання різних платформ через 
неякісне технічне забезпечення. Опиту-
вання класних керівників загальноосвітньої 
санаторної школи І-ІІІ ступенів Хортицької 
національної академії, яка однією з пер-
ших в м. Запоріжжі розпочала дистанційну 
навчальну діяльність на платформі ZOOM, 
показало, що близько 9,5% учнів мають про-
блеми такого характеру. Та й не всі вчителі 
мають стовідсоткову технічну забезпеченість 
для високоякісної роботи в онлайн режимі. 
Проте необхідно забезпечити всім здобува-
чам освіти рівний доступ до якісної освіти. 
Вчителі з окремими учнями працюють інди-
відуально в режимі телефонних розмов, елек-
тронної пошти, соціальних мереж тощо, що 
забирає як у дітей, так і у вчителів багато 
додаткового часу і не завжди ефективно. 
Тому такий важливий командний підхід до 
вирішення питань професійної діяльності 
в нових умовах. Креативність професійної 
думки кожного вчителя, класного керівника, 
вихователя та адміністрації закладу повинна 
ґрунтуватись на взаєморозумінні та їх творчій 
співпраці в організації стовідсоткового охо-
плення учнів навчальною діяльністю, врахо-
вуючи можливості кожного учня та вчителя. 

Треба зазначити, що є труднощі, з вирі-
шенням яких стикаємось ми всі, незважаючи 
на технічне оснащення закладу та учасни-
ків освітнього процесу особисто. Перше, що 
викликає безліч наших запитань – чинність 
того, що ми впроваджуємо під час дистанцій-
ного навчання. Адже досі деякі педагоги не 
впевнені, що їх дистанційна педагогічна діяль-
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ність захищена і має таку ж вагу і значення як 
і та, що виконується безпосередньо у навчаль-
ному закладі. Як складати розклади занять, 
аби не перевантажувати здобувачів освіти? 
Яким чином організовувати перевірочні та 
контрольні роботи і доводити об’єктивність 
їх оцінювання? В який спосіб організувати 
методичну та самоосвітню діяльність педаго-
гічного працівника та зарахування її результа-
тів? Особливої ваги набуває питання відпові-
дальності за втручання третіх осіб у онлайн 
конференції та онлайн уроки, що ми спосте-
рігаємо останнім часом. Всі ці питання зараз 
являються нагальними і отримати на них від-
повідь кожен викладач сподівається якнай-
швидше. Особливо приймаючи до уваги те, 
що інші учасники освітнього процесу чека-
ють пояснень саме від викладачів. 

Існує потреба отримувати у інформації 
щодо організації та забезпечення роботи всієї 
системи закладу та окремого працівника в 
сучасних умовах. Загалом нормативне закрі-
плення дистанційної роботи відбулось від-
носно недавно, але вже зараз можна сказати, 
що сфера її застосування досить велика. 
Сучасні спеціалісти в області трудових від-
носин вважають що механізм правового регу-
лювання дистанційної роботи є вельми акту-
альною темою дослідження і має перспективи 
на реалізацію в нашій державі [2]. І вже зараз 
ми маємо певні роз’яснення від профільного 
міністерства щодо базової організації дис-
танційної роботи навчальних закладів в умо-
вах, що склалися. Разом з тим, педагогічна 
спільнота країни чекає на розробку доклад-
ного нормативно-правового забезпечення 
діяльності працівників освіти під час надання 
освітніх послуг дистанційно. Аби забезпе-
чити здобувачів освіти безпечними умовами 
дистанційного навчання.

Не менш важливі питання: організа-
ція робочого місця працівника, та час його 
роботи. Приходячи кожен день до навчаль-
ного закладу викладач має інформацію 
про час, місце та кабінет. Якщо виникають 
труднощі з проведенням заняття то, щонай-
менше, існує відповідальна особа, до якої 
працівник може звернутись і на кого поклас-
тися у вирішенні проблем. Коли стається 

відміна уроку викладач, зазвичай, отримує 
конкретні інструкції щодо своєї подальшої 
діяльності. Ще багато питань кожен день 
ми вирішуємо з допомогою інших праців-
ників навчального закладу. Але дистанційна 
(надомна) робота – це форма організації 
праці, коли робота виконується працівником 
за місцем його проживання чи в іншому місці 
за його вибором, у тому числі за допомогою 
інформаційно-комунікаційних технологій, 
але поза приміщенням роботодавця. Дис-
танційна освіта – це можливість навчатися 
та отримувати необхідні знання віддалено 
від навчального закладу в будь який зручний 
час [3]. Водночас, як бути, коли учні та педа-
гог не можуть знайти час для такої онлайн 
зустрічі, коли б одночасно були задіяні всі 
учасники? Адже в родині здобувачів освіти 
може бути декілька і всі бажають вчитися. 
Цими організаційними питаннями педаго-
гічні працівники не займались так досконало 
працюючи в звичайному режимі, а зараз 
цьому треба вчитись на практиці. А навчання 
через практику зовсім без теорії призводить 
до негативних наслідків. І, на жаль, ми їх 
починаємо вже бачити. Всі більше дітей та 
батьків скаржаться на недолугість організації 
дистанційного навчання, все більше викла-
дачів потребують актуальних та вичерпних 
рекомендацій щодо роботи в змінених умо-
вах. Звісно, зараз багато курсів на різних 
навчальних платформах, методичними спіль-
нотами випускаються роз’яснення щодо 
організації тих чи інших видів діяльності. 
Проте зазначимо, що педагог повинен давати 
результат, а не перевіряти на собі та на інших 
учасниках освітнього процесу зручність 
того чи іншого методу, функціональність  
платформи або сервісу. 

В процесі дистанційного навчання зрос-
тає роль батьків. І не тільки в плані матері-
ально-технічного забезпечення освітньої 
діяльності дітей. Від позиції батьків багато 
залежить успішність дитини, її самоосвітня 
організованість. Дистанційне навчання – це 
можливість посиленого контролю з боку бать-
ків за якістю навчальної роботи, а також без-
посередня участь батьків у організації в ній. 
А це попри позитивні моменти вимагає напру-
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ження батьків після роботи. Багато батьків не 
готові до освітньої роботи з дітьми, яка вима-
гає затрат часу, сил, енергії, порозуміння як з 
дітьми, так і з педагогами. На думку батьків у 
коментарях, краще школи і вчителя навчаль-
ної роботи не виконає ніхто. А від Міністер-
ства освіти і науки України батьки чекають: 
«Розвантаження програм», «Щоб підручник 
дитина могли читати і самостійно розбирати 
і розуміти», «Щоб освітні програми були 
такими для виконання, яких не потрібно було 
б щодня по 7-8 уроків (13 і більше предме-
тів)», «Щоб онлайн уроки були доступними 
не тільки для дітей з порушеннями слуху чи 
зору, а для інших категорій дітей з особли-
вими освітніми потребами».

Вищенаведені труднощі свідчать про 
те, що зараз є нагальна потреба у організа-
ції та проведенні дослідження щодо ство-
рення психолого-педагогічних та організа-
ційних умов для здійснення дистанційного 
навчання. Аби педагогічні працівники в 
наступному навчальному році змогли орга-
нізувати якісну роботу. Адже керівники про-
фільного міністерства повідомляють, що 
наступний навчальний рік стане поєднанням 
очної та дистанційної освіти.

Організація психологічної допомоги в 
цей час теж є нагальною. Витримати онлайн 
режим навчання не під силу навіть абсолютно 
здоровій дитині, а як же дитині з обмеженими 
можливостями здоров’я та/чи з особливими 
освітніми потребами мати рівний доступ до 
дистанційної освіти? Як організувати ком-
фортний перехід до нової моделі навчання 
для інклюзивних класів? Аналіз інформації 

від батьків та вчителів, які проводять заняття, 
консультації дистанційно, свідчить ще й про 
те, що не всі діти готові до дистанційного 
навчання. Не всі учні можуть під час під-
готовки до уроків утриматись від розваг, які 
пропонуються в мережі Інтернет. Тоді на 
самопідготовку залишаються лічені хвилини. 
Проблема поведінки, яка відволікає учнів на 
звичайному уроці, замінюється на проблему 
блукання по мережі Інтернет, що також нега-
тивно позначається на якості навчання.

Перед психологічною службою, наразі, 
постає нагальне завдання реорганізації пси-
хологічного супроводу освітнього процесу. 
Адже з питаннями гармонійної побудови 
навчання ми звертаємось саме до психоло-
гів. Педагогам, які опинились в новій робо-
чій ситуації, також потрібна допомога і пояс-
нення. Підтримка і дистанційна психологічна 
допомога. Аби вони мали змогу в черговий 
раз довести, що нова українська школа може 
ефективно та злагоджено працювати навіть в 
умовах професійного виклику.

Висновки, зроблені в результаті дослі-
дження. Успішна організація дистанційної 
освіти неможлива без урахування низки 
факторів: нормативного врегулювання, мето-
дичного забезпечення викладання кожної 
навчальної дисципліни. Не менш необхідним 
є переформатування психологічної служби 
для успішного психологічного супроводу 
всіх учасників дистанційного навчального 
процесу з метою унеможливлення диском-
фортних станів учасників освітнього про-
цесу в організації та впровадженні дистан-
ційного навчання.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1.	 Бабак	 С.	 В.	 Про	 освіту	 після	 карантину:	 як	 раніше	 вже	 не	 буде	 [Електронний	 ресурс]	 /	
С.	В.	Бабак.	–	2020.	–	Режим	доступу	до	ресурсу:	https://sluga-narodu.com/blog/sergij-babak-pro-osvitu-
pislya-karantinu-yak-ranishe-vzhe-ne-bude

2.	 Демченко	 О.	 В.	 Механізм	 правового	 регулювання	 дистанційної	 зайнятості	 за	 трудоправовою	
регламентацією	 [Електронний	 ресурс]	 /	 О.	 В.	 Демченко	 //	 Науковий	 вісник	 ХДУ	 Серія	 Юридичні	
науки.	–	2019.	–	Режим	доступу	до	ресурсу:	https://doi.org/10.32999/ksu2307-8049/2019-1-8

3.	 Дистанційна	 освіта	 [Електронний	 ресурс]	 //	 МОН.	 –	 2020.	 –	 Режим	 доступу	 до	 ресурсу:		
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/distancijna-osvita

4.	 Мерінова	С.	В.	Дистанційне	навчання,	як	невід'ємний	атрибут	сучасної	освіти	//	Дистанційне	
навчання	 як	 сучасна	 освітня	 технологія	 [Електронний	 ресурс]	 :	 матеріали	 міжвузівського	 вебінару	
(м.	Вінниця,	31	березня	2017	р.)	/	відп.	ред.	Л.	Б.	Ліщинська.	–	Вінниця	:	ВТЕІ	КНТЕУ,	2017.	–102	с.	
Режим	доступу	до	ресурсу:	http://www.vtei.com.ua/images/VN/31_03.pdf



42

№ 20 / 2020 р.
♦

Магдюк О. В.
кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри іноземних мов
Хмельницького національного університету

ЛАТИНСЬКА МОВА У СИСТЕМІ  
СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

У статті досліджено місце латинської мови у системі сучасної освіти України; систематизовано 
питання, пов’язанні з навчанням латинської мови у закладах вищої освіти на сучасному етапі; проа-
налізовано цілі навчання латинської мови у закладах вищої освіти; виокремлено результати навчан-
ня латинської мови у закладах вищої освіти; розглянуто методи викладання латинської мови; запро-
поновано можливості здійснення об’єктивного контролю знань, мовних навичок і умінь студентів. 

Ключові слова: латинська мова, система вищої освіти України, заклади вищої освіти, цілі на-
вчання.

В статье исследовано место латинского языка в системе современного образования Украины; 
систематизированы вопросы, связанные с обучением латинского языка в университетах на совре-
менном этапе; проанализированы цели обучения латинскому языку в университетах; выделены 
результаты обучения латинскому языку в университетах; рассмотрены методы преподавания ла-
тинского языка; предложено возможности осуществления объективного контроля знаний, речевых 
навыков и умений студентов.

Ключевые слова: латинский язык, система высшего образования Украины, высшие учебные за-
ведения, цели обучения.

The article deals with the place of the Latin language in the system of modern education in Ukraine. Issues 
related to the teaching of Latin in higher education institutions at the present stage have been systematized. 
Goals of teaching Latin in higher education institutions have been analyzed. Results of teaching Latin in 
higher education institutions have been highlighted. Methods of teaching Latin have been considered. 
Opportunities for objective control of students’ knowledge, language skills and abilities have been offered.

Key words: Latin language, system of higher education of Ukraine, institutions of higher education, goals 
of study.

У зв’язку зі змінами, що відбуваються в 
системі вищої освіти (перехід на дворівневу 
систему освіти, поява нових освітніх стан-
дартів), стає нагальним питання про пере-
гляд змісту навчання латинської мови як 
загальноосвітньої дисципліни у закладі вищої 
освіти. Виняткова роль латинської мови у 
формуванні європейської та світової культури 
робить її однією із фундаментальних елемен-
тів гуманітарної освіти. Як стратегічна мета 
іншомовного навчання у вищій професійній 
освіті виступає формування полікультурної 
мовної особистості, основна мета якої поля-
гає у використовуванні іноземної мови в про-
цесі професійно орієнтованого іншомовного 
спілкування. Важливу роль в цьому контексті 
відіграє оволодіння латинською мовою.

Упродовж багатьох століть латинська мова 
була мовою культури, літератури і науки у 
всій Європі. І до цього дня вона, хоч і вважа-

ється мертвою мовою, не втратила своєї ролі 
універсальної мови науки, зрозумілої ученим 
усіх країн світу. Латинська мова подарувала 
світові величезну кількість термінології у 
різних сферах науки. Латинськими словами 
і виразами багаті медицина, біологія, філосо-
фія, юриспруденція. Латинська мова лежить в 
основі багатьох сучасних європейських мов, 
крім того, запозичення з латині становлять 
істотний лексичний пласт у багатьох мовах 
світу. Лінгвісти підрахували, що в англійській 
мові запозичення з латинської мови склада-
ють приблизно 60%, включаючи слова, запо-
зичені безпосередньо з латинської мови або 
через будь-яку іншу романську мову. В укра-
їнській мові слова латинського походження, 
як правило, так чи інакше пов’язані з наукою, 
освітою чи політикою. Це лексика, відома і 
зрозуміла в усьому світі – асистент (assistens), 
глосарій (glōssārium), декан (decan), коло-
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квіум (colloquium), постулат (postulatum), 
ректор (rector), субстанція (substantia), ефект 
(effectus). Багато європейських мов викорис-
товують у своїй основі латинський алфавіт.

Метою статті є систематизувати питання, 
пов’язанні з особливостями навчання латин-
ської мови у закладах вищої освіти на сучас-
ному етапі та визначити місце латинської 
мови у системі сучасної вищої освіти України.

Серед вітчизняних та зарубіжних дослід-
ників, що займаються питаннями викладання 
латинської мови в закладах вищої освіти, 
можна назвати І. А. Козовик, Л. Т. Леушин, 
Н. К. Малінаускене, Р. В. Миленкову, О. В. Сутулу, 
С. К. Фоломкинут та ін. 

Необхідність та культуровідповідність 
викладання латинської мови у вищій школі 
не викликають сумнівів. У процесі вивчення 
латинської мови студенти отримують необхідні 
професійні та загальнокультурні компетенції. 
Значення цієї дисципліни, яка є невід’ємною 
частиною європейського навчання, зростає 
у зв’язку із входженням українських універ-
ситетів у єдиний світовий освітній простір. 
В умовах створення передумов для взаємного 
визнання документів про вищу освіту, ведення 
процедури спеціалізованої акредитації та реа-
лізації програм академічної мобільності сту-
дентів витіснення латинської мови з навчаль-
них планів істотно обмежує можливості 
майбутніх фахівців вступати в повноцінне про-
фесійно-ділове спілкування.

Серед цілей навчання латинської мови у 
закладах вищої освіти можна виділити прак-
тичну, загальноосвітню, виховну та розвива-
ючу [4, с. 125-129].

Практична мета, будучи провідною, перед-
бачає оволодіння мовою як засобом набуття 
умінь, необхідних для успішного володіння 
мовою. У випадку з латинською мовою – ово-
лодіння знаннями з фонетики, граматики, лек-
сики, фразеології латинської мови, достатніми 
для читання і перекладу нескладних автен-
тичних та адаптованих латинських текстів.

Загальноосвітня мета передбачає підви-
щення культурного рівня студентів, розши-
рення їх кругозору, збільшення знань про істо-
рію та культуру Стародавньої Греції та Риму, 
а також використання латинської мови для 

розвитку знань про нові західноєвропейські 
мови (через порівняння граматичних явищ в 
латинській і нових мовах і через знаходження 
лексичних дериватів латинського походження 
в нових мовах).

Виховна мета передбачає розвиток осо-
бистості студента, розвиток його світогляду, 
мислення, пам’яті, системи моральних і есте-
тичних поглядів, рис характеру, потреби в 
подальшій самоосвіті і вихованні у процесі 
вивчення латинської мови.

Розвиваюча мета полягає у розвитку 
вміння здійснювати самостійний пошук 
знань, у творчій діяльності студентів, у роз-
витку мовної здогадки, у використанні знань 
про латинську мову у процесі вивчення інших 
мовних дисциплін.

Досягнення цих цілей здійснюється шля-
хом вирішення спеціальних освітніх завдань 
(розвитку лінгвістичного кругозору, лінгвіс-
тичного та граматичного мислення, навичок 
аналізу і перекладу тексту) і завдань загально-
культурного розвитку і естетичного виховання 
студентів, які реалізуються шляхом відбору 
відповідної тематики і текстів для читання, що 
містять пізнавальну інформацію з історії, міфо-
логії і культурі античного світу [1, с. 73].

Завдання навчання характеризують рівень 
компетенції, який досягається у ході навчання. 
Як результатів навчання латинської мови у 
закладах вищої освіти ми можемо виділити 
мовну, метамовну та історико-культуроло-
гічну компетенції [6, с. 32-34].

Мовна компетенція передбачає сукупність 
знань про латинську мову (фонетику, лексику, 
граматику, а саме, морфологію і синтаксис, 
основи стилістики) і практичних навичок і 
умінь, пов’язаних з читанням і перекладом 
латинських текстів.

Метамовна компетенція включає в себе 
вміння застосовувати знання про латин-
ську мову у процесі вивчення інших дисци-
плін (нових західноєвропейських мов, курсу 
мовознавства і ін.).

Історико-культурологічна компетенція 
являє собою знання про історію та культуру 
Стародавньої Греції та Риму, що формуються 
у процесі читання, перекладу і коментування 
латинських текстів.
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До методів викладання латинської мови 
можна віднести граматико-перекладний, 
свідомо-порівняльний і метод читання 
[7, с. 52-58].

Граматико-перекладний метод ґрунтується 
на розумінні мови як системи і опирається 
на когнітивний підхід до навчання. Студенти 
освоюють граматику і використовують зна-
ння про граматику у процесі аналітичного 
читання та перекладу текстів. Безсумнівна 
перевага граматико-перекладного методу 
полягає в отриманні глибоких знань студен-
тами граматики. Недоліком такого методу є 
деяка монотонність навчання.

Більшість авторів вітчизняних підручників 
із латинської мови для закладів вищої освіти 
вдало доповнюють граматико-перекладний 
метод свідомо-порівняльним методом, який 
передбачає усвідомлення студентами зна-
чення мовних явищ латинської мови на основі 
їх порівняння з подібними до них в інших 
європейських мовах [5, с. 37-52].

На даному етапі навчання латинської мови 
доречно комбінувати зазначені методи з мето-
дом читання, за якого навчання вибудовується 
на основі синтетичного читання адаптованих 
або автентичних текстів.

В основі навчання латинської мови лежить 
навчання читанню, рецептивного виду мовної 
діяльності, який представляє собою сприй-
няття писемного мовлення. Читання орієн-
товане на детальне сприйняття тексту з ана-
лізом мовної форми, тому є аналітичним. На 
думку С. К. Фоломкіної, аналітичне читання 
являє собою вивчаюче читання, за якого здо-
бута інформація використовується для будь-
якої діяльності, для навчання [9]. Результатом 
такого виду читання є повне і точне розуміння 
усіх основних і другорядних фактів, що міс-
тяться в тексті.

Що стосується закладів вищої освіти, 
де латина вивчається комплексно, разом з 
античною історією та культурою (напри-
клад, студентами напрямів підготовки 
«Лінгвістика», «Педагогічна освіта» в 
рамках дисципліни «Стародавні мови  
і культури»), аналітичне читання дає мож-
ливість знайомитися з історичними фактами 
і культурними явищами, що сприяє форму-

ванню історико-культурологічної компетен-
ції студента.

Історико-культурологічне коментування 
має на меті аналіз досліджуваних текстів з 
постановкою питань, спрямованих на погли-
блене вивчення їхнього змісту, художніх і 
мовних особливостей, естетичних достоїнств. 
Це стає ще більш актуальним, враховуючи 
той факт, що у студентів є часто лише дуже 
смутні уявлення про події давньої історії, 
діячів античної культури, міфологічних пер-
сонажів, твори грецької та римської культури. 
У процесі навчання латинської мови викла-
дач виявляє прогалини в знаннях студентів 
у цих областях і поступово сам їх заповнює 
під час занять, а також, рекомендуючи сту-
дентам відповідну літературу для самостій-
ного вивчення, заслуховує їх невеликі повідо-
млення з того чи іншого питання [8, с. 14-29].

Тут ми впритул підійшли до питання про 
комплексне викладання латинської мови, 
античної історії та культури в університеті. 
Культурологічний аспект у процесі викла-
дання латинської мови має велике значення: 
по-перше, термін «культура» виноситься в 
назву дисципліни «Стародавні мови та куль-
тури»; по-друге, неможливо читати латинські 
тексти, не пояснюючи історичні та культурні 
явища античності [3].

У зв’язку з цим важливо підкреслити, 
що навчання латинської мови ведеться на 
основі міждисциплінарного підходу, який 
передбачає систематизацію знань про 
латинську мову і античну культуру за раху-
нок використання вже накопичених студен-
тами знань з таких дисциплін, як англійська 
та німецька мови, історія, світова художня 
культура та ін. Знання про латинську мову, в 
свою чергу, сприяють систематизації знань 
з інших дисциплін (мовознавства, роман-
ських мов і ін.) [1, с. 74].

Як було сказано вище, основою навчання 
латинської мови є навчання читанню. Важ-
ливо відзначити включення в освітній процес 
дискурсивний аналіз читання текстів. Такий 
аналіз має на увазі інтерпретацію тексту, розу-
міння тексту між рядків, виявлення глибин-
них інтенцій автора, оскільки текст містить 
закладену автором інтерпретаційну програму, 
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спираючись на яку, читач і створює особис-
тісно-актуальний зміст-образ тексту [2, с. 46].

Окрім того, під час навчання читання 
використовується навчальний переклад як 
основний засіб навчання. Дослівний переклад 
дозволяє глибше проникнути в значення лек-
сичних та граматичних одиниць тексту, зіста-
вити мовні явища рідної та іноземної мов у 
той час як літературний переклад являє собою 
повне і точне розкриття змісту тексту засо-
бами іншої мови за умови дотримання норм 
цієї мови. Обидва види навчального пере-
кладу важливі: перший допомагає викладачеві 
зрозуміти, чи засвоєний студентами граматич-
ний матеріал, другий допомагає студенту зро-
зуміти сенс латинського тексту [7, с. 8-10].

Необхідно також сказати про важливість 
інтерактивних завдань при навчанні латин-
ської мови на сучасному етапі. Інтерактивне 
навчання передбачає взаємодію студента з 
навчальним середовищем, яке служить дже-
релом засвоюваного досвіду. Активність 
педагога поступається місцем активності сту-
дентів, має місце максимальна передача ініці-
ативи вчення самому студенту. Наприклад, на 
заняттях латинської мови велику популярність 
мають такі інтерактивні завдання, як лексичне 
лото і командні ігри, матеріалом для яких слу-
жать лексичний матеріал і крилаті вирази.

Важливою складовою процесу навчання 
латинської мови є здійснення об’єктивного 
контролю знань, мовних навичок і умінь. 
Поряд з традиційними формами контролю 
(усне і письмове опитування, контрольні 
роботи та ін.), Застосовується лінгводидак-
тичне тестування, яке визначає рівень мов-
ної компетенції учнів. Особливе поширення 
набули об’єктивні навчальні мовні тести. 
У них визначення правильності відповіді 
здійснюється механічно, за заготовленим 
ключем. Такі тести виконують контролюючу, 
навчальну, а також керуючу функції. Викорис-
тання даних тестів дає можливість заощадити 
час їх проведення, так і у процесі їх пере-
вірки, оскільки результати такого тестування 
легко підрахувати.

У зв’язку з використанням електронного 
навчання стало можливим проводити зазна-
чені тести на базі великої кількості віртуаль-

них навчальних середовищ, серед яких варто 
відзначити віртуальне середовище MOODLE, 
де виконання тестів здійснюється студентами 
самостійно і в будь-який час; деякі види тес-
тів (на множинний вибір, на знаходження від-
повідностей і ін.) перевіряються комп’ютером 
автоматично, інші (наприклад, з відкритою 
відповіддю) перевіряються викладачем.

Результати поточного та підсумкового 
контролю оформляються із використанням 
бально-рейтингової системи оцінки знань. За 
допомогою рейтингу здійснюється кількісна 
оцінка діяльності студента. Оцінка розрахо-
вується за певними формулами і виражена 
в балах. Перевагами використання бально-
рейтингової системи є поінформованість 
студентів про критерії оцінювання їх знань, 
підвищення зацікавленості і самостійності 
студентів у процесі освоєння дисципліни. 
Введення рейтингової системи дозволяє зро-
бити процес оцінювання знань студентів 
більш «прозорим» і менш суб’єктивним.

Таким чином, підсумовуюче усе викладене 
вище, можна зазначити, що значення латин-
ської мови у сучасному світі, природно, не 
настільки велике, проте вона відіграє дуже 
важливу роль у системі гуманітарної освіти. 
Латинська мова, як уже було сказано, необ-
хідна у процесі вивчення сучасних роман-
ських мов, оскільки історію цих мов, багато 
фонетичних та граматичних явищ, особливос-
тей лексики можна зрозуміти лише на основі 
знання латинської. Це, хоча і меншою мірою, 
відноситься і до тих, хто вивчає германські 
мови (англійську та німецьку), на граматичну 
та, особливо, лексичну систему яких латин-
ська мова також здійснила великий вплив. 
Латинська мова, безумовно, необхідна істо-
рику і не лише фахівцеві з античної історії, що 
само собою зрозуміло, але і тим, хто вивчає 
епоху середньовіччя, всі документи якої напи-
сані на латинській мові. Не може обійтися без 
вивчення латинської мови і юрист, оскільки 
римське право лягло в основу сучасного 
західноєвропейського права і, за посередни-
цтвом візантійського, вплинуло на найдавніші 
джерела українського права. Не підлягає сум-
ніву необхідність вивчення латинської мови в 
медичних і ветеринарних інститутах, на біоло-
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гічних і природничих факультетах університе-
тів. Латинська мова, поряд з давньогрецькою, і 
в даний час служить джерелом для утворення 
міжнародної суспільно-політичної та наукової 

термінології. Таким чином, вивчення латин-
ської мови необхідно кожній людині, що бажає 
мати справжнє освіту, яка прагне до плідного 
спілкування і саморозвитку.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВЧИТЕЛЕМ 
ТВОРЧОГО КОМПОНЕНТУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

УЧНЯ З ПОЗИЦІЙ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
У роботі представлені результати теоретичного аналізу наукових підходів радянської та гума-

ністичної психології щодо умов виховання творчої особистості. Обґрунтовано актуальність впрова-
дження гуманістичних перетворень в освіту. Висвітлено погляди науковців стосовно психолого-педа-
гогічних особливостей формування творчого компоненту навчально-пізнавальної діяльності в учнів. 
З’ясовано, що природа внутрішніх умов творчості така, що їх появу неможливо спровокувати, але 
їм необхідно сприяти. Проаналізовано психологічні особливості поглядів Абрахама Маслоу та Карла  
Роджерса на розвиток особистості загалом та творчої особистості зокрема. На переконання кла-
сиків гуманістичної психології, створюючи умови психологічної захищеності і свободи особистості, 
можна максимально збільшити вірогідність появи її позитивної творчості.

Ключові слова: гуманізм, гуманізація, цінності, позитивна творчість, розвиток творчої особис-
тості, психологічна безпека, психологічна свобода.

В статье представлены результаты теоретического анализа научных подходов совет-
ской и гуманистической психологии относительно условий воспитания творческой личнос-
ти. Обосновывается актуальность внедрения гуманистических преобразований в обучение. 
Представлены позиции учёных относительно психолого-педагогических особенностей формирова-
ния творческого компонента учебно-познавательной деятельности школьников. Установлено, что 
природа внутренних условий творчества такова, что их возникновение невозможно спровоциро-
вать, но им необходимо способствовать. Делается акцент на взглядах Абрахама Маслоу и Карла 
Роджерса относительно развития творческой и самоактуализированной личности школьника.  
Создавая условия психологической защищённости и свободы личности, можна стимулировать воз-
никновение её позитивного творчества. 

Ключевые слова: гуманизм, гуманизация, ценности, позитивное творчество, развитие творчес-
кой личности, психологическая безопасность, психологическая свобода.

The paper presents the results of a theoretical and empirical analysis of the scientific approaches of 
humanistic psychology on the conditions for the education of a creative person. The relevance of the introduction 
of humanistic transformations in education is substantiated. The views of scientists on the psychological and 
pedagogical features of the formation of the creative component of the educational and cognitive activity 
of students are highlighted. It is established that the nature of the internal conditions of creativity is such 
that their appearance cannot be provoked, but they must be promoted. The psychological characteristics of 
Karl Rogers' views on the development of personality in general and creative personality in particular are 
analyzed. It is established that according to the scientist, creating the conditions of psychological security 
and freedom, you can maximize the likelihood of positive creativity.

Key words: humanism, humanization, values, positive creativity, personal development, psychological 
safety, psychological freedom.

Постановка проблеми. Питання вихо-
вання творчої особистості та формування 
нового типу людини сьогодні стоїть надзви-
чайно гостро. Ми увійшли у ХХІ століття з 
величезними проблемами, які мають плане-
тарне значення. Головна проблема, яку має 
розв’язати людство сьогодні, – це відновлення 

екологічної рівноваги на планеті і виховання 
особистості, яка б усвідомила, що вона – не 
цар природи, а тільки її частина, яка б пере-
стала по-хижацьки нищити природу, а стала 
б любити її і розуміти своє місце в ній. Тому 
необхідно сформулювати гуманне ставлення 
людей один до одного і до всього живого, що їх 
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оточує, адже сьогодні гуманність світосприй-
няття має всесвітньо-історичне значення, бо 
від того, який тип (гуманній чи негуманний) 
світосприйняття переможе, з впевненістю 
можна сказати, залежить доля людства. 

Аналіз останніх публікацій. У сучасних 
дослідженнях виховання та розвитку творчої 
особистості з врахуванням психологічних 
складових гуманізації освіти, можна умовно 
виокремити філософський, соціальний, етич-
ний, історичний та педагогічний напрямки. 
Дані аспекти знайшли своє висвітлення в 
роботах багатьох вчених, зокрема М. Бахтіна, 
Г.О. Балла, О.Ф. Гук, Л. Дейвінсон, П.П. Скляр, 
В.В. Рибалки, Т.О. Уманської, Р. Ткача та ін. 

Формулювання мети та завдань статті. 
Викладене вище визначило мету дослі-
дження – на основі теоретичного аналізу 
наукових підходів гуманістичної психології 
обґрунтувати умови виховання творчої осо-
бистості та формування творчого компоненту 
навчально-пізнавальної діяльності в учнів. 

Для досягнення мети було поставлено такі 
завдання: проаналізувати підходи радянської 
та особливо – підхід гуманістичної психології 
до виховання творчої особистості; висвітлити 
погляди науковців щодо впровадження гума-
ністичних перетворень в освіту; дослідити 
психолого-педагогічні особливості форму-
вання творчого компоненту навчально-пізна-
вальної діяльності в учнів; розкрити психоло-
гічні особливості поглядів Абрахама Маслоу 
та Карла Роджерса на розвиток особистості та 
творчої особистості учня. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження.

Актуальність. На рубежі Х1Х і ХХ століття 
досліджувалася художня і науково-філософська 
творчість, технічна творчість, і досліджува-
лися вони з наукових позицій. До середини 
ХХ століття стихійні відкриття творців науки 
техніки і мистецтва задовольняли завдан-
ням науки і потребам суспільства. З’явлення 
науково-технічної революції поставило еко-
номіку суспільства в залежність від успіхів 
науки. Перед психологією виникло завдання 
нарощування творчого потенціалу, створення 
умов керівництва творчою діяльністю. Зна-
ттєлюбність (знання споглядально-поясню-

вального типу) поступають місце творчості 
(дієво-перетворювальному типу знань). Але 
форсування досліджень творчості не може 
відбутися, коли існує явна недостатність в 
розробці теорій творчості. На сьогодні саме 
творчість стає умовою подальшого соці-
ально-економічного прогресу, вона проникає 
в усі галузі суспільно-виробничої діяльності. 
Тому формування творчої діяльності є досить 
актуальним завданням для сучасного суспіль-
ства. Основні труднощі в цьому напрямку: 
по-перше, недостатній рівень розуміння при-
роди творчості, тобто відсутність надійних 
критеріїв для відрізнення творчої діяльності 
від нетворчої [7; 9].

В історичному аспекті Грузенберг С.О. 
виокремив декілька теорій творчості. Філо-
софський тип творчої теорії має два різ-
новиди: гносеологічний та метафізичний. 
Гносеологічна теорія творчості тяжіє до гно-
сеології. Головним завданням гносеологічної 
теорії творчості є пізнання світу з допомо-
гою художньої інтуїції. (Платон, Шопенгауер,  
Мен де Біран, Бергсон, Лосський Н.О. та ін.)

Метафізична теорія творчості розкриває 
сутність речей з допомогою релігійно-етичної 
інтуїції (Ксенофан, Сократ, Платон, Аквін-
ський Ф., Августин, Шеллінг, Соловйов) 

Психологічний тип творчої теорії спрямо-
ваний на зближення із природничими науками. 
Ця теорія розглядає особливості неусвідом-
леної творчості, творчу уяву, інтуїцію, інтуї-
тивне мислення, творчий екстаз, натхнення, 
об’єктивацію образів, творчість мас, дітей, 
винахідників. Ще один різновид психологіч-
ної творчої теорії – вивчається патопсихологія 
творчості, геніальність і творчість, психічне 
захворювання і творчість, наркотичні речо-
вини і творчість (екстаз), негативна духо-
вність і творчість (медіумізм) (Бехтерєв В.М., 
Чип В.Ф. та ін.). 

Третій різновид психологічної теорії твор-
чості – теорія інтуїтивної творчості, в ній 
розкривається метафізична сутність світу в 
процесі художньої інтуїції. Розкривається як 
зароджуються художні образи, як будуються 
художні твори, як вони сприймаються. Також 
в ній вивчається історико-літературна твор-
чість Також вивчається імпровізація, поезія, 
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психологія читача (Дільтей, Потебня А.А., 
Веселовський А.І., Овсянико-Куліковський Д. І. 
та ін.) [7].

Творчість – це діяльність, результатом 
якої є створення нових матеріальних і духо-
вних цінностей. В психологічному аспекті 
творчість припускає наявність у суб’єкта зді-
бностей, мотивів, знань, умінь, завдяки яким 
створюється продукт, що відрізняється новиз-
ною, оригінальністю, унікальністю. Вивчення 
творчості виявило важливу роль уяви, інтуїції, 
неусвідомлюваних компонентів мислення, а 
також потреби особистості в самоактуалізації, 
у розкритті і розширенні своїх творчих мож-
ливостей. Англійський учений Г. Уоллес виді-
лив 4 стадії процесів творчості: підготовку, 
дозрівання, осяяння і перевірку. Центральним 
специфічно визначальним моментом твор-
чості вважається осяяння. Осяяння – інту-
їтивне знаходження шуканого результату 
[9, с. 520-521].

Разом із творчістю активно вивчається і 
творче мислення. Творче мислення – один з 
видів мислення, що характеризується ство-
ренням суб’єктивно нового продукту і ново-
утвореннями в ході самої інтелектуальної, 
мисленнєвої, пізнавальної діяльності. Ці 
новоутворення стосуються: мотивації, цілей, 
оцінок і змістів. Творче мислення відрізня-
ється від процесів застосування готових знань 
і умінь, що позначаються як репродуктивне 
мислення [10, с. 253-254]. 

Радянською психологією творчість роз-
глядалася як взаємодія суб’єкта з об’єктом. 
За радянських часів психологія творчості 
вивчала психологічний рівень такої орга-
нізації творчої діяльності, що призводить 
до наукового відкриття. Нею вивчалися: 
методи психології творчості, проблеми твор-
чого мислення, розв’язання творчих задач, 
управління творчістю учнів, формування їх 
творчих можливостей. Відрізнялося про-
сто задоволення людиною власної цікавості 
і раціональне управління цікавістю людини. 
Доводилося, що експериментальні абстрак-
тно-аналітичні дослідження потрібно, щоб 
відбувалися на базі відповідної психологічної 
теорії. Також радянська психологія творчості 
вивчала фактори, що сприяють формуванню 

людини з високим творчим потенціалом. Нею 
розкривалися психологічні механізми фор-
мування творчого потенціалу людини. Для 
винаходилися адекватні психологічні впливи 
з боку вчителя на учня. Використовуючи фор-
мувальні впливи, вчитель мав враховувати  
психологічні особливості творчості. Ті 
впливи, що не враховували цього, не ставали 
формувальними, а навпаки - руйнівними, 
деструктивними, в кращому випадку – ней-
тральними щодо розвитку учня. Управляти 
творчістю людини неможливо, спираючись 
лише на набуті знання про творчість. Управ-
ління вчителем творчістю учня мало врахову-
вати світогляд учня, його переконання, також 
потреби, інтереси, схильності, здібності, 
мотиви діяльності, а вже потім – врахування 
знань про предмет цієї діяльності.

Дуже вагомим, на наш погляд, є підхід 
радянського психолога О.Я. Пономарьова 
Творчість розуміється ним як механізм про-
дуктивного розвитку. За Пономарьовим О.Я., 
повноцінною творчою діяльністю можна ово-
лодіти, якщо розвивати у дітей здатність до 
внутрішнього плану дій. Без нього учень не 
зможе асимілювати потрібним чином суму 
спеціальних знань тієї чи тієї галузі піз-
нання. Без внутрішнього плану дій в учня 
не усвідомлюються і не формуються переко-
нання, мотиви, інтереси, домагання і ті осо-
бистісні риси, без яких неможлива справжня 
творчість. Для творчості вирішальне зна-
чення має не саме по собі багацько знань, а 
їх структура, психологічний тип пізнавальної 
діяльності – перетворювальний чи репродук-
тивний, – в якій набуваються ці знання. Вну-
трішній план дій адекватно пов’язує набуті 
знання із сферою суспільного пізнання, допо-
магає учню засвоїти наукові проблеми і дис-
курсивні потреби суспільства в розв’язанні 
цих потреб. Також з допомогою внутрішнього 
плану дій уможливлюється формалізація інту-
їтивних рішень. 

В сучасному традиційному навчанні роз-
виток внутрішнього плану дій здійснюється 
стихійно, а не ставиться як спеціальна педа-
гогічна задача вчителя. Стихійне становлення 
внутрішнього плану дій означає, що він роз-
вивається в учнів сам по собі, як стихійний 
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процес в міру засвоєння учнями знань, зазна-
чених шкільною програмою, тобто в процесі 
стихійного розвитку (становлення) пізнаваль-
ної діяльності учня. Крім того, не всяке оволо-
діння знаннями розвиває внутрішній план дій. 
В школі в сучасному традиційному навчанні 
відсутній зв’язок між засвоєнням знань  
(стихійним становленням пізнавальної діяль-
ності) і розвитком внутрішнього плану дій. 
Але наявність внутрішнього плану дій у 
дошкільнят доводить, що цей феномен може 
розвиватись у дітей ще до школи. Цілеспря-
мований розвиток внутрішнього плану дій, 
починаючи з дошкільного віку, може сут-
тєво вплинути на підвищення ефективності 
навчання в школі. Тому однією з головних 
задач початкової стадії навчання є розвиток 
у дітей здібності розв’язувати теоретичні 
задачі, оскільки вирішальним засобом роз-
витку внутрішнього плану дій є рішення тео-
ретичних задач. Це розвиває здібність роз-
кривати способи рішення практичних задач. 
Розвиток внутрішнього плану дій – необхідна 
умова повноцінного навчання. Внутрішній 
план дій виключає тенденції до механічного 
заучування, оскільки механічне заучування 
(зубріння) виникає саме тоді, коли в дитини 
не розвинутий внутрішній план дій. Тому теза 
про безпосередній зв'язок розумового розви-
тку і набуття багатьох знань (механічної репро-
дуктивної пізнавальної діяльності) – непра-
вильна. Щоб задача стала стимулюючою для 
успішного уроку, розвивальною, необхідним 
є адекватне сприймання учнями навчального 
матеріалу, що приводить до більш ефектив-
ного його засвоєння, до розвитку навчально-
пізнавальної діяльності. Знання цих меха-
нізмів дозволяє виховувати саме мислення 
учнів, хоча б у плані усунення тих явищ, що 
відмічаються як типові складнощі, заважаючи 
розв’язанню простих творчих задач. Понома-
рьов Я.О. дослідив, як відкривається принцип 
рішення задачі, як відбувається його закрі-
плення, конкретизація і розвиток [7].

Сутність обхідного шляху розвитку твор-
чості зводиться до створення умов, що спри-
яють творчості. Комплекс таких умов бага-
томанітний. Він починається зі створення 
особливостей ситуації, що сприяє інтуїтив-

ному схвачуванню ідеї рішення творчої про-
блеми і закінчується вихованням необхід-
них здібностей, якостей особистості творця, 
створенням творчого клімату як в науково-
дослідному колективі, так і у класі школи 
традиційного навчання. Необхідно визначити, 
що рішення власне творчої проблеми завжди 
виходить за межі логіки. Однак, як тільки це 
рішення одержане, воно за певних умов, може 
бути логічно осмисленим.

Відносно творчого компоненту пізна-
вальної діяльності, одне з визначень твор-
чості – здібність створювати будь-яку прин-
ципово нову можливість (Г.С. Батищев). 
Ознакою інтелектуальної творчості, творчого 
мислення є вдосконалення способів рішення 
вже відомих проблем. В цьому аспекті вису-
вається поняття «процедурної творчості» 
(Виноградов, 1990). Відзначається, що важ-
ливу роль у творчому мисленні відіграє здат-
ність трансформувати інтуїтивні, виражені 
в надзвичайному, досить смутному виді 
суб’єктивні уявлення в принадній для люд-
ського сприймання формі: словесно-мовна, 
категоріальна, комунікативна [3].

Гуманістична психологія на перше місце у 
з’явленні феноменів творчості, креативності 
визначає феномен самоактуалізації. Само-
актуалізувальна особистість – особистість, 
яка вийшла на рівень самоактуалізації. Вона 
не обтяжена пороками, такими як заздрість, 
злість, цинізм тощо. Самоактуалізувальна 
особистість не схильна до депресії, егоїзму, 
песимізму, неврозів і психопатій. Вона наді-
лена позитивною самооцінкою і саме тому 
приймає інших людей. Така особистість 
відносно незалежна від умовностей, демо-
кратична, з гумором. Самоактуалізувальні 
люди – люди із розвиненим потенціалом, 
задовільненими дефіцитарними птребами, які 
досягли психологічного благополуччя і пси-
хологічного здоров’я. 

Самоактуалізація – повноцінний вияв і роз-
виток особистісних можливостей. Гуманіс-
тична психологія розглядає самоактуалізацію 
як головний мотиваційний фактор. Шлях само-
актуалізації – важкий, насичений невідомістю, 
відповідальністю, страхом, але цей шлях – 
шлях повноцінного життя [10, с. 316-317].
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На думку Маслоу А., самоактуалізація 
обов’язково наділена компонентом креатив-
ності. Маслоу А. розрізнює креативність 
таланту і креативність самоактуалізації. Кре-
ативність, на відміну від творчості, перед-
бачає нестереотипний підхід до своєї праці. 
Креативність відноситься як до результату 
діяльності, так і до її процесу. Креативність 
самоактуалізації порівняно із креативністю 
таланту – розповсюджується на більш широкі 
сфери діяльності особистості. Креативність 
самоактуалізації має більш щільний зв’язок з 
особистістю, натомість, креативність таланту 
більше пов’язана зі здібностями. Креатив-
ність таланту виявляється у тому, щоб здій-
снити великі продукти творчості (опери, 
романи, картини, наукові теорії тощо). Кре-
ативність же самоактуалізації виявляється у 
спробах щось робити творчо. Самоактуалізу-
вальні люди відкриті для сприйняття нового, 
конкретного, специфічного. Їм властиве само-
вираження. Вони більш вільно виражають 
свої думки і намагання, не бояться критики, 
засуджень, сміху. Вони спонтанні, відкриті 
для перспективи, наділені деякою святістю: 
наївні, невинні, також – наділені розумовими 
здібностями. Характеризуються відкритим 
потенціалом (не заблокованим), розвиненим 
«я», яскравою індивідуальністю. Здебіль-
шого, вони центровані на проблемі, наділені 
его-трансцендентністю (відкриті для Бога, 
для духовності, причому, як для позитив-
ної, так нажаль – і для негативної). Але в 
будь-якому разі вони володіють здібністю до 
інтегративної функції, творчо і асоціативно 
інтегрують єдине з розрізнених і протилеж-
них явищ. Самоактуалізувальні люди мають 
цілісність особистості, їм не притаманна роз-
двоєність. Самоактуалізація детермінує у них 
сприймання дійсності такою, як вона є. 

Поведінка при самоактуалізації – спон-
танна. Звичайні люди оточені страхами, вони 
незадоволені собою і думають, що оточення 
так само про них погано думає. Самоактуа-
лізація – це цільність, інтегрованість і само-
прийняття. У звичайних людей внутрішню 
сутність пригнічують контролюючі вну-
трішні сили. У самоактуалізувальних людей 
зовнішнє пригнічування не торкається їх, 

вони залишають при собі сили не прояв само-
актуалізації і на радість. А. Маслоу назвав 
піковими переживання творчості, інсайту, 
естетики, релігії (етики) і любові. Саме ці 
переживання супроводжують самоактуаліза-
цію і сприяють набуттю людиною внутріш-
ньої цілісності. Пікові переживання сприя-
ють цільності і гармонії людини зі світом. 
Вони гасять внутрішні протиріччя і боротьбу. 
Людина відкривається, набуває спонтанності, 
функціонує повноцінно. Відходять сумніви 
і самокритика, з’являється скоординова-
ність і спонтанність. Звільнюється енергія, 
з’являється віртуозність, впевненість. Відбу-
вається посилення можливостей, все дається 
легко, виникає радість. Ефективне самовира-
ження сприяє тому, що з’являється відвага, 
а сумніви і страхи відходять на другий план, 
або навіть – зникають. Розвивається мораль і 
сконцентрованість «Я» на духовності, тобто 
его-трансцендентність, некорисливість. 

А. Маслоу описав три рівні креативності: 
первинний рівень – імпровізація, виникає у 
пізнавальній, але не у вольовій сфері. Вто-
ринний рівень – тяжка, копітка праця, тривке 
навчання, досягнення виникають завдяки 
таланту. Самовдосконалення, довільність, 
підключення вольової сфери, перевірка жит-
тям, активність, контроль. Людина створює 
велике творіння на тлі пікових переживань. 
Третинний рівень – інтегрована креативність, 
завдяки якій з’являються великі твори мисте-
цтва, науки. Роль інтеграції – є дуже значною 
у досягненні творчості завдяки внутрішній 
цілісності. Паралельно відбувається само-
актуалізація психологічного здоров’я, (тобто 
відсутність невротизації і психопатизації осо-
бистості), що виявляється у людяності у став-
ленні до оточення, до інших людей, а також у 
прояві людськості в творчості [4, с. 210-230].

Роджерс К.Р. вважав, що самоактуаліза-
ція – це сила розвитку людини на всіх рівнях. 
Самоактуалізувальна людина самостійно оці-
нює світ. Продукт творчості залишає на собі 
відбиток індивіда. Творчий потенціал існує в 
усіх людей. Головним збуджувальним моти-
вом творчості є прагнення до самоактуаліза-
ції. Самоактуалізація є глибинною лікуваль-
ною, психотерапевтичною силою творчості. 
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На думку К.Р. Роджерса прагнення самореалі-
зації може приховуватися за захистом і може 
заблокуватися ним. Творчість може бути ство-
рювальною (позитивною) і руйнівною (нега-
тивною). Людина творить тому, що це її задо-
вольняє, вона відчуває в цьому процесі свою 
самоактуалізацію. Людина з відкритим досві-
дом володіє створювальною (позитивною), а 
не руйнівною (негативною) творчістю.

Внутрішні умови позитивної творчості: 
екзістенціональність, яка проявляється в тому, 
що досвід не затьмарюється захистом, а стає 
усвідомленим. Індивід усвідомлює все, як є. 
Відкритість досвіду означає здібність при-
ймати масу неоднозначної інформації, спо-
вненої протиріч, не відкидаючи ситуації, що 
і позначається як «екзистенціональна орієнта-
ція». Джерело оцінки творчості знаходиться 
всередині індивіда. Для творчої людини цін-
ність її твору залежить не від похвали або 
критики інших, а встановлюється нею самою. 
Умовою творчості є здібність до незвичайних 
поєднань елементів і понять. Зростає інтуї-
ція, усвідомлюється творче значення нового і 
суттєвого в житті. Коли людина зайнята твор-
чістю, для неї важливим постає питання, чи 
вона створила щось, що її б задовольнило? Чи 
це є вираженням її частки, її почуттів, думок, 
страждань. В усіх продуктах творчості відмі-
чається вибірковість, впорядкованість, спроба 
виявити саме суттєве, – в цьому виявляється 
вплив «я» на процес і результат творчості. 
Реальність існує в багатоманітності заплута-
них фактів, але «я» вносить структуру в його 
ставлення до цієї реальності. «Я» людини мов 
би говорить: «У мене є мій спосіб сприйняття 
дійсності, і саме ця підсвідомо організована 
особистісна вибірковість – це творчий вираз 
мого світогляду, і це надає продуктам моєї 
творчості естетичної властивості [2; 8].

Роджерс К. відмітив три властивості 
творчого акту: по-перше, почуття «еврика», 
по-друге, усамітнення для усвідомлення свого 
вкладу, по-третє, навпаки, бажання спілку-
вання, тобто спілкування заради того, щоб 
хтось зрозумів творця. 

Як сприяти творчості? Роджерс К. писав: 
«Фермер не може спровокувати рослину роз-
виватися і проростати з насіння, але тільки 

може створити умови для її зростання, що 
дозволять насінню проявити свої власні при-
ховані можливості. Так само обстоять справи 
і з творчістю» [8, с. 416]. 

 Максимально збільшити появу творчості 
можна, створивши умови психологічної захи-
щеності (умова Х) і свободи (умова Y). Пси-
хологічна захищеність (умова Х) досягається 
через виконання трьох умов. Перша умова – 
визнання безумовної цінності індивіда. Вчи-
тель має відчувати потенційні можливості 
учня і вірити в нього. Відчуваючи таке став-
лення до себе з боку вчителя, учень почува-
ється в психологічній безпеці. Якщо учень 
відчуває, що його вважають цінною людиною, 
він намагається стати таким, тобто самим 
собою – максимально звільнитися від захис-
тів – і пробує проявити себе нестандартно, – 
він «рухається до творчості». Друга умова 
досягнення психологічної безпеки – відсут-
ність зовнішнього оцінювання. При цьому 
учень більш відкритий досвіду, виражає 
свої думки стосовно явищ. І джерело оціню-
вання своєї творчості переходить всередину 
учня, учень іде до творчості. Але будь-яка 
зовнішня оцінка (схвалення чи засудження), 
ставить учня в залежність від зовнішніх сил. 
Учень вже не зосереджується на тому, чи є 
його твір вираженням самого його, а він 
починає переживати, що думають про нього 
інші. Таким чином його, відводять від твор-
чості і учень «іде від творчості». Третя умова 
досягнення психологічної безпеки є співпе-
реживання учневі і розуміння учня. Учень 
переживає, що якщо вчитель дізнається 
про нього, він відкине його. Отже, має бути 
справжнє прийняття вчителем учня. Саме за 
умови справжнього прийняття учень може 
дозволити себе прийняти, виразити себе у 
своїй творчості, за такої умови учень «йде до 
творчості» [8, с. 421].

Умова Y – досягнення психологічної сво-
боди, розкріпачення, внутрішньої розкутості. 
Необхідно надавати дитині свободу самови-
раження, щоб вона не боялася виражати саме 
приховане у своїх думках, почуттях. Повна 
свобода має виражатися лише через символи. 
Цей дозвіл бути у свободі означає також і 
відповідальність. Саме ця відповідальність 
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у свободі сприяє розвитку внутрішнього 
джерела оцінок і створює умови для твор-
чості у середині особистості учня. За такої 
умови учень поступово навчається «йти до  
творчості» [5; 8]. 

Вчителі-новатори [8], досліджуючи про-
блему формування творчості, креативності, 
акцентують увагу на тому, що творчість як 
таку, неможливо формувати, але можливо 
підтримувати, фасилітувати, стимулювати, 
при цьому акцент робиться на «збагаченні 
зовнішнього середовища (М.О. Холодна), 
зміні психологічного статусу творчої особис-
тості (Дружинін В.Н., 1999), на розв’язанні 
учнями творчих завдань на тлі психологічної 
підтримки з боку вчителя [3].

Висновки.
Проведений теоретичний аналіз та отри-

мані результати дослідження дозволяють зро-
бити ряд висновків.

1. Вступ людства у ХХІ століття доко-
рінно змінив уяву про суспільні цінності 
і досягнення. Дуже багато з того, що вва-
жалося великою перемогою творчої думки 
людини, на практиці виявилось породжен-
ням складних проблем, які стали загрозою 
для суспільства. Саме тому пріоритетним 
завданням навчання та виховання є гума-
нізація, тобто особистісна зорієнтованість 
освіти, формування національних, релігій-
них та загальнолюдських цінностей. 

2. Дуже вагомим, на наш погляд, є під-
хід радянського психолога О.Я. Понома-
рьова Творчість розуміється ним як меха-
нізм продуктивного розвитку особистості.  
За Пономарьовим О.Я., повноцінною твор-
чою діяльністю учень може оволодіти, якщо 
цілеспрямовано розвивати у нього здатність 
до внутрішнього плану дій. Без нього учень 
не зможе асимілювати потрібним чином суму 
спеціальних знань тієї чи тієї галузі пізнання. 
Без внутрішнього плану дій в учня не усві-
домлюються і не формуються переконання, 
мотиви, інтереси, домагання і ті особистісні 
риси, без яких неможлива справжня твор-
чість. Для творчості вирішальне значення має 
не саме по собі багацько знань, а їх структура, 
психологічний тип пізнавальної діяльності 
в процесі творчості – перетворювальний чи 

репродуктивний, - в якій набуваються ці зна-
ння. Також з допомогою внутрішнього плану 
дій уможливлюється формалізація інтуїтив-
них рішень. 

3. Згідно проаналізованих досліджень 
вчених, можна констатувати, що основними 
положеннями сучасної концепції гуманіза-
ції навчання та виховання є: визнання прі-
оритету особистості, її унікальності; засу-
дження і безумовне усунення із педагогічної 
практики методів адміністрування, примусу, 
авторитаризму, волюнтаризму; співробітни-
цтво всіх суб’єктів педагогічного процесу 
в розв’язанні навчально-виховних завдань; 
гуманізація соціального середовища, міжосо-
бистісних стосунків у всіх підсистемах педа-
гогічної навчально-виховної роботи; широкий 
культурологічний підхід до вибору навчаль-
них і виховних технологій; опора на релі-
гійні, загальнолюдські й національні духовні  
цінності; звернення до скарбниці народної 
думки і досвіду.

4. На думку А. Маслоу самоактуаліза-
ція – повноцінний вияв і розвиток особис-
тісних можливостей. Гуманістична психоло-
гія розглядає самоактуалізацію як головний 
мотиваційний фактор розвитку, саморозвитку 
особистості і творчості. Шлях самоактуаліза-
ції – важкий, насичений невідомістю, відпові-
дальністю, але цей шлях – шлях повноцінного 
життя людини. Тому вчитель має сприяти 
вихованню в учнів само актуалізації як стану, 
як мотиви і як особистісної особливості.

5. К. Роджерс вважає, що творчий потен-
ціал існує у всіх людей. Головним збуджуваль-
ним мотивом творчості є прагнення людини 
реалізувати себе, проявити свої можливості. 
Внутрішні умови позитивної творчості 
К. Роджерс визначає такими: по-перше, це 
відкритість досвіду – екзистенціональність, 
що є протилежність психологічному захисту; 
по-друге, джерело власної оцінки суб’єктом 
своєї творчості знаходиться в середині інди-
віда; по-третє, це здібність до незвичай-
них поєднань елементів і понять. Також за 
К. Роджерсом сама природа внутрішніх умов 
творчості така, що їх появу неможливо спро-
вокувати, але їм необхідно сприяти. Досвід 
вченого в психотерапії, привів його до пере-
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конання, що створюючи умови психологічної 
захищеності і свободи, можна максимально 
збільшити вірогідність появи позитивної 
творчості.

6. Якщо вчитель внутрішньо переживає 
позитивне ставлення до учня, безумовно 
вважаючи його цінним самим по собі, у 
всіх його проявах, незалежно від його стану 
і поведінки, учень не лише відчуває себе в 
психологічній безпеці, але і поступово розу-
міє, що може бути тим, ким він є насправді, 
не прикидаючись, і не вдаючись до захистів 

(до фальші), оскільки саме його вважають 
цінною людиною, незалежно від того, як він 
себе поводить на даний момент. У такого 
вчителя учень може відчути, що значить 
бути собою, може спробувати проявити себе 
нестандартно, по-новому. Отже, такий учень 
починає внутрішньо «рухатися до творчості» 
і така позитивна особистісна взаємодія вчи-
теля з учнем в процесі формування вчителем 
творчості учня, стає ключовим моментом в 
формуванні як творчості, так і творчої осо-
бистості учня.
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ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ 
САМОСВІДОМОСТІ «УСВІДОМЛЕННЯ 
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ»

Стаття присвячена висвітленню впливу проявів соціально-психологічного чинника «усвідомлен-
ня етнонаціональної доцільності» на формування етнонаціональної самосвідомості індивідів. Це здій-
снено на основі емпіричних даних науковців. Виявлено, що цей чинник впливає на формування етнона-
ціональної самосвідомості українського населення різних регіонів України: в найбільшій мірі цей вплив 
зафіксований в Західному регіоні, а в найменшій – в Східному та частково в Південному.

Ключові слова: етнонаціональна самосвідомість, «сенсожиттєві орієнтації», «спрямованість 
індивіда на вибір і досягнення цілей, які є вагомими для нього», «етнонаціональні інтереси», «етно-
національні потреби», «усвідомлена індивідом відповідальність за сьогодення і майбутнє своєї нації».

Статья посвящена освещению воздействия проявлений социально-психологического фактора «осо-
знание этнонациональной целесообразности» на формирование этнонационального самосознания ин-
дивидов. Это осуществлено на основании эмпирических данных исследователей. Выявлено, что этот 
фактор влияет на формирование этнонационального самосознания украинского населения разных ре-
гионов Украины: в наибольшей степени это влияние зафиксировано в Западном регионе, а в наимень-
шей – в Восточном и частично в Южном.

Ключевые слова: этнонациональное самосознание, «смысложизненные ориентации», «на-
правленность индивида на выбор и достижения целей, которые являются важными для него», 
«этнонациональные интересы», «этнонациональные потребности», «осознанная индивидом ответ-
ственность за настоящее и будущее своей нации».

The article is devoted to the influence of the manifestations of the socio-psychological factor «awareness 
of ethno-national expediency» on the formation of ethno-national self-consciousness of individuals. This is 
based on empirical data from scientists. It is revealed that this factor influences the formation of ethno-
national self-consciousness of the Ukrainian population of different regions of Ukraine: to the greatest extent 
this influence is recorded in the Western region, and to the least – in the East and partly in the South.

Key words: ethno-national self-consciousness, «sense-of-life orientations», «individual's orientation to 
choose and achieve goals that are important to him», «ethno-national interests», «ethno-national needs», 
«individual's conscious responsibility for the present and future of his nation».

Вступ. Формування етнонаціональної 
самосвідомості індивідів відбувається під 
впливом різних соціально-психологічних чин-
ників. Але ще в недостатній мірі приділяється 
увага вивченню цього явища. Кожен з таких 
чинників має свої особливості впливу на етно-
національну самосвідомість. На нашу думку, 
одним із таких чинників є «усвідомлення етно-
національної доцільності». Особливо акту-
альним є дослідження впливу цього чинника 
на формування етнонаціональної самосвідо-
мості населення сучасної України, в якій ще не 
вистачає етнонаціонально доцільних рішень, 
спрямованих на розвиток етнонаціональної 
культури, поліпшення її суспільно-політичного 
та економічного становища. В першу чергу це 
стосується молоді, яка є нашим майбутнім.

Мета статті: стаття присвячена висвіт-
ленню впливу на формування етнонаціональ-
ної самосвідомості українського населення 
деяких проявів чинника «усвідомлення етно-
національної доцільності».

Постановка проблеми. Серед україн-
ських науковців етнонаціональну самосві-
домість досліджували В. О. Васютинський, 
Д. В. Піонтковська, Г. А. Ставицький тощо. 
Серед дослідників існують різні підходи сто-
совно вивчення етнонаціональної самосвідо-
мості. Це, зокрема, дослідження цього соці-
ально-психологічного явища на груповому та 
індивідуальному рівнях, на рівні міжетнічних 
контактів (чим займається крос-культурна 
психологія); це й різні підходи до побудови 
структури етнонаціональної самосвідомості.
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В. О. Васютинський вивчає різні прояви 
етнонаціональної самосвідомості населення, 
в тому числі й студентської молоді, в контек-
сті етномовної сфери. Ці дослідження охо-
плюють різні регіони України – Західного, 
Північного, Східного та Південного.

Д. В. Піонтковська досліджувала психо-
логічні особливості розвитку когнітивного 
й афективного компонентів етнонаціональ-
ної самосвідомості (національної ідентич-
ності) студентської молоді і провідні чинники 
цього процесу. За національністю усі респон-
денти – українці [6]. За результатами цього 
дослідження встановлено: 1. Основними соці-
альними чинниками розвитку етнонаціональ-
ної самосвідомості студентської молоді є: про-
фесійна освіта, яку вони здобувають у вищому 
навчальному закладі; знання ознак своєї та 
інших націй, що одержані ними самостійно та 
у взаємодіях із представниками своєї та інших 
націй; взаємодії зі значущими представни-
ками своєї нації; взаємодії з представниками 
інших націй. 2. Психологічними чинниками 
розвитку етнонаціональної самосвідомості 
студентської молоді є: позитивне ставлення 
студентів до представників своєї нації; толе-
рантне ставлення студентів до представників 
інших націй [6].

Г. А. Ставицький досліджував різні види 
впливу психологічних та соціальних чинників 
на етнонаціональну самосвідомість україн-
ських студентів. Результати цих досліджень 
відображені в його дисертації «Психологічні 
та соціальні чинники розвитку етнічної само-
свідомості в юнацькому віці». За підсумками 
цього дослідження були зроблені висновки 
про існування різних рівнів етнонаціональної 
самосвідомості у досліджуваних українських 
студентів [7].

В цій статті, на відміну від праць вищев-
казаних дослідників, розглядається вплив на 
формування етнонаціональної самосвідо-
мості українського населення соціально-пси-
хологічних явищ, а не лише соціальних чи 
психологічних.

Основна частина. Структура чинника 
«усвідомлення етнонаціональної доціль-
ності» обгрунтована і охарактеризована в 
моїй іншій статті [4]. Змістом елементів цього 

чинника є їх спрямованість на певну мету, 
доцільний характер їхнього функціонування. 
Йдеться про уявлення, мотивацію, ставлення і 
поведінку цілеспрямованого типу в контексті 
етнонаціональних явищ. Це дозволяє зрозу-
міти індивідами сенс існування своєї нації та 
шляхи її розвитку.

Далі будуть проаналізовані такі елементи 
цього чинника: «сенсожиттєві орієнтації», 
«спрямованість індивіда на вибір і досягнення 
цілей, які є вагомими для нього», «етнонаціо-
нальні інтереси», «етнонаціональні потреби», 
«усвідомлена індивідом відповідальність за 
сьогодення і майбутнє своєї нації». «Сенсо-
життєві орієнтації» являють собою структуру 
різних онтологічно значимих для індивідів 
аспектів буття їхньої нації. Стосовно елементу 
«спрямованість індивіда на вибір і досяг-
нення цілей, які є вагомими для нього» слід 
сказати наступне. У моїй іншій статті, про яку 
вже йшла мова, до цієї назви входило слово 
«домагання». Але воно є загальним поняттям, 
яке уособлює в собі всю іншу частину цього 
елементу. Тому «домагання» вилучене з цього 
елемента. Цей елемент має два аспекти: вибір 
індивідом своєї життєвої позиції, напрямів 
своєї діяльності в контексті етнонаціональ-
них явищ; бажання досягнення важливих для 
індивіда цілей етнонаціонального характеру. 
«Усвідомлена індивідом відповідальність за 
сьогодення і майбутнє своєї нації» відображає 
усвідомлення індивідом його ролі в життєді-
яльності своєї нації, що може призвести до 
позитивних змін в її бутті. «Етнонаціональні 
інтереси» – це усвідомлення індивідами необ-
хідності підтримання, зміцнення, покращення 
етнонаціонального статусу своєї нації на вну-
трішній та зовнішній арені. «Етнонаціональні 
потреби», що є одним із різновидів ієрархії 
потреб, створеної А. Маслоу [5], відобража-
ють усвідомлення етнонаціональних потреб 
своєї нації, маючи побутовий характер. В кон-
тексті чинника «усвідомлення етнонаціональ-
ної доцільності» для цих перерахованих еле-
ментів притаманна раціональність.

Слід проаналізувати вплив цих елемен-
тів на етнонаціональну самосвідомість насе-
лення України на основі емпіричних матеріа-
лів дослідників. 
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В дослідженні, яке здійснила Д. В. Піонт-
ковська, студенти були розподілені на три 
групи у зв’язку з із здобуттям їх професійного 
фаху. До першої групи ввійшли майбутні вчи-
телі історії, української мови та літератури; до 
другої групи зараховані студенти таких спеці-
альностей як «філософія», «культурологія», 
«журналістика», «правознавство», «соціальна 
педагогіка», «логопедія» та «психологія», а до 
третьої – майбутні фахівці зі спеціальностей 
«лікувальна справа», «математика», «геоде-
зія», «транспортні технології» (автомобіль-
ний транспорт). У цих студентів виявлено 
високий, середній і низький рівні етнонаціо-
нальної самосвідомості [6].

В результаті цього дослідження зафіксо-
вано, що значущими для респондентів вияви-
лися такі ознаки нації: українська мова, істо-
рія їхньої нації, українська культура. Культура 
виявилися значущою для багатьох з них. Але 
найчастіше більшість студентів апелювала до 
української мови [6]. Значущість цих ознак 
нації для цих респондентів, що відносяться 
до різних аспектів її буття, є відображенням 
такого елементу чинника «усвідомлення етно-
національної доцільності» як «сенсожиттєві 
орієнтації». В найбільшій мірі це стосується 
української мови, а в найменшій – історії 
їхньої нації.

Д. В. Піонтковська зазначає, що респон-
денти з високим рівнем етнонаціональної 
самосвідомості витратили багато часу з метою 
одержання глибоких знань про свою націю, 
її історію, культуру, територію, державний 
устрій, традиції та звичаї. Вони досить гли-
боко усвідомлюють свою національну іден-
тичність і розуміють її значущість [6]. Це 
вказує на високий рівень значущості (прояв 
«сенсожиттєвих орієнтацій») всіх цих пере-
рахованих ознак української нації для студен-
тів саме з високим рівнем етнонаціональної 
самосвідомості.

Ці дані є й відображенням елементу «спря-
мованість індивіда на вибір і досягнення 
цілей, які є вагомими для нього». А саме, 
вивчення цими респондентами перерахова-
них вище елементів української нації є їх 
етнонаціонально доцільним вибором і етно-
національно доцільними цілями, оскільки все 

це значно поглибить їх знання про буття укра-
їнської нації і знадобиться в їх майбутній про-
фесійній діяльності. Піонтковська відзначає 
бажання респондентів покращити свої знання 
української мови та спілкуватися нею [6]. Це 
також є відображенням елемента «спрямова-
ність індивіда на вибір і досягнення цілей, які 
є вагомими для нього». Вищевказане бажання 
респондентів є їх власним доцільним вибо-
ром і їх етнонаціональними цілями, що мають 
призвести по позитивних результатів. А саме, 
ці студенти будуть краще знати українську 
мову й володіти нею і це їм знадобиться у їх 
професійній діяльності та в побуті.

В контексті культури, як ознаки усвідом-
лення своєї етнонаціональної приналежності, 
згідно з даними Д. В. Піонтковської, майбутні 
вчителі української мови та літератури, сту-
денти 1-ї групи читають багато творів відомих 
українських письменників і поетів, зокрема 
Т. Шевченка, Л. Українки, І. Нечуя-Левиць-
кого, О. Гончара та ін. [6]. Це вказує на зна-
чущість, важливість для цих студентів літе-
ратурних творів українських письменників і 
поетів. Тому тут мова йде про їх «сенсожит-
тєві орієнтації» – прояву чинника «усвідом-
лення етнонаціональної доцільності».

Емпіричні дані Піонтковської вказують на 
те, що на формування етнонаціональної само-
свідомості досліджених нею студентів впли-
нули такі елементи чинника «усвідомлення 
етнонаціональної доцільності» як «сенсожит-
тєві орієнтації» та «спрямованість індивіда 
на вибір і досягнення цілей, які є вагомими 
для нього». «Сенсожиттєві орієнтації» цих 
студентів охоплюють як народну (традиції 
та звичаї), так і елітарну українську культуру 
(тут мова йде про твори відомих українських 
письменників і поетів).

Згідно з даними В. О. Васютинського, в 
результаті опитування студентів у дев’ятьох 
містах України вивчено їхні мовні уподо-
бання (це стосується української і російської 
мов). Було опитано 1800 студентів 1–4 кур-
сів класичних та педагогічних Університетів 
в багатьох українських містах різних регіо-
нів України. Найважливішими сферами зна-
чущого вибору мови спілкування визначено 
навчання, споживання інформації, особисті 
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стосунки. Виявлено низку істотних відмін-
ностей між причинами вибору української 
або російської мови в західних, центральних 
і східних регіонах [1]. Частина опитуваль-
ника містила перелік 20 більш-менш типових 
ситуацій, які вимагають від сучасного укра-
їнського студента вибору між українською і 
російською мовою. Зафіксовано виразніше 
пов’язування української мови з офіційною, 
а російської – з особистою сферами спілку-
вання. На основі даних студентами відпові-
дей з приводу цих двох ознак виділено дві 
групи респондентів: принципово україно-
мовні (ті, які в обох ситуаціях віддають пере-
вагу українській мові – це 69 осіб, або 17%) 
та принципово російськомовні (ті, що відда-
ють перевагу російській мові – це 52 особи, 
або 13%) [2, с. 5-9].

Пов’язування української мови з офіцій-
ним спілкуванням, що має кількісне перева-
жання, та з особистим спілкуванням вказує 
на онтологічне усвідомлення частиною укра-
їнських студентів важливості вживання укра-
їнської мови в офіційній сфері та в побуті, 
оскільки це відіграє важливу роль у розвитку 
української нації та Української держави. Це є 
проявом їх «сенсожиттєвих орієнтацій» – еле-
менту чинника «усвідомлення етнонаціональ-
ної доцільності». Оскільки україномовність 
в офіційній сфері сприяє посиленню етнона-
ціональних позицій України на внутрішній і 
зовнішній арені, то це свідчить про усвідом-
лення цими студентами «етнонаціональних 
інтересів» – іншого елемента чинника «усві-
домлення етнонаціональної доцільності». 
Бажання частини респондентів спілкуватися 
українською мовою в побутовій сфері свід-
чить про те, що це є їх етнонаціональною 
потребою. Тут мова йде про елемент «етнона-
ціональні потреби».

Згідно з даними В. О. Васютинського, 
найбільше підтримали україномовне спіл-
кування західноукраїнські (Луцьк і Львів) 
студенти – від майже цілковито до помірко-
вано, а в мовних нахилах студентів із цен-
тральноукраїнських міст (Вінниця, Київ, 
Чернігів) спостерігається досить чітка симе-
трія з невеликим переважанням на користь 
української мови [1].

Результати експертного опитування ана-
літичного Центру Разумкова (2014 р.) щодо 
бачення міжрегіональних відмінностей і про-
тиріч в цілому виявили, що громадяни всіх 
регіонів України у переважній більшості є 
прихильниками єдиної унітарної України, а не 
федералізації [3, с. 39]. Таким чином проявом 
«сенсожиттєвих орієнтацій» – елементу чин-
ника «усвідомлення етнонаціональної доціль-
ності» цих респондентів, що є жителями всіх 
регіонів України, є такий онтологічно важли-
вий аспект буття нації як державний устрій 
їхньої країни. Їхню позицію слід вважати й 
проявом елементу «усвідомлена індивідом 
відповідальність за сьогодення і майбутнє 
своєї нації». Федералізація, з огляду на сус-
пільно-політичні, економічні обставини, що 
виникли в сучасній Україні та зважаючи на її 
історичне минуле, може загрожувати її тери-
торіальній цілісності. Тому такий вибір рес-
пондентів свідчить про їх відповідальність за 
сучасне та майбутнє їхньої нації та Україн-
ської держави.

Ось результати цього опитування в цифро-
вих показниках, подані І. Мариніч [3, с. 39]. 
На запитання: «Як Ви вважаєте, Україна має 
бути єдиною унітарною країною чи феде-
ралізацією окремих регіонів?»: за унітар-
ність висловились 87% мешканців Західної 
України, 84% – Центральної та Північно-
Східної, 74% – Дніпропетровщини та Запо-
ріжжя, 75% – Миколаївщини та Херсонщини, 
71% – Харківщини та Одещини. Тільки в 
Донецькій області відносна більшість (46% – 
«за» та 29% – «проти») підтримали федералі-
зацію. Загалом, по Україні середній показник 
вибору унітарної моделі становить 71,0% . 
Ці дані вказують на те, що в найбільшій мірі 
унітарний устрій нашої країни підтримують 
респонденти Західної України, а в наймен-
шій – Східної і Південної України. Лише від-
носна більшість жителів Донбасу проти уні-
тарного устрою нашої країни. Все це вказує 
на те, що елементи «сенсожиттєві орієнтації» 
та «усвідомлена індивідом відповідальність 
за сьогодення і майбутнє своєї нації» в різних 
регіонах України мають різний рівень впливу 
на формування етнонаціональної самосвідо-
мості українського населення.
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Висновки. Підбиваючи підсумки слід 
сказати наступне. Чинник «усвідомлення 
етнонаціональної доцільності» має різний 
рівень впливу на формування етнонаціональ-
ної самосвідомості українського населення в 
різних регіонах України. Найбільший його 
вплив в контексті етномовного спілкування і 
стосовно вибору державного устрою України 
зафіксований в Західному регіоні України. 
В найменшій мірі його вплив відмічений 
в Східному і частково в Південному регіо-
нах. Прояви чинника «усвідомлення етно-
національної доцільності» респондентів із 

вищевказаних емпіричних праць дослідни-
ків охоплюють різні особливості соціально-
психологічних явищ: зацікавлення мовою, 
історією, культурою своєї нації (в етнонаці-
ональному значенні, а не громадянсько-полі-
тичному) чи етносу; користування рідною 
мовою в побуті і в офіційній сфері; усвідом-
лення відповідальності за сьогодення і май-
бутнє своєї нації і своєї країни.

Необхідно й далі досліджувати вплив еле-
ментів чинника «усвідомлення етнонаціо-
нальної доцільності» на формування етнона-
ціональної самосвідомості індивідів.
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РЕАЛІЗАЦІЯ СИТУАТИВНОГО ПІДХОДУ  
У СИСТЕМІ ГРОМАДСЬКО-ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Стаття присвячена обґрунтуванню демократичних засад управління закладом загальної серед-

ньої освіти, у тому числі, шляхом запровадження системи громадсько-державного управління. У дослі-
дженні актуалізовано провідні наукові підходи становлення даної системи. Зокрема, закцентовано 
увагу на реалізації ситуативного підходу. Встановлено, що вказаний підхід сприяє вирішенню питань 
розвитку та функціонування закладу загальної середньої освіти, що визначаються певними умовами 
та нестандартними ситуаціями.

Ключові слова: заклад загальної середньої освіти, управління, система, громадсько-державне 
управління, ситуативний підхід.

Статья посвящена обоснованию демократических основ управления общеобразовательным 
учебным заведением, в том числе, путем внедрения системы общественно-государственного управ-
ления. В исследовании актуализировано ведущие научные подходы становления данной системы. В 
частности, акцентировано внимание на реализации ситуативного подхода. Выяснено, что указанный 
подход способствует решению вопросов развития и функционирования общеобразовательных учебных 
заведений, что определяются различными условиями и нестандартными ситуациями.

Ключевые слова: общеобразовательное учебное заведение, управление, система, общественно-госу-
дарственное управление, ситуативный подход.

The article is devoted to substantiation of democratic principles of management of general secondary 
educational institution, including through the introduction of the public-state management system. In the 
research the leading science-based approaches of given system establishment are actualized. Among other 
factors we place the emphasis on the realization of the situational approach. It was elucidated, that given 
approach facilitates a solution to the problem of development and functioning of the general secondary 
educational institution, defined by particular conditions and unusual situations.

Key words: general secondary educational institution, management, system, public-state management, 
situational approach.

Актуальність статті обумовлена демо-
кратизацією управління закладами загальної 
середньої освіти, що супроводжується запро-
вадженням реформування освітньої галузі. 
Прийняття Законів України «Про освіту» 
(2017 р.), «Про повну загальну середню 
освіту» (2020 р.), упровадження концепції 
«Нова українська школа» (2018 р.) скерову-
ють вектор розвитку сфери освіти на демокра-
тизацію та децентралізацію управління, ста-
новлення педагогіки партнерства, автономію 
закладів загальної середньої освіти, розвиток 
громадського самоврядування тощо.

Постановка проблеми. У Законі України 
«Про освіту» (стаття 6) одним із провідних 
принципів організації освітньої діяльності 

визначено державно-громадське управління 
[11]. Проте у Національній доповіді про 
стан і перспективи розвитку освіти в Україні 
(2016 р.) підкреслюється, що «громадська 
участь в управлінні освітою порівняно з дер-
жавною є недостатньою. Багато зацікавлених 
в освіті сторін реально відсторонені від під-
готовки, прийняття та впровадження управ-
лінських рішень і моніторингу результатів. 
Громадська складова в управлінні освітою 
інституційно не розвинута, що не дає громад-
ськості відповідально й ефективно впливати 
на стан освітянських справ. Відтак, баланс 
державної і громадської складових у про-
голошеному державно-громадському управ-
лінні освітою суттєво порушено» [8, с. 18]. 
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Таким чином, на сьогодні постає необхідність 
модернізації традиційного державного-гро-
мадського управління, у тому числі, шляхом 
його трансформації в інноваційне громад-
сько-державне управління.

Питання громадсько-державного управ-
ління знаходять відображення у наукових 
роботах С. Королюк, Л. Калініної, О. Онаць, 
О. Пастовенського.

Метою статті є визначення провідних аспек-
тів ситуативного підходу у контексті запрова-
дження системи громадсько-державного управ-
ління закладом загальної середньої освіти.

Виклад основного матеріалу. Адміні-
стративно-територіальна реформа децен-
тралізації обумовлена високим суспільним 
запитом на отримання якісних і доступних 
публічних послуг, зокрема у сфері загальної 
середньої освіти. Як стверджують вітчизняні 
дослідниці Л. Калініна та О. Онаць, «школа 
як соціально-культурний центр є місцем пере-
тинання інтересів як держави, так і громади, 
вона водночас є часткою суспільного життя 
й елементом структури, яка підлягає держав-
ному контролю. Дуже важливим завданням 
для школи та її керівника є запровадження 
демократичних форм управління, адже в 
умовах розвитку демократії й розширення 
співуправління заклад загальної середньої 
освіти дедалі більше спиратиметься на гро-
мадські організації та громади. Це допоможе 
конструктивному партнерству та взаємодії, а 
не лише політиці патронажу державного над 
громадським» [99, с. 53].

Досліджуючи питання громадсько-дер-
жавного управління загальною середньою 
освітою на рівні регіону, О. Пастовенський 
визначає його як поєднання діяльності гро-
мадських і державних суб’єктів управління, 
що впроваджують узгоджену освітню полі-
тику в інтересах людини, громади й держави 
на основі демократичних процедур самоу-
правління та співуправління із забезпеченням 
пріоритету прав громадськості [10, с. 10].

На думку С. Королюк, громадсько-дер-
жавне управління – це управлінська діяль-
ність, що здійснюється структурами громадян-
ського суспільства – добровільно утвореними 
об’єднаннями, асоціаціями й організаціями 

громадян, які здійснюють громадську освітню 
політику на основі демократичних процедур 
самоуправління та співуправління [55].

На підставі аналізу теоретичних джерел, 
систему громадсько-державного управління 
розуміємо як цілісність структурованих еле-
ментів, що поєднуються субординаційними 
та координаційними зв’язками, взаємодія 
яких забезпечує відкритість та інтегратив-
ний результат в досягненні соціально зна-
чущої мети, визначеної громадсько-держав-
ними структурами. 

Теоретичну складову системи громадсько-
державного управління закладом загальної 
середньої освіти становлять нормативно-пра-
вове забезпечення; провідні наукові підходи, 
а саме: системний, синергетичний, кіберне-
тичний, діяльнісний, середовищний, інфор-
маційний, ситуативний; основні положення 
стратегічного, інноваційного, адаптивного, 
партисипативного, маркетингового, та інфор-
маційного видів управління; наукових зако-
номірностях та принципах демократичного 
управління [6, с. 93-94].

У межах даного дослідження зупинимось 
більш детально на реалізації ситуативного під-
ходу у системі громадсько-державного управ-
ління закладом загальної середньої освіти.

Цілком поділяємо тенденції розвитку 
управління загальною середньою освітою, 
визначені Г. Єльниковою, як такі, що суголосні 
становленню громадсько-державного управ-
ління, а саме: децентралізація та розвиток 
гнучкості управління, підсилення природних 
процесів у самоорганізації та саморозвитку 
соціально-педагогічних систем, підвищення 
ролі самоуправління закладів загальної серед-
ньої освіти, розвиток принципів доцільності 
та критеріальності управління, збільшення 
випадків прийняття рішення в умовах неви-
значеності, розвиток управлінської культури 
керівних працівників.

Дослідницею встановлено, що реформу-
вання сучасної управлінської системи загаль-
ної середньої освіти доцільно проводити 
підтримуючи існуючі перетворення та розви-
ваючи вказані вище тенденції шляхом змін у 
змісті, структурі і технології управління, роз-
робляючи та поглиблюючи ситуативний під-
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хід як найбільш відповідний сучасним умовам 
[3, с. 18]. 

Ситуативний підхід, за твердженням 
Г. Єльникової, покладений в основу методу 
ситуативного менеджменту, допомагає здій-
снювати цільове управління в освіті [4, с. 110]. 
До того ж у багатьох наукових джерелах зазна-
чається, що в основі даного підходу лежить 
певна ситуація. 

За даними Великого тлумачного слов-
ника сучасної української мови ситуація – це 
сукупність умов та обставин, що створюють 
певне становище, викликають ті чи інші вза-
ємини людей. У цьому ж джерелі знаходимо 
визначення поняття «ситуаційне управління», 
що пояснюється оперативним управлінням, 
яке здійснюється на додаток до стратегічного 
і полягає у прийнятті управлінських рішень 
відповідно до наявної ситуації [2, с. 1321]. 

Таким чином, важливим, на наш погляд, у 
процесі розвитку громадсько-державного управ-
ління є використання основних аспектів саме 
ситуативного підходу, в основі якого лежить 
певна ситуація. Підтримуємо думку А. Большу-
кіної, яка у дисертаційному дослідженні дово-
дить, що ситуаційний підхід спирається на поло-
ження про те, що центральним моментом при 
здійсненні управління є ситуація як конкретний 
набір обставин, що впливають на керований 
об’єкт у даний конкретний час [1, с. 94].

Досить цікавим є визначення ефективності 
управління з позиції ситуаційного підходу 
запропоноване Л. Назаренко, зокрема дослід-
ниця визначає його як здібності й компетенції 
менеджерів ідентифікувати основні фактори 
і характеристики різних ситуацій, застосову-
вати методи і прийоми менеджменту в склад-
них ситуаціях; критеріями ефективного управ-

ління при цьому є виявлення суттєвих змін у 
кожній конкретній ситуації та оцінювання їх 
впливу на систему в цілому [7, с. 276].

Отже, особливості реалізації ситуацій-
ного підходу у межах громадсько-держав-
ного управління закладом загальної середньої 
освіти полягають у тому, що визначаються 
певними умовами закладу освіти і конкрет-
ною, нестандартною, непередбачуваною 
ситуацією, що вимагає оперативного аналізу, 
мобілізації ресурсного забезпечення, засто-
сування різнопланових методів управління 
та прийняття відповідних рішень суб’єктами 
управління. 

Висновки. У результаті проведеного дослі-
дження встановлено, що реформування освіт-
ньої сфери зумовлює необхідність перегляду 
традиційних підходів до управління закла-
дами загальної середньої освіти. У сучас-
них умовах адміністративно-територіальної 
реформи децентралізації досить перспектив-
ним, на наш погляд, є розвиток системи гро-
мадсько-державного управління. Важливим є 
залучення усіх стейкхолдерів до управління 
закладом загальної середньої освіти для забез-
печення якісних освітніх послуг та виконання 
соціально значущої мети, визначеної громад-
сько-державними структурами.

Оскільки мова йде про тісну співпрацю 
та співуправління із громадськими струк-
турами, то слід звернути увагу на запрова-
дження, у тому числі, ситуативного підходу 
до управління закладом загальної середньої 
освіти. Адже саме вказаний підхід дозволить 
швидко та оперативно прийняти управлінське 
рішення, а можливо, навіть внести корективи 
до стратегії розвитку закладу освіти в залеж-
ності від певної ситуації.
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ІНТЕГРАЦІЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ, 
ДІАЛЕКТИЧНИХ І НАУКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ
У статті розглянуто питання дослідження феномену інтеграції у працях філософів, педагогів, 

психологів, у контексті педагогічних міркувань щодо історії, розвитку оскільки носить загальнонау-
ковий характер і відображає загальні й суттєві властивості, сторони, явища в різних науках, у від-
повідності з виявленою етимологічною сутністю понятійного поля. 

Ключові слова: Інтеграція, педагогічна інтеграція, етимологічна сутність, інтегровані елементи.

В статье рассмотрены вопросы исследования феномена интеграции в трудах философов, педаго-
гов, психологов, в контексте педагогических соображений по истории, развитию, поскольку носит 
общенаучный характер и отражает общие и существенные свойства, стороны, явления в разных на-
уках в соответствии с выявлением етимологической сути понятийного поля. 

Ключевые слова: Интеграция, педагогическая интеграция, этимологическая сущность, 
интегрированные элементы.

Given that studied the phenomenon of integration in certain philosophical, pedagogical, psychological, 
in the context of pedagogical considerations, history, reflects the general and essential properties, aspects, 
phenomena in various sciences.

Key words: Integration, pedagogical integration, etymological essence, integrated elements.

На сучасному етапі розвитку суспільства все 
більшої актуальності набуває проблема дослі-
дження міждисциплінарної інтеграції змісту 
вищої освіти. Інтегрований зміст освіти – це 
можливість злиття різнохарактерних знань, 
способів діяльності, інтелектуальних техноло-
гій, що сприяють інтенсифікації навчання та 
розвитку розумових і творчих здібностей сту-
дентів [1, с. 375]. Необхідність створення нової 
системи підготовки студентів, заснованої на 
принципах інтеграції знань з різних предмет-
них сфер, зумовлена потребою вирішення про-
тиріч між необхідністю підготовки професійно 
компетентних фахівців, здатних здійснювати 
інноваційну діяльність та реальною практи-
кою професійної освіти, в якій домінує сумар-
ний характер наукового знання. Успішність 
вирішення проблеми залежить від розуміння 
філософської суті та призначення інтеграції в 
динаміці навчального процесу, її відмінностей 
від квазіінтегративних процесів. 

Термін «інтеграція» (з латині 
integration – відновлення, наповнення, від inter – 
цілий) [2, с. 206] і визначається як: поєднання, 

взаємозв’язок елементів в єдине ціле певної 
частини, складової [3, с. 375]; процес набли-
ження і зв’язку наук, що відбувається разом з 
процесами диференціації [4, с. 198]; взаємодо-
повнення окремих диференційованих частин і 
функцій системи, організму в єдине ціле, що 
передбачає ускладнення і зміцнення зв’язків 
між ними [5, с. 301].

Основою процесу інтеграції є взаємозв’язок 
компонентів, прагнення єдності, цілісності, 
що є актуальною проблемою сучасної науки. 
В енциклопедії професійної освіти поняття 
«інтеграція сучасної науки» визначається як діа-
лектично взаємопов’язаний з диференціацією 
процес взаємопроникнення структурних ком-
понентів (наукової інформації, методології) різ-
них галузей знань, що здійснюється на загальній 
соцільно-гносеологічній і логіко-методологіч-
ній основі та супроводжується зростанням уза-
гальненості і комплексності, ущільненості та 
організованості знань [6, с. 385]. Таким чином, 
в процесі інтеграції елементи утворюють ціліс-
ність не на основі їх функціонально-цільової 
подібності, а за принципом взаємодоповнення 
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функціонування, на основі поглиблення і роз-
витку внутрішніх зв’язків. Інтегровані еле-
менти є не простою сумою, оскільки інтеграція 
передбачає конвергенцію, комбінацію, синтез і 
кінцевим результатом є емерджентність (поява 
нових якостей, не властивих наявним елемен-
там). Окремі частини інтегрованого цілого 
володіють різним рівнем автономності. У про-
цесі інтеграції в системі збільшується кількість 
та інтенсивність взаємозв’язків і взаємодій між 
елементами.

Дослідження феномену інтеграції все 
більше знаходять відображення у працях 
філософів, педагогів, психологів, оскільки 
носить загальнонауковий характер і відо-
бражає загальні й суттєві властивості, сто-
рони, явища в різних науках, у відповідності 
з виявленою етимологічною сутністю поня-
тійного поля цього феномену, інтеграція 
трактується як форма відображення світу в 
мисленні, з допомогою якої пізнається сут-
ність розвитку систем. 

У філософських наукових пошуках інте-
грація трактується як універсальне явище, яке 
охоплює всі сфери людського буття; особливе 
явище природи, культури і практичної діяль-
ності людини, якому притаманні системні 
закономірності, що охоплюють всі сфери 
реальності [7, с. 452]. 

У педагогічних дослідженнях інтеграція 
проявляється і функціонує у відповідності з 
канонами педагогічних систем і розглядається 
як наукове поняття педагогіки, яке виявляє 
загальні властивості та зв’язки явищ педаго-
гічної дійсності, які, з одного боку, вказують 
на певний клас педагогічних явищ і фактів, а з 
іншого – визначають її предмет [8; ін.]. У про-
фесійній педагогіці інтеграція обґрунтову-
ється як процес і результат поєднання компо-
нентів змісту освіти для отримання цілісних 
знань, вмінь, навичок студентів за допомогою 
взаємозв’язку дисциплін, в результаті чого 
вони набувають нової якості [9, с. 186]. На 
сесії ЮНЕСКО у 1993 р. було затверджено 
єдине розуміння категорії «інтеграція» – орга-
нічний взаємозв’язок, взаємопроникнення, 
взаємовплив понять і теорій різних галузей 
знань, результатом якого є формування у сту-
дентів цілісного світогляду [10, с. 33]. Отже, 

різновидом наукової інтеграції, яка здійсню-
ється в межах педагогічної теорії і практики 
є педагогічна інтеграція – один з головних 
дидактичних принципів та одна з найперспек-
тивніших інновацій. 

Об’єктивною передумовою впрова-
дження інтеграції у навчально-виховний про-
цес є дослідження її історичних передумов, 
оскільки проблема інтеграції є однією із най-
старіших в історії розвитку науки. Ідеї необхід-
ності єдності знань зустрічалася ще у працях 
давньогрецьких філософів Платона і Аристо-
теля, проблема співвідношення філософських 
(метафізичних) і суто наукових знань була 
однією з центральних у філософських тракта-
тах Канта й Гегеля. Саме ідея інтегрованого 
опису будь-якого змісту за допомогою обме-
женого набору людської думки представлена 
у вченні про трансцентральну апперцепцію 
Канта, а основою «Науки логіки» Гегеля є 
ідея систематизації знання і приведення його 
до єдності як регулятивного принципу науко-
вої раціоналізації. Проте педагогічний аспект 
інтеграції інтенсивно почав розвиватися лише 
протягом кількох останніх десятиліть. 

У педагогіці «інтеграція» як наукове 
поняття вперше було використано у ХVІІ ст. 
видатним педагогом Я. Коменським у роботі 
«Велика дидактика», де він зазначав: «Все, що 
знаходиться у взаємозв’язку, повинно викла-
датися у такому ж взаємозв’язку, … а най-
коротшим шляхом навчання є взаємозв’язок 
навчальних предметів» [11, с. 103]. Саме тоді 
він і проектує Панбіблію – повний набір книг, 
призначений для універсальної освіти, укла-
дений за законами універсального методу. 
Його наступником став швейцарський педа-
гог І. Песталоцці, котрий, розглядаючи мис-
тецтво виховання людини як наслідок дії 
фізико-механічних законів у творі «Лінгард 
і Гертруда», пріоритетним визначає необхід-
ність взаємозв’язку всіх предметів, що ство-
рюють цілісну картину світу, і, як пише: «у 
тому ж самому зв’язку, в якому вони існують 
у природі» [12, с. 50]. На його думку, система-
тизація всіх існуючих у світі явищ і предметів 
має здійснюватися за принципом подібності.

Принципово нові виміри набуває поняття 
«інтеграції» у дослідженнях німецького педа-
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гога Й. Гербарта (ХVІІІ ст.), котрий вказує 
на необхідність узгодженості, систематизації 
знань та зв’язаного викладання матеріалу, що 
сприяє розвитку повноцінних навичок учнів 
у порівнянні з ізольованим вивченням окре-
мих дисциплін. Науковець виокремив осно-
вні етапи навчання: 1) ясність (зрозумілість);  
2) асоціація; 3) система (інтеграція). 

Одним із перших проблему міжпред-
метної інтеграції в педагогіці обґрунтував 
Ж.-Ж. Руссо, котрий здійснював пошук «засо-
бів, які б зближували сукупність уроків, роз-
сіяних в багатьох книгах та дали змогу звести 
їх до однієї загальної мети, яку легко було б 
бачити, цікаво простежити...» [13, с. 261].

У класичній педагогіці ХІХ ст. найбільш 
повне психолого-педагогічне обґрунтування 
дидактичної значущості міжпредметних зв’язків 
та теоретичне осмислення проблеми інтеграції 
здійснив К. Ушинський, котрий запропонував 
класифікацію міжпредметних зв’язків на основі 
асоціацій: протилежність, подібність, в часо-
вому відліку, єдність розвитку тощо. «Лише 
цілісність, єдність суті предметів дає нам абсо-
лютну владу над нашими знаннями» [14, с. 307]. 
На думку педагога, окрім спеціальних та спе-
цифічних понять, які належать кожній науці, є 
поняття спільні для багатьох, а деякі й для всіх 
наук. Тому рівень інтеграції знань у науці стає 
ознакою її зрілості, результатом внутрішніх 
закономірностей її розвитку.

Отже, науковий феномен «інтеграція», 
як зазначає К. Левківська, – це оформлений 
результат тривалого історичного процесу, 
складних діалектичних і наукових перетво-
рень педагогічної свідомості [15, с. 179]. 

У контексті педагогічних міркувань щодо 
історії розвитку інтеграції в педагогіці, будемо 
опиратися на дослідження Н. Пахомової, котра 
вивчала інтеграцію як провідну тенденцію роз-
витку суспільства [16, с. 252]. Здійснений нею 
історико-феноменологічний аналіз засвідчив, 
що історія розвитку інтеграції в теорії і прак-
тиці педагогіки ХХ ст. охоплює умовно чотири 
етапи становлення інтеграції як дієвого спо-
собу вдосконалення навчального процесу і 
загального розвитку студентів.

Перший етап (початок 20-х рр. ХХ ст.) –  
характеризується виникненням двох проти-

лежних дидактичних принципів: предметності 
і комплексності; розвивається проблемно-
комплексне навчання на міжпредметній основі. 
Проте боротьба протилежних дидактичних 
начал закінчується на той момент «перемо-
гою» традиційної методики навчання.

Другий етап – 1960-1980 рр. – характери-
зується формуванням теоретичних і практич-
них основ міжпредметних зв’язків; інтегра-
ція проявляється у педагогічній свідомості у 
формі міжпредметних зв’язків (в основному 
між професійними і предметними зв’язками); 
створенням умов для розмежуванням понять 
«педагогічна інтеграція» та «міждисциплі-
нарні зв’язки»; формується поняття «інтегра-
ція освіти». 

Таким чином, у 60-х рр. ХХ ст. було закла-
дене сучасне розуміння відмінностей між 
поняттями «педагогічна інтеграція» і «між-
предметні зв’язки» [17, с. 143], де останнє 
трактується як процес об’єднання узагальне-
них знань про предмет, поняття, явище та під-
порядкування їх цілому на основі міждисци-
плінарних зв’язків. 

Третій етап – 1980-2000 рр. – характери-
зується трактуванням інтеграції як ідеї комп-
лексного навчання; виявленням необхідності 
встановлення інтегративних зв’язків між еле-
ментами системи змісту освіти, де необхідно 
забезпечити синтез, інтеграцію, поєднання 
усіх складових в єдине ціле. 

Четвертий, сучасний етап – характеризу-
ється дослідженнями щодо проблеми інтегра-
ції змісту освіти; використанням інтегратив-
них зв’язків у різних формах навчання (лекція, 
семінар, навчальний проект, лабораторна 
робота тощо), а також реалізацією міждис-
циплінарного підходу, який сприяє цілісності 
структури досліджуваного явища та встанов-
ленню внутрішніх і зовнішніх зв’язків. 

Отже, у контексті дослідження педагогічна 
інтеграція трактується як процес і резуль-
тат поєднання структурних елементів змісту 
освіти для досягнення вищого рівня ціліс-
ності системи знань, вмінь і навичок студен-
тів, формування єдиної картини наукового 
світогляду. Педагогічна інтеграція передбачає 
поєднання, прогнозування конкретних про-
явів інтеграції і управління ними.
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КОЗАЦЬКІ ПОСЕЛЕННЯ, ЦЕРКВИ  
ТА МОНАСТИРІ ЯК СКЛАДОВІ  

КОЗАЦЬКОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ
У публікації розглядаються географічні об’єкти, пов’язані з козацькою історією, та козацькі церк-

ви і монастирі як елементи козацької спадщини. Автор акцентує увагу на доцільності її вивчення та 
ефективного використання в просвітницькій діяльності ГО «Київська Академія Козацтва».

Ключові слова: Київська Академія Козацтва, просвітницька діяльність, козацька спадщина, ко-
зацькі поселення, козацькі церкви.

В статье рассматриваются географические объекты, связанные с казацкой историей, казацкие 
храмы и монастыри как элементы казацкого наследия. Автор акцентирует внимание на целесообраз-
ности его изучения и эффективного использования в просветительской деятельности ОО «Киевская 
Академия Казачества».

Ключевые слова: Киевская Академия Казачества, просветительская деятельность, казацкое на-
следие, казацкие поселения, казацкие церкви.

The article considers geographical objects associated with Cossack history, and Cossack temples and 
monasteries as elements of the Cossack heritage. The author focuses on the feasibility of its study and effective 
use in the educational activities of the NGO “Kiev Academy of Cossacks”.

Key words: Kiev Academy of Cossacks, educational activities, Cossack heritage, Cossack settlements, 
Cossack churches.

Історія виникнення українського коза-
цтва – одна з найяскравіших сторінок історії 
України. Козаки назавжди увійшли в її істо-
рію. Козацтво як явище являється одним із 
найяскравіших феноменів для всього світу, що 
не має аналогів та навіть подібних за змістом 
фактів. Козацтво – це надзвичайно широкий 
у своїх вимірах та різноманітний у проявах 
світ – манливий і загадковий [14]. Про козаків 
складають легенди, їх наслідують та поважа-
ють, на їх честь встановлюють пам’ятники, 
називають вулиці і села, а більшість церков і 
монастирів, збудованих за їх підтримки, діють 
і досі. Ми вважаємо, що кожному мешканцю 
України, потенційному козацькому нащадку, 
необхідно мати більш детальне уявлення про 
історію феномену козацтва [2].

ГО «Київська Академія Козацтва» (далі – 
КиАК) [2] розглядає все населення України як 
нащадків козацтва [4] та вважає основним 
напрямом своєї діяльності просвітництво щодо 
козацької спадщини серед широких мас укра-
їнського суспільства [2; 4] і є просвітницьким 
етнокультурним простором для шанувальників 
козацької історії [3]. Власна назва, всі проекти та 

контент ГО «Київська Академія Козацтва» захи-
щені у відповідності з законодавством України 
про інтелектуальну власність [2-4].

В рамках роботи над проектами Київської 
Академії Козацтва «Козацька Світлиця» та 
«Клуб Козацького дозвілля» [2; 4] спеціаліс-
тами Київської Академії Козацтва були сфор-
мульовані основні складові поняття козацької 
спадщини, її матеріальної та нематеріальної 
компоненти [4] та методологія її популяризації.

Ми вважаємо географічні об’єкти, 
пов’язані з козацькою історією, елементами 
козацької спадщини: козацькі міста, містечка, 
села та ін. Як це не дивно, в концентрованій 
формі нам не вдалося віднайти інформацію 
такого плану, і ми змушені були по крихтах 
збирати її в наукових та науково-популяр-
них виданнях різних часів і народів, адже 
екскурси у минуле через сьогодення мають 
неабиякий пізнавальний та виховний ефекти, 
дозволяють організувати культурне дозвілля з 
просвітницькою компонентою.

В даній публікації ми розглянемо лише 
деякі козацькі міста, а саме – міста Гетьман-
щини (козацької держави, утвореної в 1648 р., 
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рис. 1) [1; 14]. Найбільш відомими великими 
українськими містами, що входили до складу 
Гетьманщини, були: Київ, Чернігів, Полтава, 
Миргород, Ніжин, Чигирин, Батурин, Глу-
хів, Брацлав, Канів [1; 14]. Ми вважаємо, що 
кожному потенційному козацькому нащадку 
необхідно мати більш детальне уявлення про 
козацькі міста та інші географічні об’єкти, 
пов’язані з козацькою історією.

Так як козаки були глибоко віруючими 
людьми і дотримувалися християнської право-
славної віри, то після них залишилась багата 
козацька спадщина – православні козацькі 
церкви та монастирі – яскраві духовні 
історико-архітектурні пам’ятки козацького 
бароко, перлини мистецького доробку козаць-
кої доби. Ми вважаємо, що слід розглядати 
козацькі храми не тільки матеріальною, але 
й етнокультурною козацькою спадщиною, 
адже більшість козацьких церков та монас-
тирів були зведені в козацьких містах, міс-
течках і селах, тобто географічних об’єктах, 
пов’язаних з козацькою історією.

Козацькі церкви та монастирі як елемент 
козацької спадщини мало висвітлені в сучас-
них наукових працях. Необхідно відзначити 
такі публікації як «Українське козацтво: Мала 
енциклопедія» (Кер. авт. колект. Ф. Г. Тур-
ченко), Апанович О. М. «Розповіді про запо-
розьких козаків», Кузьмук О. С. «Самар-
ський Пустинно-Миколаївський монастир», 

Лиман І. І. «Церковний устрій Запорозьких 
Вольностей (1734-1775)», в яких є деякі 
відомості про козацькі храми [1; 10; 11; 14]. 
Географічні об’єкти, пов’язані з козацькою 
історією, висвітлені здебільшого в таких нау-
кових працях як «Українське козацтво: Мала 
енциклопедія» (Кер. авт. колект. Ф. Г. Тур-
ченко), «Козацька енциклопедія для юна-
цтва» Апанович О. М., «Черкаси. Українська 
мала енциклопедія» (проф. Є. Онацький), 
«Козацтво. Енциклопедія сучасної України» 
(Пилипчук Р. В. ) та ін. [1; 12; 14; 15].

Відомий історик та дослідник козацтва 
О. Апанович [1] підкреслює, що в часи 
існування запорозького козацтва весь світ 
був віруючим – релігія була основною фор-
мою світосприйняття і супроводжувала 
людину протягом всього її життя, почина-
ючи з хрещення при народженні і закін-
чуючи причащанням перед смертю і похо-
ванням, що здійснювалися священиком. На 
релігійних темах будувалося мистецтво, 
значна частина книг тих часів мали релі-
гійний характер. Свята, під час яких люди 
збиралися, відпочивали і спілкувалися зі 
своїми близькими, були теж релігійними. 
Тому світогляд запорозького козацтва теж 
мав релігійний характер і зовні виявлявся в 
традиціях православ’я [1].

На Запорозькій Січі рятувалися від крі-
пацтва і переслідування люди різних націй і 

Рис. 1. Мапа Гетьманщини (1648)
 



70

№ 20 / 2020 р.
♦

віросповідань, тому, приймаючи до козацького 
братства новоприбулих людей, козаки вима-
гали від них сповідання православ’я [12; 14]. 
Як зазначає О. Апанович [1], на Запорожжя 
справді приймалися люди будь-якого етносу, 
однак вони повинні були прийняти православну 
віру. Без виконання цієї умови новоприбулі не 
мали права тут проживати. Необхідність цього  
підкреслюється низкою документів [12; 13].

У мемуарах та історичній літературі пере-
казується процедура прийняття в Військо 
Запорозьке. Прибулого на Січ зазвичай при-
водили до кошового отамана, який питав: 
«А чи віруєш ти в Бога?». Новоприбулий 
відповідав: «Вірую». – «І в Богородицю 
віруєш?» – «І в Богородицю вірую». – «А ну, 
перехрестись!». Людина хрестилася. Цим і 
обмежувалося з’ясування релігійної прина-
лежності. У випадках, коли прибулий не був 
православним, перед вступом до Січі він 
повинен був хреститися в цю віру [1; 13].

Козаки були глибоко віруючими людьми, 
тому ставали дуже щедрими меценатами та 
жертводавцями на храми Божі. Їх коштом 
було побудовано велику кількість церков і 
монастирів не тільки на території Запороз-
ьких Вольностей, але й далеко за їх межами. 
Наприклад, останній кошовий Запорізької 
Січі Петро Калнишевський був глибоко віру-
ючою людиною, багато допомагав церквам і 
монастирям та робив їм щедрі дари – фінансу-
вав зведення церков у Києво-Межигірському 
монастирі (сучасне с. Нові Петрівці Вишго-
родського р-ну Київської обл.), Лохвиці (місто 

в сучасній Полтавській обл.), Ромнах (місто 
в сучасній Сумській обл.), с. Пустовійтівці 
(Сумська обл.) [7; 8; 11; 14; 18].

Головна січова церква завжди була на 
честь Покрови Богородиці, а її ікона була в 
кожному козацькому курені. Перша відома 
запорозька церква була збудована близько 
1576 р. За часів же Нової Січі церкви були 
не менш як у 35 населених пунктах Запороз-
ьких Вольностей [14]. Крім того, там існував 
1 монастир (Самарський Пустинно-Мико-
лаївський монастир), 2 скити та 19 каплиць. 
Всього з 1734 р. і до кінця існування Нової 
Січі (1775 р.) тільки в межах вольностей Вій-
ська Запорізького діяли 44 храми [11; 14].

Запорозькі Вольності – територія запороз-
ьких козаків в межах сучасних Дніпропетров-
ської, частково – Запорізької, Херсонської, 
Кіровоградської, Миколаївської, Одеської та 
Донецької областей (рис. 2.) [14].

В процесі тривалої кропіткої роботи ми 
знайшли інформацію про козацькі церкви, 
собори та монастирі, які збереглися до 
наших днів, і наводимо їх перелік:

– Дерев'яна козацька церква Покрови 
Пресвятої Богородиці – ставропігійна козацька 
церква Покрови Пресвятої Богородиці – зна-
ходиться в «Мамаєвій Слободі», стилізованому 
козацькому поселенні посеред Києва;

– Всіхсвятська церква, або Храм Всіх 
святих – в м. Ніжин Чернігівської обл., побу-
дований у 1782 році за сприяння Івана Мазепи; 
нині Всіхсвятський храм – другий кафедраль-
ний собор Чернігівської єпархії;

Рис. 2. Запорозькі Вольності – карта (XVIII ст.)
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– Катерининська церква (козацький кафе-
дральний собор святої великомучениці Кате-
рини) – знаходиться в м. Чернігові; є пам'яткою 
архітектури національного значення як яскра-
вий зразок кам'яної української архітектури 
Лівобережжя XVII–XVIII століть; зведена 
на кошти козаків, братів Лизогубів (Якова та 
Семена), за заповітом їхнього батька Чернігів-
ського полковника Юхима Лизогуба;

– Іллінська церква – в с. Суботів Чер-
каської обл., зведена на кошти і за наказом 
Б. Хмельницького;

– Дерев’яна церква св. Трійці Петра Кал-
нишевського – в с. Пустовійтівка Сумської обл.;

– Сулимівська Свято-Покровська церква – 
мурований православний храм в с. Сулимівці 
Бориспільського району Київської обл., побудо-
вана на замовлення гетьмана Івана Сулими;

– Микільська церква – в м. Біла Церква, 
заснована Іваном Мазепою;

– Козацька церква Покрови Пресвятої 
Богородиці – в м. Канів Черкаської обл., збу-
дована козаками-ченцями в 1701-1702 роках 
за ініціативи та підтримки гетьмана Івана 
Мазепи та Переяславського єпископа Захаре-
вича, знаходиться в урочищі Монастирок під 
Чернечою горою;

– Воскресенська церква – в с. Мазепинці 
Київської обл., збудована на кошти родини 
Мазепи, а в наш час реконструйована завдяки 
небайдужим меценатам;

– Спасо-Преображенська церква – в 
с. Великі Сорочинці Полтавської обл., побу-
дована за участі Миргородського полковника 
Павла Апостола; у церемонії освячення брав 
участь фундатор – гетьман Лівобережної 
України Данило Апостол з 10-ти тисячним 
почтом козаків;

– Січовий храм Покрови Богородиці на 
честь небесної покровительки війська запо-
різького на острові Хортиця;

– Собор Різдва Богородиці – православ-
ний собор у смт Козелець Чернігівської обл.; 
збудований у 1752–1763 роках на замовлення 
родини Розумовських;

– Свято-Миколаївський собор – в 
м. Ніжин, збудований в 1653 р. козаками Ніжин-
ського полку на гроші братів Золотаренків 
(Василя та Івана);

– Свято-Троїцький собор – у м. Ново-
московськ Дніпропетровської обл., збудова-
ний за ініціативою та на кошти полковника 
Антона Головатого та козацьких старшин 
Війська Запорозького; є останнім храмом, 
який споруджували козаки перед скасуван-
ням Запорозької Січі;

– Вознесенський монастир та дзвіниця 
Вознесенського собору на території монас-
тиря – в Переяславі-Хмельницькому; Возне-
сенський монастир – один із найвизначніших 
архітектурних ансамблів доби Гетьманщини, 
пам'ятка архітектури національного значення;

– Самарський Пустельно-Миколаївський 
монастир – знаходиться біля слободи Самар-
чук (нині м. Новомосковськ Дніпропетров-
ської області) у Орловському Куті на території 
Самарської паланки Запорізької Січі; заснова-
ний та побудований на основі церкви Святого 
Миколая запорозькими козаками в м. Самар в 
1602 р.; при монастирі діяла школа, яка давала 
освіту не тільки дітям запорозьких козаків, 
але й дітям із Гетьманщини та Правобережжя 
[5; 6; 8; 10; 11; 14; 18; 19].

Необхідно відзначити, що за час існування 
Гетьманщини виникла козацька ікона як різ-
новид церковного мистецтва. Започаткував 
колекцію козацьких ікон відомий історик, 
археолог, етнограф і письменник Д. І. Явор-
ницький [14; 18; 19].

На жаль, далеко не всі козацькі церкви та 
монастирі збереглися до наших днів, деякі з 
них були зруйновані і зникли за часів козацької 
доби, а інші – на початку ХХ ст., як, наприклад, 
Нехворощанський та Трахтемирівський монас-
тирі, проте залишилися більшість козацьких 
міст, містечок, сіл та інших географічних 
об’єктів, пов’язаних з козацькою історією.

Ми вважаємо, що нашим співвітчизникам 
як потенційним козацьким нащадкам необ-
хідно більше знати про існуючі козацькі церкви 
та монастирі та географічні об’єкти, пов’язані 
з козацькою історією – козацькі міста, міс-
течка, села та ін., адже це наша багата козацька 
спадщина, яку можна й потрібно вивчати і 
пізнавати глибше через різноманітні тема-
тичні зустрічі, екскурсії та ін. Необхідно зазна-
чити, що варіант формату екскурсій і поїздок 
до «місць козацької слави» набрав 6,5 балів 
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із 10 в одному з наших попередніх опитувань 
[4], що може вказувати на доречність орга-
нізації такого формату заходів за козацькою 
тематикою. Ми пропонуємо всім зацікавленим 
організовувати різноманітні цікаві екскурсії до 
козацьких міст та інших місць козацької слави 

разом з відвіданням козацьких церков і монас-
тирів. Інформація про козацькі географічні 
об’єкти і храми є прекрасним матеріалом для 
подальшої просвітницької роботи з різними 
верствами нашого населення, яке виявляє неа-
биякий інтерес до козацької спадщини.
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ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
ПРИ РОБОТІ З ЦИФРОВИМИ ЗОБРАЖЕННЯМИ  

ПІД ЧАС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  
ВИКОНАВЦІВ ХУДОЖНЬО-ОФОРМЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ
У статті подано характеристику впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уро-

ках виробничої практики при підготовці виконавців художньо-оформлювальних робіт. Акцентується 
увага на здобутті нових професійних навичок, що відповідатимуть вимогам роботодавців та сучасному 
виробництву, згідно до новітніх освітніх стандартів та надання послуг у сфері мистецтва. Відображу-
ється необхідність формування цифрової компетентності. Розкрито поняття «цифрова компетент-
ність». На прикладі створення фотомонтажу у графічному редакторі Adobe Photoshop представлено 
впровадження графічної підготовки, розвиток навичок роботи з цифровими зображеннями. Для укра-
їнської держави пріоритетним має бути сучасна підготовка виконавців художньо-оформлювальних ро-
біт, необхідність введення курсу комп’ютерної графіки в освітній процес України.

Ключові слова: зображення, інформаційно-комунікаційні технології, цифрова компетентність, 
практична підготовка, фотомонтаж.

В статье дана характеристика внедрения информационно-коммуникационных технологий на 
уроках производственной практики при подготовке исполнителей художественно-оформительских 
работ. Акцентируется внимание на получении новых профессиональных навыков, отвечающих требо-
ваниям работодателей и современному производству, согласно новейших образовательных стандар-
тов и предоставление услуг в сфере искусства. Отображается необходимость формирования цифровой 
компетентности. Раскрыто понятие «цифровая компетентность». На примере создания фотомон-
тажа в графическом редакторе Adobe Photoshop представлено внедрения графической подготовки, раз-
витие навыков работы с цифровыми изображениями. Для украинского государства приоритетным 
должно быть современная подготовка исполнителей художественно-оформительских работ, необхо-
димость введения курса компьютерной графики в образовательный процесс Украины.

Ключевые слова: изображение, информационно-коммуникационные технологии, цифровая компе-
тентность, практическая подготовка, фотомонтаж.

The article describes the introduction of information and communication technologies during the lessons 
of practical training in the preparation of design and decoration works’ specialists. The attention is paid to the 
new professional skills and competences acquisition that will meet the requirements of employers and modern 
industry according to the latest educational standards and the and the delivery of art services. The necessity 
for the formation of digital competence is is displayed. The concepts of «digital competence» are revealed. The 
example of creating a photo collage in the graphic editor Adobe Photoshop is presented the introduction of 
graphic training, the development of digital image skills. For Ukraine priority should be given to the modern 
training of of design and decoration works’ specialists, the need to introduce a computer graphics course in 
the educational process of Ukraine

Key words: images, information and communication technologies, digital competence, practical training, 
photo collage.

Актуальність проблеми. Розвиток інфор-
маційного суспільства, що формується на 
нових суспільних відносинах, має базуватися 
на інноваційних та цифрових технологіях. 
Саме рівень інформатизації, уміння уміло пра-
цювати з інформаційно-комунікаційних техно-
логіями стають одними з важливих чинників 
розвитку особистості. Одним із стратегічних 

завдань сучасної освіти є підготовка профе-
сійних кадрів, спроможних розвивати новітні 
інформаційно-комунікаційні технології й ефек-
тивно застосовувати їх у професійній діяль-
ності [1, с. 114]. Використання інформаційних 
технологій передбачає формування цифрової 
компетентності, яка дозволяє людині керувати 
інформацією, оперативно приймати рішення.
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Аналіз попередніх досліджень. Проблему 
формування професійної та цифрової компе-
тентності, ефективного використання інфор-
маційних технологій у навчанні досліджувало 
багато українських та зарубіжних науков-
ців. Так Р. Гуревич, А. Гуржій, М. Жалдак,  
О. Спірін розглядають сутність і структуру 
цифрової компетентності й цифрової куль-
тури. Проблеми формування професійних 
компетентностей майбутніх фахівців з вико-
ристанням цифрових освітніх технологій 
досліджують Н. Морзе, О. Співаковський. 
Використанню цифрових освітніх техно-
логій у освіті присвячено праці В. Бикова, 
О. Глазунової, М. Шишкіної.

Метою статті є теоретичне і практичне 
обґрунтування використання інформаційно-
комунікаційних технології та необхідності 
формування цифрової компетентності при 
роботі з цифровими зображеннями під час 
професійної підготовки виконавців худож-
ньо-оформлювальних робіт.

Виклад основного матеріалу. Сучасне 
виробництво вимагає від майбутніх вико-
навців художньо-оформлювальних робіт 
високого рівня професійної культури, 
навичок роботи з цифровими зображен-
нями, володіння широким спектром ком-
петентностей. За Рамковою програмою  
оновлених ключових компетентностей, 
визначених Європейським Союзом на 
сучасному етапі розвитку інформаційного 
суспільства одною з компетентностей є 
цифрова компетентність.

Цифрова компетентність − це впевнене, 
критичне і відповідальне використання та 
взаємодія з цифровими технологіями для 
навчання, професійної діяльності (роботи) 
та участі у житті суспільства [2].

Художники-оформлювачі повинні воло-
діти навичками комунікації та співпраці у 
цифрових мережах, вмінням створювати 
цифровий контент, використовувати цифрові 
технології для розвитку цифрової та інфор-
маційної грамотності, вирішення проблем 
щодо роботи з цифровими зображеннями.

Заняття виробничої практики з розвитку 
навичок роботи з цифровими зображеннями у 
графічних редакторах проводились майстром 

виробничого навчання в майстернях ВХПТУ 
№ 5. Завдання практичної підготовки худож-
ників-оформлювачів передбачало створення 
фотомонтажу листівки на тему «Вінниця – 
сучасне, комфортне європейське місто». 

Для подальшого розвитку та вдосконалення 
навичок роботи з цифровими зображеннями 
у графічних редакторах група художників-
оформлювачів отримує завдання: підібрати 
в Інтернеті зразки зображень для виконання 
листівки «Славетними сторінками козацької 
історії» до Дня Конституції України та вшану-
вання 310 річниці Конституції Пилипа Орлика. 
Пакти і Конституції прав і вольностей Війська 
Запорозького − символ козацької державності 
та демократії, що був один з перших у Європі 
правових актів, який закладав основи респу-
бліканської форми правління. Кожен учень 
індивідуально обговорює свій проект майбут-
ньої роботи з майстром.

Майстром проводиться пояснення спосо-
бів раціональної організації робочих місць 
учнів при виконанні завдань. Перед початком 
роботи слід правильно організувати робоче 
місце. Зайві речі та не потрібні інструменти 
і матеріали не повинні знаходитись на робо-
чому місті. Правильна організація робочого 
місця сприяє підвищенню ефективності праці, 
якісному практичному виконанню завдання, 
усуває можливість виникнення виробничого 
травматизму під час роботи. Під час вико-
нання завдання дотримуватись трудової дис-
ципліни та культури праці. Роботу виконувати 
у спеціальному одязі, призначеному для уроку 
виробничого навчання. Дотримуватися пра-
вил гігієни праці. Протягом перерви дотриму-
ватись правил охорони праці. Обережно пово-
дитись з електроприладами. 

Метою практичного заняття є створення 
листівки «Славетними сторінками козацької 
історії». Опановуючи навичками роботи з ІКТ 
та цифровими зображеннями, учні викону-
ють роботу у комп’ютерній програмі Adobe 
Photoshop. Для виконання завдання як приклад 
були підібрані зображення «Портрет Пилипа 
Орлика» (рис. 1), «Конституції України» 
(рис. 2) «свиток пергаменту з пером» (рис. 3) 
та «Державний прапор України» (рис. 4), яке 
буде виступати в якості основи.



75

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

При створенні монтажу роботу розпо-
чинаємо з виділення фрагментів. В програмі 
Photoshop для цієї функції передбачені наступні 
інструменти: Lasso Tool (Ласо), (Багатокутне 
Ласо), (Магнітне Ласо), що дозволяють вико-
нати виділення фрагментів довільної форми.

Наступною операцією у роботі є копію-
вання виділеного фрагменту з одного зобра-
ження на інше. У зображенні «книга Консти-
туції України», де виконано виділення, у рядку 
меню обираємо Редагування→Копіювати 
або Редагування→Вирізати (в залежності від 
поставленої мети). В першому випадку виділе-
ний фрагмент залишиться на вихідному зобра-
женні, в другому випадку він буде вирізаний, а 
на його місці утворюється пусте місце, залите 
кольором фону (або прозора дірка).

Тепер перейдемо у зображення «Держав-
ний прапор України», на яке потрібно роз-
ташувати виділений фрагмент, у рядку меню 
обираємо Редагування→Вставити. В резуль-
таті виділений раніше фрагмент «книга Кон-
ституції України», буде розташований на 
окремий шар (автоматично створений).

Переміщати одні фрагменти зображення 
відносно інших можна, рухаючи шари, на яких 
розміщені ці фрагменти. При вставці будь-
якого одного фрагмента зображення в інше 
автоматично створюється новий шар, на який і 
поміщається фрагмент, що вставляється.

Далі на палітрі Шари (Layers) перейдемо на 
відповідний шар. Для цього клацніть по його 
назві мишкою. Далі переміщайте шар за допо-
могою клавіш стрілок на клавіатурі або миш-
кою, попередньо обравши інструмент Перемі-
щення на палітрі інструментів. Зверніть увагу, 
що при цьому не повинно бути нічого виділено 
на зображенні (в іншому випадку буде прово-
дитися переміщення виділеного фрагмента).

Виконавши переміщення, розташовуємо 
виділенні фрагменти у визначених місцях на 
основному зображенні. При необхідності під-
ганяємо обрані фрагменти, змінюємо їхню 
форму, надаємо обраним фрагментам тінь чи 
використовуємо ефекти накладання на осно-
вне зображення. 

Для монтажу наступних фрагментів «Пор-
трет гетьмана України Пилипа Орлика» та 

 

 
 

 

Рис. 1. Портрет Пилипа Орлика

Рис. 3. Свиток пергаменту з пером

Рис. 2. Конституції України

Рис. 4. Державний прапор України
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«Свиток пергаменту з пером» на основне зобра-
ження виконується той самий алгоритм дій. 

Завершуємо роботу нанесенням на зобра-
ження текстового напису. В кінці залиша-
ється лише відредагувати та підправити 
деякі деталі. При необхідності обрізаємо 
зображення за допомогою інструменту 
Рамка (Crop) для надання потрібного фор-
мату (рис. 5). 

Рис. 5. Листівка «Славетними сторінками 
козацької історії»

Завершивши завдання робимо попередню 
оцінку. Виявлені помилки виправляються з 
допомогою майстра.

Висновки. Використання можливос-
тей інформаційно-комунікаційних тех-
нологій під час професійної підготовки 
сприяє формуванню вмінь вирішувати 
проблеми, оволодівати новими знаннями. 
У таких умовах посилюється значення 
формування цифрової компетентності для 
підвищення рівень майстерності фахівця. 
Наведено приклад впровадження інформа-
ційно-комунікаційних технологій та етапи  
роботи з цифровими зображеннями у гра-
фічному редакторі. 

Перспективами подальших наукових 
досліджень є вивчення та впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій, що 
дадуть можливість досягти більшого резуль-
тату, розвинути цифрову компетентність та 
навички роботи з цифровими зображеннями 
при підготовці виконавців художньо-оформ-
лювальних робіт.
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «БУЛІНГ»  
В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЦІ

У статті основна увага приділяється дослідженню проблеми визначення категорії «булінг» в су-
часній науковій літературі. Загострюється увага на існуючій на сьогоднішній день у педагогіці про-
блемі многозначності трактування, невиправданому розширенні та (або) зменшенні меж булінгу. 
Аналізується зміст основних ознак і характеристик булінгу як явища. На основі проведеного дослі-
дження надаються авторські пропозиції щодо визначення категорії «булінг», пропонується перелік 
істотних (обов’язкових) ознак булінгу.

Ключові слова: булінг, ознаки булінгу, насильство, третирування, цькування.

В статье основное внимание уделяется исследованию проблемы определения категории «буллинг» в 
современной научной литературе. Заостряется внимание на существующей на сегодняшний день в пе-
дагогике проблеме многозначности трактовки, неоправданном расширении и (или) уменьшении объема 
понятия буллинга. Анализируется содержание основных признаков и характеристик буллинга как яв-
ления. На основе проведенного исследования предоставляются авторские предложения по определению 
категории «буллинг», предлагается перечень существенных (обязательных) признаков буллинга.

Ключевые слова: буллинг, признаки буллинг, насилие, третирования, травли.

The article focuses on the study of the problem of defining the category of «bullying» in the modern scientific 
literature. Attention is drawn to the current problem in pedagogy of ambiguity of interpretation, unjustified 
expansion and (or) reduction of bullying. The content and features of the main features and characteristics of 
bullying as a phenomenon are analyzed. On the basis of the conducted research the author's offers on definition 
of a category «bullying» are given, the list of essential (obligatory) signs of bullying is offered.

Key words: bullying, signs of bullying, violence, treatment, harassment.

Постановка проблеми. Формування та 
якісний склад будь-якої нації і суспільства 
в цілому залежить від належного рівня пра-
восвідомості, виховання та сприятливих 
умов для розвитку індивіда. В сучасному 
світі систематичні насильницькі прояви не 
є рідкістю. Сьогодні знущання одних людей 
над іншими, як соціальне явище, присутнє 
на різних етапах формування та розвитку 
людської особистості. Зокрема, булінг і 
інші різновиди систематичного цькування 
і третирування залишаються поширеними 
у школах, армії, сім’ї, роботі та ін. сферах 
людського співжиття. Не зважаючи на усві-
домлення проблеми булінгу і детальним 
вивченням різних аспектів цієї проблема-
тики європейськими фахівцями різних гума-
нітарних наук ще у попередньому столітті, 
в Україні і інших країнах пострадянського 
простору, ми все ще спостерігаємо певну 
дистанційованість держави та суспільства, 

педагогів, батьків і роботодавців від про-
блеми боротьби із булінгом.

Безумовно, протидія і профілактика 
булінгу повинна бути заснована на теоретич-
них напрацюваннях, а отже в значній мірі 
актуалізується проблема окреслення чітких 
кордонів обсягу досліджуваної категорії. 
Втім, незважаючи на досить детальну роз-
робку окресленої проблематики за кордоном, 
необхідно констатувати, що кількість вітчиз-
няних досліджень у відповідному напрямку 
порівняно невелика. Досі «булінг» немає 
ні однозначного пояснення, ні універсаль-
них способів його подолання та запобігання. 
Одні вчені називають булінгом серйозні акти 
агресії, а інші – будь-які погрози і образи, без 
яких не обходиться навіть сама миролюбна 
людська спільнота, а дехто взагалі акцентує 
увагу на інших істотних характеристиках 
при розкритті категорії булінг. Такий порядок 
речей не рідко призводить до двозначності 
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трактування, невиправданому розширенню 
та розмиванню меж булінгу. Все це вказує на 
актуальність проведення нових досліджень 
присвячених аналізу сутнісних ознак, при-
роди і характеристики булінгу як явища.

Метою статті є конкретизація поняття 
«булінг», виявлення його істотних 
(обов’язкових) ознак та особливостей, для 
подальшого вдосконалення заходів запобі-
гання і протидії третирування та цькування 
в Україні.

Виклад основного матеріалу. Насам-
перед, слід зауважити, термін «булінг» має 
іншомовне походження. Як стверджує проф. 
П. Пучков, термін «bully» було вперше засто-
совано у 1530 році і спочатку він використо-
вувався у значенні «улюблений», «дорогий». 
Вважається, що дана лексема виникла з гол-
ландського слова «boel», що в свою чергу 
значить «закоханий» або «близький друг» (як 
жіночого, так і чоловічого роду). Приблизно 
у XVII ст.. цей термін став означати «фарто-
вий хлопець», «молодець», «задирака», «забі-
яка», трохи пізніше – «кривдник слабких» 
[1, с. 1560]. Сучасна ж етимологія поняття 
булінг пов’язана із англійськомовним «bully» 
та «bullying», що відповідно до словника Веб-
стера включає в себе такі значення: «пово-
дити себе по відношенню до когось жорстоко, 
образливо, загрозливо, агресивно/примушу-
вати особу до певних дій за допомогою сили 
або примусу/застосування вербальних або 
поведінкових заходів впливу, що є жорсто-
кими, образливими та агресивними» [2].

У науковому просторі серед підходів до 
визначення категорії «булінг», як вже зазнача-
лось, не склалось одностайності. Так, згідно 
переконань одного із основоположників вчень 
про булінг Х. Лейманна, булінг – це соці-
альна взаємодія, через яку одна людина (іноді 
декілька) зазнають нападів іншої людини 
(іноді декількох, але, як правило не більше 
чотирьох) майже щодня впродовж трива-
лого періоду (декількох місяців), що викли-
кає у жертви стан безпомічності і виклю-
чення з групи» [3, с. 10]. Дещо інший погляд 
демонструє відомий британський дослідник 
Д. Лейн, розуміючи булінг як сукупність 
соціальних, психологічних і педагогічних 

проблем, які охоплюють процес тривалого 
фізичного чи психологічного насилля з боку 
індивіда або групи стосовно індивіда, що не 
може захистити себе в певній ситуації [4].

Іноді булінг визначають як соціальну сис-
тему, котра включає переслідувача, жертву, 
а також сторонніх спостерігачів [5, с. 50] 
або деструктивну взаємодію, в якій домі-
нує суб'єкт («кривдник») неодноразово 
демонструючи таку поведінку, яка викли-
кає замішання суб'єкта менш домінуючого 
(«жертви») [6]. При чому наголошується, що 
під час такої взаємодії «кривдник» отримує 
задоволення від переваги над більш слабкою 
в фізичному і психологічному плані «жерт-
вою», застосовує таку поведінку, щоб зне-
цінити іншого [7]. Іншу внутрішню мотива-
цію у взаємовідносинах булінгу демонструє 
Д. Соловйов. Вчений пропонує розглядати 
булінг як варіант деструктивної конфлік-
тної взаємодії в малій групі, при якому 
кривдником щодо жертви, нездатної себе 
захистити, здійснюються тривалі повторю-
вані насильницькі дії, спрямовані на підви-
щення або збереження статусу кривдника в 
групі [8, с. 33]. Згідно переконань В. Бесага, 
булінг – поведінка, яка може бути визначена 
як неодноразовий напад – фізичний, психо-
логічний, соціальний або вербальний – тими, 
чия влада формально або ситуативно вище, 
на тих, хто не має можливості захиститися, 
з наміром заподіяти страждання для досяг-
нення власного задоволення [9]. Існують і 
інші підходи в яких наголошуються на наяв-
ності спеціальної вмотивованості учасників 
як визначальної складової процесу булінгу.

За нашим переконанням, розкриття кате-
горії булінгу через охарактеризування вмоти-
вованості як однієї з основних ознак виник-
нення і продовження відносин булінгу є не 
зовсім коректним, адже мотивація учасників 
булінгу як суб’єктивна характеристика не 
є непохитною складовою. Навпаки, вона є 
динамічною і може варіюватись в залежності 
від особливостей пов’язаних із мікрокліматом 
групи, віку і досвіду її членів, культурних осо-
бливостей різних суспільних груп в яких має 
місце булінг та ряду інших чинників. Зокрема, 
збереження статусу кривдника зустрічається у 
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переважній більшості випадків коли мова йде 
про одноосібний булінг, в той час як третиру-
вання групою осіб зазвичай переслідує інші 
цілі (наприклад, намагання виключити особу 
із колективу). Це ж стосується і пов’язування 
булінгу із отриманням задоволення від пере-
ваги над більш слабкою особистістю, яке 
безперечно має місце у переважній кількості 
випадків. Проте, у разі коли мова йде про 
булінг пов'язаний із расовою, статевою чи 
іншою дискримінацією, вмотивованість пере-
слідувача може бути й інша. Також в основі 
систематичного третирування може полягати 
заздрість або неприязнь, психічні або фізичні 
вади учасників, інтерес кар’єрного зросту і 
взагалі безліч причин.

Звертаємо увагу, зауважене не означає, що 
акцент на суб’єктивній складовій не повинен 
бути зроблений взагалі. Ми робимо наго-
лос на тому, що обмеження булінгу шляхом 
визначення єдиної вмотивованості на рівні 
його дефініції фактично звужує його зміс-
товне наповнення, що призводить до неви-
правданого звуження відносин охоплюваних 
категорією булінг.

Деякі дослідники акцентують увагу на 
використовуваному кривдником специфіч-
ного інструментарію впливу на жертву в 
процесі булінгу або наявності особливих 
негативних наслідків для останньої. Зокрема 
Т. Фалд, розглядаючи булінг у царині тру-
дових відносин, застосовує для його визна-
чення наступну дефініцію: «регулярна 
негативна поведінка одного працівника по 
відношенню до іншого працівника чи до 
цілої групи працівників яка включає різні 
причіпки через дрібниці, часто абсолютно 
необґрунтовані, негативну оцінку роботи або 
відмову від якої-небудь оцінки, прагнення 
ізолювати працівника або групи працівни-
ків від інших, розпускання брудних чуток і 
пліток [10]. А згідно переконань Е. Волкової 
та А. Гришиної, булінг є різновидом інститу-
ційного насильства, і повинен розумітись як 
фізичний, психічний, духовний соціально-
організований вплив на дитину, що знижує 
її моральний, психічний (комунікативний) 
і життєвий статус (в тому числі правовий, 
соціальний), завдаючи їй фізичні, душевні 

і духовні страждання, а також створюючи 
загрозу такого впливу [11, с. 20]. 

Відзначимо, що так само як і у випадку 
акцентування на внутрішніх характеристи-
ках учасників булінгу, зосередження уваги 
на переліченні зовнішньо виражених засо-
бах третирування, цькування, пересліду-
вання, за нашим поглядом, також ускладнює 
відмежування булінгу від інших конфлік-
тів пов’язаних із насильством. Як відомо, 
нападки булерів характеризуються цілим 
арсеналом різноманітних інструментів пси-
хічного та фізичного впливу по відношенню 
до жертви – це і фізичне (нанесення ударів, 
потиличники і ін.), і психологічне (образа, 
приниження учня в присутність інших дітей, 
ігнорування, залякування, ізоляція та ін.) і 
економічне (псування і відібрання особистих 
речей, вимагання грошей тощо.), і сексуальне 
та інші види насильства [12], а тому конкре-
тизація проявів насильства на рівні дефініції 
булінгу – невиправдано зменшує зміст дослі-
джуваної категорії. Важливим для визначення 
відносин переслідування булінгом є ознака 
усвідомленості. Булінг – це завжди свідоме 
насильство, агресор прекрасно усвідомлює і 
віддає собі повний звіт про те, що він робить 
і для чого він робить. Однак, на наш погляд, 
слід погодитися з К. Плутицкою, яка вказує 
скоріше на навмисність булінгу як поведінки 
ніж на умисел агресора. Так, під умислом 
розуміється усвідомлення особою суспільно 
небезпечного характеру свого діяння (дії або 
бездіяльності), передбачення його суспільно 
небезпечних наслідків і бажання чи свідоме 
допущення їх настання. Говорячи про шкіль-
ний булінг, необхідно пам'ятати, що діти і 
підлітки, які здійснюють такі дії, хоча і усві-
домлюють їх характер, але не завжди мають 
на увазі і передбачають наслідки, до яких 
можуть призвести ці дії. Таким чином, ознака 
навмисності стосується тільки характеру 
дії, але не наслідків, незважаючи на те, що в 
деяких випадках діти цілком здатні оцінити 
завдану шкоду [13, с. 79].

Стосовно загострення уваги з боку деяких 
авторів на негативних наслідків булінгу на 
рівні визначення дефініції останнього, вважа-
ємо це цілком обґрунтованим. Так, негативні 
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наслідки завжди мають місце бути у разі коли 
мова йде про булінг. Відсутність негатив-
них наслідків та загрози їх настання по суті 
виключає суспільну шкідливість (небезпеч-
ність) булінгу як явища. Якщо конфлікт не є 
деструктивним та не заподіює шкоди ні сус-
пільним ні індивідуальним інтересам – необ-
хідність зовнішнього втручання для протидії 
йому зникає. В цьому випадку мова буде йти 
не про булінг, а про інший варіант соціальної 
взаємодії. Хоча все ж слід зауважити, що від-
носини пов’язані із третируванням та цьку-
ванням за своєю природою завжди тягнуть 
негативні наслідки і, що є важливим, – у всіх 
без виключення випадках стосуються психіч-
ного (іноді й фізичного) здоров’я потерпілого 
(опосередковано й інших учасників – свід-
ків булінгу). Вважаємо, що вирішальним для 
визнання соціальної взаємодії булінгом висту-
пає не стільки встановлення конкретних форм 
і засобів третирування, скільки сама їх наяв-
ність, а також наявність негативних суспільно 
шкідливих (небезпечних) наслідків і причин-
ного зв’язку між діями кривдника і відповід-
ними негативними наслідками.

Однак, слід зауважити, суспільна шкідли-
вість (небезпечність) є притаманною озна-
кою не лише булінгу, а й інших конфліктних 
соціальних взаємодій, та не може бути вико-
ристана як основна у процесі відмежування 
булінгу від інших варіантів конфліктної 
деструктивної взаємодії. Образи, ігнорування, 
залякування як важелі емоційного впливу 
характерні для більшості видів міжособистіс-
них та внутрішньо-групових конфліктів, осо-
бливо на стадії їх ескалації.

За нашим поглядом в основі визначення 
булінгу повинна бути покладена сама спе-
цифіка взаємовідносин у процесі булінгу. 
В даному контексті, вважаємо за доцільне, 
висвітлити доволі цікавий підхід до розуміння 
булінгу запропонований Д. Соловйовим. 
Зокрема, вчений зауважував: «булінг, вклю-
чаючи в себе різні типи поведінки декількох 
індивідів, включає в себе соціальні зв'язки, 
які виникають між цими індивідами. Булінг не 
може спостерігатися на рівні індивіда, іншими 
словами, індивід не може проявляти булінг, 
але може проявляти агресію, насильство, 

віктимну або конформну поведінку, тобто типи 
поведінки, які реалізуються в ході булінгу. 
Розглядаючи булінг, ми розглядаємо як різні 
суб'єкти, що проявляють різні типи поведінки, 
вступають у взаємодію, таким чином, булінг 
розглядається не як характеристика одного 
індивіда, а як характеристика взаємодій і вза-
ємин між декількома індивідами» [8, с. 27]. 
Не зважаючи на те, що ми погоджуємось із з 
позицією вченого, одночасно ми не можемо 
заперечувати твердженням К. Плутицької та 
інших фахівців, котрі слушно заперечують, 
що висловлена Д. Соловйовим теза не супере-
чить одночасному розумінні булінгу і як варі-
анту поведінки [13, с. 79]. Нагадаємо, на рівні 
суспільно-детермінованої діяльності людини 
термін «поведінка» означає дії людини щодо 
суспільства, інших людей і предметного 
середовища, які розглядаються з боку їхньої 
регуляції суспільними нормами. Одиницями 
поведінки є вчинки, в яких формуються і вод-
ночас відображаються позиція особистості, 
її моральні переконання [14, c. 53]. Відтак, 
характеристика булінгу як системи взаємовід-
носин в котрих суб’єкти соціальної групи реа-
лізують та зазнають насильницьку поведінку, 
не виключає можливість іменувати проявом 
булінгу і сам факт систематичного застосу-
вання насильницьких дій, що пов’язані і 
знаходять свій прояв у межах сформованої 
системи взаємовідносин. Сама система вза-
ємовідносин булінгу формується завдяки і 
внаслідок реалізації саме насильницької пове-
дінки, а не навпаки.

Взагалі, ознака усталеності взаємозв’язків 
між учасниками у булінг-структурі є, за 
нашим поглядом, головною. Булінг може існу-
вати лише на рівні соціального групи. Так, 
згідно з результатами досліджень, булінг не 
є відокремленою поведінкою, що заснована 
на таких змінних як статус, владу чи конку-
ренція. Це соціальна поведінка, котра прояв-
ляється у відносно стійких групах із можли-
вістю залучення інших [15, с. 34]. Як зазначає 
Е. Роланд, булінг – досить стійкий вид вза-
ємодії між жорстоким агресором і безпорад-
ною жертвою [16]. На відміні від інших форм 
соціальної взаємодії при взаємовідносинах 
булінгу між буллі та жертвою формується спе-
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цифічний, не притаманний іншим конфлік-
там, соціальний взаємозв’язок. Погодимось 
із Е. Келлі, котра наголошує на необхідності 
розрізняти два типи знущань: несистематичні 
і ті, в основі яких лежать особливі взаємини 
між жертвами і переслідувачами [4]. Як раз 
останні створюють усталений взаємозв’язок 
між учасниками в середні соціальної групи, 
що є характерним саме для булінгу. Якщо 
цькування носить одиничний характер його 
слід розцінювати як одномоментний акт агре-
сії. В цьому випадку прояв насильства не 
повинен визнаватись за булінг. Також важливо 
відзначити, що складовою частиною устале-
ності булінгу як соціальної взаємодії харак-
терним є факт вимушеного перебування осіб 
у спільнотах. Зокрема, у науковій літературі 
відзначається що булінг має місце на роботі, 
в армії, навчальному закладі тощо, оскільки з 
таких спільнот людина не може вийти просто 
так. У добровільних спільнотах, наприклад, 
у спортивних клубах, булінг зустрічається 
набагато рідше, так як людина завжди може 
вийти з них і пошукати собі інше суспільство 
[17, с. 101]. Хоча і слід зауважити, що наве-
дена ознака вимушеного перебування у соці-
альній групі є все ж таки факультативною, 
адже не зустрічається у всіх випадках коли 
мова йде про булінг.

Важливою складовою усталеності 
взаємозв’язку кривдника і жертви характер-
ного для булінгу є наявність дисбалансу сил 
(влади) у їх взаємовідносин, на наявності 
якого наголошують майже всі дослідники 
феномену булінг. У словнику американської 
психологічної асоціації підкреслюється 
нерівність сил кривдника і жертви, уточню-
ється, що булінг становить тривалі погрози 
і агресивну поведінку, спрямовані на інших 
людей, особливо тих, хто менше або слабкіше 
[17, с. 52]. При чому, такий дисбаланс може 
бути як реальним, так і уявним. Головним є те, 
що у відносинах булінгу жертва не може себе 
захистити самостійно (або вважає себе такою, 
що не може). Жертва булінгу суб'єктивно 
переживає безвихідність своєї ситуації і лише 
в дуже рідкісних випадках може зібратися з 
силами, щоб дати відсіч. Як правило, булінг 
не припиняється сам по собі. Припинення 

знущань завжди вимагає втручання третіх 
осіб – директора, вчителів, інших працівни-
ків школи (училища), учнів, батьків, а іноді 
і представників правоохоронних органів. 
Виступаючи однією із специфічних особли-
востей булінгу, і одночасно його індикатором 
для педагогів, батьків і інших, під дисбалан-
сом сил (влади) зазвичай розуміють те, що 
кривдник та жертва обов’язково різні за соці-
альним статусом, фізичною чи психологічною 
адаптованістю до середовища, різної статі, 
раси, релігії, сексуальної орієнтації тощо 
[12, с. 86]. «Булінгом не є ситуація, – заува-
жує Є. Ожиєва, розглядаючи проблеми шкіль-
ного цькування, – коли два учні з однаковими 
фізичними даними періодично сперечаються 
або борються, при цьому спусковим механіз-
мом такої «битви» є підбивання один одного, 
висловлені в іронічній, часто ігровій формі» 
[19]. За статистикою, зазначає вчена, в школах 
булінг зустрічається серед однолітків і часто 
відбувається відносно молодших учнів з боку 
більш старших [19].

В контексті нашого дослідження було би 
помилково залишити без уваги той факт, що 
на сьогоднішній день в Україні існує зако-
нодавче визначення категорії «булінг». При 
чому законодавець розкрив категорію булінгу 
лише у межах освітнього процесу. Так, згідно 
ст. 173-4. Булінг (цькування) учасника освіт-
нього процесу КУпАП: «булінг (цькування), 
тобто діяння учасників освітнього процесу, 
які полягають у психологічному, фізичному, 
економічному, сексуальному насильстві, у 
тому числі із застосуванням засобів електро-
нних комунікацій, що вчиняються стосовно 
малолітньої чи неповнолітньої особи або 
такою особою стосовно інших учасників 
освітнього процесу, внаслідок чого могла 
бути чи була заподіяна шкода психічному 
або фізичному здоров’ю потерпілого…» 
[20]. Відзначимо, що «Проект Закону про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо протидії булінгу» у першому 
читанні містив інше визначення булінгу, а 
саме «булінг, тобто моральне, або фізичне 
насильство, агресія, у будь-якій формі, або 
будь-які інші дії, вчинені з метою викли-
кати страх, тривогу, підпорядкувати особу 
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своїм інтересам, що мають ознаки свідомого 
жорстокого ставлення» [21], однак через 
численні зауваження з боку Головного юри-
дичного управління і Головного науково-екс-
пертного управління [21], текст законопро-
екту у частині визначення категорії «булінг» 
був змінений на той, що знайшов своє відо-
браження в чинному КУпАП.

Не зважаючи на те, що внесення булінгу 
у площину правового регулювання є безсум-
нівно позитивним кроком на шляху боротьби 
із цькування в освітньому середовищі, все 
ж таки вважаємо за необхідне відмітити, 
що наведена дефініція за своєю змістовною 
наповненістю направлена на реалізацію 
цілей інституту адміністративно-правової 
відповідальності як складової частини меха-
нізму правового врегулювання суспільних 
відносин і не відповідає у повному об’ємі 
сучасним науковим дослідженням явища 
булінгу у галузях педагогіці та психології. 
Ми переконані, що неврахування багатьох 
істотних ознак булінгу (систематичність, 
дисбаланс сил (влади)) пов’язане не стільки 
з нехтуванням законодавцем наукових доро-
бок у відповідній сфері, скільки зумовлена 
особливостями юридичної техніки. Окрім 
того, обмеження законодавчого регулювання 
булінгу лише освітнім середовищем також, 
за нашим поглядом, не є бажаною тенденцію 
розвитку правового регулювання профілак-
тиці і протидії булінгу в Україні, адже як ми 
знаємо, третирування і цькування не обмеж-
ується ні освітньої ні іншою інституціональ-
ною сферою людського співжиття.

Висновки. Проілюстрований плюралізм 
у підходах до визначення категорії булінг з 
однієї сторони дає змогу більш поглиблено 
та різнобічно розглядати булінг як явище, а 
з іншого дещо розмиває його кордони. Бага-
тогранність булінгу як феномену ускладнює 

представлення його чіткої дефініції, котра 
охоплювала би весь спектр взаємовідносин 
у процесі булінгу і одночасно відмежову-
вала би булінг від інших проявів жорстоко-
сті, агресії і насильства під час соціальної 
взаємодії. Підводячи підсумок проведеного 
дослідження пропонуємо наступну дефіні-
цію булінгу: Булінг – це різновид деструк-
тивної конфліктної соціальної взаємодії, що 
проявляється в умисному систематичному 
і тривалому застосуванні з боку одного або 
декількох суб’єктів соціальної групи по від-
ношенню до іншого (інших) суб’єктів від-
повідної групи фізичного та (або) психоло-
гічного насильства, який характеризується 
усталеністю взаємозв’язків учасників, наяв-
ністю дисбалансу сил (влади) між крив-
дником і жертвою та наявністю негативних 
наслідків безпосередньо для останнього 
і опосередковано для всіх свідків насиль-
ства і суспільства в цілому. До істотних 
(обов’язкових) ознак булінгу, за нашим пере-
конанням, слід відносити: 1. Систематич-
ність, усталеність та регулярність відносин 
третирування і цькування; 2. Особливий 
склад учасників та взаємозв’язків між ними, 
серед яких основними є кривдник та жертва, 
а факультативними – спостерігачі й інші 
учасники соціальної групи; 3. Дисбаланс 
сил (влади) кривдника і жертви; 4. Дії крив-
дника пов’язані із застосуванням фізичного 
та (або) психологічного насильства по відно-
шенню до жертви та мають зовнішній вираз; 
5. Застосування фізичного та (або) психо-
логічного насильства кривдником по відно-
шенню до жертви є усвідомленим та умис-
ним; 6. Наявність або можливість настання 
негативних суспільно шкідливих (небез-
печних) наслідків для жертви і причинного 
зв’язку між діями кривдника і відповідними 
негативними наслідками.
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АНАЛІЗ СТАНУ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ  
МАЙБУТНІХ АГРОІНЖЕНЕРІВ  

В СИСТЕМІ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
У статті висвітлюється стан фахової підготовки майбутніх агроінженерів в системі передвищої 

освіти України під час стрімкого розвитку аграрної сфери економіки країни. З’ясовано, хто такий 
інженер та агроінженер, які посади може займати молодий фахівець після закінчення закладу перед-
вищої освіти, які риси та навички необхідні агроінженеру в його професійній діяльності. 

Висвітлено важелі впливу на процес формування системи фахової підготовки агроінженерів, що 
пов’язані з розвитком сільського господарства та його галузей, зокрема з розширенням співпраці з 
ЄС у сфері аграрного розвитку держави. Аналізуючи педагогічну літературу, ми виділили низку вче-
них, які переймалися даними проблемами. Проаналізувавши їхні наукові праці, ми зробили висновок, 
що проблемі розробки педагогічних умов формування професійної компетентності присвячено значну 
кількість наукових праць як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників, які витратили багато часу 
та зусиль, працюючи в цьому напрямку. У даній статті названо фахові компетентності майбутніх 
агроінженерів та подано їхню класифікацію.

Проаналізувавши не один десяток наукових праць, ми дійшли до висновку, що є нагальна потре-
ба підвищення ефективності освітнього процесу в передвищих навчальних закладах України, ураху-
вання суспільних, соціально-економічних і культурних змін, що відбулися в останні роки та відбу-
ваються зараз в країні. Зміна пріоритетів науки й освіти як головних умов формування майбутніх 
фахівців переростає в загальнодержавну проблему. Для її розв’язання, як свідчить проведений аналіз 
освітнього процесу у закладах передвищої освіти, повинна забезпечуватися підготовка фахівця, який 
здатний до самоосвіти, творчого мислення, спроможний володіти компетентностями й методами 
впровадження інноваційних технологій. Такий підхід дозволить повніше реалізувати інтелектуаль-
ний потенціал здобувачів освіти, задовольнити вимоги особистості й суспільства до освіти, ство-
рити умови для ефективної перебудови системи освіти в Україні за умов підвищення якості фахової 
підготовки майбутніх агроінженерів.

Підсумовуючи вищезазначене, ми звертаємо увагу на те, що заклад передвищої освіти повинен 
забезпечувати підготовку такого фахівця, який набув усіх необхідних компетентностей, які зна-
добляться в його професійній діяльності, зокрема обізнаний з методами впровадження інноваційних 
технологій, що важливі для роботи у сфері аграрного виробництва. На підставі цього ми пропонуємо 
формувати готовність до застосування інноваційних технологій.

Ключові слова: фахова підготовка, інженер, агроінженер, аграрний бізнес, система передвищої 
освіти.

В статье освещается состояние профессиональной подготовки будущих агроинженеров в систе-
ме предвысшего образования Украины во время стремительного развития аграрной сферы экономики 
страны. Выяснено, кто такой инженер и агроинженер, какие должности может занимать молодой 
специалист после окончания заведения предвысшего образования, черты и навыки необходимые агро-
инженеру в его профессиональной деятельности.

Освещены рычаги влияния на процесс формирования системы профессиональной подготовки агро-
инженера, связанные с развитием сельского хозяйства и его отраслей, в частности с расширением со-
трудничества с ЕС в сфере аграрного развития государства. Анализируя педагогическую литературу, 
мы выделили ряд ученых, которые занимались данными проблемами. Проанализировав их научные 
работы, мы сделали вывод, что проблеме разработки педагогических условий формирования профес-
сиональной компетентности посвящено значительное количество научных трудов как зарубежных, 
так и отечественных исследователей, потратили много времени и усилий, работая в этом направ-
лении. В данной статье названы профессиональные компетентности будущих агроинженеров и пред-
ставлена их классификация.

Проанализировав не один десяток научных трудов, мы пришли к выводу, что есть необходимость 
повышения эффективности образовательного процесса в предвысших учебных заведениях Украины, с 
учетом общественных, социально-экономических и культурных изменений, произошедших в послед-
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ние годы и происходят сейчас в стране. Изменение приоритетов науки и образования как главных 
условий формирования будущих специалистов перерастает в общегосударственную проблему. Для ее 
решения, как показывает проведенный анализ образовательного процесса в учреждениях предвысшего 
образования, должна обеспечиваться подготовка специалиста, который способен к самообразованию, 
творческого мышления, способен владеть компетенциями и методами внедрения инновационных 
технологий. Такой подход позволит полнее реализовать интеллектуальный потенциал соискателей 
образования, удовлетворить требования личности и общества к образованию, создать условия для 
эффективной перестройки системы образования в Украине в условиях повышения качества профес-
сиональной подготовки будущих агроинженеров.

Подытоживая вышесказанное, мы обращаем внимание на то, что заведение предвысшего образо-
вания должны обеспечить подготовку такого специалиста, который получил все необходимые ком-
петентности, которые понадобятся в его профессиональной деятельности, в частности знаком с 
методами внедрения инновационных технологий, которые важны для работы в сфере аграрного произ-
водства. На основании этого мы предлагаем формировать готовность к применению инновационных 
технологий.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, инженер, агроинженер, аграрный бизнес, система 
предвысшего образования.

The article deals with the state of professional training of intending agricultural engineers in the system 
of the vocational education of Ukraine in the conditions of the rapid development of the agrarian sphere of 
the country's economy. The definition of the engineer and agricultural engineer, the positions that can be 
occupied by a young specialist after graduating from a vocational education institution, the skills required 
for an agricultural engineer in the professional activity were clarified.

The levers of influence on the process of forming the system of the professional training of agricultural 
engineers related to the development of agriculture and its branches, in particular with expanding cooperation 
with the EU in the field of the agrarian development of the state were highlighted. While analyzing the 
pedagogical literature we identified a number of scholars concerned with these problems. Having analyzed 
their scientific works we concluded that the problem of developing the pedagogical conditions for forming the 
professional competence was the focus of investigating of a large number of scientific works of both foreign 
and domestic researchers who spent a lot of time and effort working in this direction. This article identifies 
the intending agricultural engineers professional competencies and their classification.

Having analyzed more than a dozen scientific papers we came to the conclusion that there is an urgent 
necessity to improve the efficiency of the educational process in professional vocational educational 
institutions of Ukraine taking into account the social, socio-economic and cultural changes that took place in 
recent years and are taking place in the country at present. Changing the priorities of science and education 
as the main conditions for forming intending specialists becomes a nationwide problem. As the analysis of the 
educational process in the professional vocational institutions shows solving the problem requires training 
a specialist capable of independent education, creative thinking, able to possess competences and methods 
of introducing the innovative technologies. Such approach will allow to realize more fully the students’ 
intellectual potential, to satisfy the requirements of the personality and the society for education, to create 
conditions for the effective restructuring the education system in Ukraine on codition of improving the quality 
of the professional training of intending agricultural engineers.

Summarizing the above mentioned issues we draw attention to the fact that the institutions of the 
professional vocational education should provide training for the specialists with the acquired all the 
necessary competences that will be required in their professional activity, in particular being familiar with the 
methods of introducing innovative technologies that are important for the work in the field of the agricultural 
production. On this basis we suggest developing intending specialists’ readiness to apply innovative 
technologies in their professional activity.

Key words: professional training, engineer, agricultural engineer, agrarian business, professional 
vocational education system.

Постановка проблеми: Здійснення швид-
кої та ефективної адаптації майбутніх агро-
інженерів в системі передвищої освіти підчас  
її трансформації.

Вступ. Однією з найважливіших умов 
удосконалення сільськогосподарського 
виробництва, підвищення економічного 
розвитку держави та життєвого рівня її гро-

мадян є прискорення науково-технічного 
прогресу, ефективне використання ресур-
созберігаючих технологій та виробничого 
потенціалу з одночасним оновленням або 
переозброєнням матеріально-технічної бази 
сільського господарства.

Перехід до інтелектуальномістких техно-
логій, що потребують інформаційного забез-
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печення в галузі аграрного сектора, перед-
бачає становлення нової освітньої формації, 
пошуку нових ідей. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Фаховою підготовкою майбутніх агроін-
женерів в системі передвищої освіти у своїх 
працях займалися: Лакатош М. О., Луговська 
Е. М., Доценко Н. А., Пришляк В. М. та багато 
інших учених, чий вклад у розвиток фахової 
підготовки важко переоцінити.

Постановка завдання. Мета статті поля-
гає у детальному аналізі стану фахової під-
готовки майбутніх агроінженерів в системі 
передвищої освіти України.

Завдання: проаналізувати стан розробле-
ності фахової підготовки майбутніх агроінже-
нерів в системі передвищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Соці-
ально-економічні процеси, що відбуваються 
в Україні, вимагають стратегічних змін в усіх 
галузях виробництва. Кардинально це стосу-
ється аграрної промисловості, ефективність 
функціонування якої забезпечує вирішення 
проблем екології, захисту навколишнього 
середовища, якісних продуктів харчування, 
розвитку сільської місцевості. За таких умов 
підвищення ефективності фахової підготовки 
фахівців аграрної галузі є одним з пріоритет-
них завдань системи передвищої освіти.

Аграрний бізнес стрімко розвивається, і 
ця тенденція збережеться впродовж найближ-
чих 15 років. При цьому вже сьогодні сучасні 
агропідприємства відчувають гостру нестачу 
висококваліфікованих працівників, зокрема 
агробізнес, який потребує великої кількості 
агроінженерів. Адже організація роботи з 
упровадженням комплексної механізації, авто-
матизації, електрифікації й передових методів 
організації сільськогосподарського виробни-
цтва з метою прискорення темпів зростання 
виробництва продуктивності праці – основне 
завдання агроінженера.

Інженер – особа, яка професійно займа-
ється інженерією, тобто на основі поєднання 
прикладних наукових знань, математики та 
винахідництва знаходить нові рішення тех-
нічних проблем.

Агроінженер – одна з найбільш затребу-
ваних на ринку праці спеціальностей, фахів-

ців якої потребує значна частина уже діючих 
агропідприємств.

Агроінженер повинен мати гарну базу знань, 
має оперативно знаходити й усувати недоліки в 
роботі сільськогосподарської техніки.

Потрібно завжди набувати нових знань не 
тільки зі своєї спеціальності, а й в агрономії.

Сучасний агросектор – це надпотужні 
трактори, інноваційні зрошувальні системи та 
сучасні агрегати, які роблять усе, аби вирос-
тити, доглянути й зібрати врожай. Для роботи 
всіх новітніх агрегатів потрібен фахівець, який 
буде налаштовувати, обслуговувати, ремонту-
вати техніку та сільськогосподарські агрегати. 
Саме це і є сферою роботи для агроінженера. 

Раніше спеціальність називали 
5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин 
та обладнання агропромислового виробни-
цтва». Назву спеціальності змінили, але сфера 
діяльності залишилась колишньою.

Інженер в агросфері працює з такими 
об'єктами [4]:

- техніка, що використовується для 
виробництва й транспортування продукції 
сільського господарства;

- нові технології та засоби АПК;
- методи обслуговування й діагностики 

сільськогосподарських машин та обладнання;
- обладнання, за допомогою якого від-

бувається енергопостачання, водопостачання 
та газопостачання всіх сільськогосподарських 
процесів;

- комплекти для утилізації відходів сіль-
ського господарства.

Риси та навички, які необхідні агроінже-
неру: технічне мислення, уважність, аналі-
тичні здібності, допитливість, знання іно-
земної мови, готовність до застосування 
інноваційних технологій.

Технічне мислення. Один раз зазубрив 
принцип роботи агрегату, склав іспит і забув, 
але такий підхід в нинішніх реаліях це не пра-
цює. Для успішної фахової діяльності необ-
хідно розуміти будову сільськогосподарської 
техніки до останнього гвинтика, щоб у разі 
поломки швидко знайти причину проблеми.

Уважність. Агроінженер повинен орієнту-
ватися в особливостях роботи різних моде-
лей більшості виробників сучасної техніки. 
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Досвідчені спеціалісти навіть за звуком агре-
гату можуть оцінити стан техніки. І без уваж-
ності тут ніяк не неможна.

Аналітичні здібності. Щоб визначити 
скільки одиниць техніки певної потужності 
необхідно для обробки заданої ділянки та 
скільки агрегатів необхідно закупити до тех-
нічного парку підприємства, щоб вся техніка 
була повністю задіяна під час посівної або 
збору врожаю агроінженер повинен мати ана-
літичні здібності. 

Допитливість. Агробізнес – один з небага-
тьох секторів виробництва, де стрімко онов-
люються технології та технічні засоби. Тож 
необхідно цікавитись останніми новаціями у 
світовому виробництві. 

Знання іноземної мови. У міжнародних відря-
дженнях чи при вивченні супроводжуючої доку-
ментації для налаштування та ремонту сільсько-
господарського машинно-тракторного парку без 
володіння іноземних мов буде складно. Знання 
іноземних мов дуже допоможуть агроінженеру 
влаштуватися на роботу в представництва іно-
земних аграрних компаній в Україні. 

Впливовим важелем на процес форму-
вання системи фахової підготовки агроінже-
нерів є фактори, які керують розвитком сіль-
ського господарства та його галузей, зокрема: 

- правила світової торгівлі; 
- розвиток сільськогосподарської політики 

ЄС; 
- технічний прогрес та розвиток продук-

тивності; 
- соціально-економічне забезпечення фер-

мерських господарств; 
- стан політики з охорони навколишнього 

середовища [1, ст. 116].
Перехід до інтелектуальномістких техно-

логій, що потребують інформаційного забез-
печення в галузі аграрного сектора, передба-
чає становлення нової освітньої формації.

Вирішення цієї проблеми пов’язане з 
упровадженням компетентнісного підходу, 
кінцевим результатом якого є формування 
компетентностей, необхідних для майбутньої 
фахової діяльності, удосконалення змісту 
освіти, орієнтації на модернізовані способи, 
прийоми, технології освітнього процесу. Це 
зумовлює необхідність пошуку сприятливих 

педагогічних умов і шляхів формування фахо-
вої компетентності майбутніх агроінженерів.

Досліджуючи специфіку фахової підго-
товки, слід зазначити, що внаслідок внутріш-
нього розділення праці в рамках професії 
виникло поняття «фах», що тлумачиться як 
«вид заняття, трудової діяльності, що вима-
гає певної підготовки і є основним засобом до 
існування» [6, с. 570]. 

В Енциклопедії професійної освіти під 
фахом (спеціальністю) розуміється «сукуп-
ність знань, навичок та умінь, набутих у 
результаті освіти, що забезпечують поста-
новку та рішення певного роду професій-
них завдань», а також є «основним еле-
ментом структури змісту професійного  
навчання» [7, с. 146]. 

Слід зазначити, що в системі передви-
щої освіти спеціальністю прийнято називати 
напрямки та організаційні форми підгото- 
вки фахівців.

Відтак, якщо поняття «професія» тлума-
читься як вид трудової діяльності, що потре-
бує набуття відповідних знань та практичних 
навичок, то терміном «фах» можна визначати 
необхідну для суспільства обмежену галузь 
прикладання фізичних сил людини. Якщо 
професійна підготовка включає те загальне, 
що характерне для діяльності всіх інженерів, то 
фахова відображує особливості профілю, пред-
мету. Тож цілком логічним є розрізнення випус-
кників вищих навчальних закладів на фахів-
ців, які володіють методами, засобами своєї 
справи, і професіоналів, які володіють, крім 
цього, цінностями, ідеалами й узагалі цілісною 
професійною культурою. Сучасне ж розуміння 
професіонала найчастіше пов’язують з ідеа-
лом фахівця, який досягає найвищого рівня 
фахово-професійного розвитку.

Аналізуючи педагогічну літературу, ми 
дійшли до висновку, що розробці педагогіч-
них умов формування професійної компе-
тентності присвячено значну кількість науко-
вих праць як зарубіжних, так і вітчизняних 
дослідників. Значний вклад у дослідження 
педагогічних умов формування професійної 
компетентності агроінженерів сільськогос-
подарського виробництва зробили науковці 
І. Бендера, І. Блозва, І. Колосок. 



88

№ 20 / 2020 р.
♦

Фахові компетентності майбутніх агро-
інженерів мають таку класифікацію: техно-
логічні, проектувальні, організаційні, нау-
ково-дослідні, конструкторські, практичні 
[5, ст. 182].

Технологічні:
- здатність забезпечувати використання 

та дослідження сільськогосподарської техніки 
для виробництва продукції рослинництва й 
тваринництва та її переробки;

- здатність керувати технологічними 
процесами виробництва і переробки сільсько-
господарської продукції;

- здатність технологічного налагодження 
складової техніки й обладнання для вико-
нання технологічних процесів і приладів для 
проведення досліджень.

- здатність узгоджувати параметри й 
режими роботи машин у технологічному про-
цесі та в технологічних лініях;

- здатність вибирати раціональну схему 
технологічного процесу для конкретних умов. 

Проєктувальні:
- здатність проєктувати й досліджувати 

системи технічного обслуговування машин та 
обладнання АПК;

- здатність проєктувати технологічні 
процеси ремонтно-обслуговуючого виробни-
цтва;

- здатність досліджувати, проєктувати, 
здійснювати монтаж і пусконалагодження та 
обладнання АПК;

- здатність проєктувати з’єднання й 
механізми машин та обладнання;

- здатність проєктувати оснащення 
виробничих зон і об’єктів.

Організаційні:
- здатність організовувати ТО й ремонт 

машин та обладнання;
- здатність організовувати роботи з охо-

рони праці та дій в умовах надзвичайних 
ситуацій;

- здатність організовувати управління 
раціональним використанням машин;

- здатність організовувати технічне 
обслуговування, діагностування й зберігання 
машин та обладнання;

- здатність організовувати управління 
підрозділами підприємства.

Науково-дослідні:
- здатність здійснювати науково-

дослідну та винахідницьку роботу;
- здатність оформлювати документацію 

на комплектування матеріально-технічної 
бази;

- здатність до складання звітних доку-
ментів;

- здатність до діагностування складної 
техніки та до дефектування деталей машин;

- здатність організовувати технічне 
обслуговування, діагностування та зберігання 
машин й обладнання.

Конструкторські:
- здатність виконувати типові конструк-

торські розрахунки деталей і з’єднань машин 
і стандартного обладнання;

- здатність виконувати необхідні мате-
матичні розрахунки під час конструювання 
машин та обладнання;

- здатність виконувати типові конструк-
торські розрахунки деталей та з’єднань 
машин і нестандартного обладнання;

- здатність визначити відповідність 
режимів роботи машин їх конструктивним 
особливостям.

Практичні:
- здатність визначати відповідність режи-

мів роботи машин їх конструктивним особли-
востям;

- здатність визначати запас міцності 
деталей машин за різних умов і режимів 
роботи;

- здатність визначати статичні та дина-
мічні навантаження на робочі органи й пере-
даточні механізми машин.

Проте, не зважаючи на вказані праці, 
проблему обґрунтування педагогічних умов 
формування фахової компетентності агроін-
женерів у системі передвищої освіти дослі-
джено недостатньо, зокрема в достатній мірі 
не висвітлено педагогічні умови формування 
готовності до застосування інноваційних 
технологій майбутніми агроінженерами у 
процесі фахової підготовки.

Особливість дослідження педагогічних 
умов формування фахової компетентності 
агроінженерів полягає в специфіці фахової 
діяльності та фахової підготовки майбут-
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ніх фахівців у системі передвищої освіти, 
а також в економічних проблемах розви-
тку агропромислового виробництва. Фахова 
діяльність агроінженерів носить інтегрую-
чий характер, тобто передбачає наявність 
знань різних наук і включає в себе різні види 
професійної діяльності. Специфіка фахової 
підготовки полягає в тому, що навчання здій-
снюється на основі міжпредметних зв’язків 
загальнонаукових, загальнотехнічних і фахо-
вих дисциплін та за їх професійної спрямова-
ності [2, ст. 112].

Визначаючи педагогічні умови форму-
вання фахової підготовки майбутніх агро-
інженерів у системі передвищої освіти ми 
пропонуємо, посилатися на такі структурні 
компоненти фахової компетентності: 

- мотиваційний (ставлення до фаху, 
фахові цінності, фахові інтереси, фахові 
мотиви);

- когнітивний (фахові знання);
- діяльнісний (навички самоосвітньої 

діяльності, фахова поведінка, фахові вміння, 
фахові навички, досвід, професійне мислення); 

- рефлексивний (професійна свідомість, 
самоаналіз власних професійних якостей).

Особливість формування когнітивного 
компоненту фахової компетентності агро-
інженерів полягає в тому, що ефективне 
засвоєння фахових знань, формування 
фахових умінь і навичок можливе лише в 
цілеспрямованій професійно-пізнавальній 
діяльності. Цьому сприятиме застосування 
педагогічних технологій, що створюють 
оптимальні умови для саморозвитку та мак-
симальної реалізації особистих здібнос-
тей студентів, гуманістично спрямовані 
суб’єкт-суб’єктні стосунки між викладачем 
і студентами [3, с. 20–21]. 

При виборі педагогічних умов фахової під-
готовки агроінженерів ми повинні орієнтува-
тися на формування фахових компетентностей. 

Отже, потреба підвищення ефективності 
освітнього процесу в передвищих навчальних 
закладах України, урахування суспільних, 
соціально-економічних і культурних змін, що 
проходять у країні, зміна пріоритетів науки 
й освіти як головних умов формування май-
бутніх фахівців переростає в загальнодер-
жавну проблему. Для її розв’язання, як свід-
чить проведений аналіз освітнього процесу в 
закладах передвищої освіти, заклад повинен 
забезпечувати підготовку такого фахівця, 
який здатний самостійно, творчо мислити, 
володіти компетентностями й методами 
впровадження інноваційних технологій, мати 
організаторські здібності та сформовані осо-
бистісні якості, важливі для роботи у сфері 
аграрного виробництва. Такий підхід дозво-
лить повніше реалізувати інтелектуальний 
потенціал здобувачів освіти, задовольнити 
вимоги особистості й суспільства до освіти, 
створити умови для ефективної перебудови 
системи освіти в Україні за умов підви-
щення якості фахової підготовки майбутніх  
агроінженерів. 

Для досягнення поставленої мети в статті 
використано загальнонаукові методологічні 
підходи і методи дослідження – методи ана-
лізу та синтезу для уточнення понять «Інже-
нер», «Агроінженер». Інформаційно-фактоло-
гічною і методологічною базою дослідження 
стали публікації вітчизняних науковців, 
ресурси Інтернет мережі.

Висновки й пропозиції. Підсумовуючи 
вищезазначене, ми звертаємо увагу на те, що 
заклад передвищої освіти повинен забезпечу-
вати підготовку такого фахівця, який здатний 
самостійно, творчо мислити, володіти компе-
тентностями й методами впровадження інно-
ваційних технологій, що важливі для роботи 
у сфері аграрного виробництва. На підставі 
цього ми пропонуємо формувати готовність 
до застосування інноваційних технологій.
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ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ РОЗВИТКУ ДИТИНИ  
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ  

ЯК ПРОВІДНИЙ ПРИНЦИП СУЧАСНОЇ ДИДАКТИКИ
У статті розглянуто теоретичне обґрунтування та опис структурно-функціональної моделі 

організації освітнього процесу, що передбачає створення умов для побудови індивідуальної освітньої 
траєкторії учня з особливостями в розвитку. Проаналізовано погляди науковців щодо сутності ін-
дивідуальної освітньої траєкторії розвитку. Створено модель індивідуального розвитку дитини та 
виявлено концептуальні складові її успішної реалізації. З’ясовано роль педагога-наставника в розробці 
індивідуальної освітньої траєкторії.

Ключові слова: індивідуальна траєкторія розвитку, індивідуальний освітній маршрут, індивіду-
алізація, диференціація, діти з особливими освітніми потребами.

В статье рассмотрены теоретическое обоснование и описание структурно-функциональной 
модели организации образовательного процесса, которое предусматривает создание условий для 
построения индивидуальной образовательной траектории ученика с особенностями в развитии. 
Проанализированы взгляды ученых о сущности индивидуальной образовательной траектории разви-
тия. Создана модель индивидуального развития ребенка и выявлены концептуальные составляющие 
ее успешной реализации. Выяснена роль педагога-наставника в разработке индивидуальной образова-
тельной траектории.

Ключевые слова: индивидуальная траектория развития, индивидуальный образовательный 
маршрут, индивидуализация, дифференциация, дети с особыми образовательными потребностями.

The article considers the theoretical substantiation and description of the structural-functional model of 
the organization of the educational process, which provides for the creation of conditions for the construction 
of an individual educational trajectory of a student with developmental disabilities. The views of scientists 
on the essence of the individual educational trajectory of development are analyzed. The model of individual 
development of the child is created and conceptual components of its successful realization are revealed. The 
role of a teacher-mentor in the development of an individual educational trajectory is clarified.

Key words: individual trajectory of development, individual educational route, individualization, 
differentiation, children with special educational needs.

Сучасна дидактика ознаменувалася поя-
вою нових освітніх підходів, спрямованих на 
розвиток індивідуальних здібностей кожної 
людини. Освіта сьогодні стає більш індиві-
дуальною, функціональною й ефективною, 
а її вектор спрямований на розвиток нахилів 
і здібностей учнів, задоволення їхніх пізна-
вальних інтересів та освітніх потреб, обумов-
лених орієнтацією на майбутню професію та 
подальшими життєвими планами.

Зародки ідеї врахування в процесі навчання 
індивідуальних особливостей дитини тра-
пляються ще у творах античних філософів – 
Сократа, Демокрита, Платона, Аристотеля, які 
вважали, що становлення особистості зале-
жить від природи та виховання людини. 

Принцип природовідповідності всебічно 
обґрунтовано у працях великих філософів і 
педагогів XVII–XVIII століття – Я.А. Комен-
ського, Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцці, 
Ф.А.В. Дистервега, Г.С. Сковороди. Чеський 
вчений і практик Я.А. Коменський вважав, що 
у навчанні та вихованні слід брати до уваги 
природні, вікові та психологічні особливості 
дітей, а в природі та, відповідно, у вихованні 
не може бути стрибків, все відбувається 
послідовно, завдяки саморозвитку. Видатний 
педагог конкретизував перші стійкі залеж-
ності між можливостями учнів та умовами 
навчання, сформулював вимоги та правила 
з урахуванням віку та індивідуальних осо-
бливостей дітей, обґрунтував положення про 
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те, що людина має потребу навчатися і само-
вдосконалюватися протягом усього життя. 
Продовжують впроваджувати принцип інди-
відуалізації виховання дитини у своїх працях 
і педагоги XIX–XX століття Е.М. Водовозова, 
Х.Д. Алчевська, А.С. Макаренко, В.О. Сухом-
линський, П.Д. Юркевич, К.Д. Ушинський, 
Л.С. Виготський, Г.С. Костюк, С.Л. Рубінш-
тейн та інші. Так, К.Д. Ушинський наполе-
гливо радив педагогам вивчати психологічний 
розвиток дитини та все навчання будувати 
на законах розвитку психофізіологічної при-
роди учнів. Саме К.Д. Ушинському належить 
теоретичне обґрунтування індивідуального 
підходу, а також ідея упровадження індиві-
дуального підходу в умовах колективного 
навчання. Український педагог, видатний діяч 
народної освіти Х.Д. Алчевська вважала, що 
навчання може бути справді доступне лише 
тоді, коли вчитель приділяє увагу кожному 
учневі. Педагог і письменник А.С. Макаренко 
обґрунтував і здійснив у своїй практичній 
діяльності основні положення індивідуаль-
ного підходу до дітей. Завдяки дослідженням 
психологів Л.С. Виготського, Г.С. Костюка та 
С.Л. Рубінштейна у 20-х роках XX століття 
ідеї індивідуалізації навчання поширюються 
в педагогічній теорії та практиці та розгляда-
ються вже на рівні соціального педагогічного 
та психологічного експериментів.

Значна частина сучасних науковців трак-
тує індивідуальну освітню траєкторію як ціле-
спрямовану освітню програму, що забезпечує 
учневі позиції суб᾿єкта вибору, розробки, реа-
лізації освітнього стандарту самовизначення 
і самореалізації при педагогічній підтримці 
вчителя. Окремі науковці вважають, що інди-
відуальна освітня траєкторія – це набір кон-
кретних дидактичних і методичних засобів для 
забезпечення розвитку учня, що ґрунтується 
на його індивідуальних особливостях, зокрема 
рівні навченості, здатності до навчання і ког-
нітивних психічних процесах. Так, індивіду-
альна освітня траєкторія осмислювалася педа-
гогами із позицій проблемно-рефлексійного 
підходу (Т. Ковальова, Н. Рибалкіна), діяль-
нісного підходу (А. Воронцов, Г. Прозумен-
това, А. Тубельський, А. Хуторський), техно-
логії педагогічного супроводу (П. Антошкіна, 

А. Гаязов, Н. Зверєва, С. Ізюмова, В. Лоренц,  
Л. Мягкоход, Н. Суртаєва, М. Утепов), гуманіс-
тичного підходу у вихованні (Ш. Амонашвілі, 
К. Роджер, В. Сухомлинський) та ідеї педаго-
гіки співпраці. А.В. Хуторський вважає інди-
відуальну освітню траєкторію персональним 
шляхом реалізації особистісного потенціалу 
кожного учня в освіті, орієнтирами засвоєння 
навчального предмета є не стільки логіка цих 
предметів, скільки сукупність його діяльніс-
них, пізнавальних, творчих, комунікативних 
та інших здібностей. Н.М. Суртаєва трактує 
індивідуальну освітню траєкторію як «від-
повідну послідовність елементів навчальної 
діяльності кожного учня із реалізації власних 
освітніх цілей, що відповідає їхнім здібнос-
тям, можливостям, мотивації, інтересам, здій-
снювану при координаційній, організаційній, 
консультаційній діяльності педагога у взаємо-
дії із батьками» [14, с. 88]. За А.С. Гаязовою 
індивідуальна освітня траєкторія – це прояв 
стилю навчальної діяльності кожного учня, 
зорієнтований на створення умов для самови-
раження особистості учня при обов’язковому 
досягненні поставлених цілей навчання. 
А «вироблення стилю залежить від мотивації 
учня, здатності до навчання та здійснюється 
у співпраці з педагогом» [2, с. 25]. Е.А. Алек-
сандрова зазначає, що індивідуальна освітня 
траєкторія повинна розглядатися не тільки як 
персональний шлях реалізації особистісного 
потенціалу учня в освіті, а і як розроблена 
ним спільно з учителем програма власної 
освітньої діяльності. Програма є результатом 
вільного вибору змісту і форм освіти, який 
відповідає індивідуальному стилю навчання 
і спілкування учня, та враховує розуміння 
учнем цілей і цінностей суспільства, освіти 
в цілому і власної освіти, необхідності поєд-
нання предметної спрямованості освітніх 
інтересів з потребами суспільства.

Науковці у своїх роботах послуговуються 
поняттями, які педагоги часто ототожнюють: 
«індивідуальна освітня траєкторія» і «інди-
відуальний освітній маршрут». Під траєк-
торією у класичному значенні розуміється 
лінія руху якого-небудь тіла або точки, а під 
маршрутом – шлях прямування. Ці поняття 
можуть бути розведені лише тим, що лінія 



93

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

руху освітньої програми (траєкторія) набуває 
конкретизації на шляху (маршруті). «Індиві-
дуальна освітня траєкторія передбачає наяв-
ність індивідуального освітнього маршруту 
у якості змістового компонента та техноло-
гій освітнього процесу як способів реаліза-
ції індивідуального освітнього маршруту» 
[15, с. 374]. Також дослідники постійно зверта-
ються до проблем індивідуалізації та диферен-
ціації навчання. Під терміном індивідуалізація 
мається на увазі облік у процесі навчання інди-
відуальних особливостей учнів у всіх формах і 
методах навчання (особливості вищої нервової 
діяльності, темперамент, характер, швидкість 
перебігу мисленнєвих процесів, рівень сфор-
мованості знань і навичок, працездатність, 
уміння вчитися, мотивація, рівень розвитку 
емоційно-вольової сфери тощо), а також і спе-
цифічних особливостей дітей з певною кате-
горією порушень у розвитку. Диференціація 
ж означає облік індивідуальних особливостей 
у формі, яка передбачає групування учнів на 
підставі виокремлення певних особливостей. 
Отже, індивідуальний підхід є конкретизацією 
диференційованого підходу.

Прибічники індивідуальної освітньої тра-
єкторії сходяться на тому, що найважливішим 
фактором у процесі навчання є створення 
єдиного, але розмаїтого освітнього серед-
овища (сукупність соціальних, культурних, 
психолого-педагогічних умов), що найбільш 
повно відповідало б особистісним потребам і 
прагненням учнів, дозволило б кожній дитині, 
незалежно від її стартових можливостей, роз-
виватися як особистість у своїй індивідуаль-
ності, унікальній неповторності. Це дасть 
педагогам змогу уникнути трагічних фрустра-
ційних ситуацій, здатних «скалічити» особис-
тість учня, породити в нього невіру у власні 
сили та озлобленість до сьогоднішнього світу.

Над індивідуалізацією навчання в спе-
ціальній дидактиці працювали відомі 
педагоги В.В. Воронкова, О.М. Грабо-
ров, Н.П. Долгобородова, Г.М. Дульнєв, 
І.Г. Єременко, Л.В. Занков, O.A. Ковальова, 
Н.П. Коняєва, В.О. Липа, Г.М. Мерсіянова, 
М.П. Матвєєва, С.П. Миронова, В.М. Синьов, 
Л.С. Виготський, Ж.І. Шиф, І.М. Соловйов, 
Б.І. Пінський, В.Г. Петрова, Н.М. Стадненко 

та інші. Вони сходяться на тому, що прин-
ципи, визначені загальною дидактикою, реа-
лізуються і в спеціальній дидактиці, але спе-
цифічно – з урахуванням певних відхилень у 
фізичному та розумовому розвитку учнів, що 
створюють труднощі у досягненні загальної 
освітньо-виховної мети, породжують супер-
ечності між прагненнями учнів і їхніми мож-
ливостями. А сам процес навчання має чітку 
корекційну спрямованість. С.П. Миронова 
зазначає, що «індивідуальний підхід перед-
бачає таку організацію навчального процесу, 
за якої при доборі засобів, прийомів, темпу 
навчання враховуються індивідуальні осо-
бливості учнів, неоднаковий рівень розви-
тку їхніх здібностей» [8, с. 441]. Професор 
наголошує на педагогічній гнучкості, умінні 
орієнтуватися на кожну дитину окремо, на її 
індивідуальні якості, адаптувати навчальний 
матеріал до рівня розвитку кожної дитини, а 
не підганяти дитину під певний єдиний стан-
дарт. При індивідуальному підході учня з осо-
бливими освітніми потребами необхідно сис-
тематично і всебічно вивчати й ураховувати:

– клінічний діагноз дитини, структуру її 
дефекту (первинний дефект, вторинні відхи-
лення, наявність ускладнень, стан аналізаторів, 
фізичний стан, збережені ланки психіки тощо);

– індивідуальні потреби та інтереси, нео-
днаковість рівня знань та уявлень про навко-
лишнє середовище, зони актуального та най-
ближчого розвитку; орієнтуватися на різний 
темп роботи та динаміку наростання втоми; 
уміти активізувати вольові зусилля учнів, 
їхню самостійність, підтримувати інтерес до 
виконання навчальної роботи; 

– індивідуальні особливості пізнаваль-
них процесів (нестійкість уваги, знижену 
здатність до узагальнення, абстрагування, 
установлення причино-наслідкових зв’язків, 
акалькулію чи дискалькулію, аграфію чи дис-
графію, дислексію, недостатність розвитку 
просторових уявлень, рухових умінь і наяв-
ність грубих порушень моторики, зв’язного 
мовлення, пам’яті тощо);

– характерологічні особливості (само-
оцінку, емоційно-вольову сферу, ставлення 
до власного дефекту та компенсаторних мож-
ливостей), надаючи відповідного рівня допо-
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могу (стимулювати; підтримувати; організу-
вати; звужувати обсяг виконуваного завдання 
шляхом розчленування завдання на окремі 
частини; пропонувати виконання допоміжних 
завдань, які сприятимуть розв’язанню осно-
вного питання, завдання; ставити запитання, 
що підштовхують учня; змінювати умови 
роботи: працювати біля дошки, міркувати вго-
лос тощо; надавати учню наочність, додаткові 
пояснення, багаторазові повторення; показу-
вати способи виконання завдання або дії та 
попереджувати про можливі помилки та спо-
соби їх усунення тощо) та професійно воло-
діти педагогічною технікою.

Урахування перерахованих аспектів дає 
змогу не виводити з освітнього процесу дітей, 
для яких загальноприйняті способи корек-
ційного впливу є неефективними, забезпечує 
можливість їхнього розвитку через інший 
зміст освіти, темп, організацію.

«Модель індивідуального розвитку 
дитини – це засіб визначення, пояснення або 
поліпшення характеристик його складових, 
їхніх взаємозв’язків, раціоналізації спосо-
бів їхньої побудови, управління ними і перед-
бачення вдосконалення на майбутнє, тобто 
проектування подальшого розвитку дитини» 
[5, с. 7–8]. Проблема забезпечення такої моделі 
стала по-справжньому доленосною для нашої 
країни. Законом України «Про освіту» зазна-
чено, що «здобувачі освіти мають право на:…
індивідуальну освітню траєкторію, що реалізу-
ється, зокрема, через вільний вибір видів, форм 
і темпу здобуття освіти, закладів освіти та запро-
понованих ними освітніх програм, навчальних 
дисциплін та рівня їх складності, методів і засо-
бів навчання. Індивідуальна освітня траєкторія в 
закладі освіти може бути реалізована через інди-
відуальний навчальний план». Батьки здобувачів 
освіти теж мають право «брати участь у розро-
бленні індивідуальної програми розвитку дитини 
та/або індивідуального навчального плану» 
[13, ст. 1 п. 9]. Дії системи освіти в Україні сьо-
годні направлені на те, щоб «більше наблизити 
навчання і виховання кожної дитини до її сут-
ності, конкретних здібностей, майбутньої життє-
вої траєкторії людини» [6, с. 17], що передбачає:

1. Наступність між дошкільною та почат-
ковою освітою. Дитина стає на шлях індивіду-

альної освітньої траєкторії ще в дошкільному 
віці та набуває знання та уміннями під час 
відвідування дошкільних дитячих закладів та 
вдома. Але не всі діти відвідують дошкільні 
заклади, вони можуть мати знання та уміння, 
що відрізняються від зазначених у «Базовому 
компоненті дошкільної освіти» і повинні 
навчатися за індивідуальними планами.

2. Особистісно-орієнтована модель освіти 
(дитиноцентризм). Передбачає врахування в 
освіті прав дитини, її здібностей, потреб та 
інтересів, забезпечення збереження та роз-
витку повноцінного фізичного, психічного та 
соціального «Я-особистості».

3. Тьютор (неформальна педагогічна посада 
(від англ. tutor – учитель)) як запорука успіш-
ної реалізації індивідуальної освітньої траєкто-
рії. Нині особистісно орієнтоване спрямування 
освітнього процесу в інклюзивному класі 
забезпечує асистент вчителя. Він бере участь 
у розробленні та виконанні індивідуальних 
навчальних планів і програм з урахуванням 
індивідуальних особливостей навчально-піз-
навальної діяльності дітей з особливими освіт-
німи потребами. Але й звичайна дитина може 
потребувати такої підтримки. Тьютор створює 
можливість поступово розширювати «зону 
найближчого розвитку» (те, що дитина вико-
нує з допомогою вчителя), як результат, відпо-
відно, буде збільшуватися і «зона актуального 
розвитку» (знання та навички, якими дитина 
впевнено користується).

4. «Net-орієнтований» підхід до організа-
ції навчання в умовах інформаційної епохи. 
Так, серед науковців, що досліджують про-
блеми забезпечення індивідуальної освіт-
ньої траєкторії, нерідко застосовується тер-
мін х᾿ютагогіка (від грец. εαυτός – сам та 
άγω – вести) – «самовизначена навчальна 
діяльність, заснована на вдосконаленні влас-
них навичок учіння» [7, с. 57]. Учень бере на 
себе відповідальність за власне навчання, а 
вчитель бере на себе функцію фасилітатора, 
делегуючи учневі право управляти процесом 
навчання. Якщо вчитель буде володіти нави-
чкам фасилітації («професійна організація 
процесу групової роботи, спрямована на про-
яснення і досягнення групою поставлених 
цілей» [4, с. 3]), це сприятиме підвищенню 
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ефективності групової роботи, залученню та 
зацікавленості учасників, розкриттю їхнього 
потенціалу, особистісному зростанню дітей.

Важливу роль для забезпечення «персональ-
ного шляху реалізації особистісного потен-
ціалу з урахуванням здібностей, інтересів, 
потреб, мотивації, можливостей та досвіду» 
[16, с. 2] у сфері інклюзивної освіти мають 
державні документи такі, як Національна стра-
тегія розвитку освіти в Україні на період до 
2021 року [12], Закон України «Про загальну 
середню освіту» [10]. У цих документах зазна-
чено, що «побудова індивідуальної освітньої 
траєкторії важлива передусім для дітей з осо-
бливими освітніми потребами» [9], що перед-
бачає урахування особливостей психофізич-
ного розвитку дітей з особливими освітніми 
потребами, використання спеціальних заходів 
та організаційних форм навчальної роботи.

Як справедливо зауважив Леонардо да 
Вінчі, «без індивідуального підходу залізо 
іржавіє, не знаходячи застосування, стояча 
вода на холоді замерзає, а розум людини – 
чахне» [3, c. 241]. Індивідуальний підхід – це 
важливий психолого-педагогічний принцип, 
що враховує індивідуальні особливості кож-
ної дитини та дає змогу спеціально приді-
ляти увагу окремим вираженим її недолікам 
розвитку шляхом вибіркового використання 
необхідних у тому чи іншому випадку методів 
і засобів [11, с. 133]. Лише систематичне і все-
бічне вивчення учня, пізнання його індивіду-
альних особливостей допоможе педагогу зна-
йти до нього доцільний підхід. Це, зокрема, 
аналіз анамнестичних і клінічних характе-
ристик, експериментальне дослідження рівня 
розвитку психічних процесів, знань, умінь та 
навичок. Основними є метод спостереження 
за учнем у різних видах діяльності (на уро-
ках, у позакласній роботі, іграх, праці) та 
метод аналізу продуктів діяльності дитини 
(зошити, малюнки, власноруч зроблені учнем 
вироби). Так виявляються психофізичні недо-
ліки учня і його сильні сторони, рівень його 
працездатності, ставлення до труднощів та 
успіхів, темп роботи, інтереси, особливості 
поведінки. Метод формуючого експерименту 
забезпечує діагностику можливостей дитини 
щодо її розвитку, визначає ефективність вико-

ристання педагогічних прийомів та результа-
тивність навчально-корекційної роботи.

Основні прийоми індивідуального під-
ходу:

1. Орієнтування на різний темп роботи. 
Дітям зі сповільненим темпом роботи або швид-
кою втомлюваністю спочатку слід зменшувати 
обсяг завдань, чергувати навантаження з відпо-
чинком, а згодом поступово прискорювати темп 
і збільшувати стійкість нервової системи до 
навантажень. Для учнів, у яких точність роботи 
страждає через її прискорений темп, необхідно 
формувати навички самоконтролю, уміння 
помічати і виправляти власні помилки.

2. Урахування різного рівня знань. 
Завдання мають бути різної форми. Напри-
клад, якщо в учня не сформоване фонема-
тичне сприймання, потрібно замінити диктант 
списуванням тексту; при труднощах письма 
задати письмо за зразком, за контуром чи опо-
рними крапками; при труднощах розуміння та 
запам’ятовування словесної інструкції нада-
вати наочність (таблиці, картки, умовні позна-
чення тощо); при неможливості зрозуміти 
хід виконання завдання навести аналогію 
завдання, розв’язаного раніше тощо.

3. Урахування зони актуального та най-
ближчого розвитку. Якщо надмірно допо-
магати дитині, це призведе до її пасивності, 
а недостатня допомога не дасть можливості 
опанувати відповідний обсяг знань.

4. Урахування індивідуальних особливостей 
пізнавальних процесів. Діти з особливостями в 
розвитку потребують корекції недоліків уваги, 
пам’яті, мислення, мовлення, просторового 
уявлення. Слід використовувати спеціальні 
прийоми: помірна кількість наочності, власний 
перехід від конкретного до абстрактного, значно 
повільніший темп навчання тощо.

5. Урахування індивідуальних особли-
востей самооцінки, ставлення до власного 
дефекту. Учневі зі зниженою самооцінкою 
необхідно сформувати упевненість у своїх 
силах шляхом створення таких умов, у яких 
учень, долаючи доступні труднощі, накопичує 
досвід успіху і переживання позитивних емо-
цій. Якщо ж самооцінка учня завищена, то його 
перетворити з об’єкта педагогічного впливу на 
активного співучасника освітнього процесу 
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шляхом розвитку критичного мислення, праг-
нення та уміння об’єктивно оцінювати свої 
можливості у різних видах діяльності.

6. Орієнтація на індивідуальні особливості 
емоційно-вольової сфери. Якщо дитина бай-
дуже ставиться до зауважень, то можливо, 
матиме ефект позитивна стимуляція за будь-
якої слушної нагоди. Якщо учень боїться 
невдач, створюються такі ситуації, щоб емо-
ційні переживання через щонайменший успіх 
стали сильнішими за переживання неприєм-
них емоцій, зумовлених очікуванням поразки. 
Якщо дитина загальмована, невпевнена у собі 
і через це не може самостійно приступити 
до роботи, то вчитель заохочує, підтримує 
учня, запевняє його у власних можливостях, 
тобто активізує його вольові зусилля. За яким 
би фасадом не ховалась висока тривожність, 
дуже важливо її розпізнати, з’ясувати при-
чини та по можливості усунути їх або, при-
наймні, пом’якшити їхню дію, і тоді самі по 
собі зникнуть неадекватні емоційні реакції.

Наведена педагогічна техніка індивідуаль-
ного характеру надає можливість педагогу 
добирати правильні методи впливу та вносити 
корективи у корекційну роботу, сприяє вста-
новленню особливого особистісного контакту 
з кожним учнем і дозволяє в окремих випад-
ках загальмувати негативні прояви поведінки 
у дитини, а в інших – стимулювати до роботи.

Швидкоплинні динамічні процеси ХХІ сто-
ліття спонукають сучасну освіту спрямовуватися 
на особистісно орієнтовану модель виховання 
дитини, розширення її можливого життєвого 
шляху та саморозвитку, посилення уваги до 
системи її цінностей та інтересів задля фор-
мування в неї основ життєвої компетентності. 
Це означає самостійність, комфортність, 
індивідуалізацію програми, збільшення сту-
пенів свободи учня, відносно вибору ним 
індивідуалізованої освітньої траєкторії. Педа-
гоги повинні переглянути підходи до відби-
рання змісту освіти та технологій навчання, 
постійно професійно зростати й підвищувати 
рівень своєї професійної компетентності. Це 
потребує від учителя роботи за окремими 
навчальними траєкторіями, у рамках індиві-
дуальних дослідницьких проектів. «Успіху 
досягає той педагог, який бажає повноцінно 

задовольнити потреби дитячої особистості, 
оточує дитину любов’ю і теплом, створюючи 
таким чином позитивні рушійні сили розви-
тку» [1, с. 43]. Найбільш професійний той 
педагог, який знає й володіє набором різних 
змістів, форм і технологій освіти, спирається 
на концепцію сучасної дидактики, що допус-
кає всередині себе розмаїття освітніх траєкто-
рій учнів. Високому рівню педагогічної май-
стерності такого педагога, який працює над 
індивідуалізацією освітньої траєкторії учня, 
відповідають наступні показники:

– уміти створювати індивідуальну емо-
ційну комфортність кожної дитини та пози-
тивний навчальний клімат у класі;

– знати вікові, індивідуальні особливості 
розвитку кожної дитини; 

– стимулювати та підтримувати в дитині 
неповторну індивідуальність, самостійність, 
незалежність, свободу вияву власних потреб;

– уміти адекватно спілкуватися з дітьми 
різного віку і з різним рівнем розвитку кому-
нікативних здібностей; 

– підтримувати ініціативність та актив-
ність у спілкуванні, коректно зауважувати їхні 
чесноти і недоліки; 

– налагоджувати взаємини між дітьми, 
організовувати їхню спільну діяльність; 

– спостерігати за кожною дитиною, аналі-
зувати її поведінку в різних ситуаціях, фіксу-
ючи їхній рух за траєкторією розвитку;

– уміти адаптувати та модифікувати зміст 
навчальних планів і програм під потреби 
дитини;

– уміти активізувати потреби дитини в 
отриманні знань, сприяти самопідготовці до 
непередбачуваних ситуацій, до зміни ролей, 
саморозвитку;

– уміти забезпечувати перенесення учнем 
засвоєних навичок у повсякденне життя та їх 
використання в різних ситуаціях;

– мотивувати учня до діяльності, сприяти 
створенню ситуацій успіху;

– змінити традиційну роль викладача на 
роль наставника, тьютора, коуча, фасиліта-
тора, модератора, ментора;

– використовувати допоміжні навчальні 
технології, зокрема диференційовані мето-
дики навчання.
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Компетенції вчителя, як інтегральне, дина-
мічне поєднання знань, розуміння, умінь, 
цінностей, здібностей, ставлень до дитини 
з особливостями у розвитку впливають на 
роботу педагога, роблячи її якісною, ефек-

тивною, значущою для досягнення високих 
навчальних результатів. Це сприятиме підви-
щенню професійної майстерності педагога, 
який формує індивідуальну траєкторію роз-
витку дитини.
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ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ –  
ПЕРЕДУМОВА АКАДЕМІЧНОЇ УСПІШНОСТІ  

ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ
У статті розглянуті питання дослідження формування читацьких компетенцій здобувачів 

освіти загальноосвітніх закладів; виокремлено взаємодію фахівців закладу освіти як один із шляхів 
успішного оволодіння процесом читання, зокрема в учнів з дислексією.

Ключові слова: процес читання, компетентнісний підхід, дислексія, команда фахівців.

В статье рассмотрены вопросы изучения формирования компетенций чтения учащихся 
общеобразовательных заведений; выделено взаимодействие специалистов учебного заведения как 
один из путей успешного овладения процессом чтения, в частности у учащихся с дислексией.

Ключевые слова: процесс чтения, компетентностный подход, дислексия, команда специалистов.

The article considers the issues of research of the reading competencies formation of general education 
students institutions; the interaction of specialists of the educational institution is singled out as one of the 
ways of successful mastering of the reading process, in particular among the students with dyslexia.

Key words: reading process, competence approach, dyslexia, team of specialists.

Радісний і святковий день початку шкіль-
ного навчання дитини – особлива подія для 
батьків і вчителів. Вона сприймається дорос-
лими як перша сходинка у житті підростаю-
чої людини. І лише ті, хто щоденно у своїй 
роботі стикаються з проблемами розвитку 
дитини, розуміють, що процеси читання та 
письма – перший щабель оволодіння перелі-
ком «Навички ХХІ століття», який був скла-
дений та запропонований провідними ком-
паніями та організаціями світу, для молоді, 
яка прагне стати успішною в «цифровому» 
столітті. 

Здобувачі освіти, беззаперечно, потребу-
ють таких навичок: критично мислити, зро-
зуміло пояснювати свою думку, орієнтуватись 
у мінливому інформаційному потоці, створю-
вати та добирати контент для сучасних медіа 
та комунікації. Зазначений вище перелік нави-
чок зумовив актуальність цієї статті: опану-
вання процесом читання – підґрунтя ефектив-
ної роботи з інформацією, її усвідомлення та 
застосування. 

Сучасна Україна іде шляхом реформу-
вання і оновлення системи освіти, яка зорі-
єнтована на входження в єдиний світовий 

освітній інформаційний простір, який супро-
воджується істотними якісними змінами в 
теорії та практиці навчально-виховного про-
цесу. Забезпечення якості освіти – важлива 
умова інноваційного розвитку держави і 
суспільства. Освіта України спрямована на 
компетентнісний підхід, який зумовлює прин-
ципові зміни в організації навчання, зорієн-
тований на практичні результати та розвиток 
конкретних цінностей і життєво необхідних 
знань і умінь. Упровадження компетентніс-
ного підходу передбачає обов’язкове про-
гнозування результативної складової змісту 
освіти. Невпинно зростаючий інформаційний 
простір потребує значних суб’єктних зусиль 
для його засвоєння. Однією з основних діля-
нок цієї роботи є друкована інформація, що 
потребує кваліфікованого читача, для якого 
книга служить потужним джерелом пізнання. 
Отже, проблематика цієї статті – формування 
читацьких компетенцій здобувачів освіти 
загальноосвітніх закладів, а завданнями, які 
стоять перед нами – розглянути та проаналі-
зувати теоретичні засади розвитку читацьких 
компетенцій, зокрема в учнів, які мають пору-
шення процесу читання.



99

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

Актуалізована у контексті Нової україн-
ської школи здатність навчатися впродовж 
життя невіддільна від набуття нових знань, 
умінь, уявлень, ціннісних орієнтацій, тобто 
всього того, що означає досягнення інтегро-
ваного результату сучасної освіти – сформова-
ності відповідних компетентностей. Локшина 
О. стверджує, що вміння читати, як писати й 
лічити, входить до переліку ключових компе-
тентностей, розробленого Європейською комі-
сією під адмініструванням EURYDICE [7].

Останніми роками у загальноосвітніх 
закладах, так званих масових школах, спо-
стерігається значне зростання кількості 
учнів, які мають труднощі оволодіння про-
цесом читання.

Розлади читання (дислексії) є достатньо 
поширеним порушенням мовлення у дітей 
молодшого шкільного віку. До цієї про-
блеми привертали увагу Левіна Р., Лалаєва Р.,  
Хватцев М., Корнєв А., Русецька М., Інша-
кова М., Чередніченко О. Сучасні українські 
науковці Данілавічютє Е., Ільяна В., Голуб Н. 
присвятили свої праці та дослідження роз-
робці теоретичних і практичних питань пору-
шень читання. Їх прийнято розглядати з пози-
цій вже відомих груп дислексії, як самостійних 
розладів писемного мовлення. Відповідну 
спрямованість має і корекційно – розвивальна 
робота. Спостереження логопедів – практиків 
дають підстави стверджувати, що індивіду-
альний перебіг процесу читання важко спів-
віднести з певною формою дислексії. Прояви 
порушень краще виявляти і спостерігати у 
динаміці. Цьому сприяє командна робота вчи-
теля та логопеда. 

Читання – один із найважливіших видів 
мовленнєвої діяльності, тісно пов'язаний як із 
вимовою, так і з розумінням мовлення, здат-
ністю сприймати, розуміти інформацію, яка 
записана (передана) у той чи інший спосіб. 
Діти, як мають порушення читання, потребу-
ють особистого освітньо-розвивального серед-
овища. На думку Данілавічютє Е., сучасні реалії 
дають змогу переконатися в тому, що школа не 
може будувати свій навчально-виховний про-
цес з опорою лише на «стандартні конвеєрні 
програми навчання» (за влучним висловом 
Гордона Драйдена) та звичні методи, якими 

важко задовольнити пізнавальні потреби всіх, 
хто користується послугами загальної освіти 
[3]. Закон України «Про освіту» та зміни до 
нього увели в коло вживання термін «особа з 
особливими освітніми потребами» – «особа, 
яка потребує додаткової постійної чи тимча-
сової підтримки в освітньому процесі з метою 
забезпечення її права на освіту» [6]. Аналізу-
ючи класифікаційні ознаки, Данілавічютє Е. 
окреслює категорії дітей з особливими освіт-
німи потребам (далі чит. ООП) . За особли-
востями опанування навчальної діяльності до 
категорії дітей з ООП, які мають порушення 
навчальної діяльності, належать діти з дис-
лексією та дискалькулією.

Дислексія – часткове специфічне пору-
шення процесу читання, що виражається 
специфічними помилками, зумовленими 
несформованістю або розладами функцій, що 
забезпечують процес читання. Відповідно до 
традицій англо-американської клінічної пси-
хології під діагнозом «дислексія» мається 
на увазі порушення читання і письма. Під-
тверджено, що порушення читання мали такі 
відомі особистості, як Леонардо да Вінчі, 
Пабло Пікассо, Уінстон Черчіль, Альберт 
Ейнштейн, Томас Едісон, Уолт Дісней, Генрі 
Форд, Мерлін Монро, Дастін Хоффман. Тому 
у позанауковому середовищі, дислексію нази-
вають «хворобою геніїв».

Дислексія, на думку науковців Чир-
кіної Г., Русецької М., Чередниченко Н.,  
Мазанової Є.,Лалаєвої Р. та ін., посідає про-
відне місце серед причин порушень читання у 
школярів як молодшої, так і основної школи. 
Читання в початковій школі виступає універ-
сальною навчальною дією, а в середній та 
старшій школі – стає основним інструмен-
том самоосвіти, найважливішим засобом піз-
нання навколишнього світу. З педагогічного 
погляду, питання формування умінь читання 
та вдосконалення цього процесу в школярів 
є дуже важливим, оскільки вміння читати є 
передумовою академічної успішності дитини, 
її пізнавальної активності та подальшого роз-
витку. Найбільш гостро проблема навчання 
читання постає щодо дітей із вадами мов-
лення, для яких логопедична допомога необ-
хідна на всіх етапах розвитку, а особливо на 
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початковому рівні навчання.Читання, як один 
із видів писемного мовлення, є більш пізнім 
і більш складним утворенням, ніж усне мов-
лення. Письмове мовлення формується на 
базі усного і є більш складним ступенем мов-
леннєвого розвитку. Природно, що діти-лого-
пати мають утруднення, обмеження, сповіль-
нений темп формування процесу читання, що 
негативно позначається на всьому навчанні, 
а не лише на етапі початкової школи.Осо-
бливу турботу викликають учні, які не мають  
діагностованих порушень мовлення або 
мають незначний (3-4 рівень) загального 
недорозвитку мовлення, що дозволяє шко-
ляру навчатися в загальноосвітній школі. 
Несвоєчасне виявлення дислексії, ненадання 
необхідної корекційно-розвивальної або лого-
педичної допомоги на етапі початкової школи 
провокує негативні наслідки в навчанні та 
розвитку дітей, формує девіантні моделі пове-
дінки, утруднює соціальну адаптацію учнів із 
мовленнєвими порушеннями [2].

Дислексія виявляється у великій кіль-
кості різних помилок, які спричиняють 
уповільнення темпу читання. Проблемою 
при опануванні навичок читання є змішу-
вання літер, схожих графічно та акустично. 
Цікаво, що дислексики не відчувають труд-
нощів у засвоєнні літер, що позначають 
голосні звуки. У них іноді простежується 
дзеркальне читання, тобто читання справа 
наліво. Прояви дислексії наявні і у пере-
становках звуків, у перестрибуванні з рядка 
на рядок, у нездатності провести звуковий 
синтез слова, навіть, якщо прочитано всі 
його склади, у результаті чого не розуміє 
значення прочитаного. У тяжких випадках 
дислексія характеризується неможливістю 
читати групи з двох – трьох букв. Читання 
тоді має характер угадування. Для своєчас-
ного діагностування та побудови корекцій-
ної роботи вчителю варто звернути увагу 
на такі ознаки при читанні на уроках з 
різних дисциплін: читання «невпевнене», 
«вимучене», особливо читання вголос;часті 
помилки при читанні:пропуск слів або їх 
додавання; втрата лінії тексту або повторне 
читання; не може знайти місце в тексті, де 
зупинилась у процесі читання; невпевне-

ність при читанні подібних слів, особливо 
коротких; труднощі в поділі довших слів на 
склади і з’єднанні звуків у слова в потріб-
ному порядку; несприйняття розділових 
знаків; переставляння літер у слові, що при-
зводить до перекручення змісту слова.

Педагогічна ситуація з проблем подолання 
проявів дислексії на сучасному етапі розви-
тку логопедичної науки з урахуванням освіт-
ніх реформ, змін у чинному законодавстві 
склалась так, що привертає увагу та інтегрує 
роботу і спостереження фахівців з різних 
галузей знань: логопедії, нейропсихології, 
психофізіології, біології, психології тощо. 
Теоретики та практики: логопеди, дефекто-
логи, психологи, вчителі початкової ланки 
відзначають, що особливих освітніх послуг 
потребує значна кількість учнів загально-
освітніх шкіл. Причиною стало збільшення 
кількості дітей з вираженими труднощами у 
навчанні, зокрема на початковому етапі. Такі 
фактори, як збільшення кількості молодших 
школярів з фонематичними порушеннями; 
значимість повноцінної фонематичної бази 
для ефективного засвоєння учнями навичок 
письма і читання; зацікавленість вчителя 
початкових класів у достатньому рівні функ-
ціональної готовності учнів до опанування 
грамоти, а саме у наявності в учнів сформо-
ваних навичок фонематичного аналізу, син-
тезу, узагальнень, є причиною утруднень, 
що виникають під час оволодіння молод-
шими школярами писемним мовленням. За 
різними статистичними даними, чисельність 
таких учнів у початкових класах становить 
від 20% до 60%, до того ж дисграфія та дис-
лексія є найбільш розповсюдженими (до 
80% за даними Чиркіної Г.) серед випад-
ків стійкої неуспішності дітей у навчанні 
[1, с. 219]. Порушення читання розглядають 
у кожному конкретному випадку з пози-
цій однієї з вже відомих форм дислексій, 
як самостійних розладів писемного мов-
лення. Враховуючи поширеність серед учнів 
загальноосвітніх шкіл специфічних розладів 
читання, стійкий характер цього порушення 
та його вплив на успішність, вочевидь потрі-
бен комплексний підхід до його подолання. 
З приходом до школи дітей з ООП важливою 
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така робота стає не тільки для логопеда, а й 
для вчителя початкових класів, якому дово-
диться працювати над подоланням трудно-
щів у засвоєнні грамоти першокласниками у 
разі їх неготовності до опанування письмом 
і читанням. Це підтверджують наукові праці 
Бельтюкової В., Ельконіна Д, Левіної Р.,  
Хватцева М., присвячені проблемі розви-
тку фонематичних процесів у дітей за умов 
нормального мовленнєвого онтогенезу, 
навіть, якщо в учнів перших класів базові 
фонематичні процеси повністю сформо-
вані. Поряд з цим, науковці визначають як 
типові порушення фонематичних проце-
сів у старших дошкільників та молодших 
школярів порушення функцій фонематич-
ного сприймання і розрізнення, фонема-
тичного аналізу. Тобто, певна кількість пер-
шокласників виявляються неготовими до  
опанування грамоти [5].

Вчитель початкових класів, формуючи 
фонематичні процеси в учнів у межах своєї 
професійної діяльності (навчаючи грамоти), 
спирається на сприйняття фонем молодшими 
школярами. Відповідно, існують спільні точки 
дотику у діяльності вчителя, який навчає учнів 
грамоти з опорою на їхні фонематичні уміння, 
та логопеда, який корегує ті ж процеси в учнів, 
тим самим сприяючи кращому засвоєнню 
ними грамоти. Співпраця вчителя і логопеда 
в роботі з корекції досліджуваних процесів 
повинна ґрунтуватись на первинній готов-
ності вчителів до неї. Особлива увага в ній 
приділяється наявності знань вчителів щодо 
розпізнавання та виявлення порушень, спеці-
альних прийомів та засобів розвитку в дітей 
фонематичних процесів.У більшості випадків 
правильно спрямована робота вчителя почат-
кових класів дозволяє ще на початку шкіль-
ного навчання дітей виявити такі недоліки.
Тому, щоб уникнути і не допустити серйозних 
хиб у процесі розвитку читання, письма та 
мовлення учнів, педагогу потрібно володіти 
найновішими методами такої роботи, знати 
методи і прийоми усунення в учнів порушень 
вимови й мовлення [8].

Налагодженню та системності такої 
роботи сприяє співпраця різних фахівців. 
Залучення батьків у цей процес досить 

складне завдання. При особистому спілку-
ванні вони зазначають, що мають велику 
завантаженість, насичені темп та ритм життя, 
інколи цураються бажання зануритись у 
складний процес корекційного навчання, 
мотивуючи тим, що вони нефахівці. З упро-
вадженням інклюзивного напряму освіти 
постає й питання підготовки та забезпечення 
кадрами загальноосвітні заклади, тому що 
і досі не кожна школа має логопедичний 
пункт і кваліфікованого фахівця – лого-
педа, а батьки не завжди дослухаються до 
рекомендацій вчителя, звернутись по допо-
могу до інклюзивно-ресурсного центру або 
й зовсім ігнорують їх, зауважуючи, що вони 
ніяких порушень не помічають. Шкільне 
навчання базується на вмінні дітей швидко 
та правильно читати, розуміти суть прочита-
ного. Від сформованості таких компетенцій 
залежить, чи встигне здобувач освіти прочи-
тати та усвідомити зміст завдання, особливо 
при виконанні моніторингових та перевірних 
робіт. Крім того, у шкільному віці читання 
несе пізнавальну функцію: великий обсяг 
знань учні мають здобувати самостійно. 
Отже, стійкі порушення в оволодінні нави-
чками читання (дислексії) призводять як до 
зниження пізнавальної діяльності, так і до 
соціальної дезаптації дитини [4].

Таким чином, актуальність проблеми, її 
практична значущість стверджує необхідність 
залучення до корекції та подолання дислексії 
команди фахівців: логопеда, вчителя початко-
вої ланки, вчителів – філологів, вихователів 
групи продовженого дня. А за умови відсут-
ності в закладі логопеда, вчителі початкових 
класів мають орієнтуватися в проблемі вияв-
лення мовленнєвих порушень в учнів, бути 
готовими до проявів специфічних логопатій 
(дислексій, дисграфій), що є наслідком фоне-
матичних порушень, проводити діагностичні 
обстеження в межах своєї компетенції, здій-
снювати корекційну роботу.

Отже, розглянувши та проаналізувавши 
теоретичні засади процесу розвитку читаць-
ких компетенцій, зокрема в учнів з дислек-
сією, ми дійшли висновку, що це питання є 
проблематичним і затребуваним на сучасному 
етапі забезпечення якості освіти.
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У статті розглядається проблематика навчання написання ділової кореспонденції іноземною мо-
вою (німецькою) студентів немовного вузу, організаційна робота з діловою кореспонденцією, сприян-
ня формуванню комунікативних вмінь та навичок, підвищенню професійної компетенції майбутніх 
фахівців в цілому. 

Ключові слова: міжнародне ділове листування, формування професійних компетенцій, мульти-
медійні технології, ситуативні індивідуальні завдання.

В статье рассматривается проблематика обучения написанию деловой корреспонденции на ино-
странном языке (немецком) студентов неязыкового вуза, организационная работа с деловой коррес-
понденцией, содействие формированию коммуникативных умений и навыков, повышению профессио-
нальной компетенции будущих специалистов в целом.

Ключевые слова: международная деловая переписка, формирование профессиональных компетен-
ций, мультимедийные технологии, ситуативные индивидуальные задания.

The article considers the problems of teaching business correspondence in a foreign language (German) 
to the students of non-language universities. It is devoted to the organization of work with business 
correspondence, promotion the formation of communicative skills and improvement of the professional 
competence of future professionals in general.

Key words: international business correspondence, formation of professional competencies, multimedia 
technologies, situational individual tasks.

Формування навичок та вмінь мовної кому-
нікації є основною метою навчання іноземним 
мовам. Це набуває особливого значення в тих 
випадках, коли мова йде про оволодіння про-
фесією, яка передбачає володіння іноземною 
мовою для здійснення роботи за фахом. Еко-
номічні спеціальності є саме такими. Треба 
зазначити, що поряд з усним мовленням в 
більшості випадків необхідно й оволодіння 
письмовою мовою, та на рівні, який дозволив 
би майбутнім фахівцям здійснювати повно-
цінне ділове спілкування на іноземній мові, 
яку вивчають.

Треба зазначити, що навчання іноземній 
мові студентів економічних спеціальностей є 
невід’ємним елементом підготовки в вищих 
навчальних закладах та має комплексний 
характер. Наявність дисциплін «Ділова іно-
земна мова» та «Іноземна мова професійного 
спілкування» передбачає розвиток нави-

чок ділового спілкування як в усному, так 
й в письмовому вигляді. Але, незважаючи 
на використання новітніх методик та мето-
дичних комплексів для навчання іноземній 
мові, аналіз успішності студентів показує, 
що про повноцінний розвиток даних вмінь 
говорити зарано. Не всі студенти, які завер-
шили навчання на 4 курсі економічного уні-
верситету були спроможні складати ділову 
кореспонденцію, хоча ці вміння підвищують 
професійну компетенцію майбутніх фахівців 
та цінність для майбутнього роботодавця. 
Це можна пояснити декількома причинами: 
невірний підбір навчальної технології, недо-
статня кількість академічних годин на дис-
ципліну, невірний розподіл уваги до письмо-
вої мови та ін.

Зважаючи на те, що економічні відносини 
є тією сферою, в якій отримані знання тісно 
пов’язані із письмовим діловим спілкуванням 
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і таке спілкування дуже часто здійснюється 
іноземною мовою, ділове листування розгля-
дається як один з найефективніших засобів 
формування вмінь та навичок письмової мови 
студентів. Це передбачає оволодіння нави-
чками розуміння листів ділового характеру 
іноземною мовою від інших людей чи органі-
зацій та складання своїх власних. Правильно 
організована робота з діловою кореспонден-
цією сприяє не тільки формуванню вказаних 
вище комунікативних вмінь та навичок, але й 
підвищенню професійної компетенції майбут-
ніх фахівців в цілому.

Більшості майбутніх фахівців, що є сту-
дентами, у своїй практичної діяльності дово-
диться мати справу з листами двох видів: 
офіційно-діловими та приватними офіцій-
ними. Особливо слід відзначити той факт, 
що в наш час роль комунікації за допомогою 
листування в діловому світі значно зросла. 
Це пов'язано, перш за все, з розвитком висо-
ких технологій, провідне місце серед яких 
належить мережі Інтернет, яка не тільки 
спростила ділове спілкування, а й надала 
безліч нових можливостей для спілкування в 
процесі професійної діяльності.

Слід підкреслити, що ділове листування 
відрізняється рядом лексичних і стилістич-
них особливостей. Її відрізняють інформатив-
ність, з одного боку, і лаконічність – з іншого. 
При цьому згідно із законодавством більшості 
розвинених держав світу граматичні помилки 
або стилістичні недоліки позбавляють діло-
вий лист юридичної сили. У зв'язку з цим стає 
очевидним, що навчання діловому листуванні 
студентів має включати знайомство з його 
стилістичними особливостями, збагачення 
словникового запасу в частині термінологіч-
ної лексики, а також передбачати практичну 
роботу над складанням текстів різних ділових 
листів, якої в цьому процесі повинна відводи-
тися провідна роль.

Однак необхідно пам'ятати про те, що 
оволодіння студентами особливостями діло-
вого листування завжди пов'язане з роботою з 
текстом і над текстом. Очевидно, що подібна 
діяльність пов'язана з відбором навчальних 
текстів, який також підпорядкований загаль-
ним і приватним методичним принципам. 

У зв'язку з цим необхідно відзначити, що від-
бір навчальних текстів повинен проводитися 
з урахуванням принципів доступності, інтер-
есу для учнів, комунікативної спрямованості 
навчальних текстів, можливості розвитку їх 
допомогою асоціативних здібностей, культур-
ної значущості і насиченості досліджуваними 
лексичними і граматичними одиницями.

Діловий лист характеризується наявністю 
наступних елементів.

1. Місце написання і дата, які вводяться 
відповідно до існуючих стилістичним пра-
вилам іноземної мови, найчастіше в форматі 
«число цифрами у вигляді порядкового імені 
числівника, прийменника, назва місяця, день 
тижня».

2. Звернення (факультативно, в залеж-
ності від мети написання і змісту ділового 
листа). 

3. Привітання. 
4. Основна частина листа. 
5. Кінцівка листа.
Паперові питання вирішуються сьогодні в 

Німеччині за допомогою Інтернету. Більшість 
закладів вищої освіти запускають свої онлайн-
платформи, де студенти мають свій розклад, 
лекційні матеріали та можуть поділитися з 
одногрупниками своїми міркуваннями щодо 
домашнього завдання. Онлайн-листування ще 
не формалізовано так, як паперове, але підля-
гає правилам. Для визначення норм поведінки 
в Інтернеті є спеціальний термін «нетикет» 
(Netikette, чи мережевий етикет).

По-перше, це стосується використання 
фамільярних та буденних привітань в листі . 
Звертання повинно бути ввічливим та особис-
тим. Деякі співробітники німецьких універси-
тетів відмовляються відповідати на листи, які 
не відповідають їхньому статусу спілкування. 
По-друге, лист повинен закінчуватись ввічли-
вим прощанням. 

Що стосується звернення до професор-
сько-викладацького складу вищого навчаль-
ного закладу, в цьому є свої аспекти, якими 
мають оволодіти студенти. В офіційному 
діловому листуванні прийнятною є форма: 
Sehr geehrter Herr N., ( Шановний пане Н.). 
Таке звернення є солідним, підкреслює дис-
танцію між викладачем та студентом. Коли 
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між студентом та викладачем склалися дружні 
відносини, може бути застосована форма: 
Lieber Herr N (Шановний, Любий Пане Н), що 
було неприйнятним в діловому паперовому 
листуванні. Особливу увагу треба приділяти 
науковим ступеням та званням. Науковий сту-
пень «доктор» скорочується до Dr., а «профе-
сор» (Professor) зазвичай пишеться повністю. 
Якщо викладач має декілька наукових та ака-
демічних титулів, в зверненні використову-
ється звання найвищого наукового ступеня. 
Перед ступенем необхідно вживати звернення 
«Herr» чи «Frau». Прикладом повного звер-
нення в академічному листі є такі звернення:

Sehr geehrter Herr Professor Schmidt,
Sehr geehrte Frau Dr. Müller,
Оптимальне завершення листа – «з друж-

нім привітом» (Mit freundlichen Grüßen). 
Важливим також є розуміння, що елек-

тронне листування – це робоча пошта та 
пом’якшення деяких норм та правил на від-
міну від паперового листування не є дозволом 
на нехтування правилами ввічливого ділового 
спілкування. Компетенція ділової комуні-
кації – це здатність ефективно спілкуватися 
іноземною мовою в області ділового співро-
бітництва. Компетенція ділового листа є бага-
тогранним предметом. Знання, які необхідні 
для проведення ділової переписки, є базо-
вими для фахівця будь-якої спрямованості, 
без яких йому складно бути затребуваним на 
ринку праці в наші дні. Все це показує необ-
хідність підготовки студентів з навичок спіл-
кування за допомогою ділового листа. У сфері 
письмового ділового спілкування, як ніде, ми 
спостерігаємо характерні риси процесу діло-
вого спілкування, такі як регламентованість, 
дотримання певних правил, які виходять з 
національних і культурних традицій, а також 
етичних принципів [2]. З цього випливає, що 
в ділових листах виключається застосування 
правил ділового спілкування рідної мови по 
відношенні до інших мов. Починаючи пра-
цювати над навчанням письмовою ділового 
спілкування, необхідно брати до уваги труд-
нощі, які, як правило, зустрічаються у сту-
дентів. По-перше, це відсутність сформова-
них навичок і умінь роботи на рідній мові з 
текстом ділового листа. У великої кількості 

студентів є чітке уявлення в принципових 
поняттях, таких як структура тексту ділового 
листа, його плану, основної думки, незначних 
фактів, подробиць. У більшості випадків ті, 
яких навчають не можуть сформулювати ту 
комунікативну задачу, яку вони хочуть пока-
зати в листі. Постійне поглиблення мовлен-
нєвих умінь відбувається при проходженні 
невідомих, нових, більш складних випадків 
і ситуацій, які дають можливість грамотного 
спілкування [3]. Що стосується ділових кон-
тактів в письмовій сфері спілкування, то вони 
здійснюються шляхом складання етикетних 
ділових листів і листів-бланків та відповід-
них відповідей на них. Таким чином, у сту-
дентів формуватимуться мовні вміння, які 
потрібні для реалізації необхідних комуні-
кативних завдань. Необхідно навчити прово-
дити письмові ділові контакти за допомогою 
ділових листів різних видів, ознайомити з 
різними типами листів, які існують в сучас-
ному діловому спілкуванні: супровідний лист, 
лист-підтвердження, лист-повідомлення. 
Прохання, запит, офіційне запрошення, відпо-
відь на запрошення – ці види письма назива-
ють листами-бланками, вони мають особливу 
передбачуваність структури тексту і мовного 
змісту. У процесі вивчення особливостей діло-
вого листа студент опановує офіційно-діло-
вий стиль мови. На першому етапі навчання 
викликають труднощі мовні кліше, які є осно-
вним аспектом ділового листа на іноземній 
мові, стійкі вирази і словосполучення, а також 
пропозиції зі складною структурою. Беручи 
до уваги нововведення досліджуваного мате-
ріалу, в тому числі безліч характерних для 
ділового письмового спілкування труднощів, 
рекомендується використовувати методику 
навчання діловій письмовій мові, засновану 
на нижчеперелічених принципах: як важли-
вий компонент курсу навчання опрацьовувати 
логіко-смислову структуру ділового листа. 
Важливим аспектом навчання ділової німець-
кої мови в немовних вишах є розвиток прак-
тичних навичок пошуку роботи, складання 
резюме та проходження співбесіди (інтерв'ю) 
іноземною мовою. У сучасному світі, коли 
молодому спеціалісту відкриті всі кордони, 
вкрай важливо опанувати вміння, які пов'язані 
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з пошуком місця роботи. Тут багато що зале-
жить від рівня володіння іноземною мовою 
і від здатності кандидата на посаду предста-
вити свою кандидатуру, свій досвід роботи і 
кваліфікацію в найбільш вигідному світлі. 
З цією метою на заняттях з іноземної мови 
рекомендується пропонувати студентам такі 
типи завдань, як вивчення іншомовних оголо-
шень про пошук і пропозиції роботи в порів-
няльному аспекті, аналізування та засвоєння 
правил складання резюме іноземною мовою. 
Пропонуються наступні завдання: скласти 
пакет документів для прийому на роботу, 
резюме, рекомендацію, підготувати текст для 
своєї презентації на співбесіді. 

Під час навчання культурі ділового спіл-
кування німецькою мовою розглядаються 
реальні ситуації сучасного ділового спілку-
вання. Зокрема, ефективним способом фор-
мування у студентів практичних навичок 
ділової міжкультурної комунікації є цілеспря-
моване вивчення різних випадків комуніка-
тивних невдач і конфліктів у сфері професій-
ної діяльності, а також обговорення шляхів 
їх вирішення і запобігання. Знання, отримані 
в процесі навчання, дозволять майбутньому 
фахівцю займати посади в іноземних компа-

ніях, професійно, грамотно і оперативно пра-
цювати з іноземними клієнтами, підрядни-
ками та партнерами по бізнесу. Знання етики 
ведення переговорів і вміння проводити пре-
зентації іноземною мовою, знання бізнес-лек-
сики, дасть можливість брати активну участь 
у різних міжнародних дискусіях і конферен-
ціях, налагоджувати ділові зв'язки. Знання 
ділової іноземної мови дозволить фахівцеві 
зробити значний підйом в кар'єрі або ефек-
тивно управляти власним бізнесом.

Висновки. Отже, навчання майбутніх 
спеціалістів немовних спеціальностей діло-
вої німецької мови є невід'ємним компонен-
том їхньої освіти, без якої неможлива якісна 
підготовка фахівців, які б були конкуренто-
спроможними у нових умовах євроінтегра-
ційної політики України. Зусилля викладача 
повинні бути спрямовані на навчання сту-
дентів комунікативним навикам ділового 
спілкування, які б сприяли ефективному 
засвоєнню лексичного матеріалу, навчання 
основам ділової кореспонденції. Крім того, 
викладач повинен переконати студента в 
тому, що іноземна мова – це реальний засіб 
спілкування, за допомогою якого він може 
виразити себе як особистість.
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